حقائق رسيعة
سنة التأسيس9781 :
االلتحاقً 9911 :
طالبا
متوسط نسبة الطالب إل أعضاء هيئة التدريس يف
اس :فصالن دراسيان مدة كل
الصف9 :1 :
العام الدر ي
ً
منهما  91أسبوعا
صف الخريف :أغسطس/آب – ديسمي/كانون األول
الثان – مايو/أيار
صف الربيع :يناير/كانون
ي
 ٪7788من خريجينا تكون لديهم وظائف أو خطط
العال يف غضون سنة من التخرج .سمعة ممتازة
للتعليم
ي
ً
وبأسعار معقولة جدا.
التكاليف لسنة 0202-0202
الرسوم 015,99 :دوالر
ً
المسكن والطعام 9,790 :دوالر  12,210 -دوالر اعتمادا
عىل اختيار قاعة اإلقامة
الدوليي
المنح الدراسية متاحة للطالب
ر

الدوليون
الطالب
INTERNATIONAL
STUDENTS

ه مؤسسة
كلية كولومبوس للفنون والتصميم ( )CCADي
تقدم بر ً
نامجا
العال
وغي ربحية للتعليم
خاصة ومستقلة ر
ي
مدته أرب ع سنوات للحصول عىل درجة البكالوريوس يف الفنون
سنتي.
الجميلة ( ،)BFAباإلضافة إل برنامج للتخرج لمدة
ر
تقع  CCADيف قلب مدينة كولومبوس النابضة بالحياة
ورسيعة النمو بوالية أوهايو.
تخصصات درجة البكالوريوس يف الفنون الجميلة
اإلعالن وتصميم الجرافيك
الرسوم المتحركة والطريقة الرسدية
تصميم األزياء
الفيلم والفيديو
الفنون الجميلة
فن األلعاب والتصميم
الرسم
الصناع
التصميم
ي
العمارة الداخلية والتصميم
التصوير

Vancouver
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New York City

برنامج التخرج
ماجستي الفنون الجميلة يف الفنون البرصية
ر
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60 Cleveland Ave. Columbus, OH 43215
)614.222.3261 | 877.997.CCAD (2223
admissions@ccad.edu

كولومبوس ،أوهايو
˂˂ عاصمة والية أوهايو والمدينة الرابعة عرس يف الواليات
المتحدة األمريكية
يعيش  981مليون شخص يف منطقة كولومبوس الكيى
بإجمال عدد طالب
˂˂ كولومبوس موطن ل  19كلية وجامعة
ي
يبلغ  901ألف طالب
ئيس للتكنولوجيا والبحوث ووظائف الصناعة
˂˂ مركز ر ي
اإلبداعية
لمصمم األزياء يف الواليات
توظيف
جهة
أكي
˂˂ ثالث
ي
المتحدة
الدول عىل مسافة  9,دقيقة من كلية
المطار
˂˂ يقع
ي
كولومبوس للفنون والتصميم
˂˂ كولومبوس موطن لمجتمع نابض بالحياة للفنون البرصية
واألدائية

لمعرفة المزيد عن كولومبوس ،تصفح
experiencecolumbus.com.

الطقس
الثان
يناير/كانون ي

 87فهرنهايت 8-/مئوية

فياير/شباط

 08فهرنهايت 9/مئوية

مارس/آذار

 10فهرنهايت 1/مئوية

أبريل/نيسان

 ,8فهرنهايت 99/مئوية

مايو/أيار

 11فهرنهايت 97/مئوية

يونيو/حزيران

 87فهرنهايت 8,/مئوية

يوليو/تموز

 70فهرنهايت 87/مئوية

أغسطس/آب

 78فهرنهايت 09/مئوية

سبتمي/أيلول

 79فهرنهايت 81/مئوية

أكتوبر/ترسين األول

 89فهرنهايت 89/مئوية

الثان
نوفمي/ترسين ي

 ,9فهرنهايت 99/مئوية

ديسمي/كانون األول

 01فهرنهايت 1/مئوية

آخر موعد للتقديم المبكر
الثالثاء  9ديسمي/كانون األول 8989

60 Cleveland Ave.
Columbus, OH 43215
614.222.3261
)877.997.CCAD (2223

آخر موعد لتحديد األولوية
االثني  9فياير/شباط 8989
ر
تقديم الطلب المتداول بعد
االثني  9فياير/شباط 8989
ر

