
)ELP( ية ز نجل�ي برنامج اللغة الإ

نامج مجالت ال�ب
الفنون

نجليزية، الدراسات  نسان، القتصاد، اللغة الإ علم الإ
البيئية، الجغرافيا، التاريخ، الصحافة، اللغات الحديثة، 

الفلسفة، العلوم السياسية، علم النفس، علم الجتماع، 
المسرح، الفنون البصرية

الأعمال
المحاسبة، إدارة الأعمال، القتصاد البيئي والتنمية 

المستدامة، المالية، إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا 
المعلومات، إدارة الأعمال الدولية، التسويق، خلق 

المشروعات الجديدة، العالقات العامة، إدارة سلسلة 
التوريد

علوم الحوسبة والتكنولوجيا
الهندسة المعمارية، نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة 

لكترونية والبرمجة البرمجيات، تصميم المواقع الإ

التربية والخدمة الجتماعية
التربية )الطفولة المبكرة، البتدائية، القيادة، تدريس اللغة 
نجليزية كلغة ثانية، العمل  نجليزية كلغة ثانية(، اللغة الإ الإ

الجتماعي

العلوم الصحية
التمريض، الطب الوقائي، المعالجة التنفسية

القانون

العلوم والبيئة
علم الأحياء، الكيمياء، علوم الحاسب الآلي، علم البيئة 

والدراسات البيئية، الهندسة، الحراجة، الجيولوجيا، 
البستنة، الرياضيات، الفيزياء، العلوم الصحية 

التحضيرية، الإحصائيات

السياحة
دراسة المغامرات، فنون الطبخ، إدارة الأحداث 

والمؤتمرات، تنمية السياحة الدولية، إدارة المنتجعات 
والفنادق، إدارة الفاعليات الرياضية، تنمية الوجهات 

السياحية، إدارة تجربة السياحة

التجارة والتكنولوجيا
إدارة التكنولوجيا، تقنية معالجة المياه

برامج تدريبية مخصصة

رسوم البرنامج* دولر كندي
نجليزية كلغة ثانية "ESL" والتأهيل الجامعي " U-Prep" والأكاديمي(  رسوم الدراسة الجامعية )الإ

 الستثناءات:     ٠  المياه والصرف الصحي
٠  النقل الهندسي

6.9٠٠ دولًرا/للفصل الدراسي الواحد )ما يصل إلى 12 ساعة( 
 معتمدة/4 دورات( 

    5٠٠ دولر مقابل كل ساعة معتمدة إضافية**
19.75٠ دولًرا/للعام الأول

19,٠٠٠ دولًرا/للعام الأول )5٠٠ دولر/للساعة المعتمدة(

رسوم دبلومة ما بعد البكالوريا 1.725 دولًرا/للدورة )متوسط 6.900 دوالًرا/4 دورات(

رسوم الدراسات العليا
    )GCBA( شهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال
ماجستير في إدارة الأعمال )MBA( )3 فصول دراسية(   
   )GCES( شهادة الدراسات العليا في الدراسات التربوية
  ماجستير في التربية )MEd( )3 فصول دراسية((   

قد يكون هناك حاجة لفصل دراسي رابع من أجل خيارات المشروع أو االأطروحة

ماجستير العلوم البيئية )MSc( )عامان(   

2.334 دولًرا/للدورة )14.000دوالر في االإجمال، 6 دورات بحد 
 أقصى(

3٠.571 دولًرا رسوم البرنامج بأكمله
 7.9٠٠ دولًرا/للفصل الدراسي الواحد
 8.76٠ دولًرا/للفصل الدراسي الواحد
4.325 دولًرا/للفصل الدراسي الرابع

5.839 دولًرا/ للفصل الدراسي الواحد

رسوم عامة )المكتبة، الأنشطة، المجتمع الطالبي،  اشتراك الحافلة، إلخ.( 5٠2 دولًرا/للفصل الدراسي الواحد

رسوم التقديم )مرة واحدة، غير قابلة لالسترداد( 1٠٠ دولر

قامة    تفضل بزيارة truworld.ca/internationalstudents/housing للحصول على مزيد من التفاصيل. رسوم الإ
قامة المنزلية  برنامج الإ

ثالث وجبات في اليوم وغرفة خاصة مجهزة في منزل إحدى العائالت الكندية.
3.٠٠٠ دولر/للفصل الدراسي الواحد

15٠ دولًرا رسوم تحديد المستوى
375 دولًرا مبلغ التأمين

قامة والمؤتمرات )داخل الحرم الجامعي(  مركز ترو للإ
 مبنى مجهز ومكيف آمن ل يُسمح فيه بالتدخين،

 خدمة إنترنت وهاتف، تليفزيون بقنوات الكابل، خدمة تنظيف بسيطة.
4 طرز من الأجنحة، ولالأجنحة المشتركة غرف نوم خاص بها. بدون وجبات. الحد االأدنى 

قامة: فصالن دراسيان.  لالإ

متوسط 3.725 دولًرا/للفصل الدراسي الواحد
5٠٠ دولر مبلغ التأمين

3٠ دولًرا رسوم أنشطة الحياة السكنية/للفصل 
الدراسي الواحد

 سكن ماك جيل داخل الحرم الجامعي 
غرفة خاصة مجهزة وبها مطبخ صغير. حمام مشترك مع ثالثة طالب آخرين. بدون وجبات. 

