
Changing Lives Improving Life 

 
 تغيير المعيشه وتطويرالحياة



• 1 hour by car from Toronto 

• University of Guelph-Humber in Toronto 

Canada 

 خارطة كندا 



• 1 hour by car from Toronto 

• University of Guelph-Humber in Toronto 

University of Guelph’s 
3 campuses in Ontario, Canada 

 جامعة كويلف

اكند, فروع في اونتاريو 3  



Main Campus – Guelph 

كويلف -الفرع الرئيسي  

18,153   Undergraduate 

18,153طالب المرحله الجامعيه        

1:20  

من الصفوف% 63حجم الصف في    

Class size in 63% of classes 

900+ International  

from 100+ countries 

دوله   100طالب جديد من اكثر من  900اكثر من 

 مختلفه



Main Campus – Guelph 

كويلف -الفرع الرئيسي   

2,120    

•Graduate students 

2,120 

  طالب دراسات عليا

100,000  

•Alumni in 145 countries 

100,000 

دوله 145خريجين من       

$158.1  

Million in research funding 

مليون دوالر في التمويل البحثي158,1  



Guelph – The Royal City 

المدينه الملكيه -كويلف  
• Ranked within   

  Canada’s top cities to    

  live 

. همن ضمن افضل المدن الكندي كويلف اختيرت  

 للعيش االمين 

Canada’s lowest 

  unemployment at 4.1% 

تعد من اقل المدن الكنديه في نسبه البطاله حيث تبلغ النسبه 

4.1%  

• Medium size, safe,    

  clean 

ونظيفه, امنه, السكاني مدينه معتدله الحجم  

123.000 

• 123,000 

• Ranked #1/#2 Safest city in Canada for 7 

years in a row 

 7حصلت على المرتبه االولى والثانيه كا امن مدينه كنديه ولمده 

 سنوات متتاليه

 



4,000    Undergraduate 

  طالب جامعي 4.000

125  

Largest Class Size 

125 

 قاعه دراسيه كبيره الحجم

Work placements 

within all programs 

 اماكن وفرص عمل ضمن كافه البرامج

Toronto Campus فرع تورونتو  
هامبر -  كويلفجامعه   



Walk from residence to class in  

5 to 7 minutes! 
يستغرق المشي من البيت للقاعه  

دقائق 7-5الدراسيه    



Undergraduate 

Residence 

Guaranteed 

14  

living  

Environments 

 السكن الجامعي مضمون ويوفر

مناخا مختلفا  14  

 

Living On-Campus رم  رمالحياة في الح

  الجامعي



Over 150 Clubs 

Performing Arts 
Concert Winds 

Contemporary Music Ensemble 

Curtain Call Productions 

Drama Student Federation 

Early Music Ensemble 

Jazz Ensemble Band 

U of G Choirs 

 Student Media 
Carousel Literary Periodical 

CFRU Campus / Community Radio 

Station 

Chinese Showbox Radio Society 

Ontarion Newspaper 

Peak Newspaper 

thecannon.ca 

ثقافي نادي 150اكثر من  : 

 فنون االداء
 الحفالت الغنائية

 الفرق الموسيقيه المعاصره
 االنتاج المسرحي كورتن كال

 جمعية طالب الدراما

 فرق الموسيقى القديمه

 فرقه موسيقى الجاز
 كورال جامعة جويلف

 االعالم الطالبي
 دورات االدبية

CFRU محطة االذاعة الكويلفية  

 

 راديو المجتمع الصيني
 الصحيفة اونتاريون

 صحيفة بيك

 ويب سايت المدفع



Cultural 
Aboriginal Student Association 

African Society of Guelph 

Asian Focus 

Association for Baha’i Studies 

Campus for Christ 

Interfaith Student Council 

Indian Students’ Association 

International Student Organization 

Jewish Students’ Organization 

Korean Students’ Association 

Latin America Students Association 

Muslim Students’ Association 

Taiwanese @ Guelph Student  

Tamil Students’ Association 

University Catholic Community 

Vietnamese Student Society 

West Indian Students’ Association 

 

 

 

