
دليل الطالب الدوليين

جامعة وينيبيغ
وينيبيغ، مانيتوبا، كندا
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مدينة وينيبيغ هي سابع أكبر مدينة في كندا، ويبلغ 
تعداد سكانها 811 ألف نسمة

 صنَّف موق
 ”National Geographic Travel“

مدينة وينيبيغ كواحدة من أفضل 
األماكن للزيارة في العالم!

األيام المشمسة
نتمتع بمتوسط 316 يومًا مشمسًا 
في السنة، لذا فمدينتنا واحدة من 

أكثر المدن المشمسة في كندا!

حرم جامعي زاخر
بالتنوع والحيوية

يربط حرم جامعتنا المُفعم بالنشاط، والذي يقع في قلب 
المدينة، بين أناس من خلفيات وثقافات متنوعة. تمتع بمرافق 
حديثة ممزوجة بعمارة تاريخية على بعد خطوات من أماكن 

متنوعة للتسوق والفنون والثقافة وفرص التوظيف.

 ما يزيد عن 400 منهجًا متاحًا 
في أكثر من 50 مجاالً للدراسة

 التعددية الثقافية سمتُنا – هناك 
أكثر من 100 لغة مُستخدمة هنا.

المناطق الخلوية الرائعة 
تتمتع مقاطعة مانيتوبا بالشواطئ 
الجميلة والطبيعة الخالبة والحياة 

البرية الثرية.



فرص إضافية

كلية اآلداب
األدب الكالسيكي

دراسات حل النزاعات
العدالة الجنائية

الدراسات التنموية
دراسات اإلعاقة

لغات وثقافات شرق آسيا
اللغة اإلنجليزية

الدراسات األلمانية الكندية
التاريخ

تاريخ الفنون
حقوق اإلنسان

دراسات السكان األصليين
اللغويات متعددة التخصصات

دراسات التنمية الدولية
دراسات مينوناتية

اللغات واآلداب الحديثة
الفلسفة

علوم سياسية
علم النفس

األديان والثقافات
البالغة والكتابة والتواصل

علم االجتماع
المسرح والسينما

دراسات المناطق الحضرية واألحياء الفقيرة
دراسات المرأة والنوع

برامج المرحلة الجامعية
uwinnipeg.ca/programs

كلية األعمال واالقتصاد
أعمال وإدارة

التخصصات التالية متاحة:
– المحاسبة

– المشاريع التعاونية
– الموارد البشرية
– األعمال الدولية

– التسويق
االقتصاد

االقتصاد والمالية

 كلية غوبتا لعلوم حركة الجسم 
والصحة التطبيقية

العالج الرياضي
علم حركة الجسم

بكالوريوس في التربية البدنية والصحية

كلية العلوم
األنثروبولوجيا

علم الحاسبات التطبيقي
األنثروبولوجيا الحيوية

الكيمياء الحيوية
علم األحياء

الكيمياء
الدراسات والعلوم البيئية

جغرافيا
رياضيات

األعصاب علم
فيزياء

إحصاء

نقدم برامج للشهادات الجامعية المعتمدة   
في كل أنحاء العالم في 3 سنوات 

و4 سنوات. يمكن أن توفر لك شهادة 
الثالث سنوات مسارًا للتوظيف في مجال 
اهتمامك، في حين تتيح لك شهادة األربع 

سنوات فرصة إلتمام مناهج متقدمة 
يمكن أن تمهد للدراسات العليا.

)ELP( برنامج اللغة اإلنجليزية
uwinnipeg.ca/elp

في حالة عدم استيفائك لمتطلبات 
اللغة اإلنجليزية للقبول في المرحلة 

الجامعية، يمكنك االنضمام إلى 
برنامج اللغة اإلنجليزية األكاديمية/

 Academic/Pathway( المرحلية
English( عن طريق برنامج اللغة 
اإلنجليزية. بإتمام المستوى األعلى 
من البرنامج سوف تحصل على 6 
ساعات معتمدة تُحسب لك ضمن 

 إحدى الشهادات الجامعية من 
جامعة وينيبيغ.

