الطلبة الدوليين
كلية كولومبوس للفنون والتصميم ( )CCADهي
مؤسسة تعليم عالي خاصة مستقلة ال تهدف إلى
الربح وتقدم برنامج دراسي لمدة أربع سنوات يؤهلك
للحصول على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة،
كما أنه يمنح دبلومة دراسية عليا لمدة عامين .تقع
كلية كولومبوس للفنون والتصميم في قلب مدينة
كولومبوس النابضة بالحياة السريعة والنمو الكبير
بوالية أوهايو.
تخصصات بكالوريوس الفنون
الجميلة ()BFA
في اإلعالن و
تصميم الجرافيك
الرسوم المتحركة
القصص المصورة
وتمارين السرد القصصي
الحرف الفنية المعاصرة
تصميم األزياء
األفالم والفيديو
الفنون الجميلة
فن الرسم التوضيحي
التصميم الصناعي
العمارة الداخلية والتصميم
فن استوديو التصوير
مع التركيز على تاريخ الفن
والثقافة البصرية

برامج الدراسات العليا
ماجستير الفنون الجميلة:
المشاريع الجديدة
ماجستير التصميم :التصميم
المتكامل

FAST FACTS

حقائق سريعة

Year Founded: 1879

عام التأسيس1879 :
Enrollment: 1,071 students
التسجيل 1071 :طالب وطالبة
Faculty: 186
الكلية186 :
Average class student-to-faculty ratio: 10:1
نسبة متوسط عدد الطلبة إلى عدد المدرسين10:1 :
Academic Year: Two 16-week semesters
العام األكاديمي :فصلين دراسيين كل منهما  16أسبوعًا
Fall Semester: August – December
		 الفصل الدراسي الخريفي :من أغسطس إلى ديسمبر
Spring Semester: January – May
		 الفصل الدراسي الربيعي :يناير  -مايو
 %88.2من الخريجين يحصلون على وظيفة أو يقومون 88.2% of our graduates have jobs or higher
بالعمل على خطط تعليم أكبر في غضون عام من التخرج education plans within a year of graduation
Excellent reputation, yet very affordable
سمعة ممتازة ،وبأسعار معقولة تمامًا

التكاليف للعام الدراسي 2020 - 2019

COSTS FOR 2019 - 2020
Tuition: $35,880

الرسوم الدراسية 35,880 :دوالر

Room and Board: $9,680 - $11,970 depending
	الغرفة والوجبات :من  9,680دوالر إلى on 11,970
دوالر

حسب اختيار مكان اإلقامة
المنح الدراسية متاحة للطلبة الدوليين

residence hall choice
Scholarships available for international students
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للفنون CCADكولومبوس ،أوهايو
الحرم الجامعي لكلية كولومبوس
CAMPUS
consists
of 14
» CCAD’s safe downtown campus
()CCAD
والتصميم

all within
walking
distance
» the
buildings,في
للفنون والتصميم
كولومبوس
اآلمن لكلية
 fromالجامعي
	يتألف الحرم
campus.
centerمن
 ofقصيرة
مسافة
وسط المدينة من  14مبنى ،جميعهم على بعد
وسط الحرم الجامعي.
» Campus patrolled 24 hours by CCAD
securityمن
 24officers.ساعة
»	يخضع الحرم الجامعي لدوريات حراسة على مدار
كولومبوسtoللفنون
األمن في كلية
 ofمسؤولي
قبل
والتصميم» CCAD.
is adjacent
the Columbus
Museum
متحف
 veryمن
 closeمقربة
والتصميم على
كولومبوس للفنون
»	تقع كلية
Art and
to the Columbus
Metropolitan
Library,من
 Shortبالقرب
،)Columbus
(Museum
بكولومبوس
الفن
North Gallery
District,
and a variety
Columbus
(Metropolitan
كولومبوس الكبرى
 inمكتبة
of shopping,
dining, and entertainment
venues
Short
جاليري (North
 ،)Libraryومن منطقة شورت نورث
the downtown
area.
مناطق
من
متنوعة
مجموعة
 freeمن
وبالقرب
)Gallery
District
» CCAD students receive
local
bus service
theوسط البلد.
منطقة
الترفيهية في
والمطاعم واألماكن
throughout
greater
Columbus
التسوق area.
والتصميم على
 equipment,للفنون
معهد كولومبوس
»	يحصل
خدمة»
Professional
studios,
طالبand
computer
areالكبرى.
كولومبوس
منطقة
العامة مجا ًنا
بالحافالت
labs
available
everyفيfor
major
االنتقاالتarea of
study.
والمعدات،
المتخصصة،
مجموعة من
	لدينا
ومعامل»
The work
of national
االستديوهاتand
international
artists
»is
الدراسية.
التخصصات
لكل
المتاحة
الكمبيوتر
shown in Beeler Gallery, our main exhibition
ُ
بيلر
معرض
والعالميين في
space,
throughout
المحليينthe
»	نعرض أعمال الفنانين year.
مدار
على
لدينا،
األساسية
المعارض
منطقة
،)Beeler
(Gallery
» Visiting artist program connects CCAD students
العام.
with local, national, and international artists
and
طالب
بين
ما
التواصل
لتحقيق
الزائرين
للفنانين
برامج
تنظيم
»	يتم
designers each month.
كلية كولومبوس للفنون والتصميم من جانب ،والفنانين والمصممين
» Two on-campus residence halls with laundry
المحليين والعالميين من جانب آخر وذلك بصورة شهرية.
facilities, lounges, and exercise facilities.
»	لدينا منطقتين لإلقامة في الحرم الجامعي تحتويان على مرافق
» Student center with lounge, coffee shop, learning
لغسيل المالبس ،وقاعات جلوس ،ومرافق رياضية.
center, and game room.
»	يوجد لدينا مركز للطلبة يحتوي على قاعة جلوس ،ومقهى ،ومركز
» Dining hall for CCAD students and faculty.
تعلم وغرفة ألعاب.
» Art supply store on campus.
»	كما توجد لدينا صالة طعام للطلبة والمعلمين في كلية كولومبوس
» Library containing more than 50,000 books,
للفنون والتصميم.
including
الحرمrare
books
dating
from 17th
الجامعي للكلية.
الفنيةداخل
للمستلزمات
century.متجر
» لدينا كذلك
»	لدينا مكتبة تحتوي على  50,000كتابًا تتضمن مجموعة من الكتب
TAKE A VIRTUAL TOUR OF CCAD AT
النادرة التي تعود إلى القرن السابع عشر.
ccad.edu/life-ccad/virtual-tour
يمكنك الحصول على جولة افتراضية داخل كلية كولومبوس للفنون
والتصميم من خالل الرابط التالي
ccad.edu/life-ccad/virtual-tour

