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 Sheridan ديان دبلويس خريج رسوم متحركة من 
 كان مرشحًا لجائزة أورسكا عام 2011

 عن فئة أفضل فيلم رسوم متحركة 
عن فيلم  كيف تدرب تنينك 

هل تعرف؟

لماذا تختار Sheridan؟ 
   لدينا سجل حافل عظيم!

•  أكثر من 17000 طالب بدوام كامل

•  أكثر من 2000 طالب دولي من أكثر من 65 دولة.

•  أكثر من 120 برنامج لالختيار من بينها

•  أكثر من 110000 خريج

•  %82 معدل توظيف الخريجين

•  %95 معدل رضا أصحاب العمل

•  أكبر كلية فنون في كندا، وثاني أكبر كلية فنون في أمريكا الشمالية

•  الفائز بالجائزة البالتينية ألفضل كلية تجارة.

 •  الحرم الجامعي في أوكفيل،  وميسيسوجا وبرامبتون مع سكن الطالب
 في الحرم الجامعي ببرامتبون وأوكفيل. وسائل النقل العامة متوفرة

لحرم جامعة ميسيسوجا وببرامتبون للطالب الذين يعيشون في السكن.

 •  كلية شريدن تعتبر من أكثر الكليات التي حصلت
على جوائز من اتحاد الكليات الكندية 

 •  ترشح ثمانية خريجين من شيردان للحصول على جوائز أوسكار مع فوزين
عن فئة أفضل فيلم قصير للرسوم المتحركة

•  سجل حافل من الخريجين الفائزين بجوائز إيمي واألوسكار وجيني



 سوف نعلمك التطبيق والمعرفة
 واإلبداع لمساعدتك

كي تصبح أكثر لمعاناًً 

وفيما يلي السبيل لتحقيق ذلك:
•  من خالل االبتكار المستمر للدورات الجديدة، وتطوير تلك الموجودة لمواكبة 

التغّير في مكان العمل

 •  بواسطة إضافة برامج دبلوم على الدوام. )لقد تم تطوير 35 برنامج على مدى  
السنوات القليلة الماضية(

•  تم استحدات برامج درجات ابتكار جديدة وغيرها الكثير قيد التطوير

•  إننا نرعى مجتمعـًا خالقـًا حيث يتم تشجيع الطالب على التعاون، وإجراء 
التجارب وتوجيه األسئلة 

•  من خالل تسهيل استخدام الحاسوب المتنقل. هذا يشجع الطالب على استخدام 
تعليم "العالم الحقيقي" التعاوني المدمج في الموارد عبر اإلنترنت.

 "أنا التحقت ببرنامج األعمال الدولية وكانت خبرتي ممتازة. 
 كان السبب الطاقم المتميز وأجواء الكلية الرائعة. 
 يجعلك طاقم المكتب الدولي تشعر على الدوام أنك في منزلك.
لقد استمتعت بكل معنى الكلمة كل لحظة!"
رافي برازاث
تشيناي، الهند
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أدوات لمساعدتك على التعلم والعمل
•  المرافق الحديثة تضم أحدث الحواسيب والتقنيات
•  تعليم المهن المدفوعة والعملية  والتدريب العملي

•  برامج تعاونية مدفوعة تجميع بين العمل والدراسة
•  كلية عالية التخصص بالصناعة المرتبطة

•   نقنيات الحوسبة المتنقلة بسالسة المدموجة في خبرة التعليم والتعلم.
•  معترف بها وبسمعتها في شتى أنحاء العالم

.)ESL( اللغة اإلنجليزية الفعالة والمرنة كبرنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  •
•   شراكات الجامعة وبرامج التحويل االئتماني

•  القرب من األعمال التجارية في تورنتو، والصناعة ومناطق الترفيه جنبًا إلى 
جنب مع ارتفاع مستوى المعيشة في أوكفيل، وبرامبتون وميسيسوجا

•  وصول إلى أكبر مباني المجمعات في كندا في استوديوهات تورونتو باينوود. 
إلى سيرت )مركز أبحاث الصناعة والتدريب(  

 بر امج من اجل مالئمة 
احتياجاتك واهتماماتك وطموحاتك 

شهادات دبلوم - التركيز على تعليم التدريب العملي في تلك السنتين أو الثالث 
سنوات المصممة بشكل تعاوني مع شركاء الصناعة من أجل تجهيز الطالب 

بالمهارات المطلوبة في مكان العمل حديثًا.

