
 

 

 

   إيمانويل مرحباً بكم في كلية 
 

إيمانويل العديد من الطالب الدوليين من جميع أنحاء العالم. نأمل أن نرحب بكم قريباً عندنا. يرجى مراجعة شروط  كلية تستقبل

 القبول أدناه لاللتحاق بكلية إيمانويل في جامعة فيكتوريا بجامعة تورنتو.

 

 اجادة اللغة اإلنجليزية
للدراسة في جامعة تورنتو. يجب إثبات الكفاءة في بشكل فعال يجب أن يكون الطالب قادرين على التواصل باللغة اإلنجليزية 

 اللغة اإلنجليزية من قبل جميع المتقدمين الذين تلقوا تعليمهم خارج كندا ولغتهم األساسية ليست اإلنجليزية.

. يجب أن تؤخذ نتائج االختبار في غضون عامين هذهقد يتم استيفاء هذا الشرط باستخدام أحد اختبارات إجادة اللغة اإلنجليزية 

 من وقت تقديم الطلب.

 

 تقييم الشهادات الدولية

بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على شهادة دولية ، يفضل إكمال تقييم المؤهل التعليمي وترجمته من خالل إحدى المنظمات 

 التالية:

 

 World Education Services 

 Comparative Education Service: University of Toronto School of Continuing Studies 

 International Credential Assessment Service of Canada 

 International Qualifications Assessment Service 

 International Credential Evaluation Service 

  

 المتطلبات األكاديمية

أو ما يعادلها من جامعة معترف بها من قبل  هادة بكالوريا مدتها أربع سنواتالحصول على شتتطلب برامج كلية إيمانويل 

 جامعة تورنتو.

 معدل تراكمي ( كحد أدنى في جامعة تورنتو.) 3.0يفضل الحصول على درجة 

 معادالت درجات الشهادات الدولية

 

 الرسوم والدعم المالي

األساسية. ومع ذلك ، قد يتلقى الطالب الماجستير الب الدوليين في برامجدراسية للطدًا من المنح اللألسف ، هناك عدد قليل ج

 ٪ خصًما على الرسوم الدراسية.50-30الذين لديهم حاجة واضحة ما يزيد عن 

 .John W. Billes Grantن على منحة والكنيسة الكندية المتحدة المؤهل قد يحصل الطالب المهتمون بالرسامة في

لموسيقية لطالب دولي بارز. سيتلقى الطالب الفائز بها دعًما كامالً للرسوم الدراسية لمدة تصل إلى اتُمنح جائزة الباحث الدولي 

 لك في برنامج الماجستير في الموسيقى المقدسة.عامين بدوام كامل وذ

 الرسوم والدعم المالي

 

 لمزيد من المعلومات.  emmanuel.admissions@utoronto.caال تتردد في التواصل مع مكتب القبول: 

 

 .موقعنا  اللكترونياستاذة من اساتذتنا الذين يتحدثون لغتك األولى وذلك عن طريق  ا ، يرجى التواصل مع أي أستاذ أوأيضً 

  

 

https://www.emmanuel.utoronto.ca/future-students/admission-info/admission-requirements/#ac-271
https://www.emmanuel.utoronto.ca/future-students/admission-info/admission-requirements/#ac-271
http://www.wes.org/fswp
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https://learn.utoronto.ca/comparative-education-service
http://www.icascanada.ca/fsw
http://www.alberta.ca/iqas-immigration.aspx
http://www.bcit.ca/ices/eca/
https://www.sgs.utoronto.ca/future-students/admission-application-requirements/international-credentials-equivalencies/
https://www.emmanuel.utoronto.ca/current-students/awards/john-w-billies-grant/
https://www.emmanuel.utoronto.ca/future-students/fees-and-support/
mailto:emmanuel.admissions@utoronto.ca
https://www.emmanuel.utoronto.ca/about-emmanuel/facultystaff-directory/
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