»	هي عاصمة والية أوهايو ،وتحتل المركز الرابع عشر ما بين أكبر
المدن في الواليات المتحدة األمريكية.
» يقطن  1.9مليون شخص في منطقة كولومبوس الكبرى
»	تضم كولومبوس  61كلية وجامعة يدرس بها  136,000طالب
ً
مركزا للوظائف التكنولوجية ،واألبحاث والصناعات
»	كما أنها تعد
المبتكرة
»	وهي ثالث أكبر صاحب أعمال لمصممي األزياء في الواليات
المتحدة األمريكية.
» يقع المطار الدولي على بعد  15دقيقة
من كلية كولومبوس للفنون والتصميم.
»	تعد كولومبوس أحد المراكز األساسية للدوائر الفنية النابضة للفنون
المرئية والعروض الفنية.
للتعرف على المزيد عن كولومبوس ،يمكنكم زيارة الموقع
التاليexperiencecolumbus.com:

متطلبات التقديم للحصول على بكالوريوس الفنون
الجميلة ()BFA
BFA APPLICATION REQUIREMENTS
()CCAD
» نموذج التقديم الخاص بكلية كولومبوس للفنون والتصميم
» CCAD application form
» مقال
» Essay
» بيان رسمي بالدرجات من المدرسة الثانوية
» Official high school transcript
» بيان رسمي بالدرجات من الكلية /الجامعة ،إذا كان ساريًا
» Official college/university transcript, if applicable
» حافظة األعمال الفنية
» Portfolio of artwork
» دليل على إجادة اإلنجليزية
» Proof of English proficiency
 61 :TOEFL iBTأو أعلى
TOEFL iBT: 61 or higher
 :IELTSإجمالي الدرجة 6.0
IELTS: 6.0 total band score
45 :PTE Academic
PTE Academic: 45
 :ELSالمستوى 109
ELS: Level 109
»  :SATيوصى به ولكنه غير مطلوب
» SAT: recommended, but not required
» دليل على الحالة المالية بمجرد االلتحاق

الطقس
يناير

°28ف °2- /م

فبراير

°32ف °0 /م

مارس

°43ف °6 /م

أبريل

°52ف °11 /م

مايو

°64ف °18 /م

يونيو

°78ف °25 /م

يوليو

°83ف °28 /م

أغسطس

°87ف °30 /م

سبتمبر

°81ف°26 /م

أكتوبر

°70ف °20 /م

نوفمبر

°50ف °10 /م

ديسمبر

°39ف °4 /م

الموعد النهائي للتقديم المبكر
1/12
الموعد النهائي لألولوية
1/2
تقديم الطلبات بعد
1/2

» Proof of finances once admitted
يمكنك الدخول على صفحة المدونة على الموقع  ccad.eduللتعرف على المزيد عن تخصصاتنا ،واالطالع على أعمال الطلبة ،ومشاهدة الفيديوهات عن كلية
كولومبوس للفنون والتصميم ،ومدينة كولومبوس ،ولقراءة قصص النجاح .لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـinternationalinfo@ccad.edu:
Explore
ccad.edu
to learn
more
للفنونabout
our majors,
األمريكي الفيدرالي إللحاق الطلبة المغتربين غير المهاجرين.
القانون
مرخصة بموجب
()CCAD
والتصميم
 viewكولومبوس
 studeكلية
and read about success stories on our blog. For more informa

 0 Cleveland Ave.
6
Columbus, OH 43215
614.222.3261
877.997.CCAD (2223)
admissions@ccad.edu

