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الجامعة األوىل لطلبة البكالوريوس

في أونتاريو ، كندا
ملدة 10 سنوات متتالية

تصنيف مجلة ماكلني الجامعي لسنة 2021

   

دولـــي 
2022
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تحـدى طريقـة 

تفكيرك
2

منطقة تورنتو الكربى 
بيرتبورو و دورهام

حرم جامعي 

1#
الجامعة رقم 

)1( يف مقاطعة 
يو ملدة  اونتار
10 سنوات 

 رقم 1 يف كندا
للمنح الدراسية

1#
ين  حائز

 على جائزة
نوبل 2

برامج لالختيار 100+

 من علماء5
روديس

ضمان
الوظيفة خالل سنتني

97%

من الطالب 95%
سعداء باختيار 

ترنت

المعاهدة  عىل  تقع  أنها  ام  اح�ت بكل  ترينت  جامعة  تقر 
امتناننا  نقدم  أنيشيناابغ.  لميسيسوجا  التقليدية  ي 

والأرا�ض
للشعوب الأوىل لرعايتهم وتعاليمهم حول أرضنا وعالقاتنا.

2 t r e n t u n i v e r s i t y
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 بامكانك االختيار اي من الحرمني امللهمني

بورو حرم جامعة بي�ت
 يوفــر حــرم Trent’s Symons خلفيــة طبيعيــة مذهلــة لأفكار المســتقبل الرائــدة. هنا ، 

ي الفنون 
ف الأكاديمــي عــرب التخصصــات �ف يســتفيد الطــاب مــن بيئــة يمتــد فيهــا التمــري

امــج المهنيــة ويتحــد مــع أحــدث مرافــق البحــث والفــرص الجذابــة  والعلــوم والرب

ابــط ي إطــار شــخصي متماســك و مجتمــع مرت
ة المهنيــة �ف للمشــاركة واكتســاب الخــرب

         90 دقيقة اىلي وسط مدينة تورونتو

ى ي منطقة تورونتو الك�ب
حرم جامعة دورهام �ض

ي جامعة ترنت دورهام يتكشف  تعليمك عىل نطاق شخصي ، حيث تتعلم من اعضاء 
�ف

افية  ف عرب برامج احرت ف لتدريس الطاب الجامعي�ي اء والمتمرس�ي الهيئة التدريسية الخرب

ف احدث ما توصلت اليه  النظرية والتطبيق. انه مكان مثالي لبدء حياتك  ي تجمع ب�ي
وال�ت

ة للمشاركة . ات عملية وفرص وفري المهنية لتوفر خرب

فقط 40 دقيقة اىل وسط مدينة تورونتو   

     

املستقبل لك.  
يمكنك العثور عليه هنا يف جامعة ترنت.

األمريكية املتحدة  الواليات 

أونتاريو بحرية 

خليج كندا
جورجيا

بيرتبورو

أوشاوا

شالالت نياجرا

إيري بحرية 

أوتاوا
مونرتيال

منطقة تورنتو 
الكربى

إىل مدينة 
نيويورك وواشنطن 

العاصمة

تورنتو

موقع  ي 
�ض ترنت  مجمع  يقع 

تورونتو،  من  قريب  مناسب 
اك�ب مدن كندا، 

ومدن  ية  ح�ض مراكز  كذلك 
يال  مون�ت و  اوتاوا  مثل  ى  ك�ب

قريبة ايضا. 

أوتاوا

تورنتو

بيرتبورو
أوشاوا

بورو: المدينة الكهربائية ي ب�ت
مرحًبا بكم �ض

• مدينة متوسطة الحجم نابضة بالحياة مزدهرة ذو

ي ولها مناظر خابة.
  مجتمع ف�ف

ي أونتاريو ، كندا
• واحدة من أكرث المدن أمانًا وودية �ف

ي أوشاوا: بلدتك الجديدة
مرحًبا بك �ض

ي كندا
احدى اكرث المدن  تعليما وارسعها نموا �ف  •

ى حيث توفر اكرب مدن كندا  ي تورونتو الكرب
تقع �ف  •

ها فرصا للتوظيف والعمل  هم تنوعا ثقافيا واكرث واكرث
ل حدود له .

