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الدول
مركز التدريب
ي

صفحة الرسوم |

2017

تقدم جامعة ثومبسون ريفرز من خالل مركز التدريب
الدول ( )ITCبرامج تدريبية مصممة حسب الطلب
ي
وبجودة عالية إكتسبنا بها سمعة عالمية مرموقة .إن
برامجنا المكثفة متوازنة بطريقة ت
للستفادة من
إس�اتيجية إ
ين
المشارك� فرصة إكتساب الثقافة
فرص التدريس وإعطاء
ت ف
ت
ال� تم اختيارها
الكندية من خالل االش�اك ي� الفعاليات ي
ت
خ�ة غنية.
وال� تنتج عن ب
بعناية  ،ي

برامج مفتوحة ف ي� اللغة والثقافة

الدول)
( الصفحات من  4إىل  6من دليل برنامج مركز التدريب
ي

ال�نامج أربع ورش عمل تطبيقية ومواد إختيارية ودراسات لغة ي ز
إنجل�ية
يشمل ب
ونشاطات ترفيهية وثقافية تم إختيارها بعناية.
ف
• يتم تقديم برنامج اللغة والثقافة ف ي�  4أسابيع ي� فصل الشتاء
سيتم النظر فيها |  2,985دوالر كندي
ف
• يتم تقديم برنامج اللغة والثقافة ف ي�  4أسابيع ي� فصل الصيف
 28 – 4يوليو  2,985 | 2017دوالر كندي
• يتم تقديم برنامج اللغة والثقافة ف ي�  3أسابيع ف ي� فصل الصيف
 25 – 8أغسطس  2,475 | 2017دوالر كندي

برامج متخصصة ف ي� اللغة والثقافة

الدول)
( الصفحات من  8إىل  13من دليل برنامج مركز التدريب
ي

برنامج النقل الجامعي ف ي� اللغة والثقافة

المسجل� ف� الدراسات أ
ن
ين
الكاديمية بدوام كامل والمقدمة ف ي� شهر
الدولي�
للطلبة
ي ي
سبتم�/أيلول.
ب
 25 – 8أغسطس  2,475 | 2017دوالر كندي؛
رسوم مخفضة تقدر بـ
 1,875دوالر كندي

برنامج النجاح ف ي� الجامعة

ف
ال ي ز
نجل�ية
سيتعلم الطلبة كيفية الدراسة ي� الخارج من خالل تطوير كفاءة اللغة إ
والتعرف عىل الثقافة الكندية.
ّ
 19يونيو –  28يوليو  4,295 | 2017دوالر كندي

برنامج وايلد ،وايلد ،ويست

بيئة ممتازة للعودة إىل ض
الستمتاع بب�نامج فريد وشيق للغة
الما� من خالل إ
ي
ال ي ز
نجل�ية.
إ
سبتم�  3,500 | 2017دوالر كندي
 21أغسطس – 8
ب

truworld.ca/itc

برامج مركّزة المجال أ
الكاديمي

الدول)
( الصفحات من  16إىل  20من دليل برنامج مركز التدريب
ي

برنامج التقوية خارج بريتش كولومبيا

ال�نامج أربعة أسابيع لينمي مهارات الطالب والنجاح ف ي� إمتحاناتهم ودراستهم خالل
مدة ب
ف
ال�نامج ي� الجامعة.
مدة ب
 31يوليو  25 -أغسطس  2,895 | 2017دوالر كندي

برنامج الطالب الزائر

ت
ال� تم عقدها ي ن
ب� جامعة ثومبسون ريفرز ( )TRUوالمؤسسة التعليمية
حسب إ
التفاقية ي
ف
ف
ت
ش
ال� يتم أخذها ي� المؤسسة التعليمية ي� بلد الطالب يتم
ال�يكة ،فجميع المواد التدريسية ي
معادلتها ي� الجامعة.
تتوفر تواريخ عديدة 4,900 | .دوالر كندي للفصل الواحد

برامج التنمية المهنية

•
•
•
•

الدول)
( الصفحات من  21إىل  23من دليل برنامج التدريب
ي

•

ين
للمعلم�
التنمية المهنية

بادر بتوسيع فهمك للنظريات التعليمية وتطوير ت
إس�اتيجيات التدريس

تتوفر تواريخ عديدة 3,250 | .دوالر كندي (إعتماداً عىل مجموعات متكونة من  20شخص)

ال ي ز
نجل�ية كلغة أجنبية
التنمية المهنية
لمدرس اللغة إ
ي

يتم فيها تقديم طرق ت
ين
المشارك� عىل تقوية طرقهم
وإس�اتيجيات تدريسية مدروسة لتساعد
ف
نجل�ية من خالل ت
ال� ي ز
ال ي ز
ين
ين
ك�
للمشارك�
التدريسية .ستتوفر فرص
لتحس� كفاءتهم ي� اللغة إ
عىل تشخيص أ
ين
وتحس� اللكنة.
الخطاء
تتوفر تواريخ عديدة 3,250 | .دوالر كندي (إعتماداً عىل مجموعات متكونة من  20شخص)

•

حقائق رسيعة

ت
ن
إسم كاملوبس
تع�
مشتق من كلمة تكاملوبس ي
وال� ي
ف
“ملتقى النهرين” ي� لغة سكويبمك
مجموع ساعات ش�وق الشمس تفوق  2000ساعة
سنويا
ف
توجد ي� مدينة كاملوبس  82حديقة عامة ،تغطي
مساحة إجمالية تقدر بـ  1,350هكتار
رغم أن كاملوبس تبلغ من العمر  119سنة إال انها ال
تزال مدينة شابة
توجد ف ي� كاملوبس  13ساحة ممتازة للعبة الغولف
وتُعرف عىل أنها “عاصمة البطوالت ف ي� كندا”
تعت� كاملوبس أول مدينة ف ي� أمريكا الشمالية يرأسها
ب
عمدة من أصل ن
صي�
ي

إحتياجات بل�امج أخرى؟

الدول ( )ITCللحصول
بالتصال بمركز التدريب
بادر إ
ي
عىل مزيد من المعلومات عن تطوير أو تقديم برامج
ال�امج
أخرى مصممة حسب الطلب .يمكن تصميم ب
والتواريخ لتلبية متطلبات التدريب الخاصة بك.

الدول
التدريب
ي

Thompson Rivers University
900 McGill Road, Kamloops BC Canada V2C 0C8
هاتف+1.250.377.6103 :
ت ن
و�globaltraining@tru.ca :
بريد إلك� ي
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إكتشف عالم ثومبسون ريفرز ( )TRUف ي� مواقع
الجتماعي
التواصل إ

truworld.ca/itc

