
ما هو برنامج المستوى األول »فينتاج« ؟

هل أنت طالب دولي مع مكانة أكاديمية قوية، من الممكن أن تستفيد من تطوير إضافي للغة 
اإلنجليزية األكاديمية؟ المستوى األول »فينتاج« هو فرصة ممتازة لبدء شهادتك في جامعة من 

الدرجة االولى وتطوير خبرتك بين الثقافات. ستخضع لبرنامج دراسي أكاديمي متكامل لمدة 11 
شهرا في اللغة اإلنجليزية األكاديمية، مدعوم بنصائح وإرشاد من الكلية.

الحياة الطالبية

تم تخصيص مبنى جديد لطالب خريف 2016 للسكن والدراسة: »Orchard Commons« هو 
المساحة األكاديمية والسكنية الجديدة للطالب الدوليين والمحليين يتوفر بها مساحات وفصول دراسية، 

وحياة اجتماعية.

يعتبر السكن في السكن الطالبي مفتاح نجاحك األول وتحولك الثقافي. فتجربة اإلقامة تنطوي على 
البرامج االجتماعية مع التركيز على تنمية الشخصية، والعيش في مجتمع وااللتزام به. العيش 
في السكن الطالبي إلزامي لجميع طالب »فينتاج« المستوى األول؛ قد توجد حاالت فردية يتم 

استثناؤها. كما يستمكن طالب جامعة كولومبيا البريطانية من االستمتاع بمجموعة واسعة من األندية 
واالتحادات الطالبية، والفرص التطوعية.

بكالوريوس في العلوم التطبيقية 
)الهندسة(

تشمل أعمال الفصل: المهارات التأسيسية في 
الهندسة، الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء، هندسة 

االتصاالت، ,اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية. 
الفصل الثالث من فينتج المستوى األول في جدول 

الهندسة يتم تدريسه في حرم »أكنغن« الجامعي 
 BASc بجامعة كولومبيا البريطانية .قم باستكمال

في حرم جامعة كولومبيا البريطانية أكنغن أو 
فانكوفر.

مجموع 38 ساعة معتمدة. �

بكالوريوس في الفنون

تشمل أعمال الفصل: الجغرافيا والعلوم 
السياسية، علم النفس، البحث والكتابة، 

واللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية. 
يتم إكمال درجة البكالوريوس في حرم 

فانكوفر بجامعة كولومبيا البريطانية.

مجموع 36 ساعة معتمدة. �

بكالوريوس في اإلدارة

تشمل أعمال الفصل: علم االجتماع، وعلم النفس 
واالقتصاد، البحوث والكتابة، األعمال الكندية، 

أخالقيات األعمال، واللغة اإلنجليزية لألغراض 
األكاديمية. الفصل الثالث من فينتج المستوى األول 

في جدول االدارة يتم تدريسه في حرام جامعة 
كولومبيا البريطانية أكنغن. أكمل درجة BMgt في 

حرم جامعة كولومبيا البريطانية أكنغن.

مجموع 40 ساعة معتمدة. �

بكالوريوس في العلوم

تشمل أعمال الفصل: الرياضيات، الفيزياء، 
الكيمياء، علوم االتصاالت، واللغة اإلنجليزية 

لألغراض األكاديمية، مع القدرة على االختيار 
بين العلوم الحسابية أو الرياضية. يتم إكمال درجة 

البكالوريوس في حرم فانكوفر بجامعة كولومبيا 
البريطانية.

مجموع 41-42 ساعة معتمدة. �

أبدأ الدراسة بجامعة كولومبيا البريطانية فورا، في أثناء تطوير قدراتك 
اللغة اإلنجليزية األكاديمية.

المستوى األول »فينتاج« هو برنامج إثرائي في السنة األكاديمية األولى في جامعة كولومبيا البريطانية. 
وهو مصنف باستمرار في أفضل 40 جامعة في العالم.

الخبرة األكاديمية

سيقوم برنامج المستوى األول »فينتاج« بتوفير تجربة إثرائية مثل: الفصول الصغيرة، وفرص 
التعليم، اإلرشاد من كلية متخصصة، وتقديم المشورة األكاديمية.

كن واحدا من مجموعة صغيرة من طالب من الطالب من مختلف بلدان العالم، سيتعلمون في بيئة 
متنوعة، ويستفيدون من طرق التدريس المبتكرة.

بعد االنتهاء من برنامج المستوى األولى »فينتاج«  بنجاح، سيمكنك االنتقال بسالسة إلى السنة الثانية 
في جامعة كولومبيا البريطانية.

قدم لجامعة UBC قبل 2016/1/31 في الموقع االلكتروني 
www.you.ubc.ca
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الرجاء زيارة المواقع التالية لمزيد من التفاصيل:
 تفاصيل القبول والخطوات التالية:

www.vantagecollege.ubc.ca/admissions
 الرسوم الدراسية، والمنح والجوائز:

www.vantagecollege.ubc.ca/finances

يرجى مالحظة أن القبول تنافسي وأن تلبية الحد األدنى من المتطلبات لن يضمن القبول في برنامج جامعة 
كولومبيا البريطانية »فينتاج« المستوى األول .

IELTS: 
+5.5

TOEFL: 
+70

يتم قبول اختبارات إضافية للغة اإلنجليزية، للمزيد من 
المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:

you.ubc.ca/admissions/elas/tests-elas

twitter.com/ubcvantage instagram.com/ubcvantage

facebook.com/ubcvantage youtube.com/ubcvantage


