
عالم من 
اإلمكانات

تُعد جامعة رايرسون الجامعة الرائدة عىل مستوى كندا في 

مجال التعليم المهني المبتكر. توفر جامعة رايرسون التي تقع 

 في وسط مدينة تورنتو للطالب إمكانية الوصول المباشر 

 إىل كل صناعة يمكن تخيلها، من خالل التدريب التعاوني 

 والتدريب الداخلي والتوظيف. نشتهر عالمًيا بأبحاثنا المتقدمة 

 وبرامجنا الفعالة، باإلضافة إىل المرافق الحديثة، 

 والمساحات الخضراء الهادئة 

وأماكن اإلقامة الحديثة.

برامج البكالوريوس

البرامج التأسيسية
برنامج رايرسون التأسيسي للغة   -

اإلنجليزية كلغة ثانية

-  البرنامج التأسيسي الدولي للجامعة 

كلية اآلداب
 -  اآلداب والدراسات المعاصرة 

]بكالوريوس )مرتبة الشرف([
علم الجرائم ]بكالوريوس )مرتبة الشرف([  -

اللغة اإلنجليزية ]بكالوريوس )مرتبة الشرف([  - 

-  االستدامة المدنية والبيئية ]بكالوريوس 

)مرتبة الشرف([
التحليل الجغرافي ]بكالوريوس )مرتبة الشرف([  -

التاريخ ]بكالوريوس )مرتبة الشرف([  -

-  العلوم االقتصادية الدولية والمالية 

)بكالوريوس(
-  علوم اللغة والعالقات بين الثقافات 

]بكالوريوس )مرتبة الشرف([
الفلسفة ]بكالوريوس )مرتبة الشرف([  -

-  السياسة والحكم ]بكالوريوس )مرتبة الشرف([

علم النفس )بكالوريوس(   -

علم االجتماع ]بكالوريوس )مرتبة الشرف([  -

 -  تخصص في اآلداب غير محدد 

)دراسات في الفصل الدراسي األول فقط(

كلية االتصاالت والتصميم
الصناعات اإلبداعية )بكالوريوس(  -

تصميم األزياء )بكالوريوس التصميم(  -

 -   إدارة االتصاالت 

التصويرية )بكالوريوس التكنولوجيا( 

فنون التصوير: دراسات األفالم   -

)بكالوريوس الفنون الجميلة(
-  فنون التصوير: دراسات التصوير 

)بكالوريوس الفنون الجميلة(
التصميم الداخلي  - 

 )بكالوريوس التصميم الداخلي(
الصحافة )بكالوريوس الصحافة(  -

اإلنتاج اإلعالمي )بكالوريوس(  -

وسائل اإلعالم الحديثة  - 

 )بكالوريوس الفنون الجميلة(
التمثيل )بكالوريوس الفنون الجميلة(  -

الرقص )بكالوريوس الفنون الجميلة(  -

اإلنتاج )بكالوريوس الفنون الجميلة(  -

 -  االتصاالت المهنية

 ]بكالوريوس )مرتبة الشرف([
الموسيقى ]بكالوريوس )مرتبة الشرف([  -

اإلعالم الرياضي )بكالوريوس(   -

كلية الخدمات المجتمعية
رعاية األطفال والشباب )بكالوريوس(  -

دراسات الطفولة المبكرة )بكالوريوس(  -

التوليد )بكالوريوس العلوم التطبيقية(   -

التمريض )بكالوريوس العلوم التطبيقية(  -

-  دبلوم الدراسات العليا المهني في 

التمريض )بكالوريوس التمريض(

التغذية والغذاء  - 
 )بكالوريوس العلوم التطبيقية(

 -  السالمة والصحة 

المهنية )بكالوريوس العلوم التطبيقية(

الصحة العامة  - 

 )بكالوريوس العلوم التطبيقية(
الخدمة االجتماعية  - 

 )بكالوريوس الخدمة االجتماعية(
 -  التخطيط المدني واإلقليمي 

)بكالوريوس التخطيط المدني واإلقليمي(