ي كندا 
عىل قمة المدن �ض

للمهاجرين من
المشاريع  اصحاب 

الريادية 

141,357
يبلغ سكان منطقة 

ى بورو الكرب بيرت

100+

فهات و  مترف
ه ف مسارات ترف

مهرجانات +300
وفعاليات سنوية

ض الجدد  عدد سكان 645,862تجمعات للمقيم�ي
ي 

دورهم �ف
مقاطعة 

ى اونتاريو الكرب

مطعم وحانة +50
ي مركز 

و مقهى �ف
مدينة اوشاوا

TOP10 وواحد من افضل التجمعات
ي كندا 

لسنة 2021 �ف

نضام  توفر   ، السياسي الستقرار  المان،  توفر 

تصنيفها  الي  كندا  اوصل  الذي  متطور  صحي 

حسب   2020 لعام  العالم  دول  افضل  ضمن 

تقارير واخبار العالم المريكية،

ي كندا
العيش والتعلم والعمل �ض

تفتخر كندا بأنها متعددة الثقافات ، وتوفر بيئة استثنائية للعيش والتعلم وإطاق حياتك المهنية المستقبلية. 

ي كندا ستتاح لك فرصة:                                                        
ي جامعة ترنت �ف

من خال دراستك �ف

ي خال دراستك
ة العمل بدوام جز�أ • اكتساب خرب

• العمل بدوام كامل خال الجازات الدراسية

ف حصولك عىل الجنسية الكندية • التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح عمل لمدة ثاث سنوات بعد التخرج لح�ي

• استكشاف طبيعة وثقافة كندا ومدنها النابضة بالأمن والحياة.

أونتاريو

الواليات املتحدة األمريكية

كندا

كندا هي ...
الأولى على مستوى العالم 

من حيث جوده الحياه



6t r e n t u n i v e r s i t y7
t r e n t u.c a/ i n t e r n at i o n a l

الدراسات اليونانية والرومانية القدمية
اليونانية والالتينية  

األنرثوبولوجيا 
علم آثار البحر األبيض املتوسط  

علم االثار 
علم اآلثار البيئية  

علم آثار البحر األبيض املتوسط  
فنون ، درجة رشف 

بكلوريوس فنون  &  علوم
بكلوريوس فنون و علوم مع علوم طبية درجة مزدوجة

كيمياء الحيوية واالحياء الجزيئية
حامية األحياء  

علوم صحية  
مادة االحياء

حامية األحياء  
علوم صحية  

علم الطب الحيوي
إدارة األعامل  

محاسبة  
االقتصاد  

ريادة األعامل املالية  
إدارة املوارد البرشية  

نظم املعلومات والتجارة اإللكرتونية  
التسويق وثقافة املستهلك  

Niigaaniiwin  فن القيادة  
الفن وادارة االعامل 

العلوم وادارة االعامل
دراسات كندية

الهندسة الكيميائية/ جامعن ترنت /سوانيس درجة 
مزدوجة

الفيزياء الكيميائية
الكيمياء

دراسات االطفال والشباب
دبلوم يف دراسة القطب

) جديد( سياسة علم املناخ 
)جديد( اتصاالت

)جديد( اتصاالت تجارية  
)جديد(عالقات اعالمية  

علم الحاسوب / علم الحاسوب )مشاركة(
تحليل البيانات  

هندسة الربمجيات  
)جديد( علم الحاسبات النظري  

علم الحاسوب والفيزياء
انظمة الحاسوب

حامية االحياء/ حامية االحياء ) مشاركة(

)جديد( علم الجرمية
دراسات ثقافية

حضارة ونظرية  
سينام واعالم  

فنون متداخلة  
االدب والرسد  

علم البيانات
استعادة البيئة ) برنامج مشاركة لجامعتي ترنت و 

فلمنك(
اقتصاد

بكلوريوس تعليم
االنكليزية للجامعة : ترنت

ادب انكليزي
تأريخ االدب  
الكيمياء البيئية

علوم االرض البيئية
علم املوارد البيئية / دراسات

)جديد( علوم التغري املناخي والسياسة  
علوم البيئة

)جديد( علوم املالية
علم االحياء الرشعي

علم الكيمياء الرشعي 
علم الطب الرشعي
القانون والرشطة  

الطب الرشعي والفنون
الطب الرشعي والقانون  

دراسة اللغة الفرنسية والفرانكوفونية
دراسة لغة  كوبيك والفرنكوكندية  
الجنس البرشي والعدالة االجتامعية