متوسط 2.4٠٠ دولر/للفصل الدراسي الواحد
15٠ دولًرا رسوم التقديم
275 دولًرا مبلغ التأمين

 سكن كاملوبس خارج الحرم الجامعي
تفضل بزيارة tru.ca/services/housing/offcampus للحصول على التفاصيل.

التكاليف التقديرية ذات الصلة:
التأمين الطبي   
الكتب المدرسية   

288 دولًرا/للفصل الدراسي الواحد
1٠٠-5٠٠ دولر/للفصل الدراسي الواحد

 إجمالي التكلفة التقديرية للفصل الدراسي الواحد 
)بناء على رسوم الدراسة الجامعية وسكن ماك جيل داخل الحرم الجامعي(

متوسط 1٠.5٠٠ دولر/للفصل الدراسي الواحد

*  جميع الرسوم والتواريخ والسياسات عرضة للتغيير دون إخطار مسبق. قد تتطلب بعض البرامج المتخصصة رسوًما إضافية. ارجع إلى خطاب القبول 
الخاص بك لمعرفة أحدث الرسوم.  ** تتكون الدورة العادية من ثالثة ساعات معتمدة.

2 ESL Core Courses5 +
4 ESL Core Courses4 +
5 ESL Core Courses3

5 ESL Core Courses2 

5 ESL Core Courses1 

TOEFL PBT: 550, TOEFL iBT 80, IELTS 6.0  

TOEFL PBT: 530, TOEFL iBT 71, IELTS 5.5

TOEFL PBT: 500, TOEFL iBT 61, IELTS 5.0

TOEFL PBT 350, TOEFL iBT 20

5; TOEFL PBT: 570+; TOEFL iBT 88+; IELTS 6.5 ESL دورات

ESL
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ودودة
مريحةآمنة

برسوم معقولة

مرافق عالمية

للتزلج والتزحلق على الجليد

1٠٠.٠٠٠

5 درجات مئوية تحت 
الصفر إلى 4 درجات 

مئوية

27 درجة 
مئوية

الصيف

الربيع

الخريف

الشتاء

مانحة للشهادات

 أُنشئت في:

عامة197٠

برنامج أكاديمي أكثر من 1٠٠
13.٠٠٠
17.٠٠٠

طالب

طالب عن بعد

 طالب دوليأكثر من 1.75٠
من أكثر من 85 دولة

فصول الصيف الأكثر 
سخونة في كندا

شهادات الماجستير.  شهادات الدراسات العليا.  شهادات 
البكالوريوس.   دبلومات ما بعد البكالوريا.  الشهادات والدبلومات. 

نجليزية كلغة ثانية )ESL(. تحويل  درجات المشارك.  اللغة الإ
الساعات المعتمدة من الجامعة.  التحضير للجامعة.

تعليم عالي الجودة.  خدمات الدعم الدولية الحائزة على الجوائز. مرافق. ترفيهية عالمية 

الطراز.  حرم جامعي جميل وحديث. أحجام صغيرة للفصول.  تحويل مرن للساعات 

المعتمدة.  برامج التعليم التعاوني. منتخب لألعاب القوى.  توافر المنح الدراسية.   

كاديمية واللغة  خيارات ممتازة للسكن داخل الحرم الجامعي. الجمع بين الدورات الأ

نجليزية كلغة ثانية.     قبول درجات اختبار TOEFL واختبار IELTS. توافر اختبار تحديد  الإ

نجليزية. مستوى اللغة الإ

جامعة طومسون ريفرز )ترو(

٠C8 McGill Road, Kamloops, BC Canada  V2C 9٠٠ 
الهاتف:  +1 25٠.828.5252    |    الفاكس:  +1 371.5513.25٠

iapply@tru.ca  :طلبات التقديم    |    welcome@tru.ca  :الستفسارات 
GradAdmissions@tru.ca :طلبات التقدم للحصول على شهادة الماجستير

truworld.ca

truworldtruworldmytruworldthompsonriverstruworld truworldtruworldtruworldtruworldmytruworld

المواعيد النهائية لتقديم الطلبات

مالحظة: إذا توفرت أماكن شاغرة، فسيتم النظر في طلبات التقديم المتأخرة.

الفصل الدراسي من يناير إلى أبريل

15 من أكتوبر 
الفصل الدراسي من مايو إلى أغسطس

15 من فبراير
 الفصل الدراسي من سبتمبر إلى ديسمبر  

31 من مايو 
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