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 لقد كونت الكثري من الصداقات والذكريات يف جامعة
 لقد ساعدتني املشاركة University of Guelph. غويلف

 يف األنشطة، مثل كرة القدم، وساهمت فعليا يف التقايئ
 بالناس. لقد استمتعت بطيبة الناس واألمان يف الحرم

 الجامعي. أما الجزء املفضل لدي فهو اختياري إللقاء كلمة
      الختام عند التخرج بعد الوصول إىل املستوى 10 باللغة
اإلنجليزية، وهو إنجاز كبري!                                   
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Guelph اختيار جامعة غويلف

جامعة كندية شاملة ذات تصنيف متميز 	

ذائعة الصيت عامليا 	

برنامج اللغة اإلنجليزية ناجح للغاية  	

مدرسون متخصصني وذوي خربة 	

مدربون للمحادثة األسبوعية 	

حرم جامعي جميل يشبه الحديقة 	

خرب ات جديدة

تعرّف عىل الثقافة الكندية 	

صاِحب طالب يتحدث اللغة اإلنجليزية )برنامج         	
)Buddy

املشاركة يف أنشطة أسبوعية ممتعة داخل وخارج  	
الحرم الجامعي

العيش مع عائلة كندية )خيار اإلقامة يف منزل  	
مع أرسة(

العيش يف الحرم الجامعي مع طالب آخرين من  	
جامعة غويلف )خيار اإلقامة يف الحرم الجامعي(

تواريخ البدء

 ست نقاط دخول كل عام: يناير ، فرباير ، مايو ،  	
يونيو ، أغسطس ، أكتوبر

الرسوم بالدوالر الكندى

$ 3,343.64 * - 7 أسابيع من الدراسة 	

$ 6,064.50 * - 14 أسبوعا من الدراسة 	

*مجموع الرسوم تشمل رسوم الطلب ، الرسوم الدراسية ، رسو وم

خدمة الطالب . التكاليف عرضة للتغيري

الحياة يف غويلف Guelph، كندا

مجتمع واعي وصديق البيئة 	

مدينة آمنة ونظيفة 	

الكثريمن الطالب الناطقني باللغة اإلنجليزية يف  	
Guelph جامعة غويلف

تقع يف منطقة نابضة بالحياة وسط املدينة 	

كفاءة النقل العام 	

البعد ساعة واحدة بالسيارة عن تورونتو 	

املتطلبات

بلوغ 17 عاًما من العمر أو أكرب )16 عاًما مع  	
ويص كندي(

خريج من املدرسة الثانوية 	

سجل أكادميي جيد يف املدرسة الثانوية 	

مستوى متوسط يف اللغة اإلنجليزية 	

الرغبة يف الدراسة يف الجامعة 	
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