كلية الهندسة والعلوم المعمارية
هندسة الفضاء )بكالوريوس الهندسة(  -

العلوم المعمارية   - 

)بكالوريوس العلوم المعمارية(
الهندسة الطبية الحيوية   - 

)بكالوريوس الهندسة(
-  التدريب التعاوني للهندسة الكيميائية 

)بكالوريوس الهندسة(
الهندسة المدنية )بكالوريوس الهندسة(  -

هندسة الحاسوب )بكالوريوس الهندسة(  -

الهندسة الكهربائية )بكالوريوس الهندسة(  -

الهندسة الصناعية )بكالوريوس الهندسة(  -

الهندسة الميكانيكية )بكالوريوس الهندسة(  -

 -  تخصص غير محدد في الهندسة

)دراسات في الفصل الدراسي األول فقط(

كلية العلوم
األحياء ]بكالوريوس العلوم )مرتبة الشرف([  -

 -  العلوم الطبية الحيوية 

]بكالوريوس العلوم )مرتبة الشرف([
الكيمياء ]بكالوريوس العلوم )مرتبة الشرف([  -

علوم الحاسوب   - 

]بكالوريوس العلوم )مرتبة الشرف([
 -  الرياضيات المالية 

]بكالوريوس العلوم )مرتبة الشرف([
 -  الرياضيات وتطبيقاتها 

]بكالوريوس العلوم )مرتبة الشرف([
الفيزياء الطبية   - 

]بكالوريوس العلوم )مرتبة الشرف([
 -  تخصص غير محدد في العلوم

 )دراسات في السنة الدراسية األوىل فقط(

 Ted Rogers School of كلية
Management لإلدارة 

المحاسبة والمالية )بكالوريوس التجارة(  -

إدارة األعمال )بكالوريوس التجارة(  -

 -  إدارة تكنولوجيا 

األعمال )بكالوريوس التجارة( 

 -  إدارة الضيافة 

 والسياحة ]بكالوريوس التجارة 

)مرتبة الشرف([
 -  إدارة البيع بالتجزئة 

]بكالوريوس التجارة )مرتبة الشرف([

 يتم تقديم جميع البرامج بدوام كامل ما لم يُذكر خالف ذلك. 

  خيار برنامج التدريب التعاوني– يمتد لخمس سنوات

  خيار برنامج تعاوني– يمتد لخمس سنوات 

  في شكل تدريب تعاوني فقط– يمتد لخمس سنوات

  يجب عىل المتقدمين أن يكونوا مواطنين كنديين أو مقيمين 

دائمين ليكونوا مؤهلين لاللتحاق بهذا البرنامج

كلية الحقوق
 يعيد برنامج الدكتوراه في القانون الذي نقّدمه تصّور التعليم القانوني لتقديم 

 نوع جديد من المحامين - محاٍم بارع في التكنولوجيا، يعمل عىل دفع 

عجلة االقتصاد الجديد، ومزود بمجموعة متنوعة من وجهات النظر الالزمة لكي 

يكون مناصًرا للمواطنين العاديين. 

ryerson.ca/law

تورنتو، كندا



36,700
طالب في درجة البكالوريوس

 215,000
خريج في جميع أنحاء العالم

146
 بلًدا يأتي 

منها طالبنا

80+
لغة يتحدث بها طالب كلية رايرسون وهيئة 

التدريس فيها

" توفر جامعة رايرسون 
خدمات تعليمية ذات 

 شهرة عالمية 
في واحد من أهم المواقع 

 عىل مستوى العالم. 
 ولم أواجه أي مشقة 

 بل هناك ترحيب دائًما. 
 أشعر وكأنني في وطني."

   زينب ذو الفقار علي دامجي، الصحافة 
 طالبة دولية 

مدرسة بريستين الخاصة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

تورنتو: أفضل 10 مدن مالئمة للعيش في العالم.

 متوسط 
درجة الحرارة
 تتميز تورنتو بأربعة فصول 

مختلفة.

