
جامعة يورك
تورنتو، كندا

ن معلومات لأولياء أمور الطالب الدولي�ي

ترتبط جامعة يورك بالعالم. 
يتضمن مجتمعنا الحيوي 

ا،  ًي ا دول ًب أك�ث من 6000 طال
ونجتذب الأساتذة والطالب من 

جميع أنحاء العالم.
لم يختار الطالب يورك؟

• تمتلك يورك أك�ث من 280 اتفاقية تبادل مع أعرق الجامعات حول 
العالم. 

ن أفضل 100  ي كندا وهي من ب�ي
• تحتل جامعة يورك المرتبة الرابعة �ن

نسانية والفنون  ي مجال العلوم الجتماعية والإ
ي العالم �ن

جامعة �ن
.Times Higher Education بحسب موقع

ي كندا وأك�ث كليات 
• تضم الجامعة برنامج هندسة الفضاء الوحيد �ن

ي كندا.
الفنون شمولية �ن

ي 
ن كليات الأعمال �ن • تحتل مدرسة شوليش لالأعمال المرتبة رقم 1 ب�ي

كندا بحسب “ذا إيكونوميست، فوربس وسي إن إن إكسبانشن”.

• تعرف مدرسة أوسغود هول للقانون بأنها واحدة من أك�ب وأك�ث 
ي العالم.

ا �ن ن مدارس القانون تم�ي

ي حيدر آباد بالهند.
ا أول كلية أعمال دولية كاملة �ن ن • لدي

ي كندا، تقدم كلية الفنون الحرة والدراسات 
• كواحدة من أك�ب الكليات �ن

ي مالت علوم 
ي العلوم الجتماعية و�ن

امج �ن المهنية نطاقا شامالً من ال�ب
نسان والمحالت المهنية المتعلقة بها. الإ

ي اللغة الفرنسية 
ن �ن ا الجامعي بجليندون هو مركز للتم�ي • حرمن

ي جنوب أونتاريو.
ي اللغة �ن

والتعليم الجامعي ثنا�أ

ي وجهات النظر 
ي �ن ن الذي يعكس التنوع ال�ث م جامعة يورك  بالتم�ي ن تل�ت

ا عن البقية. إن  ن ن ي تم�ي
والإحساس القوي بالمسؤولية الجتماعية ال�ت

ن من الزدهار  الحصول عىل درجة جامعية من جامعة يورك يمكن الخريج�ي
ي عالمهم ومن تحقيق أهدافهم الحياتية من خالل أساس أكاديمي صارم 

�ن
ي العالم الحقيقي.

ي التفاعىلي �ن متوازن يحققه التعليم التجري�ب

ي المناقشات 
وكمركز أبحاث معروف عالميا، تشارك يورك بشكل كامل �ن

ي تؤدي إىل حلول مبتكرة لمعظم التحديات الجتماعية 
الحاسمة ال�ت

والعالمية الملحة. تعمل كافة كليات جامعة يورك البالغ عددها 11 كلية 
يكة  ومراكزها البحثية ال28 بفكر كب�ي وواسع وشامل وعالمي وهي �ث

ل280 جامعة رائدة أخرى حول العالم. مجتمع يورك مجتمع قوي يضم 
ا و7000 عضو هيئة تدريس وموظف وأك�ث من 26000 خريج. ب 5500 طال

ي 
ن �ن • منحت يورك 7.7 مليون دولر كمساعدات مالية للطالب الدولي�ي

العام الأكاديمي -2015 2016.

ن 100 إىل 140,000  • تقدم يورك مكافآت دولية تقدر قيمتها ب�ي
futurestudents.yorku.ca/scholarships .دولر

امج المرحلة الجامعية لمدة ستة  • انضمام الطالب الدوليون ل�ب
أشهر عىل الأقل بدوام كامل يمكنهم من العمل داخل أو خارج 

ا بحد أقىص خالل الجلسات  الحرم الجامعي لمدة 20 ساعة أسبوعي
cic.gc.ca .الأكاديمية

اعرث عىل ما يربطك بيورك
التحق بيورك أك�ث من 6000 طالب دوىلي من 

ا من دولتك التحق  ًب أك�ث من 170 دولة. كم طال
ي منطقتك؟ اكتشف 

بيورك؟ كم خريًجا من يورك �ن
ي ترتبط فيها يورك ببلدتك. 

كافة الوسائل ال�ت
futurestudents.yorku.ca/int



جهات التصال بجامعة يورك

انطلق نحو العامل

اخرت يورك ليكون لديك نظرية 
جديدة شاملة كليا عىل العامل.