شهادة البكالوريوس - درجات أربع سنوات لتعزيز  النظرية والتفكير الجاد 
السليم لبرامج الجامعة التقليدية مع تطبيق تعليم التدريب العملي وبنود العمل 

المدفوع.

شهادات الدراسات العليا - إذا كنت قد أكملت درجة الدبلوم في الجامعة أو 
الكلية اكسب هذا االعتماد اإلضافي في سنة واحدة فقط

شهادات - برامج تخصص لسنة واحدة،،.

اختر من بين 120 برنامج مقدمة من خالل كلياتنا 
األكاديمية:

الرسوم المتحركة، الفنون والتصميم   •

دراسات الصحة والمجتمع التطبيقية   •

العلوم والتقنية التطبيقية   •

إدارة األعمال   •

العلوم اإلنسانية واالجتماعية  •

انظر الصفحة 9 للقائمةا لكاملة للبرامج

"الدراسة والعيش في كندا تجربة مذهلة. على الرغم من أنني على بعد 
أميال من المنزل، أنا سعيد هنا في Sheridan. الصداقات التي كونتها 
والذكريات رائعة حقًا، وعلى الرغم أن برنامجي هو التحدي، فانا استمتع 
بالتعلم حول ما أحب."

 باتريس هاغينز
ترينيداد وتوباغو
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مكان رائع للدراسة
Hazel McCallion Campus - حرمنا الجامعي الجديد في ميسيسوجا 
الذي يضم برامج العمل التجاري الخاصة بنا. يتميز الحرم الجامعي بتصاميم 

حديثة وبرامج وخدمات متطورة.

Davis Campus – استمتع بالدراسة في برامبتون، واحدة من المجتمعات 
المتنوعة واألسرع نموًا واألكثر ثقافة في كندا.

Trafalgar Road Campus – ضفاف بحيرة أوكفيل الخالبة مندمجة 
 مع مكانتها كـ تكنولوجيا متطورة ومحور لألعمال التجارية جعلت منه  

 مكانًا حيويًا ورائعًا للدراسة.

جميع مزايا الحرم الجامعي تمتاز بالوصول إلى النقل العام.

 بصفتك طالبًا في Sheridan سوف يكون لك الحق 
في الوصول إلى خدمات متنوعة:

• األلعاب الرياضية، واللياقة واالستجمام

• التخطيط المهني والتعليمي

• مراكز رعاية الطفل

• دعم الدراسة والمشورة

• الخدمات الصحية

• المساعدة في البحث عن عمل

• برنامج تعليم وإرشاد

• التعليم الخصوصي

 تورنتو
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Mississauga

هل تعرف؟
 حصلت Sheridan على جائزة الكأس
 الذهبية عن المرتبة األولى لمسابقة كليات
 أونتاريو الشاملة للتسويق عام 2010، وفازت
بأربعة جوائز ذهبية، وجائزتين فضيتين، وثالثة جوائز برونزية، 
وحصلت على المرتبة الرابعة على صعيد من 13 كلية متنافسة.



 نحن نقدم منح دراسية وجوائز الدخول على أساس الحاجة 
 وعلى أساس عالمات التفوق. لمزيد من المعلومات، الرجاء 
www.studyatsheridan.ca زيارة الموقع اإللكتروني
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نمط الحياة الذي ترغب به
 خيار البيئة السليمة والخالية من التدخين واحد من خيارات أماكن السكن

النظيفة والحديثة أو خيار السكن خارج الحرم الجامعي - لك حرية االختيار!