)جديد( الدراسات النسوية  
)جديد( الدراسات الجنسية  

الجغرافية
)جديد( الصحة والسلوك البرشي

التأريخ

برامج دبلوم السكان االصليني
بكلوريوس تربية السكان االصليني

دراسات/علوم بيئية السكان االصليني
دراسات السكان االصليني

)جديد( اداء اصيل  
)جديد( لغة املوهوك  
)جديد( نيشنامبوين  

نظم معلومات
دراسات التنمية الدولية

دراسات افريقية  
)جديد( الهجرة العاملية ودراسات الالجئني  

دراسات امريكا الالتينية                                                 
اقتصاد السياسة الدولية

الصحافة والكتابة االبداعية
علم الحركة

القانون والفنون :ترنت/سوانىزي درجة مزدوجة
القانون وادارة االعامل:ترنت / سوانزي درجة مزدوجة

 سلسلة التوريد وادارة الخدمات اللوجستية
الرياضيات

التمويل الريايض  
االحصاء  

االقتصاد الريايض
الفيزياء الريايض

دراسة اعالمية
مسارات طب محرتف

متريض
برامج عرب االنرتنت

فلسفة
اخالق  
الفيزياء

السياسة و رفاهية املجتمع
دراسات سياسية

)جديد( النظرية السياسة  

سياسة عامة  
)جديد( السياسة العاملية  

مسارات ما قبل القانون
مسارات ما قبل الطب

كلية الطب، كلية البيطرة  
علم النفس

)جديد( الصحة والرفاهية  
التطور النفيس  

العلوم ، درجة رشف
الخدمات االجتامعية

مجتمع
علم الجرمية والدراسات االجتامعية والقانونية  

الدراسات الصحية  
دراسات العدالة ودراسات امللكية  

الزراعة املستدامة والنظام الغذايئ
)جديد( الزراعة عىل نطاق صغري  

مسار تعليم املعلمني
علوم املياه

التخصص املشرتك
من اهم التخصصات املشرتكة و ليس حرصا هي: 

علوم الحاسوب وادارة االعامل ، االدب االنكليزي و دراسات 

االعالم ،علوم موارد البيئة وادارة االعامل ، التأريخ وعلم النفس 

،انظمة املعلومات والتحاليل الجنائية.

لك ان تختار 
غالبا تسمى خيارات صغرية محددة خارج نطاق دراستك

ممكن اكاملها مع اي برنامج درايس يف الجامعة

االخالق التطبيقية، دراسات حول القطبية، اتصاالت، كتابات 

ابداعية، )جديد( العلوم االنسانية الرقمية، التعليم، انظمة 

املعلومات الجغرافية، القوى العاملية والسياسة، الصحة والعلوم 

االنسانية الطبية، النهضة و املصالحة مع السكان االصليني ، 

دراسات التطور الدويل، اللغات، دراسات قانونية، اللوغويات، 

التسويق، التخطيط، دراسات ما قبل الطب، دراسات ما قبل 

الحداثة، دراسات مرسحية، فنون مرئية.

الربامج األكاديمية للطلبة الجامعيني

D  اشارات اىل برامج متوفرة فقط يف درهام يف 
مقاطعة اونتاريو الكربى

D&P  اشارات اىل برامج متوفرة فقط يف درهام يف 
مقاطعة اونتاريو الكربى و بيرتبورو

كافة الربامج االخرى متوفرة يف بيرتبورو   
               فقط

التخصص  ).Spec(

كثري من الربامج تعرض مناهج عرب االنرتنت ، 
 اعرف املزيد:

trentu.ca/online 

*موافقات معلقة

العليا الشهادات 
الول  الجامعية  اشهادات  يحملون  الذين  للطاب  مصممة  العليا  الشهادات  من  عدد  تلرنت  جامعة  تعرض 

ويرغبون الي رفع مستوى تعلينهم . مدة الدراسه لكل شهادة هي سنة اكاديمية ) عدا برامج الشهادات المزدوجة(

. ف نامج لسنت�ي ي من الممكن ان تجمع برب
ال�ت

trentu.ca/intl/pgc

شهادة بسنة واحدة 

ية   ادارة الموارد الب�ث

  التسويق وريادة المشاريع

 NEW الشهادات العليا لتدريس اللغة 
يه كلغة ثانية ف النكلري

ض  شهادة مزدوجة بسنت�ي

ية،     NEW ادارة العمال و موارد ب�ث
تسويق اعمال ريادية ،   

  مدارس للدراسات العليا
    مدارس خريجي الجامعات تعرض عدد من برامج   

   الماجستري والدكتوراه وفق برامج دراسية او اطروحات 

    لمزيد من المعلومات نرجو زيارة موقع

trentu.ca/graduatestudies   

ي ،.بدراسة برنامج  التنميه الدوليه ، 
ي ترنت ,االساتذه يهتمون بك عىل الصعيد الشخصي و الذه�ن

“�ن

احببت موضوع  التحدي الفكري و والتماسك المجتمعي. 