 الثقافي
  جمعية طالب السكان االصليين  

 جمعية الطالب االفارقة

 جمعية الطالب االسيويين

 جمعية الطالب البهائيين

 جمعية الطالبى المسيحيين

 جمعية الطالب لمتعدد الديانات

 جمعية الطالب الهنود

 جمعية الطالب الدوليين

 جمعية الطالب اليهود

 جمعية الطالب الكوريين

 جمعيه طالب امريكا الالتينيه

 جمعية الطالب المسلمين

 جمعية الطالب التايوانيين

 جمعية الطالب التاميل

  جمعية الطالب الكاثوليك 

 جمعية الطالب الفيتنام

جمعية الطالب الهنود من غرب 
 الهند



91.7% 

 
return in second 

year 

  يكملون دراستهم

Student Success مستوى نجاح

 الطلبه

83.8% 
find 

employment 

يجدون فرصه وكذلك  

 للعمل



PhD or 

equivalent 

دكتوراه او  

 مايعادلها

98.3%  

Quality Faculty   كفاءه التدريسين  



Degree Distribution توزيع 

 الشهادات



Undergraduate Degrees 

 شهادة البكالوريوس

 العلوم التطبيية

 الفنون

 العلوم و الفنون

 ادارة الموارد البيولوجية

 ادارة االعمال

 التجارة

 الحوسبة

 الهندسة

 هندسة المساحات الخضراء

 العلوم

 علوم الزراعة

 علوم البيئة



Commerce $335-950 

 

Biological Sciences $405-760 

 

Engineering $475-860 

 

Environmental Sciences $450-780 

 

 Applied Sciences $350-900 

 

Computing           $525-925 

 

Arts                  $350-900 

 

 

 

 

 

 

Co-op Weekly Salary Ranges 

  العاملين  معدل الراتب االسبوعي للطلبة

 التجارة

 العلوم البيولوجية

 الهندسة

 العلوم البيئية

 العلوم  التطبيقية

 علوم الحاسبات

 كليه الفنون



find jobs after 

graduation 

بحصلون على عمل 

 بعد التخرج

94%  

Graduate Successنجاح الطلبه   



Bachelor of Science في بكالوريوس 

  العلوم
Animal Biology                              علوم الحياة الحيواني 

Biochemistry*                                علم الكيمياء الحيويه                               

Biological Science                                  علوم الحياة 

Biological & Pharmaceutical علوم البايولوجي والكيمياء 

Chemistry                                              الصيدالنيه                                                  

Biological & Medical              الفيزياء البايولوجيه والطبيه   

Physics                               

Bio-Medical Science                    العلوم الطبيه الحيويه             

Chemical Physics                           * الفيزياء الكيماويه                      

Chemistry*                                             علم الكيمياء                                    

Environmental Geoscience &        علوم االرض البيئيه 

Geomatics                                                  والقياس                                         

Food Science*                                      علوم االغذيه                                 

Human Kinetics                          علوم االنسان الحركيه                        

Marine & Freshwater علم االحياء في المياه العذبه والمالحه 

Biology 

Mathematics                                    علوم الرياضيات                                     

 



The largest integrated science teaching and research facility in North America 

Bachelor of Science   بكالوريوس في

                                                                                   العلوم
Microbiology*   االحياء المجهريه                                            

Molecular Biology &                 البايولوجي الجزيئي   

Genetics                                           والوراثه                           

Nanoscience*                                   علوم النانو                 

Nutritional &               يه وعلوم التغذيهذالتغ   

Nutraceutical Sciences 

Physics*                                                الفيزياء                         

Physical Science                         العلوم الفيزيائيه       

Psychology: Brain and Cognition             علم

                                                                                               الدماغ واالدراك:النفس

Theoretical Physics                    الفيزياء النظريه                   

Biomedical Toxicology*              علوم السموم الطبيه 

Wildlife Biology &                علم االحياء البريه والحفظ           

 Conservation  

Zoology                                            علم الحيوان                            



Tuition  االجور الدراسيه   

$18,254* 

Room & Meals السكن واالكل 

$10,136 

Health Insuranceالضمان الصحي 

$684 

*Fees vary by program االجور الدراسيه تختلف حسب البرنامج  

International Fees   االجور الدراسيه

    للطلبه الدوليين

Approximate cost for two semesters االجور لكورسين دراسيين  



Scholarships Available المنح

                              الدراسيه المتوفره

• Scholarships: $500 - $6,000 Canadian dollars 

• دوالر كندي 6000-500$منح دراسيه   

Awarded on a competitive basis to new semester-

one students 

 تمنح على اساس تنافسي لطالب واحد في الفصل الدراسي الجديد

No scholarship application required 

  اليحتاج الطالب لملء استماره الخاصه بالمنح الدراسيه

 