أماكن سكن الطالب
 توفر جميع أماكن اإلقامة في Sheridan أجنحة مجهزة بشكل كامل مع

مطبخ مشترك ومرافق للغسيل.
 تتوفر الغرف أثناء سنة الدراسة )من أيلول إلى نيسان( في كل من

Davis Campus الجامعي  والحرم الجامعي لطريق Trafalgar بتكلفة 
حوالي 6,150$ كندي. وسائل النقل العامة متوفرة لطلبة حرم ميسيسوجا 

 الجامعي الذي يسكنون في أماكن سكن الطالب يسمح أيضا بالبقاء في نصف
السنة الصيفي، الرجاء االتصال بمكان اإلقامة من أجل التفاصيل.

 لمزيد من المعلومات، أو إلرسال طلبك عبر اإلنترنت، الرجاء زيارة
http://sheridanresidence.ca :الموقع اإللكتروني

اإلقامة خارج الحرم الجامعي
 باإلضافة إلى أماكن اإلقامة، هناك العديد من أماكن اإلقامة خارج

الحرم الجامعي لالختيار من بينها.

 • السكن خارج الكلية 
www.places4students.com

• السكن مع عائلة 
 Golden Source تعمل كلية شريدان على تحويل الطالب إلى

:Homestay Connection أو International

www.goldensource.ca

 www.homestayconnection.ca

هل تعرف؟
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المساعدة في الحصول على االستقرار
يقدم Sheridan’s International Centre مجموعة واسعة من 

الخدمات وهو النقطة األولى لالتصال بالنسبة للطالب الدوليين. ويفخر 
 فريقنا من األخصائيين الملتزمين بتقديم الدعم للطالب الدوليين بمدى
 الرعاية التي يقدمونها لهم لتلبية كل ما يحتاجونه في كل خطوة أثناء
 دراستهم في شريدان. نحن نقوم أيضا بمساعدة الطالب الدوليين في
االندماج الثقافي واالجتماعي.  وتشمل الخدمات التي نقدمها ما يلي:

•  النصح واإلرشاد بشأن إختيار البرامج الموجهة، ومتطلبات القبول والتسجيل. 
 Sheridan جولة معلومات عامة وتعريف بمحيطك الجديد وبمواقع فروع  •
•  المساعدة في الرد على األسئلة بشأن تصاريح الدراسة/العمل، وتمديد هذه 

التصاريح وقوانين الهجرة 
 •  معلومات حول الضمان الصحي، والتوظيف داخل الحرم الجامعي، 

وبطاقات SIN، والمنح الدراسية والجوائز
•  وصول إلى عشرات المجموعات من الطالب وفتح المجال فعاليات ونشاطات 

أمام االنضمام إلى العديد من المنظمات واالتحادات الطالبية.

 نحن نقدم المساعدة بعدة لغات 
– هل لغتك على القائمة

• العربية
• اإلنجليزية
• الفرنسية

• األلمانية
• الغوجارتية

• الهندية

• الماندرين
• البولندية
• البنجابية

• الروسية
• السنهالية
• اإلسبانية

• األوردية

"أنا من البرازيل، وألتحق حاليًا في برنامج الدراسات العليا- إدارة مشاريع في Sheridan College. حتى اآلن أشعر أنها تجربة رائعة فوق 
التصور. أن أستمتع بوقتي في الكلية إلى حد كبير، وأنا حقًا سعيد باختياري لهذا البرنامج الدراسي كجزء من تجربتي الدولية. يتميز التعليم الذي 

أتلقاه بانه عملي في عالم األعمال الحقيقي، والمدرسون مؤهلون ومحفزون، واألجواء ممتازة.  أوصي بشدة Sheridan College لكل شخص 
يبحث عن تأسيس عمل مهني في األعمال في كندا.  