ء بالتجارب والصداقات الثمينه. “  ي ترنت مفيدا جدا بالنسبه لي ومىلي
لقد كان الوقت الذي امضيته �ن

يا  ف جوشوا لو ، مالري   

 دراسات التنمية الدولية والقتصاد السياسي الدولي
ي العالم.

خريج ، جوشوا هو أيًضا أحدث باحث من رودس - جائزة الزمالة الدولية الأقدم والأكرث شهرة �ف
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الزماالت,التنسيب, و الخربه املهنيه 
ي العالم الحقيقي؟ ل مزيد من 

هل تبحث عن تجربه �ف
البحث.

دروس الحياه المكتسبة من خال التجربه العملية  تكون 
ي ترنت , 

ي الواقع , هنا �ف
ي ترنت. �ف

ذات اهميه قصوى �ف
كل طالب يضمن ان يكون لديه فرص مهنيه هادفه 

ي تساهم بنجاحك 
ومسجلة معززه بفرص التعلم ال�ت

ي 
ة  بالقوى العاملة  �ف عند انخراطك واكتسابك الخ�ب

ي 
ي المواقع الميدانية و البحوث �ف

المؤسسات التعاونية ، و�ف
الصفوف التعليمية.

 التعليــم التعاوين
مع المسارات التنافسية مثل علوم الحاسوب وعلوم 

حماية الحياء.

يحصل الطاب عىل فرص اللقاء مع موئسسات مثل وزارة 
ي الحرم الجامعي( 

ة �ف الموارد الطبيعية والغابات ) مبارسث
فهات كندا والمحميات. وكذلك مع سلطات الكندية للمترف

فرتات التدريب
تمنحك فرص فريدة لخلق عاقات تحتاجها للنجاح ببناء 
ي 

ة التجارية �ف ة خال الفرص التدريبية بضمنها الخرب الخرب
صناعة المحاسبة .

ي  ي  راديو ٍسي �ب
هل انت صحفي ملهم؟برنامج  التدريب �ف

سي روبرت زوسكي هناك  فرصة واحدة  فريدة لخريجي 
جامعة ترنت كل سنة

 

امج التدريبية لعلوم  ال�ب
الحاسوب 

ي جديد يمنح طاب علوم  خيار تدري�ب
ة ثمينة بهذا المجال  الحاسوب فرصة وضع يده عىل خرب

ات عمل مدفوعة الجر . من خال 3 فرت

ة  بامكان الطلبة استكمال 12 شهر من التدريب وكسب خرب

تمنحه امكانية المنافسة عن التقدم لعمل.
trentu.ca/cois/programs/computing-systems

برامج تدريب حماية البيئة 
اء وزارة الموارد الطبيعية  التدريب مع خرب
فهات كندا ،  حديقة حيوان  والغابات ، مترف

و تورونتو ) لتسمية البعض منها( ميرت
والستفادة من كسب المهارة المهنية والمعرفية لحماية 
ية  بالعالم المعرضة  اهم الكائنات الحية والحياة الرب

نامج  للخطر. بامكان الطاب اكمال   خيارات  الرب
ة  ي لمدة 5 سنوات:  التخرج مع خرب التنافسي التدري�ب
ات عمل مدفوعة الجر مع وكالت و  باستكمال 3 فرت

ي مجال حماية البيئة
منظمات قيادية �ف

trentu.ca/biology/programs/conservation-
biology-bsc

%100 من البرامج

التخرج حيث ينتظرك عالم من الفرص 
ف الذين يعملون مع ترنت هم: ف القيادي�ي ة عملية مع رجال اعمال مؤثرين ، بعض المنتسب�ي خريجو ترنت يكتسبون خرب

 البحوث
ف  ف قيادي�ي اجراء البحوث العملية مع اساتذة مباحث�ي

ي التنقيب الثاري 
منذ اول السنة الول – المساعدة �ف

ف عرب  ن العمل جنب الي جنب مع قادة باحث�ي ف ي بلري
�ف

ات لمشاريع بحوث  ات الجامعة او مع مخترب مخترب
مجتمعية او مع منظمات محلية او تجارية.