admissions@ccad.edu

الجامع لكلية كولومبوس للفنون والتصميم
الحرم
ي
الجامع اآلمن لكلية كولومبوس للفنون
الحرم
يتكون
˂˂
ي
والتصميم يف وسط المدينة من  91مبن وجميعها عىل مسافة
الجامع.
قريبة من وسط الحرم
ي
تسيي دوريات يف الحرم
عىل
الكلية
˂˂ يعمل ضباط أمن
ر
الجامع عىل مدار  81ساعة.
ي
˂˂ كلية كولومبوس للفنون والتصميم مجاورة لمتحف
ً
كولومبوس للفنون وقريبة جدا من مكتبة كولومبوس
ر
جاليي شورت نورث ومجموعة متنوعة
ميوبوليتان ومنطقة ر
ر
من أماكن التسوق وتناول الطعام واليفيه يف منطقة وسط
المدينة.
˂˂ ر
يتلق طالب كلية كولومبوس للفنون والتصميم خدمة
حافالت محلية مجانية يف جميع أنحاء منطقة كولومبوس
الكيى.
˂˂ تتوفر استوديوهات ومعدات ومختيات كمبيوتر مهنية لكل
اس.
مجال تخصص در ي
ُ
والدوليي يف معرض بيلر،
المحليي
الفناني
˂˂ تعرض أعمال
ر
ر
ر
وهو ساحة العرض الرئيسية لدينا ،عىل مدار العام.
˂˂ برنامج الفنان الزائر يربط طالب كلية كولومبوس للفنون
والدوليي
والوطنيي
المحليي
والمصممي
بالفناني
والتصميم
ر
ر
ر
ر
ر
كل شهر.
الجامع مع مرافق لغسيل
الحرم
داخل
سكنيتان
قاعتان
˂˂
ي
المالبس وصاالت ومرافق للتمارين.
تعليم وغرفة ألعاب.
طالن به صالة ومقىه ومركز
˂˂ مركز
ي
ي
˂˂ صالة طعام للطلبة وأعضاء هيئة التدريس يف كلية
كولومبوس للفنون والتصميم.
الجامع.
˂˂ متجر مستلزمات فنية داخل الحرم
ي
˂˂ مكتبة تحتوي عىل ر
أكي من  ,9ألف كتاب ،بما يف ذلك
كتب نادرة يعود تاريخها إل القرن السابع عرس.
انطلق ف جولة ر
افتاضية يف كلية كولومبوس للفنون
ي
والتصميم عت
ccad.edu/virtualtour.

متطلبات طلب درجة البكالوريوس يف الفنون الجميلة
˂˂ استمارة طلب كلية كولومبوس للفنون والتصميم
˂˂ مقال
رسم بدرجات المدرسة الثانوية
كشف
˂˂
ي
˂˂ تقييم لكشف الدرجات من  ECEأو One Earth
˂˂ ملف األعمال الفنية
اإلنجليية
˂˂ دليل عىل إتقان اللغة
ر
 19 :TOEFL iBTدرجة أو أعىل
كإجمال نقاط
 1 :IELTSدرجات
ي
1, :PTE Academic
 :ELSالمستوى 991
غي مطلوب
˂˂  :SATموىص به ،لكنه ر
˂˂ إثبات األموال بمجرد القبول

استكشف  ccad.eduلمعرفة المزيد حول تخصصاتنا الدراسية ،وشاهد أعمال الطالب ،وشاهد مقاطع فيديو حول كلية كولومبوس للفنون والتصميم ومدينة كولومبوس ،واقرأ قصص النجاح عىل مدونتنا.
ر
ونadmissions@ccad.edu :
للمزيد من المعلومات تواصل عي الييد اإللكي ي

غي المهاجرين.
ال
األمريك بتسجيل الطالب األجانب ر
كلية كولومبوس للفنون والتصميم مخولة بموجب القانون الفيدر ي
ي