 Great places to eat and socialize 

 #1 in Food Services 
  مطاعم درجه اولى

 للطلبة  لالكل والتعارف
 كويلف تحتل المرتبة االولى في كندا بجودة الطعام



40.8%

16.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

University of Guelph

Rest of the System

Institution of Preference 

Growth in First Choice Applications 

 الجامعه االفضل باالختيار

مقارنه بين التقديم لجامعه كويلف 
 والجامعات االخرى

 باقي الطالب

 جامعة جويلف



Groups that Give Back 
Engineers Without Borders 

Global Youth Network 

Guelph Resource Centre for Gender 

Empowerment and Diversity 

Guelph Students for Environmental 

Change 

Habitat for Humanity 

Mature Students’ Association 

Off Campus University Students 

Ontario Public Interest Research Group 

OXFAM Guelph Chapter 

Safewalk 

Save the Children Canada, Guelph 

Chapter 

Student Volunteer Connections 

World University Service of Canada 

Students Making a Difference الطالب يحدثون التغيير 

بعض الفرق و الجمعيات الفعالة في 
 :المجتمع
 مهندسين بدون حدود

 شبكة الشباب العالمية

 التمكين و التنوع
 طالب جويلف من اجل تغيير البيئة

 مسكن اللحيوانات

 اتحاد الطالب الناضجين
 الطالب خارج الحرم الجامعي
 طالب االبحاث

 OXFAM جويلف

 المشي االمن
فرع جويلف –انقاذ االطفال   

 الطالب المتطوعين
 خدمات الجامعة العالمية في جويلف



Varsity Sports 
• Basketball 

• Cross-Country 

• Field Hockey (w) 

• Football 

• Lacrosse 

• Volleyball 

• Swimming  

• Soccer 

• Track & Field 

• Rugby 

• Hockey 

 :فرق الرياضة

 كرة السلة

 العداء
 الهوكي

 كرة القدم

 

 الكروس

 الكرة الطائرة
 السباحة

 كرة القدم  

سباقات المضمار و 
 الميدان
 الركبي

 هوكي الجليد



Study 

Options 

فرص 
 الدراسه



80+ majors in 12 different Undergraduate Degree 

Programs  
 

Bachelor’s Degrees in Guelph 

  

 

 

•Applied Science 

•Arts  

•Arts & Science  

•Bio-Resource Management 

•Business Administration 

•Commerce  

•Computing 

•Engineering 

•Landscape Architecture 

•Science 

•Science in Agriculture 

•Science in Environmental 

 

من مختلف البرامج 12تخصص في  +80    

 شهادة البكلوريا في جويلف

 العلوم التطبيية
 الفنون
 العلوم و الفنون
 ادارة الموارد البيولوجية
 ادارة االعمال
 التجارة
 الحوسبة
 الهندسة

هندسة المساحات 
 الخضراء
 العلوم
 علوم الزراعة

 علوم البيئة



Agriculture 

Anthropology 

Art History 

Art Theory and Criticism 

Biology  

Biochemistry  

Biotechnology  

Business Administration 

Chemistry 

Classical Languages 

Classical Studies 

Cognitive Neuropsychology 

Computing 

Computing and  

  Information Science 

Criminal Justice and  

  Public Policy 

Developmental Psychology 

Ecology  

Economics 

Educational Psychology 

English 

Environmental Engineering 

Environmental Studies 

Ethics in the Life Science 

 

 

 

Minors (Arts & Science)  