العمل الصيفي
ي جامعــة ترنــت هنــاك برامــج 

ي كثــري مــن مناهــج �ف
�ف

معهــا. مدمجــة  تعليميــة 

برامــج  تســتخدمون  الماليــة  علــوم  طــاب  فمثــا 

الصناعــة القياســية خــال التحليــات الصفيــة و لطــاب 

ي 
ــة تعلــم  قواعــد التدقيــق البيــ�أ ــة امكاني دراســات البيئ

ي الجامعــة .
�ف

مهارتــك  بنــاء  بالمــكان  تمريــض؟  طالــب  انــت  هــل 

ي مركــز محــاكاة ترنــت – المجمــع الــدولي الول 
تــك �ف وخرب

ي كنــدا.
للمحــاكات  المعتمــد �ف

لمزيد من المعلوات بالمكان زيارة موقع 
trentu.ca/careerspace

ة المهنية من حالل : اكتساب الخ�ب

ي
التعليم التعاو�ف  •

التدريب  •

ي
التنسيب الميدا�ف  •

ي
التدريب المه�ف  •

البحوث  •
البحوث التطبيقية  •

التعليم التطبيقي الصفي  •
ات ، دارسة الحالة(      )محاكاة موقع العمل ، المخترب

وع موقع العمل م�ث  •
البحث عن وظيفة  •

يبية مع  تقدم الدورات التدر
الخربات العملية
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ية كلغة ثانوية تهيئك للنجاح الكاديمي من خال بناؤك اللغوي ،  ف ترنت- اللغة النكلري

ة . ي من خال التعلم  مع مجاميع صغري
البحوث، وتعلم المهارات الكاديميىة �ف

ية كلغة ثانوية تعرض عل الطاب  ف ي كندا  تمنح برنامج تعلم النكلري
كاول جامعة �ف

أ الطاب للتخرج باربع  فرصة الحصول عىل اي  درجة بكلوريوس، ترنت ته�ف

سنوات لختصار الوقت والمال  

   trentu.ca/esl  للمزيد من المعلوات ،زيارة موقع  

ي لك؟
ماذا تع�ض

التخرج  المسبق قبل  12-8 شهر 
ف من ال اي اس ال حاليا متضمنة  اعىل مستوي�ي

وطة ضمن  كجزء من شهادتك عند التخرج ، غري م�ث
المتطلبات المسبقة.

توف�ي 10000 دولر كندي

باختصارك للوقت ستوفر النفاق عىل السكن 
والمصارف المرتبطة الخرى خال دراستك الجامعية.

نت    ابدء جولتك ب�ت
ية كلغة ثانية  هو من افضل  ف برنامج اللغة النكلري

ي كندا.
ف �ف مسارات تعلم اللغة للخريج�ي

الن بامكان طاب  اي اس أل اكمال ترنت _اي اس 
ال والحصول عل رصيد كامل  3.وهذا الرصيد يمثل 

%60 من السنة الول من الدراسة الجامعية.

ف  * عادة الرصيد المطلوب للحصول عل درجة رسث
يبلغ 20

ية كلغة ثانوية:  ترنت- اللغة االنكلزي
للجامعة ية  أالنكلزي

ESL 3ESL 2ESL 1

IELTS
تحديد املستوى 

املطلوب

تحديد املستوى 

املطلوب
5.0 5.5 6.0 6.5

TOEFL 
iBT

تحديد املستوى 

املطلوب

تحديد املستوى 

املطلوب
60 70 80 86+

الرصيد 
املكتسب

n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 17

1
رصيد

ية  ض لغة انكل�ي
اكاديمية 1

ية  ض لغة انكل�ي
اكاديمية 2

4 سنوات 
ف  درجة �ش

 درجـة
نامـج ال�ب

 درجـة
نامـج ال�ب 17 رصيد 

 المتبقي 
11 فقط

رصيد

1/2
رصيد

1/2
رصيد

للمرة االولى تعرض
في كندا

ممكن االستفادة من رصيدك للغة االنكلزيية كلغة ثانوية باتجاه اي  دراسة جامعية*

11t r e n t u.c a/ i n t e r n at i o n a l

سون والخ..C1 تكون مقبولة ، لكن سيطلب  ية، ثنائية  اللغة ، معيار بري ف المؤهات الخرى  مثل الكاديمية الكندية للغة النكلري

