
اكتسب خبرة الجامعة والكلية في أربع سنوات فقط. 
تتيح البرامج األربعة الجديدة للدبلوم، من خالل المبادرة التي أطلقتها جامعة ليكهيد وكلية جورجيان بكندا، للطالب الدمج بين المنحة 

األكاديمية، والمهارات التطبيقية واالستدالل المنطقي للمساهمة في بيئة العمل والمجتمعات الخاصة بهم. فخريجو جامعة ليكهيد وكلية 
جورجيان المؤهلون للعمل يتمتعون بمزيج من المهارات واألفكار اإلبداعية، هم من يسعى إليهم أصحاب العمل لتلبية االحتياجات 

المتغيرة لالقتصاد الكندي والعالمي.

متوسط درجات القبول
المعادلة الكندية

 االلتحاق بالمنح 
الدراسية الدولية4

منحة 
tالرؤية الدولية

إجمالي المنح الدراسية 
+ جائزة

توزيع المنح الدراسية
من السنة الثانية حتى الرابعةالسنة األولى

7500 دوالر كندي125001 دوالر كندي35000 دوالر كندي5000 دوالر كندي30000 دوالر كندي1أعلى من %90
5000 دوالر كندي100002 دوالر كندي25000 دوالر كندي5000 دوالر كندي20000 دوالر كندي2من مجموع 80% حتى %89.9
9000 دوالر كندي9000 دوالر كندي5000 دوالر كندي4000 دوالر كندي3 من مجموع 75% حتى %79.9
5000 دوالر كندي5000 دوالر كندي5000 دوالر كنديمن مجموع 70% حتى %74.9

منح دراسية + جوائز حصرًيامكافأة التميز 

t!حصرًيا، تقديم منحة الرؤية الدولية بقيمة 5000 دوالٍر لجميع الطالب المقبولين

حرم ليكهيد-جورجيان الجامعي 
بمدينة باري

يقع حرما جامعة ليكهيد وكلية جورجيان في مدنيتي باري 
وأوريليا، وهما مدينتان معروفتان بسكانهما الودودين ونمط 

الحياة الممتع في الفصول األربعة، فضاًل عن إطاللتهما 
البحرية الرائعة. على الرغم من أن وقتك في الحرم 

الجامعي قد يختلف حسب البرنامج التعليمي، سيمكنك التمتع 
بالوصول إلى المرافق في كال الحرمين الجامعيين. يوفر 
الحرم الجامعي لدينا مجموعة من المرافق تشمل مركز 

لياقة بدنية، ومختبرات ابتكار، ومكتبة، وعيادات الصحة 
والرعاية العامة، وصاالت الطالب، وكافيتريا باإلضافة إلى 

المسارح وقاعات عقد المؤتمرات عبر الفيديو.

خدمات الطالب
تقدم جامعة ليكهيد-جورجيان مجموعة متنوعة من 

الخدمات مع طاقم دعم لطيف ُمكّرس لالنتقال بك من 
المرحلة التوجيهية إلى التخرج. بعض الخدمات التي 

يمكنك الوصول إليها كطالب تشمل:

   مركز سيجال الدولي      برنامج توجيه فردي
   مستشاري خدمات      التسهيالت

   التعليم التعاوني والنجاح الوظيفي
   خدمات اإلرشاد      عيادات الصحة والرعاية

    مركز الرياضيات / مركز الكتابة   
   تعليم فردي

اإلقامة
يتوفر سكن الطالب في كال الحرمين الجامعيين. توّفر 
أماكن اإلقامة داخل الحرم الجامعي كل ما تحتاج إليه 

لجعل تجربتك مريحة وآمنة. تضم غرف السكن الجامعي 
غرف نوم خاصة مزّودة بأسّرة مزدوجة، ومطابخ 

وحمامات مشتركة، باإلضافة إلى شبكة إنترنت أو واي 
فاي عالية السرعة. يضمن طالب السنة األولى الحصول 

على مكان إقامة.

1 7500 دوالر في السنة × 4 سنوات. منحة متجددة بشرط حصول الطالب على معدل 90% في كل عام دراسي. إذا 

انخفض المعدل الجامعي للطالب بين 80.0% - 89.9%، سيحصل الطالب على منحة دراسية معدلة بقيمة 5000 دوالر 
 كندي سنوًيا لكل سنة أكاديمية الحقة للفترة المتبقية من المنحة الدراسية. 

 2 5000 دوالر في السنة × 4 سنوات. منحة متجددة بشرط حصول الطالب على معدل 80% في كل عام دراسي. 

 3  منحة دراسية غير قابلة للتجديد، ُتمنح مرة واحدة فقط في العام الدراسي األول. 

4  الحد األقصى لطول مدة المنحة الدراسية هو 4 سنوات أكاديمية أو حتى يتم منح الدرجة األولى، أيهما يحدث أواًل. سُيعاد 
تقييم قيمة المنح الدراسية للمستفيدين الذين تتغير أوضاعهم وقد ُتفرض عليهم رسوم داخلية لكي تعادل شبكة المنح الدراسية 

المحلية الخاصة بااللتحاق واللوائح المتاحة في ذلك الوقت.
t منحة الرؤية الدولية متاحة خالل فصل خريف 2019.