The Collegiate )الجامعيّ(
collegiate.uwinnipeg.ca

 في بيئة تشجع التفكير النقدي 
 والروح الجماعية، يوفر برنامج 

The Collegiate )الجامعيّ( برامج 
الدراسة الثانوية للصفوف 9 و 10 

و 11 و 12 داخل الحرم الجامعي، 
باإلضافة إلى سالسة إجراءات القبول 

 في السنة الدراسية األولى 
بجامعة وينيبيغ.

 التعليم المهني والتطبيقي 
)PACE( والمستمر

pace.uwinnipegcourses.ca

التعليم المهني والتطبيقي والمستمر 
)PACE( خيار تفاعلي ومرن يوفر 

برامج بدوام دراسي كامل، ومناهج 
وبرامج عبر اإلنترنت، وبرامج خارج 

الحرم الجامعي بالشراكة مع منظمات 
وبرامج أخرى توفر مسارًا لدراسات 

الشهادة الجامعية.

الدراسات العليا
uwinnipeg.ca/grad-studies

تقدم برامجنا فرصًا متنوعة لطالب 
الدراسات العليا. تتضمن كثير من 

البرامج أسلوبًا متعدد التخصصات، 
وتدرب جميع البرامج الطالب في 
مجموعات صغيرة، مما يعزز من 

 فرص التواصل مع أساتذة 
وأكاديميين آخرين.
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كأنك في بيتك
uwinnipeg.ca/campus-living

توفر لك اإلقامة في السكن الجامعي فرصة فريدة للمعيشة المستقلة دون أن 
تكون وحيدًا. سوف تلتقي في السكن الجامعي بطالب آخرين من أنحاء كندا 

ومن حول العالم، وستكوِّن صداقات طويلة األجل، وتشارك في أنشطة متنوعة 
في أرجاء الحرم الجامعي ومنطقة وسط المدينة.

يتوفر سكن منفرد ومزدوج	 
مرافق حديثة	 
حمامات خاصة	 
صاالت معيشة ومناطق استذكار 	 

ومرافق مغاسل مشتركة متاحة
وافر برنامج وجبات	 

أولوية لطالب السنة األولى
تُعطى أولوية الحصول على غرف 

السكن الجامعي لطالب السنة األولى 
المستحقين. الرجاء العلم بأن طالب 

الفصل الدراسي الواحد غير مستحقين.

كثر من 1250 طالب دولي 
مسجل حاليًا من  75 دولة

السكن الجامعي وسيلة رائعة 
لتكوين صداقات جديدة من 

جميع أنحاء العالم

خدمات الطالب
uwinnipeg.ca/student/intl

خدمات الطالب الدوليين
هذه هي نقطة البداية للدعم المستمر عن طريق 

توفير نطاق واسع من الخدمات والفعاليات الممتعة 
وورش العمل.

االستقبال في المطار
االصطحاب من المطار والتوصيل إلى سكنك الجامعي 

بناءً على طلبك.

االستشارة األكاديمية
يوجد مستشارون متاحون لمساعدتك على وضع 
خطتك األكاديمية ومعاونتك في عملية التسجيل.

برنامج الموجهين
ترتيب االتفاق بينك وبين طالب حاليين في جامعة 

وينيبيغ لمساعدتك في التعرف على جوانب المعيشة 
في الحرم الجامعي.

الخدمات المهنية
اإلرشاد الوظيفي متاح لك طوال مدة دراستك وبعد 

التخرج.



مالحظة:
1. األرقام تقديرية للعام األكاديمي وقابلة للتغيير. تتضمن بعض البرامج تكاليف إضافية، وجميع الرسوم المذكورة بالدوالر الكندي.