 كوستافو فيرا
البرازيل
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بحاجة لمساعدة في تعلم اللغة اإلنجليزية؟
نحن نقدم برنامج )ESL( شامل للغة اإلنجليزية كلغة ثانية يمتاز بما يلي:

•  خمسة مستويات من التدريس: أساسي، وقبل المتوسط، والمتوسط، والمتقدم 
)EAP( واإلنجليزية لألغراض األكاديمية

•  االختيار عند الوصول إلى كندا لتحديد المستوى المالئم بالنسبة لك
مدة محاضرات ESL 7 أسابيع )25 ساعة دراسية/ أسبوع( وبتكلفة $2,753 
كندي. وهذا يشمل رسم التعليم، والضمان الصحي، واستخدام مختبر الحاسوب.

اختر وقت االبتداء المناسب األفضل لك! 
تبدأ البرامج في:

• يناير/كانون الثاني 
• مارس/آذار 

• مايو/أيار 
• يوليو/تموز 

• سبتمبر 

• نوفمبر 

T

E

S

T

I

N

G

 أدخل عند المستوى 
 المحدد من 

خالل إمتحانك 

ESL مستوى تأسيس أ )7 أسابيع(

ESL مستوى تأسيس ب )7 أسابيع(

ESL مستوى قبل-المتوسط أ )7 أسابيع(

ESL مستوى قبل-المتوسط ب )7 أسابيع(

ESL مستوى متوسط أ )7 أسابيع( 

ESL مستوى متوسط ب )7 أسابيع( 

ESL مستوى متقدم أ )7 أسابيع(

ESL مستوى متقدم ب )7 أسابيع(

اللغة اإلنجليزية لألغراض 
 )EAP( األكاديمية

14 أسبوعـًا

دورات كلية أو
جامعة

"قراري بالدراسة في Sheridan له أكبر تأثير إيجابي  في حياتي. 
لقد أصبح بإمكاني تقدير التعددية الثقافية والدفء اللذين  تتميز بهما 

كندا. كما أني أعتز بجميع الصداقات التي كّونتها والبصيرة القّيمة 
التي عاملني بها المحاضرون واألساتذة. وقد ألهمني هذا كله لتحقيق 

أكثر مما كنت أعتقد أن بإمكاني تحقيقه." 

 كيونغ-سون بارك* 
 كوريا الجنوبية

* طالب متفوق في حفلة الوداع وتسليم الشهادات



اعتماد للعمل الذي أنجزته
نريد أن نسهل عليك األمور لبناء مؤهالتك التي حصلت عليها من مؤسسات 
أخرى أو من Sheridan. لقد توصلنا إلى إتفاقات مع عدد من الجامعات في 

 كندا والخارج التي تقدم مستويات متقدمة في برامج ذات عالقة. للحصول
 على معلومات عامة حول اتفاقات النقل في أونتاريو، اذهب إلى

www.ocutg.on.ca

 هناك العديد من برامج Sheridan التي يمكن نقلها. 
تشمل االتفاقات:

• إدارة األعمال 
• تقنية الهندسة الكيماوية 
• تنمية المجتمع المحلي 

• التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 
• الهندسة اإللكترونية-الميكانيكية
• تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

• فنون اإلعالم 
• أخصائي الخدمة اإلجتماعية 

 تتعاقد Sheridan باتفاقات نقل مع مؤسسات أخرى. 
تشمل هذه المؤسسات: 

Algoma University •

Athabasca University •

Brock University •

McMaster University •

Northwood University •

Ryerson University •

Simon Fraser •

University of Toronto •

York University •
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المساعدة في طلبك
 توقر Sheridan فريقًا دوليا متخصصًا في االلتحاق من أجل معالجة 

طلبك بوضوع وفعالية. 
لمعرفة المزيد حول متطلبات االلتحاق المحددة من أجل دولتك، الرجاء تفحص 

موقعنا اإللكتروني: www.studyatsheridan.ca أو االتصال بالمركز 
international@sheridanc.on.ca :الدولي على البريد اإللكتروني

كيف يمكن التقدم بطلب التسجيل 
 أكمل طلب االتحاق الدولي Sheridan المتوفر عبر اإلنترنت على

www.studyatsheridan.ca يطلب منك عند تقديم الطلب دفع رسوم 
الطلب البالغة قيمتها 100$ كندي غير مستردة. الطرق المعتمدة للدفع تشمل 

التحويالت المالية اإللكترونية، أو الفيزا أو الماستركارد.