 الخريف
 من 5 إىل 15 درجة مئوية 

احرص عىل ارتداء سترة خفيفة.

 الشتاء
 من -10 إىل -5 درجات مئوية

 احرص عىل ارتداء قبعة وقفازات 

وجاكيت للتدفئة.

 الربيع
 من 5 إىل 12 درجة مئوية

احرص عىل ارتداء جاكيت خفيف.

 الصيف 
 من 15 إىل 25 درجة مئوية 

 احرص عىل ارتداء مالبس 

خفيفة وجيدة التهوية وواٍق شمسي.

تعرف عىل المزيد!

متطلبات االلتحاق وطريقة التقديم
-  لكي يتم النظر في برنامج الحصول عىل درجة البكالوريوس بدوام 

كامل، يجب عىل المتقدمين تلبية متطلبات االلتحاق بجامعة 

رايرسون المنشورة، بما في ذلك المتطلبات األساسية للنظام 

 التعليمي الذي يقدمون من خالله.  تفضل بزيارة

ryerson.ca/admissions/undergraduate/requirements/ 
.international

-  1 من فبراير: هو تاريخ النظر المتوفر للمتقدمين للبرامج كافة.

-  طريقة التقديم: يمكنك التقديم عبر اإلنترنت من خالل تقديم/ 

تحميل المستندات المطلوبة والتحقق من حالة طلبك. تفضل 

.ryerson.ca/admissions/undergraduate/apply بزيارة

المنح الدراسية والتكاليف محل النظر
 -  تُطلب استمارات المنح وتتوفر عىل موقع

.ryerson.ca/scholarships 

-  منح President’s Entrance: 12 منحة بقيمة 40,000 دوالر كندي 

)بواقع 10,000 دوالر كندي سنويًا، قابلة للتجديد(. 

-  ِمنح االستحقاق للمدرسة الثانوية الدولية: سبع منح بقيمة 5,000 

 دوالر كندي لكل منحة )االلتحاق فقط، 

للمتقدمين ممن يدخلون كندا بتصريح دراسة(.

-  نطاق رسوم التعليم: 28,570 دوالًرا إىل 39,900 دوالر كندي سنويًا 

.ryerson.ca/admissions/tuition-fees 2021/2020(. تفضل بزيارة(

 * نطاق رسوم التعليم شامل برنامج التأسيس الدولي للجامعة 
وبرنامج رايرسون التأسيسي للغة اإلنجليزية كلغة ثانية.

تواصل معنا عبر اإلنترنت
RU Live: دورات المعلومات عبر 

 اإلنترنت
تمكّنك ندوات RU Live عبر اإلنترنت من 

 الدردشة مع الطالب، وهيئة التدريس 

وممثلي القبول. تُضاف الدورات الجديدة 

بصفة منتظمة عىل موقعنا اإللكتروني. 

 تفضل بزيارة ryerson.ca/ru-live للتسجيل 

في الموضوعات المناسبة لك.

 جولة افتراضية 
شاهد الحرم الجامعي وأنت جالس في منزلك 

– تفقَّد جولتنا االفتراضية عبر اإلنترنت عىل 
.ryerson.ca/virtualtour

why.ryerson.ca 
 استمع إىل تجارب طالبنا 

 في رايرسون وهم يشاركونها 

مباشرة معك، وسجِّل االشتراك في نشرتنا 

اإلخبارية الشهرية لتبقى عىل اطالع!

 ask.ryerson.ca 
 يُعد Ask Ryerson مصدًرا لكل 

أسئلتك المتعلقة بااللتحاق بجامعة رايرسون. 

 متاح عىل مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع وفي كل أيام العام.

 choose.ryerson.ca 
تفضل بزيارة Choose>Ryerson للتحقق 

من حالة استمارتك ووثائقك.

 هل لديكم أي أسئلة؟ 

 international@ryerson.ca
 تفضل بزيارتنا عىل الموقع!

/ryerson.ca/admissions 
visits-tours

 ابق عىل اتصال 

 @WhyRyerson

          

تورنتو، كندا