2. الحد األقصى لعدد المناهج لفترة الخريف/الشتاء هي خمسة مناهج ذات 6 ساعات معتمدة، أو 30 ساعة معتمدة.
3. يشمل التأمين الصحي تغطية التأمين الصحي األساسي واإلضافي

uwinnipeg.ca/homestay :4. معلومات اإلقامة األسرية وأسعارها موجودة على الموقع

منح القبول
uwinnipeg.ca/intl-awards

منحة رئيس الجامعة للقادة العالميين
سوف تُمنَح هذه المنحة الدراسية للطالب الدوليين )بما فيهم طالب الواليات المتحدة( 

الذين يلتحقون بأي قسم من أقسام جامعة وينيبيغ للمرة األولى. يجب أن يكون 
المرشحون منخرطين في أنشطة تظهر سماتهم القيادية، وحاصلين على متوسط قبول ال 

يقل عن %80 أو ما يعادله، وأن يكونوا ملتحقين بالسنة األولى ألي برنامج.

سيحصل طالبين من كل منطقة من المناطق التالية على المنحة: 

< آسيا والشرق األوسط  < أفريقيا وأوروبا   < األمريكتان والكاريبي  

قيمة المنحة: 5000 دوالر 

 منحة القبول بالبكالوريا الدولية 
يجب على الطالب تقديم الدبلوم بمجموع درجات 30 على األقل بما فيها المقال المطو 

ومنهج نظرية المعرفة؛ وال تقبل درجات أقل من 4 في ثالثة مواد المدرجة في المستوى 
األعلى وثالثة مواد المدرجة في المستوى العادي. 

قيمة المنحة: 2250 دوالر 

 منحة القبول المتعلقة ببرنامج االلتحاق المتقدم
 National APتُقدم هذه المنحة للطالب الملتحقين بجامعة وينيبيغ كدارسين في البرنامج

Scholar” “ )البرنامج الوطني لاللتحاق المتقدم( بمعدل يبلغ 4 على األقل في خمسة من 
االختبارات النهائية.

قيمة المنحة: 2250 دوالر

ميزات أخرى
العمل أثناء الدراسة

االشتراك في نظام التعليم التعاوني، أو برامج 
الدراسة والعمل، أو االستفادة من فرص العمل 

داخل وخارج الحرم الجامعي.

بعد التخرج
قد يكون الطالب الذين يتمون دراسة المرحلة 

الجامعية بجامعة وينيبيغ مؤهلين لتصريح عمل، 
مما يتيح الفرصة للعمل في كندا بعد التخرج.

الهجرة إلى كندا
 Manitoba Provincial Nominee يمنح برنامج

Program )برنامج مرشحي مقاطعة مانيتوبا( 
 فرصة طلب الحصول على اإلقامة 

 الدائمة في كندا للطالب الدوليين. راجع الموقع
immigratemanitoba.com 

 للمزيد من المعلومات.

للمزيد من المعلومات عن تصاريح العمل أو 
تصاريح الدراسة، اتصل بخدمات الطالب الدوليين 

iirss@uwinnipeg.ca:على الموقع

مصاريف الدراسة والرسوم
uwinnipeg.ca/intl-fees

المصاريف الدراسية والرسوم التقديرية لعام أكاديمي واحد
 )سبتمبر– أبريل(

: 120 دوالرًا رسوم التقديم )غير قابلة لالسترداد( 

: 700 14 دوالر – 600 18 دوالر مصاريف الدراسة — 5 مناهج 
 )30 ساعة معتمدة في أي كلية(

: 1900 دوالر – 2100 دوالر رسوم عامة وكتب ومستلزمات 

: 270 دوالرًا  تصريح المواصالت U-Pass من 
اتحاد طالب جامعة وينيبيغ

)استخدام غير محدود للمواصالت العامة(

: 1345 دوالرًا تأمين صحي )365 يومًا( 

: 335 18 دوالر –435 22 دوالر إجمالي 

 خيارات السكن الجامعي ورسومه لعام أكاديمي واحد
)سبتمبر – أبريل(

McFeetors Hall
9 دوالرًا 140 : سكن منفرد مفروش مع برنامج الوجبات 

Balmoral Houses
4 دوالرًا 955 : سكن منفرد مفروش  

Homestay
6 دوالرًا 340 : الدراسي الفصل الشتاء الخري  
3 دوالرًا 340 : الخريف الدراسي الفصل  