. ف من الطاب الخضوع  لختبار ليوضعوا بمستوى مع�ي
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الزماالت الدراسية
. كل سنة تمنح  ف مساهماتك لجامعتك ، لبلدك ومجتمعك الدولي المنح والجوائز الدولية لجامعة ترنت تمري

ف اكاديمي، قيادي او المساهمة خدمة المجتمع . ين الذين يظهرون تميري ف المكافئات الي الطاب المتمري

ف : الزمالت لطلبة الجامعة القادم�ي

زمالت و منح جامعة ترنت 
ف  2000$-27000$ لكل سنة دراسية تُمنح لدخول الطاب الدولي�ي

اً وخدمة المجتمع وإمكانات  ف الذين يظهرون إنجازاً أكاديمياً متمري

القيادة وبعض الحتياجات المالية.

مراجعة متطلبات التقديم وقدم طلبك عىل موقع:
trentu.ca/intl/apply

ادفع رسومك 

تفعيل حسابك عىل ترنت وقدم كافة الوثائق الداعمة  

1

2

3

ي فصول الشتاء الصيف.
امج متوفرة �ف *  ليست كل الرب

ونية لمزيد من المعلومات.  الرجاء مراجعة مواقعنا اللكرت

امج المحددة اوقات معينة عند التقديم. ** لبعض الرب

ي
ي الول من  كانون الثا�ف

ننصح الطاب التقديم �ف

 
trentu.ca/futurestudents/international/programs

التقديم كيفية 

الرسوم الدراسية
طالب الجامعة    شهادات الدراسات العليا  

$18,200    $24,250 الرسوم  
$2,717   $2,808 الرسوم الضافية  

$9,000-$14,100   $9,000-$14,100 السكان والطعام  
$1,000   $1,000 الكتب والمستلزمات  

$1,500-$2,000   $1,500-$2,000 الشخصية 
$32,417-$38,017   $38,558-$44,158 الجماىلي  

الرسوم بعملة الدولر الكندي للسنة الدراسية ) ال اذا ذكر عدا ذلك( وقابلة للتغيري دون اشعار مسبق.
انية لحوالي 8 اشهر ) التقديرات مبنية عىل كلف 2021/2022( ف هذه الكلف تمثل المري

لمزيد من المعلومات زيارة
trentu.ca/financialservices

ي
نامج                                                                  الموعد النها�أ موعد البدء                  ال�ب

ية كلغة ثانية         1 حزيران**  ف الخريف ) ايلول(               طالب جامعي, شهادة عليا, اللغة النكلري

ي
ين الثا�ف ية كلغة ثانية     1 ت�ث ف (          طالب جامعي*, شهادة عليا*, اللغة النكلري ي

الشتاء ) كانون الثا�ف

ية كلغة ثانية                                       1 شباط ف الربيع ) نيسان(                 اللغة النكلري

الصيف ) درجة ايار(           طالب جامعي*, شهادة عليا*                                       1 اذار

ية كلغة ثانية                                       1 ايار ف الصيف ) حزيران(              اللغة النكلري

 رقم 1 في كندا 
للزماالت الدراسية

ية كلغة ثانوية )لكل مرحلة( ض رسوم اللغة النكل�ي
ضافية, التقديم الرسوم , الرسوم الإ

$4,712-$5,990 & رسوم الن�ث  
$336-$588  )UHIP( الصحة

$4,500-$7,050 السكان والطعام  
$100-$200 الكتب والمستلزمات 

$700-$1,000 الشخصية  
$10,398-$14,028 الجماىلي  

ف  ترحب جامعة ترنت بطلبات التقديم من الطاب الدولي�ي
. عند التقديم المطلوب اختيار  الحرم الجامعي ف  المؤهل�ي

نامج عند الدخول. بورو او دورهام( مع الرب ) بيرت

نامج المتكامل  زيارة الموقع:  للرب
trentu.ca/futurestudents/international/programs