إتقان اللغة اإلنجليزية
جميع الطالب ممن ليست اللغة اإلنجليزية هي لغتهم األولى عليهم اجتياز 
امتحان التوفل بنجاح TOEFL  )اختبار لغة إنجليزية كلغة ثانية( أو درجة 

اختبار IELTS )نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي(. الحد األدنى من الدرجات 
المطلوبة هي كما يلي:

أصحاب الطلبات لبرامج الدبلوما أو الشهادة 
• اختبار IELTS - 6.0 لجميع لفروع، دون أي فرع أقل من 5.5

• )TOEFL iBT إمتحان عبر اإلنترنت( 80 مع حد أدنى 20 في كل قسم 
•  مع استثناء برنامج أخصائي الصيدلة الخاص بنا، IELTS 6.5 لجميع البنود، 

)21L, 25W, 23S, 22R( مع TOEFL iBT دون بنود أقل من 6.0 أو

 أصحاب الطلبات للحصول على درجة البكالوريوس
وطالب الدراسات العليا 

• مقدمي الطلبات من حاملي شهادات الدراسات العليا
• )TOEFL iBT إمتحان عبر اإلنترنت( 88 مع حد أدنى 21 في كل قسم 

مقدمي الطلبات مع حد أدنى 3 سنوات من الدراسة الثانوية أو الدراسات 
العليا في كندا، وأستراليا، وغانا، وكينيا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، 

 والواليات المتحدة، والمملكة المتحدة. وبعض دول الكاريبي* سوف تعفى عنهم
 من متطلبات اختبار TOEFL/IELTS  بعد تقديم نسخة كاملة وطبق األصل. 

)* االستثناءات هي: كوبا وجمهورية الدومينيكان، وهاييتي و بورتو ريكو.(

يحق لطلبة ESL تقديم طلبات القبول المشروط بـالبرامج لوقت كامل متوفة على 
النجاح في إكمال مستوى EAP. مقدمي طلبات برنامج الحصول على شهادة 
الدبلوم يتعين عليهم تحصيل درجة %70 في EAP كحد ادني تطبيقي يتعين 

على مقدمي الطلبات من الخريجين الحاملين لشهادات أو درجات علمية تحصيل 
درجة %75 في EAP كحد ادنى.

الجداول الزمنية
يتم إستالم الطلبات والنظر فيها طوال العام نلفت انتباه عنايتكم إلى أنه يحق 

لكم التقديم عبر اإلنترنت دون وثائق اختبار TOEFL/IELTS في موعد تقديم 
الطلب، ويمكنكم إرسالها في تاريخ الحق. الموعد النهائي المحدد للبند الخاص 

بك سوف يتم إعالمك به بعد تقديمك للطب.

