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 برنامج 
 اللغة شهادة

 األنجليزية
 عن برنامج شهادة اللغة األنجليزية

أن برنامج شهادة اللغة األنجليزية عبارة عن برنامج أكاديمى مكثف لتهيئة الطالب أكاديمياً فى الجامعة. 

سوف يتعلم الطالب مهارات اللغة األنجليزية والمهارات األكاديمية لتهيئة فرص نجاح أكبر فى  الدراسة 

الجامعية. سوف تتعلم مبادئ التفكير النقدى، العمل الجامعى، تكامل المفهوم األكاديمى كمهارات البحث، 

 كتابة المقال، ومهارات المحادثة الشفوية.

 برهان النجاح األكاديمى:

أشارت دراسة مدتها أربع سنوات  أن خريجى برنامج شهادة اللغة األنجليزية للمستوى المتقدم حصلوا  

على تقدير )ب( أو أعلى فى تحصيلهم الدراسى لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا فى جامعة 

 جويلف. ويعتبر خريجو برنامج شهادة اللغة األنجليزية من أنجح الطالب أكاديمياً .

لشهادة الجامعية:االقبول فى برنا مج ا  

 ضمان القبول فى برنامج بكالوريوس التجارة 

 ضمان القبول فى برنامج بكالوريوس الفنون 

     قبول مشروط فى برامج شهادة الماجستير والدكتوراة 

ان انهاء برنامج شهادة اللغة األنجليزية يلبى متطلبات الكفاءة للغة األنجليزية فى جامعة جويلف وجامعه 

لورير و جامعة جويلف همبر وال حاجة للحصول  على أمتحان  -ويلفرد  

.(TOEFEL) أو (IELTS)  

 52  ساعة لكل اسبوع من المحاضرات 

 .خمسة محاضرات لكل يوم تشمل درس المحادثه,درس القراءه,درس الكتابه ودرس القواعد 

 ساعة اسبوعية  للتدريب على المحادثة الشفوية 

  

 بكل برنامج:

  

 * التواريخ عرضة للتغيير  تواريخ البدء:     

 الشروط والمتطلبات:

 حاصل على درجات عاليه  في المرحله الثانويه 

 مستوى متوسط من اللغه االنكليزيه 

 الرغبه في الدراسه الجامعيه 

  عاما او اكبر 81ان يكون عمر المتقدم 

 81 عام مع مرافق او ولي االمر 

 خريج من مدرسه ثانويه eslguelph.ca 

20176 الشتاء  فصل   62017فصل الصيف   62017فصل الخريف    

كانون الثان 4  3مايو \ايار   308   أغسطس\ اب 

22 حزيران  اذار2 االول تشرين   25 اكتوبر\
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 عدد الوجبات

 

 نوع الغرفة

 

 التكلفة

 

 األقامة

 

3 

دوالر كندى + مصاريف  200   خاصة مشتركة

دوالر 300استمارة التقديم    

 مع عائلة

   

  اليوجد

 
 

 
دوالر كندى  650   السكن  

 الجامعى

جويلف: -السكن الجامعى  
اعتمادا على توفر السكن يمكنك أختيار العيش فى السكن الجامعى فى أحد مساكن الطلبة، معظم المساكن 

دوالر كندى للشهر من مايو الى أغسطس. باألضافة  026تحتوى على حمام مشترك،تكلفة السكن تقريبا 

الى تكلفة وجبات الطعام أذا رغبت األشتراك بها.برجاء زيارة الموقع األلكترونى لمعرفة المصاريف 

 خالل فترتى الشتاء والخريف. 
 األقامة خارج الحرم الجامعى: 

هناك العديد من الخيارات لتأجير الشقق أو المنازل فى مدينة جويلف. تفضل بزيارة الموقع األلكترونى 

 للحصول على قائمة األماكن المعروضة.

www.eslguelph.ca    

 األقامة مع عائلة كندية: 
األقامة مع عائلة  كندية تساعد على التعرف على العادات الكندية وتعمل على تعزيز ما يتعلمة الطالب فى 

الجامعة. تساعد األقامة مع المواطنين اللذين يتكلمون اللغة األنجليزية على تسريع تعلم اللغة األنجليزية، 

دوالر كندى تتصمن األثاث،عرفة نوم خاصة مع ثالث وجبات يوميا،  126يكلف هذا النوع من األقامة 

أسابيع. 1أقل مدة لالقامة مع عائلة هى   

 للمزيد من

 المعلومات: 

برنامج اللغة األنجليزية كلغة  

 ثانية: 

esl@uoguelph.ca  
 

للمزيد من المعلومات الخاصة 

 بالتسويق:

arabic@uoguelph.ca 

   بالدوالر الكندي: الرسوم بالدوالر الكندى

 مستويين

أسبوع( 14)  

 مستوى واحد

أسابيع( 7)  

 الرسوم

 تقديم الطلب)استماره التقديم( $150 $150

 المصاريف الدراسية $8800 $4820

 رسم الخدمات الطالبية $500 $650

 التامين  الصحى $110 $880

  شراء الطلبة من مكتبة الحرم الجامعي

$850 (    المستوى )حسب  الكتب الدراسية 
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لخدمات الطالبية:ا  

      عضوية النادى الرياضى 

 عضوية فى المكتبة 

 عضوية  البريد األلكترونى من الجامعة 

 األتصال غير المحدود باألنترنت 

  كمبيوتر فى الجامعة 8666أستخدام أكثر من 

 أستشارت اكاديمية للمساعدة فى تعبئة نماذج األلتحاق بالجامعة 

 للمساعدة فى تجديد تصريح الدخول )الفيزا( -مشرف طالب دولى 
 مركزصحى مريح  فى الحرم الجامعى  

 

 األلتقاء بطلبة كنديين:
تعتمد جامعة جويلف اللغة األنجليزية فى برامجها التعليمية. سوف يتم لقاء اسبوعى لطالب األنجليزية كلغة 
ثانية مع طالب كنديين لممارسة المهارات اللغوية والمحادثة مع فرص التفاعل اليومى مع طلبة الجامعة من 

 خالل النشاطات الجامعية.

 نشاطات طالب األنجليزية كلغة ثانية:
يمكنك األستمتاع بالرحالت الميدانية التى تتعلم من خاللها عن الحياة الكندية. تتضمن الفعاليات رحالت 

ترفيهية بالحافلة الى مدينة تورونتو، شالالت نياجرا ، بلدات المينونايت ومناطق المحميات 

 الطبيعية.الفعاليات تشمل فعاليات رياضيه  وثقافيه واجتماعيه

 للمزيد من

 المعلومات: 

برنامج اللغة األنجليزية كلغة  

 ثانية: 

esl@uoguelph.ca  
 

للمزيد من المعلومات الخاصة 

 بالتسويق:

arabic@uoguelph.ca 

 أى مطار سوف تستخدم ؟
  (YYZ( مطار تورونتو بيرسون الدولى 

 المواصالت من المطار الى جويلف:
  Red Car Service تعتبر المواصالت سهلة بسبب  وجود خدمة النقل عبر المطار والتى تسمى  

والتى تمتاز بالخدمة المتميزة  والخبيرة ويمكن األتصال بهم عن طريق المواقع التالية:   

www.redcarservice.ca أو                      