515 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba, Canada

R3B 2E9

 +1.204.786.9844 P
 +1.204.779.3443 F
  welcome@uwinnipeg.ca  E

uwinnipeg.ca/study

.01
 مراجعة متطلبات القبول

توجد قائمة بمتطلبات القبول لكل دولة على 
موقعنا التالي

uwinnipeg.ca/intl-req

إذا لم تكن من إحدى الدول المعفية من 
متطلبات اللغة اإلنجليزية، فيلزم تقديم مستندات 

إلثبات استيفائك لمتطلبات اللغة اإلنجليزية:
uwinnipeg.ca/language-req

مثال:

درجة اختبار TOEFL: حد أدنى 86 للدرجة 
الكلية وما ال يقل عن 20 في كل مكوِّن )اختبار 

عبر اإلنترنت(

درجة اختبار IELTS: حد أدنى 6.5 لدرجة 
النطاق في الوحدة األكاديمية

.02
  التقدم عبر اإلنترنت

uwinnipeg.ca/intl-apply

ابدأ بإنشاء حساب مستخدمًا عنوان بريدك 
اإللكتروني الشخصي وكلمة مرورك. سوف 

تتلقى رسالة إلكترونية تؤكد إرسال طلبك، 
وستتضمن هذه الرسالة رقم الطالب الذي 

سوف تستخدمه في كل تعامالتك مع مكتب 
القبول.

كيفية التقدم للقبول
uwinnipeg.ca/apply

.03
 تسديد رسوم التقديم

Pay- 120 دوالرًا قيمة رسم التقديم عبر  سدد
Pal أو Flywire عن طريق أي من الوسائل 

المتعددة المتاحة بما فيها التحويل المصرفي أو 
بطاقة االئتمان.

.04
 تقديم كل المستندات المطلوبة

بعد التقدم بطلبك، سوف تتلقى رسالة 
إلكترونية تطالبك بمستنداتك الرسمية، والتي 
يمكن أن تتضمن نسخًا رسمية من كشوف 

درجاتك* وإثباتًا بمستوى اللغة اإلنجليزية وإثبات 
الجنسية.

يجب ترجمة أي مستندات ليست محررة باللغة 
اإلنجليزية.

لالطالع على قائمة كاملة بالمستندات المحتملة، 
راجع الموقع

uwinnipeg.ca/already-applied

ينبغي إرسال نتائج اختبار اللغة اإلنجليزية من 
جهة إصدارها. الرجاء مالحظة أن المسح 

الضوئي مقبول الختبارات يمكن التحقق منها 
.IELTS مثل اختبار

أرسِل المستندات بالبريد أو خدمات البريد 
السريع إلى:

Office of Admissions 
Portage Avenue 515 

Winnipeg, Manitoba  R3B 2E9 
Canada

*يمكن إعادة المستندات الرسمية إلى عنوان 
المنزل أو استردادها عند الوصول.

.05
 التحقق من حالة طلبك

سوف يرسل لك مكتب القبول رسالة إلكترونية 
تتضمن اسم مستخدم وكلمة مرور على موقع 
WebAdvisor، حيث يمكنك تسجيل الدخول 
لالطالع على أي تحديثات لحالة طلبك وللتأكد 

مما إذا كانت هناك أي مستندات ال تزال 
مطلوبة. توقع أن تصلك رسالة إلكترونية بشأن 

حالة طلبك بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع 
من استالمنا لطلبك والرسوم وكل المستندات 

المطلوبة.

للتسجيل النهائية المواعيد
يونيو 1  الخريف الدراسي الفصل 
أكتوبر 1  الشتاء الدراسي الفصل 
مارس 1 الربيع الدراسي الفصل 

إذا لديك أسئلة بعد التسجيل، فيرجى االتصال 
بمكتب القبول على

 +1.204.786.9159 
intladmissions@uwinnipeg.ca

Arabic