متطلبات القبول العامة 
درجاتك وعاماتك للمراحل 10،11 & 12( المراحل النهائية   •

ة من المدرسة. من المدرسة الثانوية(- وترسل مبارسث
الشهادة الثانوية او شهادة الدبلوم  •

ية ابراز مايثبت اتقانهم   ف ف بغري النكلري للطاب المتحدث�ي  •
ية او ما يزيد عن النتائج المطلوبة.. ف اللغة النكلري

لمزيد من المعلومات عن متطلبات معينة لبلدك والمناهج  عند 
trentu.ca/intl/apply  :التقديم للقبول ، زيارة الموقع

القبول

ية للدراسة  ض ترنت – اي اس ال : النكل�ي  •
ية  ف ف الذين يجتاجون اتقان النكلري الجامعية للمتقدم�ي

نامج متكامل.ل يحتاجون الي اي من  عند التقديم لرب

ي التوفل واليلتس ،لكن بامكانهم تقديمها عند 
شهاد�ت

ي بعض المستوياتت الدراسية.
تنسيبهم المبارسث �ف

نامج الكاديمي للغة  ترنت اي اس ال :ال�ب  •

ي ترنت 
ف الذين تم قبولهم �ف ية للمتقدم�ي ض النكل�ي

ف  وحصلوا عل درجة IELTS 5.5 وTOFEL IBT 70 لفصل�ي

ية الكاديمية المعتمدة مع  ف من دورات اللغة النكلري

ف الذين ل  خيار لضافة 3 برامج اكاديمية . المتقدم�ي

ليس لديهم الدرجات المطلوبة من التوفل واليلتس 

بامكانهم الستفادة  برنامج ترنت – اي اس ال 

المستويات 3-1 دون الحاجة الي اثبات كفاءة اللغة 

ية. ف النكلري

برنامج مؤسسة ترنت الدولية*  • 
ف الذين يحتاجون اثبات كفاءة اللغة  للمتقدم�ي

ية - ورفع المستوى الكاديمي يؤدي اكمال هذا  ف النكلري

نامج بنجاح الي الحصول عىل شهادة البكلوريوس  الرب

بدوام كامل .

*)الموافقات المعلقة(

مسار تقدم الدرجات  • 
ف الذين يحتاجون ال رفع المستوى الكاديمي  للمتقدم�ي

ي ترنت ، يؤدي 
عند التقديم الي برنامج كامل �ف

نامج بنجاح الي الحصول عىل شهادة  اكمال هذا الرب

البكلوريوس بدوام كامل .

برنامج العبور
نامج للذين يفضلون البدء  هذا الرب

ي اب واكمال 
برنامج مبكر لدراساتهم �ف

ف  ف و مدرب�ي ف�ي المنهاج مع اضافة م�ث

ي اب 
اكمال واحد ونصف – الدرجة �ف

ي 
لتخفيف جدول الدورة التدريبية �ف

السنة الول! 

  

مسارات القبول

الزمالت التلقائية عند الدخول 
يتم  استمارة(  مىلأ  الي  الحاجة  )دون   $3000-$1000
منح  ي 

�ف تلقائياً   Trent إل  ف  المتقدم�ي الطاب  جميع  اعتبار 
الأكاديمي. ف  للتمري تُمنح  ي 

وال�ت  ،  Trent بجامعة   اللتحاق 

trentu.ca/intl/scholarships
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ي بمعرفــة المزيد من البيئــة الكندية، 
، كنــت دائمــا رغب�ت ي طالــب دولي

“كــو�ف

ي لحــد الن هــي الفضــل.
�ت ــة لذلك.خــرب ــت افضــل المكن ــت كان وترن

ــك الجامعــة  ي و وكذل
ــ�ت ــاء خــال رحل ــري مــن الصدق ــت الكث لقــد قابل

ف ، و مــن الســهل التواصــل  عرضــت الكثــري مــن الدعــم للطلبــة الدوليــ�ي

”. ي
ي مقارنــة مــع جامعــات اكــرب المــر الــذي ســهل عــىلي دراســ�ت

 مــع اســاتذ�ت

ف جياهي فان من الص�ي

خريج إدارة الأعمال  

ــت قــوة التحــدث بــرصف  ي جامعــة ترن
ــ�ف . علمت ف ــري ــا بحاجــة الوقــوف والتمي ــت هــو اذا اردت ان اكــون رائعــا فأن ي ترن

ــ�ف ــا علمت “م

النظــر مــن كنــت بالســابق.”