 زراعة
 علم االنسان

 تاريخ الفن
 نظرية الفن ونقد

 علم االحياء

 كيمياء حيوية

 التكنولوجيا الحيوية
 إدارة األعمال

 كيمياء

 اللغات الكالسيكية
 الدراسات الكالسيكية
علم النفس العصبي 

 المعرفي
 الحوسبة

 الحوسبة وعلم المعلومات
العدالة الجنائية والسياسة 

 العامة
 علم النفس التنموي

 علم البيئة

 علم االقتصاد

 علم النفس التربوي

 اإلنجليزية
 الهندسة البيئية
 الدراسات البيئية

 األخالقيات في علوم الحياة

في العلوم )االختصاصات الثانوية 
 ( و الفنون



Music 

Neuroscience 

Nutritional  and 

Neutraceutical Sciences 

Organizational Behaviour 

Philosophy 

Physics 

Plant Science 

Plant Biotechnology  

Political Science 

Psychology 

Rural Extension Studies 

Social Psychology 

Sociology 

Statistics 

Studio Art 

Theatre Studies 

Visual Arts of the Americas 

Zoology 

 

 

 

European Culture 

and  Civilization 

Family and Child Studies 

Food Engineering 

Food Systems 

Forest Science 

French Studies 

Functional Foods and 

Nutraceuticals  

Geography 

Geographic Information  

  Systems (G.I.S.) and  

  Environmental Analysis  

Geology 

German 

Hispanic Studies 

History 

International Development 

Marketing Management 

Italian 

Mathematical Science  

Mathematics 

Microbiology  

Molecular Biology and  Genetics  

Museum Studies 

 

 

 الثقافة والحضارة األوروبية
 دراسات األسرة والطفل

 الهندسة الغذائية
 النظم الغذائية
 غابات العلوم

 الدراسات الفرنسية
 األغذية الوظيفية والمغذيات

 جغرافية

 المعلومات الجغرافية؟ نظم
(G.I.S.) و؟ التحليل البيئي 

 جيولوجيا

 ألماني
 دراسات من أصل اسباني

 تاريخ
 التنمية الدولية
 إدارة التسويق

 اإليطالي
 العلم الرياضي

 الرياضيات
 علم األحياء الدقيقة

البيولوجيا الجزيئية وعلم 
 الوراثة

 دراسات المتاحف

 موسيقى

 علم األعصاب

 علوم التغذية

 السلوك التنظيمي
 فلسفة

 فيزياء
 علوم النبات

 التكنولوجيا الحيوية النباتية
 العلوم السياسية

 علم النفس

 دراسات اإلرشاد الريفي

 علم النفس االجتماعي

 علم اإلجتماع

 إحصائيات
 ستوديو الفن

 دراسات المسرح

الفنون البصرية في 
 األمريكتين

 علم الحيوان

 ...تابع



Workplace Experience – Co-op 

• Network, develop contacts, 

and build confidence in your 

career 

•One of Ontario’s largest co-op 

universities 

•2500+ co-op students  

 خبرة العمل اثناء الدراسة

و تكوين , تطوير العالقات العامة
 الثقة بالذات

ويلف هي احد اهم الجامعات ك
لعمل اثناء في اونتاريو ببرنامج ا

 الدراسه
طالب 2500وهنالك اكثر من   



Anthropology  

Applied Mathematics & Statistics 

Art History  

Classical Studies  

Criminal Justice & Public Policy  

Economics * 

English  

Environmental Governance 

European Studies  

Food Agriculture  

   & Resource Economics 

French Studies 

Geography  

Hispanic Studies 

 

Bachelor of Arts 

الفنون وسوريالبك  
 علم االنسان

الرياضيات التطبيقية 
 واالحصاء

 تاريخ الفن

 الدراسات الكالسيكية

العدالة الجنائية 
 والسياسة العامة

 * االقتصاد

 اإلنجليزية

 اإلدارة البيئية

 الدراسات األوروبية

األغذية والزراعة واقتصاد 
 الموارد

 الدراسات الفرنسية

 جغرافية

 دراسات اسبانية



    

History  

Information Systems & Human 

Behaviour 

International Development 

Major To Be Determined 

Mathematical Economics * 

Mathematics  

Music  

Philosophy  

Political Science  

Psychology * 

Sociology  

Statistics  

Studio Art  

Theatre Studies  

Bachelor of Arts con’t 

 متابعة بكلوريا الفنون
 تاريخ

نظم المعلومات وسلوك 
 اإلنسان

 التنمية الدولية

 لم يتم تحديد االختصاص

 * االقتصاد الرياضي

 الرياضيات

 موسيقى

 فلسفة

 العلوم السياسية

 * علم النفس

 علم اإلجتماع

 إحصائيات

 ستوديو الفن

 دراسات المسرح



Animal Biology  

Applied Mathematics & Statistics* 

Biochemistry* 

Biological Science  

Biological & Pharmaceutical Chemistry* 

Bio-Medical Science 

Biophysics* 

Chemical Physics* 

Chemistry* 

Ecology  

Environmental Geoscience  

  & Geomatics 

Food Science* 

Human Kinetics  

Marine & Freshwater Biology 

Mathematics 

 