ُتقدم المنح الدراسية الدولية لاللتحاق بالجامعة والجوائز تلقائًيا، دون اشتراط التقدم بأي طلٍب، للمواطنين غير الكنديين الذين يدخلون إلى جامعة ليكهيد من مدرسة ثانوية ُتدرس منهًجا معترًفا به، أو الذين ينتقلون من كلية أو جامعة 
دولية. وتكون المنحة متاحة لطالب الثانوية العامة األجانب المتفوقين والمتقدمين لاللتحاق بجامعة ليكهيد لعام 2020-2019.



جامعة ليكهيد برامج 
كلية جورجيان

 ليكهيد-جورجيان التعليمية
lakehead georgian.ca

درجة البكالوريوس في الهندسة )الكهربائية( مع دبلوم متقدم في تقنيات 
الهندسة الكهربائية )خيار التدريب التعاوني متوفر(

توفرهذه الدرجة الجامعية باإلضافة إلى برامج الدبلوم للطالب أساًسا قوًيا في 
جميع مجاالت الهندسة الكهربائية – مما يمنحهم معرفة نظرية قّيمة وهندسة 

عملية ومهارات تقنية تطبيقية. 

وُتركز العروض التدريبية الُمحددة على المجاالت التخصصية مثل 	 
اإللكترونيات الرقمية والتناظرية، وإلكترونيات الطاقة، وأنظمة 

االتصاالت، وشبكات الكمبيوتر، وأنظمة الطاقة واآلالت الكهربائية. 
سيكون الخريجون مجهزين جيًدا لتخصصهم المستقبلي، كما ستتوفر لهم 	 

مجموعة من الفرص الوظيفية.

حرم جورجيان الجامعي بمدينة باري لطالب العام الدراسي 4-1

درجة البكالوريوس في العلوم مع مرتبة الشرف في علوم الحياة التطبيقية 
)تخصص في التقنيات الطبية األحيائية( ودبلوم الصحة في التكنولوجيا الحيوية 

ُإن الجمع بين هذه الدرجة العلمية باإلضافة إلى الدبلوم يركز على دراسة الكائنات 
الحية على المستوى الجزيئي الحيوي )أو الخلوي(. كما يجمع هذا التخصص 

النظريات والممارسات من مجاالت علم اإلنسان واألحياء والكيمياء والفيزياء مع 
التعليم التطبيقي من خالل الدورات التطبيق العملي إلى المحتبرات، وتطبيق التقنيات 

التجريبية واستخدام المعدات العلمية.
ُيتوقع اكتساب طالب البرنامج تدريًبا قيًما في مجال المختبرات وتحليل 	 

البيانات، باإلضافة إلى تجربة العمل كجزء من فريق مهني مشترك. 
سيكون الخريجون مستعدين جيًدا للعمل في مجال الطب الحيوي.

حرم جورجيان الجامعي بمدينة باري لطالب العام الدراسي 2-1
حرم ليكهيد الجامعي بمدينة أوريليا لطالب العام الدراسي 4-3

الهندسة الكهربائية

علوم الحياة التطبيقية

درجة البكالوريوس في الفنون والعلوم مع مرتبة الشرف في االستدامة البيئية 
)تخصص إدارة النظام البيئي( ودبلومة االختصاصي البيئي 

توفر هذه الدرجة بالجمع بينها وبين هذا الدبلوم إطاًرا نظرًيا وتطبيقًيا ُيكمل 
المهارات العملية والمعرفة الالزمة لفهم النظم البيئية المعقدة.

يتيح التخصص في إدارة األنظمة البيئية للطالب مرونة في اختيار 	 
موضوعات دراسية متكاملة. 

كما سيوفر للطالب فرًصا لتطوير المهارات المختبرية والميدانية المتقدمة 	 
التي تسمح للخريجين بااللتقاء مًعا والتكيف مع المتطلبات المتزايدة 

لاللتحاق بمهنة في مجال العلوم البيئية.

حرم جورجيان الجامعي بمدينة باري لطالب العام الدراسي 2-1
حرم ليكهيد الجامعي بمدينة أوريليا لطالب العام الدراسي 4-3

درجة البكالوريوس في العلوم تخصص علوم الحاسوب مع مرتبة الشرف 
ودبلومة مبرمج الحاسوب )خيار التعليم التعاوني متوفر(

إن هذه الدرجة العلمية باإلضافة إلى الدبلوم تزودان الطالب بالمهارات والمعرفة 
الالزمة لفهم أنظمة الكمبيوتر المعقدة والتعامل معها. 

باإلضافة إلى دراسة عدة لغات برمجة، حيث يدرس الطالب موضوعات 	 
مثل أمن اإلنترنت، وبرمجة األلعاب، والمعلوماتية الصحية، والذكاء 

االصطناعي، والمزيد غير ذلك.

سيكون لدى الطالب فرص لتطوير مهارات متقدمة في مجال التحليل 	 
والبرمجة وتطوير البرامج، والمشاركة في برنامج التعليم التعاوني المتاح 

لدينا للحصول على خبرة كبيرة ُمثمرة في هذا المجال.
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االستدامة البيئية

علوم الحاسوب