8



9

البرنامج
الحرم 

الجامعيالحرم 
الجامعي

المدة 
الزمنية

)سنوات(

التخرج
الشهادة

)دراسات عليا(

درجة/ 
شهادة/دبلوم 
فوق الثانوي

تعاوني
حوسبة 
الموبايل 
)شروط(

 برنامج تقارب
رسوم بالدوالر 

الكندي

 ,Advanced Special Effects Makeup 
**Prosthetics & Props  TRA1••$19,462

Advanced Television and FilmTRA1••$25,101

Advertising & Marketing CommunicationsTRA2•••$13,461

Advertising & Marketing Communications ManagementTRA3•••$13,461

Advertising ManagementTRA1•••$15,648

Animal CareDV1•••$13,668

Architectural Technician/TechnologyDV3 13,871$•••••2 أو

 )Art and Art History )Bachelor of Arts UTM &
TRA4••UTM

Art FundamentalsTRA1•••$13,965

)Bachelor of Applied Arts )Music Theatre PerformanceTRA4••$27,944

)Bachelor of Applied Arts )PhotographyTRA4••$20,643

)Bachelor of Applied Arts )AnimationTRA4•i•$23,258

◊ )Bachelor of Applied Arts )Early Childhood LeadershipDV4•i••$17,425

)Bachelor of Applied Arts )IllustrationTRA4•i•$22,430

)Bachelor of Applied Arts )Interior DesignTRA4•i••$18,336

  Bachelor of Applied Business 
)Global Business Management(  DV4•••••$16,617

)Bachelor of Applied Health Sciences )Athletic TherapyDV4•i•$20,239

 Bachelor of Applied Health Sciences 
)Exercise Science and Health Promotion(  DV4•••$20,061

 Bachelor of Applied Information Sciences 
)Information Systems Security(  TRA4••••$16,597

Bachelor of Computing and Network Communications 
Honours( – Telecommunications Technology(  

 BROCK &
TRA4•••+•Brock U

)Bachelor of Design )Honours YORK &
TRA4••York U

  Banking and Wealth Management DV &
HMC3•••$13,579

  Business – Accounting DV &
HMC3 13,579$•••••2 أو

Business – Finance DV &
HMC3 13,579$••••2 أو

 أيلول/
 سبتمبر
2012

كانون 
الثاني/ يناير 

2013

مواعيد بدء الدراسة 
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البرنامج
الحرم 

الجامعيالحرم 
الجامعي

المدة 
الزمنية

)سنوات(

التخرج
الشهادة

)دراسات عليا(

درجة/ 
شهادة/دبلوم 
فوق الثانوي

تعاوني
حوسبة 
الموبايل 
)شروط(

 برنامج تقارب
رسوم بالدوالر 

الكندي

  Business – General DV &
HMC2••••$13,579

Business – Human Resources DV &
HMC3 13,579$••••2 أو

  Business – Marketing DV &
HMC3 13,579$••••2 أو

Business Process ManagementHMC1•••$16,166

*  Chemical Engineering TechnologyDV3••••$13,339

*  Chemical Engineering Technology – EnvironmentalDV3••••$13,339

* Chemical Laboratory TechnicianDV2•••$13,339

Child and Youth WorkerDV3••$13,329

 Communication, Culture and Information Technology UTM &
TRA4•+•UTM

Community and Justice StudiesDV2•••$13,329

Community Worker – Outreach and DevelopmentDV2•••$13,333

Computer AnimationTRA1•••$19,637

Computer Animation – Digital Character AnimationTRA1••$19,637

Computer Animation – Digital Visual EffectsTRA1••$19,637

* Computer Engineering Technician/TechnologyDV3 13,960$•••••2 أو

Computer ProgrammerTRA & DV2•••$13,639

Computer ProgrammerTRA2•••$13,639

* Computer Systems Technician – Software EngineeringTRA & DV2••••$13,619

* Computer Systems Technology – Systems AnalystTRA & DV3••••$13,619

Computer Systems Technology - Systems AnalystTRA3••••$13,619

 Computer Systems Technology 
*Software Development and Network Engineering –  TRA & DV3•••••$13,619

Corporate CommunicationsTRA1••$17,329

Cosmetic Techniques and ManagementTRA2•••$14,130

)Crafts and Design )Ceramics, Fabrics & FurnitureTRA3••$14,417

)Crafts and Design )GlassTRA3••$15,039

Early Childhood EducationTRA & DV2••••$13,589

 أيلول/
 سبتمبر
2012

كانون 
الثاني/ يناير 

2013

مواعيد بدء الدراسة 
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البرنامج
الحرم 