Bachelor of Science  االعلوموس وريالبك  
 علم األحياء الحيوانية

 * الرياضيات التطبيقية وإحصاءات

 * الكيمياء الحيوية

 العلوم البيولوجية

 * البيولوجية والدوائية الكيمياء

 العلوم الطبية الحيوية

 * الفيزياء الحيوية

 * الفيزياء الكيميائية

 * الكيمياء

 علم البيئة

 البيئية لعلوم األرض

 والجيوماتكس   

 * علوم األغذية

 حركية اإلنسان

 البحرية و علم المياه العذبة

 الرياضيات



Bachelor of Commerce 

• Accounting*  

• Food & Agricultural Business* 

• Management Economics  

  & Finance* 

• Marketing Management* 

• Hotel & Food Administration* 

• Tourism Management 

• Leadership and Organizational 

    Management 

• Public Management* 

• Real Estate and Housing* 

 بكلوريا التجارة

 * المحاسبة

 * المأكوالت و األعمال الزراعية  

 * االقتصاد إدارة؟ والتمويل  

 * إدارة التسويق  

 * فندق وإدارة الغذاء  

 إدارة السياحة  

 القيادة واإلدارة التنظيمية  

 * اإلدارة العامة  

 * العقارات واإلسكان  



Bachelor of Engineering 

• Biological Engineering* 

• Biomedical Engineering* 

• Computer Engineering* 

• Environmental Engineering* 

• Engineering Systems and Computing* 

• Mechanical Engineering* 

• Water Resources Engineering* 

 

 بكلوريا الهندسة

 * الهندسة البيولوجية

 * الهندسة الطبية الحيوية  

 * هندسة الكمبيوتر  

 * الهندسة البيئية  

 * هندسة النظم والحاسبات  

 * الهندسة الميكانيكية  

 * هندسة الموارد المائية  



Bachelor of Applied Science 

• Applied Human Nutrition 

• Adult Development* 

• Child, Youth and Family* 

 

العلوم وس وريالبك
 التطبيقية

 التغذية البشرية التطبيقية

 * تنمية الكبار  

األطفال والشباب   

 * واألسرة



BLA -  Landscape Architecture 

• Accredited by Landscape  Architecture 

Accreditation Board (LAAB) 

• Among the best of over 70 programs in North 

America 

• Only English-language program in Canada 

 

راضياالالمساحات وبكلوريا هندسة   

-  معتمدة من قبل مجلس هندسة المساحات
 واالراضي

اختصاص في اميركا الشمالية 70ضمن افضل  --  

 الذيويلف كهندسة المساحات الخضراء في  --
 يدرس باللغة االنجليزية في كندا



BSc. in Agriculture 

• Animal Science 

• Crop, Horticulture  

     and Turfgrass Science 

• Honours Agriculture 

• Organic Agriculture 

 

الوريوس العلوم الزراعيهبك  

 علم الحيوان

علوم المحاصيل 

  والبستنة

 والمروج      

الزراعة مع مرتبة   

 الشرف

 الزراعة العضوية  



BSc. in Environmental Science 

• Ecology* 

• Environmental Economics and Policy* 

• Environmental Sciences* 

• Environment and Resource Management* 

 

 

BSc. In Environmental Science 

BSc. In Environmental Science 

 
العلوم في العلوم البيئية وسوريالبك  

 * علم البيئة

 * االقتصاد البيئي والسياسة  

 * العلوم البيئية  

 * إدارة البيئة والموارد  



Doctor of Veterinary Medicine 

الطب البيطريبكالوريوس   



Applied Arts in Media Studies:  

 

• Digital Communications 

• Image Arts 

• Public Relations 

• Journalism 

 

Programs of Study االختصاصات 

جامعة جويلف 
 في هامبر

الفنون التطبيقية في 
 :الدراسات اإلعالمية

 