نفقات ورسوم الطالب 
الدوليني للعام الدرايس  

2017-2016
امج غ�ي  تعليم خاص بدوم كامل لمعظم ال�ب

التخصصية )5 مقررات( + رسوم تكميلية 
إلزامية: $22,417 )26,782 $ لمدرسة 

شوليش لالأعمال و30,787 $ لكلية 
الهندسة(.

الكتب الدراسية والمواد التعليمية )تكلفة 
تقديرية(: 1000 – $1500 تختلف 

نامج* بحسب ال�ب

ي سكن داخىلي 
قامة )غرفة مزدوجة �ن الإ

للطالب(: 5365$

ي أي 
خطة الوجبات )إلزامية إذا كنت تعيش �ن

من مقرات السكن(: 22750$، 3،275$، 
$3،800 أو 4،325$

نفقات شخصية )ترفيه، بقالة، نقل بتكلفة 
تقديرية(: 2200$

الرعاية الصحية: UHIP( 853$ مع 
اتحاد طالب يورك أو خطة غليندون(

international.yorku.ca/intlstud/health

:$36،651 )$41,061 لمدرسة  جماىلي الإ
شوليش لالأعمال و $45,021 للهندسة(

جمالية *أعىل نسبة محسوبة هي حساب النفقات الإ

كافة النفقات بالدولر الكندي. هذه النفقات سنوية 
للطالب الملتحق بدوام كامل الذي يسعى للحصول عىل 
بكالوريوس الآداب لخريف/ شتاء 2017-02016. قد تخضع 

امج أعىل.  الرسوم للتغي�ي وقد تكون رسوم بعض ال�ب
امج، يرجى زيارة  لأحدث رسوم المقررات وال�ب

.sfs.yorku.ca/fees 

يورك دولية
ية بجامعة يورك.  ن نجل�ي ية عن طريق معهد اللغة الإ ن نجل�ي ي اللغة الإ

نمِّ مهاراتك �ن
ناشيونال، وهو المكتب الرئيسي  انتقل بسالسة إىل الحياة الجامعية ع�ب يورك إن�ت

ناشيونال برامج وجلسات  . يقدم يورك إن�ت ن ا للطالب الدولي�ي ن بالحرم الجامعي لدي
معلومات وأنشطة اجتماعية تساعدك عىل الشعور بالراحة داخل الحرم الجامعي 

 yorkinternational.yorku.ca  .والرتباط بالثقافات الأخرى

درجات دولية: تمنح يورك درجة بكالوريوس الآداب )iBA( وبكالوريوس العلوم 
ي تتطلب جميعها تبادل 

ي إدارة الأعمال )iBBA( وال�ت
)iBSc( والبكالوريوس الدوىلي �ن

ي تقدمها يورك – حيث يوجد 22 لغة مختلفة 
ي اللغة ال�ت

للدراسة بالخارج وكفاءة �ن
futurestudents.yorku.ca/programs !لالختيار من بينها

ي 
ي أحد المعاهد ال�ت

يمكنك أن تحصل عىل جزء من درجاتك المؤهلة �ن
ي الخارج عن طريق برنامج يورك للتبادل 

تلتحق بها بعد دراستك الثانوية �ن
اتك  . طبق خ�ب وبرنامج Summer Abroad أو برنامج التدريب الدوىلي

  . ي أحد برامج التوظيف الدولية ع�ب برنامج يورك للتدريب الدوىلي
الأكاديمية �ن

 international.yorku.ca/students/abroad

المواعيد النهائية لتقديم الطلبات
ي يناير 

، للقبول �ن ي سبتم�ب
امج للقبول �ن ي جميع ال�ب

يمكن التقدم بطلبات اللتحاق �ن
futurestudents.yorku.ca/requirements/deadlines : مايو، يرجى زيارة

بادر بالتقديم اآلن
futurestudents.yorku.ca

 ايسآ بونجو ايسآ قرش ،ايسآ طسو
 jamorgan@yorku.ca  ناجروم اكيسيج

نيسرادلل  يلودلا فيظوتلا لوؤسم

 ايسآ قرش بونج ،طسوألا قرشلا ،ابوروأ
  نابايلاو

 csachs01@yorku.ca شاس لراك ديسلا:
نيسرادلل  يلودلا فيظوتلا لوؤسم

 جنوك جنوه ،يبيراكلا ،نيتكيرمألا ،ايقيرفأ

  emorita@yorku.ca ,،اتيروم يميإ
نيسرادلل  يلودلا فيظوتلا لوؤسم

 فاكس طلبات اللتحاق 416-736-5825  
 5536-736-416 لالستفسارات العامة عن

اللتحاق

ىرخألا تاراسفتسالا عيمجل

intlenq@yorku.ca، منسق التوظيف الدوىلي

international.yorku.ca/intlstud/health
yorkinternational.yorku.ca
international.yorku.ca/students/abroad
futurestudents.yorku.ca