الجامعيالحرم 
الجامعي

المدة 
الزمنية

)سنوات(

التخرج
الشهادة

)دراسات عليا(

درجة/ 
شهادة/دبلوم 
فوق الثانوي

تعاوني
حوسبة 
الموبايل 
)شروط(

 برنامج تقارب
رسوم بالدوالر 

الكندي

Early Childhood Education – IntensiveTRA & DV1•••$13,446

)Educational Assistant )Two-Year DiplomaTRA2•••$13,579

Educational Assistant Fast Track IntensiveTRA1•••$13,583

Electrical TechniquesSTC1•••$14,125

*Electromechanical Engineering Technician/TechnologyDV3 13,806$•••••2 أو

* Electronics Engineering Technician/TechnologyDV3 14,010$•••••2 أو

Emergency ManagementDV1••$15,219

***)English as a Second Language )ESLDV & TRA•$2,753

  Enterprise Database ManagementTRA1•••^•$22,119

 Environmental ControlDV1•••$18,197

* Environmental TechnicianDV2••$13,339

Financial PlanningHMC1••$15,459

Fundamentals of Fitness LeadershipDV1•••$13,349

** Game Development - Advanced ProgrammingTRA1•••$19,888

** Game Level DesignTRA1•••$19,855

General Arts and Science – College ProfileTRA & DV1••$13,329

Genral Arts and Science – College ProfileDV1••$13,329

General Arts and Science – Health ProfileDV1•••$13,369

General Arts and Science – Technology ProfileDV1••$13,454

 General Arts and Science – University ProfileTRA & DV2 13,329$•••1 أو

Help Desk TechnicianDV1••••$16,809

Human Resource Management DV &
HMC1••••$15,494

Human Resource ManagementHMC1••••$15,494

  Information Technologies Support ServicesDV2•••••$16,809

Interactive MultimediaTRA1••$18,329

Interior DecoratingTRA2••••$14,365

 أيلول/
 سبتمبر
2012

كانون 
الثاني/ يناير 

2013

مواعيد بدء الدراسة 
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البرنامج
الحرم 

الجامعيالحرم 
الجامعي

المدة 
الزمنية

)سنوات(

التخرج
الشهادة

)دراسات عليا(

درجة/ 
شهادة/دبلوم 
فوق الثانوي

تعاوني
حوسبة 
الموبايل 
)شروط(

 برنامج تقارب
رسوم بالدوالر 

الكندي

  International BusinessHMC1••••$15,524

* Internet Communications TechnologyTRA3••••$13,673

¥ * Internet Communications TechnologyDV3••••$13,673

Investigation – Public and PrivateDV2••••$13,579

Journalism – BroadcastTRA2•••$17,132

Journalism – New MediaTRA1•••$17,964

Journalism – PrintTRA2•••$13,761

Manufacturing ManagementDV1•••$16,325

  Marketing ManagementHMC1••••$15,591

*  Mechanical Engineering Technician/TechnologyDV3 13,826$•••••2 أو

 Mechanical Engineering Technician/Technology 
* Design and Drafting –  DV3 13,846$•••••2 أو

Mechanical Technician – Tool MakingSTC3••••$14,097

Mechanical Techniques – PlumbingSTC1•••$14,097

Mechanical Techniques – Tool and Die MakerSTC1••$14,097

 Media ArtsTRA3•••$20,961

Media FundamentalsTRA1••$13,689

Office Administration – ExecutiveDV2••••$13,623

Office Administration – GeneralDV1••••$13,623

Office Administration – LegalDV2•••••$13,623

Office Administration – MedicalDV2••••$13,623

◊ ParalegalDV2•••$13,579

Performing Arts – PreparationTRA1••$14,555

 Personal Support WorkerDV1•••$14,089

◊ Pharmacy TechnicianDV2•••$13,391

Police FoundationsDV2•••$13,343

◊ Practical NursingDV2•••$16,688

 أيلول/
 سبتمبر
2012

كانون 
الثاني/ يناير 

2013

مواعيد بدء الدراسة 
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 بما أن دليل الرسوم معد مسبقًا، تحتفظ Sheridan بحق إجراء أي تعديالت عليه بسبب األخطاء أو حاالت اإللغاء. 
CS_367969 .2012 مارس/آذار Sheridan المعلومات صحيحة حتى وقت الطبع: دائرة التسويق واإلتصاالت في

الرسوم أعاله ألول فصلين من الدراسات األكاديمية في Sheridan، والرسوم للفصول الالحقة غير مدرجة في هذا الجدول. الرسوم أعاله للتجميل بالمؤثرات الخاصة المتقدمة 
والجراحة الترقيعية واألطراف الصناعية وتطوير األلعاب - البرمجة المتقدمة وتصميم مستوى األلعاب لثالثة فصول أكاديمية.