  - هاالتصاالت الرقمي  

 فن التصوير
 العالقات العامة-  

 صحافة-  



Business Administration 

 

•International Business 

    Management 

•Finance 

•Accounting 

•Marketing 

•Small Business  

Management  

•Entrepreneurship 

 

Degrees with Work Experience  الشهادة االكاديمية مع
 شهادة الخبرة

 إدارة األعمال

 

 إدارة األعمال الدولية

 

 تمويل

 المحاسبة

 تسويق

 إدارة األعمال الصغيرة

 ريادة األعمال

جامعة جويلف 
 في هامبر



Applied Science: 

 

•Early Childhood  

     Education 

•Family and Community 

    Social Services 

•Justice Studies 

•Kinesiology 

•Psychology 

 

 

 

 

Degrees with Work Experience  الشهادة االكاديمية مع
 شهادة الخبرة

العلوم 

 :التطبيقية

 

التعليم في مرحلة 

 الطفولة المبكرة

األسرة والمجتمع 

 خدمات االجتماعية

 دراسات العدالة

 علم الحركة

 علم النفس

جامعة جويلف 
 في هامبر



International Opportunities 

Argentina 

Australia 

Austria 

Barbados 

China 

Denmark 

England  

Fiji  

Finland 

France 

Germany 

Ghana 

Guatemala 

Hong Kong 

Iceland 

India 

 

 فرص دولية

دولة 34برنامج تبادل في  56  

 األرجنتين
 أستراليا
  النمسا
 بربادوس
 الصين
 الدنمارك 
 إنجلترا 
 فيجي
 فنلندا
 فرنسا
 ألمانيا 
 غانا 

 غواتيماال 

 هونغ كونغ

 أيسلندا
 الهند



Ireland 

Italy 

Jamaica 

Japan 

Malaysia 

Malta 

Mexico 

The Netherlands 

Turkey 

New Zealand 

Norway 

Poland 

Scotland 

Singapore 

 

South Africa 

Spain 

Sweden 

Trinidad & Tobago 

United States 

 أيرلندا
 إيطاليا

 جامايكا

 اليابان
 ماليزيا

 مالطا

 المكسيك
 هولندا

 تركيا
 نيوزيلندا
 النرويج
 بولندا

 أسكتلندا
 سنغافورة

 جنوب أفريقيا

 إسبانيا
 السويد
 ترينيداد وتوباجو

الواليات 
 المتحدة

International Opportunities 
 فرص دولية

دولة 34برنامج تبادل في  56  



 

English Proficiency 

 

• IELTS 6.5 with no band less than 6 

• TOEFL 89 with no section less than 21 

• English Language Certificate Program – Level 10 

 

 

 

 إجادة اللغة اإلنجليزية

IELTS6.5 في امتحان االيلتس - 6مع عدم وجود عالمة أقل من   

TOEFL  في امتحان التوفل مع عدم وجود قسم أقل من - 89
21 

- 10المستوى  -برنامج اللغة اإلنجليزية شهاده   



English Language Programs 
University of Guelph 

  جامعه كويلف

 برامج اللغة اإلنجليزية



English Language Programs 

Guelph جويلف 

 برامج اللغة اإلنجليزية



English Language Programs 

Study Options 
•ELCP- English Language Certificate Program  

(Preparation for degree studies or English Only) 

 

•GPP- Graduate Preparation Program 

 

•Custom Programs 

خيارات 
 ELCP برنامج شهادة اللغة اإلنجليزية الدراسة

 التحضير للدراسات االكاديمية أو اإلنجليزية فقط))            
 

يالبرنامج إعداد الطلبة للدراسات الع GPP 

 

خصصةتبرامج م  

 برامج اللغة اإلنجليزية



English Language Programs 

Program Dates 

• 6 Entry Dates Year-round 

•Winter 

•January 

•March 

•Summer 

•Late April 

•Late June 

•Fall 

•Late August 

•Late October 

  

مواعيد الدراسة 
 تواريخ القبول على مدار السنة 6 الدراسة

 شتاء   

  يناير

 اذار 

 الصيف   

 أواخر أبريل           

 أواخر يونيو           

    الخريف  

 أواخر شهر أغسطس           

 أواخر أكتوبر           

 برامج اللغة اإلنجليزية



English Language Programs 

• 10 Levels of Instruction 
 

    