انيتا ايرسكاين من غانا
أنيتا هي أيضاً خريجة   ، ي إفريقيا وواحدة من أكرث الشخصيات العامة الغانية إلهاماً 

واحدة من أكرث النساء نفوذاً �ف
ومنتجة  إذاعية  اتيجية وصحافية  السرت التصالت  ي 

�ف متخصصة  ، وهي  القبعات  من  مجموعة  ترتدي  ترينت.  جامعة 
ومقدمة برامج تلفزيونية.

ــع  ــة والمرحــب بهــا للجمي ــدولي مــن الماكــن المن ــت ال ف مــع مكتــب ترن ــ�ي ــة الدولي ــح مــكان رابطــة ترنــت للطلب » اصب

ــات  ــن  الفعالي ــد م ــن خــال العدي ــم م ــع انحــاء العال ــن جمي ــواع الطعــام والتســلية م ــف ان ــث يعــرض مختل ، حي

ــاج المســاعدة.« ــن يحت ــكل م ــا لاخــر ول ــة لدعــم كل  من المختلف

ي و المارات العربية المتحدة اشيش ثارور من د�ب
)TISA( ف ترينت طالب دراسات سياسية ، رئيس رابطة الطاب الدولي�ي

ض دعم الطلبة الدولي�ي
نحن هنا للمساعدة، لدى ترنت فريق يساعد الطلبة 

ف بجعل ترنت وطنهم البعيد عن الوطن  الدولي�ي

 ، السكان،الهجرة،النصح  ي 
�ف المساعة  يعطون   ،

ف الصحي،وكافة المور الخرى. التأم�ي

العالقات 
الكثري اكرث من 4 جدران وفراش!

( ومجتمعي ، مكان  ي
السكن الجامعي مكان حقيقي )ومر�أ

ي كليتك ستبقى 
ي ستحصل عليها �ف

ة ال�ت بشخصية . الخرب

معك مدى الحياة.

1,000
طالب يمثلون 79 بلد

كرث من 120 جنسية ممثلة  ا
يف جامعة ترنت

خبرة حياة

+



 Accessible versions of this document are available upon request at
trentu.ca/accessible

ابقى عىل اتصال
موظفي واساتذة ترنت معروفني مبساعدتهم لكافة الطلبة.

نتطلع قدما لالصال بكم واالجابة عن استفساراتكم عن جامعة ترنت ، 

وحول منهاجنا للغة االنكليزية والحياة بكندا.

705.748.1314

international@trentu.ca

trentu.ca/international

TrentUInternational

TrentUInternational

 موقع  مفتوح اونالين

 باالمكان مشاركتنا  عرب النت لتكتشف مزايا

 الدراسة يف جامعة ترنت وانت يف موقعك املريح.

معاينة الخريف 2 ترشين االول 2021
 trentu.ca/openhouse 

 ملعرفة املزيد عن فاعليات الحرمني الجامعيني يف

 بيرت بورو و دورهام يرجى زيارة املوقع 

 اخذ جولة
باالمكان اخذ جولة شخصيا يف حرم جامعة بيرت بورو وحرم  دورهام 

تورونتو الكرب الزيارات متاحة يوميا 6 ايام يف االسبوع

trentu.ca/tours  

اكتشاف ترنت من اي مكان بالعالم
جوالت عرب النت هي افضل طريقة اخرى الكتشاف ترنت.

احجز جولتك اليوم! تفحص مواعيد الجوالت عرب النت يف اي وقت 

 trentu.ca/virtualtour  عىل موقع 

trentu.ca/map واكتشف الخرايط االستداللية عرب

Trent International, 1600 West Bank Drive, 
Peterborough, Ontario, Canada  K9L 0G2

نرغب باالجابة الستفساراتك يف الوقت واملكان املالئم لك.

التحق بنا مبوقنا امتيازات البث الحي خالل السنة ، والذي 

يغطي كل ما تحتاج معرفته عن الربامج  االكادميية ، واملنح 

الدراسية والكثري غريها.

سجل للمشاهدة الحية وليكن سؤالك جاهز .

شاهد موعد ندوتنا عرب االنرتنت القادم لسنة 21-22

عرب موقع 

trentu.ca/livestream

اكتشف          
ترنت   

ات  البث المبا�ش  ض مم�ي
لمناهج  ترنت 