إذا قبلت في خطة فصل العمل التعاونية، فسوف يتم دفع الرسوم التعاونية في الفصل قبل فصل العمل التعاوني. الرسوم أعاله ال تشمل رسوم فصل العمل التعاوني التي تبلغ قيمتها 
 .$535.00

البرنامج
الحرم 

الجامعيالحرم 
الجامعي

المدة 
الزمنية

)سنوات(

التخرج
الشهادة

)دراسات عليا(

درجة/ 
شهادة/دبلوم 
فوق الثانوي

تعاوني
حوسبة 
الموبايل 
)شروط(

 برنامج تقارب
رسوم بالدوالر 

الكندي

Project ManagementHMC1••••$16,736

  Quality Assurance –  Manufacturing and ManagementDV1•••$15,593

◊ Retail Pharmacy AssistantDV1••$13,399

Social Service WorkerTRA & DV2•••$13,332

Social Service Worker – GerontologyTRA & DV2•••$13,332

 Social Service Worker –  Immigrant and 
Refugee Stream  TRA & DV2•••$13,332

Technical Production for Theatre and Live EventsTRA3••$14,643

 Theatre and Drama Studies UTM &
TRA4••UTM

Tourism and TravelTRA2••••$13,579

Veterinary TechnicianDV2••$14,242

Visual and Creative ArtsTRA3 13,961$••2 أو

Visual Merchandising ArtsTRA2••$14,275

Web DesignTRA1••$19,909

Welding TechniquesSTC1•••$14,125

يقدم البرنامج في حرم Davis Campus، برامبتون  )DV(

يقدم البرنامج في حرم طريق Trafalgar Road Campus، أوكفيل   )TRA(

يقدم البرنامج في مركز التدريب على المهارات، أوكفيل  )STC(

يقدم البرنامج في حرم Hazel McCallion Campus، ميسيسوغا  )HMC(

بدء الدراسة في شهر أيار/ مايو  ◊

برنامج من ثالثة فصول دراسية  **

اجتماع كل سبعة أسابيع  ***

السنة األولى من البرنامج في الجامعة  +

السنة الثانية والثالثة في حرم طريق Trafalgar Road Campus فقط.  ¥

فصل دخول مباشر 2 فقط  ̂
فترة تدريب ا 

* تفرض رسوم جديدة لبعض البرامج التي تجري تعديالت على مناهجها. 
رسوم البرنامج لسنة أكاديمية واحدة )تتكون عادة من فصلين( 

الرسوم تشمل التعليم، والتأمين الصحي ونفقات إضافية. 
رسوم اإلقامة: تبلغ قيمة رسوم اإلقامة لفصلين 6,150 دوالر كندي. 

مالحظة: الرسوم بالدوالر الكندي. )خاضعة للتغيير بدون إشعار(

 أيلول/
 سبتمبر
2012

كانون 
الثاني/ يناير 

2013

مواعيد بدء الدراسة 
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 اتصل للحصول على معلومات
من المركز الدولي

 للحصول على معلومات فورية ودقيقة، اذهب إلى 
www.studyatsheridan.ca

!ASK SHERIDANوانقر على زر

www.studyatsheridan.ca موقع اإلنترنت:  
international@sheridanc.on.ca بريد إلكتروني:  

1-905-815-4001 هاتف:  
1-905-815-4004 فاكس 
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لمزيد من المعلومات  وللمساعدة فى الحصولعلى قبول من الجامعه يرجى الاتصال بشركة فاست تو كندا 6479875265 او ارسل بريد الكترونى الى info@fasttocanada.com
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