-Beginner to Advanced 

 

• Each level is 7 weeks 

 

• 25 hours of class 

•Grammar 

•Writing 

•Reading 

•Speaking 

•Listening 

 

 برنامج شهادة اللغة اإلنجليزي

 مستويات تعليم 10

 

 المبتدئين إلى المتقدمين-    
 

أسابيع 7كل مستوى هو     

 

 ساعة دراسة 25  

 قواعد
 كتابة

 قراءة
 تحدث

 استماع

 برامج اللغة اإلنجليزية



•English Studies Only 

 

•English Studies for Academic   

  Preparation 

 

 

•Successful completion of 

Advanced Levels 9 &10 meet 

the English Proficiency 

requirements for admission 

into: 

-University of Guelph  

-University of Guelph 

Humber  

-Wilfrid Laurier 

University 

 

 

English Language Programs 

 برنامج شهادة اللغة اإلنجليزي

دراسات اللغة اإلنجليزية 
 فقط

 

يه دراسات اللغة اإلنجليز
 للتحضير االكاديمي
ااكمل المستوى التاسع 

والعاشر بنجاح للحصول على 

الكفاءه في اللغه االنكليزيه 

فيالجل التقديم  : 

- ويلفكجامعة   

- ويلف هامبركجامعة   

 جامعة ويلفريد لورير-

 برامج اللغة اإلنجليزية



Graduate Preparation Program 

•ELCP + additional study modules  
 

•Prepares students for success at the 

Graduate level 
 

•Advising with Graduate applications 
 

•Minimum 5.5 IELTS or TOEFL iBT 46 

 

 برنامج تاهيل الخريجين

ELCP + -دراسة إضافية 

 

إعداد الطالب للنجاح على مستوى -
 الدراسات العليا

 

تقديم المشورة للطلبة عند التقديم -
 لمتابعة الدراسات العليا

 

5.5الحد األدنى   IELTS أو TOEFL IBT 

46- 



Student Services 

English Language Programs 

•Library membership 

•Athletic membership 

•Academic advisor 

•Guelph e-mail address 

•Local bus transportation 

•Internet access 

•Medical Insurance 

•Buddy Program 

•Conversation Tutors 

•Lots of fun activities! 

 

 خدمات الطلبة

ة المكتبةعضوي  

 عضوية النادي الرياضي

 المرشد األكاديمي

 البريد اإللكتروني الخاص بالجامعة

 النقل بالحافالت المحلية بالمجان

 خدمة اإلنترنت

 التأمين الطبي

 برنامج األصدقاء

 معلمون المحادثة

 !الكثير من األنشطة الترفيهية

 برامج اللغة اإلنجليزية



  Buddy Program 

English Language Programs 

You are matched with:  

• Undergraduate or graduate U of Guelph student volunteering 

their time to the English Language Buddy Program.  

• A friend     

•  Companion     

•  Campus and community guide. 

•  Mentor and Learner 

•  Able to help you improve your English skills 

    

 برنامج الصديق

 :تتم مطابقتك مع
- الوريوس الخريجين او طالب البك, ويلفكاحد طلبة جامعة 

الذين يتبرعون للعمل ضمن برنامج اللغه للمساعده الطالب 
 الجدد في تحسين لغتهم

 صديق-

 رفيق-
 .الحرم الجامعي ودليل المجتمع-

 معلم والمتعلم-

شخص قادرعلى مساعدتك في تحسين مهاراتك في -
 اللغة اإلنجليزية

 برامج اللغة اإلنجليزية



English Language Programs 

Activities 

 برامج اللغة اإلنجليزية

 االنشطة



English Language Programs 

Homestay:  

Live with a Canadian family 

 

The best way to learn about 

Canada and improve your 

language 

 

 

 

 :اإلقامة

العيش مع عائلة 
 كندية

 

أفضل وسيلة لمعرفة 
المزيد عن كندا 
 وتحسين لغتك

 برامج اللغة اإلنجليزية

  Accommodation االقامة



Accommodation  

English Language Programs 

Residence: 

Live on campus with 

undergraduate students 

 

•Practice your English skills 

 

•Assistance with finding 

private accommodation 

 

 

 

 

 برامج اللغة اإلنجليزية

 :اإلقامة

العيش في الحرم الجامعي مع 
 طالب المرحلة الجامعية

 

 ممارسة مهارات اللغة اإلنجليزية

 

المساعدة في العثور على سكن 
 خاص

 االقامة



English Language Programs 

Why study English @Guelph?  

1. We have a well supported Academic English program for our students 

2. We have highly qualified teachers: minimum a Masters degree 

3. We have small classes: no more than 15 students per class 

4. Our classrooms are located throughout the Guelph campus; integrated with 

domestic student classrooms 

5. Minimal one hour per week of conversation partners with domestic 

university students 

 

 

 

لدعم طالبنا متوفر لدينا برنامج اللغة اإلنجليزية األكاديمي -1 

الحد األدنى هي درجة الماجستير: متوفر لدينا معلمين مؤهلين تأهيال عاليا -2 

طالبا في الصف الواحد 15ال يزيد عن : لدينا صفوف صغيرة -3 

ويلف؛ متكاملة كتوجد لدينا صفوف دراسية في جميع أنحاء الحرم الجامعي في -4
 مع الصفوف الدراسية للطلبة المحليين

 هناك على االقل ساعة واحدة في األسبوع للمحادثة مع طالب الجامعة المحليين

برامج اللغة 
 اإلنجليزية

جليزية في جويلف؟ناالتدرس اللغه لماذا   



 6. Buddy Program with domestic university students 

7. Excellent Homestay program 

8. Our students learn and use their English skills daily 

9. Weekly activities encourage our students to practice their 

English skills 

10. Welcoming and safe community 

11. Environmentally conscience university and city 

12. Located only one hour from Toronto and 40 minutes from the 

airport 

مع طالب الجامعة المحليين“ األصدقاء”برنامج -6  

برنامج اإلقامة ممتاز -7  

طالبنا سوف يتعلمون استخدام مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية يوميا-8  

األنشطة األسبوعية لتشجيع طالبنا لممارسة مهاراتهم في اللغة -9
 اإلنجليزية

مجتمع كويلف امن ومحب للناس-10   

الجامعة و المدينة مساعداتان للبيئة-11  

- دقيقة من المطار 40على بعد ساعة واحدة فقط من تورنتو و -12  



ELP Student Services Team 

esl@uoguelph.ca  

1-519-824-4120 x 52149 (K) or 56463 (C) 

 

Lia Alleyne 

Homestay Coordinator 

homestay@uoguelph.ca  

1-519-824-4120 x 53744 

 

Johnston Hall: ELP Programs office location 

Contacts 

English Language Programs 
برامج اللغة 

للتواصل  اإلنجليزية
  معنا

ELP بالخدمات فريق ط  

 ديبي نورالند

منسقة االقامة 
 المنزلية

المكت الرئيسي لبرنامج : جونستون هال
 اللغة االنجليزية

Agent Relations & Marketing: 

Carmela Delle Donne: 

eslmktng@uoguelph.ca 

1-519-824-4120 x 53575 

 

Arabic Marketing Support Team: 

arabic@uoguelph.ca  

mailto:esl@uoguelph.ca
mailto:homestay@uoguelph.ca
mailto:eslmktng@uoguelph.ca
mailto:arabic@uoguelph.ca


Julian Inglis, 

Business Development and 

Program Manager 

519 824-4120 x 53814 / 

jinglis@uoguelph.ca 

www.eslguelph.ca / 

www.uoguelph.ca  

 

Carmela Delle Donne,  

Marketing and Recruitment 

519 824-4120 x 53575 

cdelledo@uoguelph.ca or 

eslmktng@uoguelph.ca  

 

 جوليان إنجليس

مسؤول عن تطوير 
 األعمال ومدير البرنامج

 كارميال ديلي دون

مسؤولة التسويق و 
 التوظيف

mailto:jinglis@uoguelph.ca
mailto:jinglis@uoguelph.ca
http://www.eslguelph.ca/
http://www.uoguelph.ca/
mailto:cdelledo@uoguelph.ca
mailto:eslmktng@uoguelph.ca


Come join us! 
و انضم  تفضل

 الينا



Questions? 

ئله؟اس  


