
 كلية جنوب أونتاريو
 

 يبدأ نجاحك األكاديمي في كلية جنوب أونتاريو
 خدمات ممتازة بتكاليف ميّسرة

 

 برنامج الشهادة الثانوية )المستوى التاسع إلى الثاني عشر( •

 برنامج التحضير للدراسة الجامعيّة •

 برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية •

www.southernontariocollegiate.ca  

Official Test Venue 

 الكلية موقع رسمي الختبارات 



وهي مقبولة في أمريكا الشمالية وفي جميع  (OSSD)يُمنح الطلبة شهادة الدراسة الثانوية في أونتاريو  •

 أنحاء العالم.

 مجموعة متنّوعة من الطالب الدوليين •

 أعضاء هيئة تدريس مؤهلين •

 سكن مع العوائل الكندية يتّم اختياره بعناية  •

 فريق متخصص في الكليّة للمساعدة في طلب التأشيرة •

 مدّرسون بدوام كامل في حرم الكليّة •

 مستشار القبول في الجامعات للمساعدة في طلبات التقديم إلى الجامعات •

 منافع ممتازة وموقع متميّز •

 )  SOCلماذا تختار كليّة جنوب أونتاريو )  

 

 % تكاليف منخفضة02

( يحصلون على عروض قبول SOC% من خريجي كليّة جنوب أونتاريو )63

 من جامعة تورونتو

 % يحصلون على قبول في أفضل الجامعات 89

 عشرون زيارة جامعيّة وعروض تقديميّة خالل السنة الدراسيّة

 في موقع الكليّة في السنة الواحدة IELTSأربعون اختبار 

 نسبة الطلبة إلى األستاذ 5: 51

 صفوف صغيرة الحجم

 دقيقة جنوب تورونتو 51تبعد الكلية 

 



 رسالة المديرة

إّن كليّة جنوب أونتاريو مؤّسسة تعليميّة تُطلق 

الفرص وتفتح األبواب أمام الشباب. ومن 

أهداف الفريق األكاديمي المتفاني في كليّة 

جنوب أونتاريو ضمان أّن الطاقات األكاديميّة 

الكامنة لكل طالب وطالبة ترتكز إلى أسس 

رصينة تقوم عليها دراستهم وأهداف وظيفتهم 

ورغبتهم في تشكيل الشخصيّة المتزنة. وفي 

الوقت ذاته، نحن نتمسك بالتقاليد التي تبني 

الشخصيّة. الهيئة التدريسيّة في الكليّة قدوة في 

النزاهة والتفّوق األكاديمي. لي الشرف أن 

أكون جزءاً من الهيئة التدريسيّة والطلبة في 

 الكلية.

 

 تريش ناناياكارا

 

مديرة كلية جنوب أونتاريو، حاصلة على 

 شهادة من

 كليّة المعلمين في أونتاريو 

تمتلك تريش ناناياكارا خبرة واسعة في التعليم 
والقيادة التربويّة في أونتاريو. وباإلضافة إلى 
شهادة التعليم األساسيّة، لدى تريش ناناياكارا 

مؤهالت خاّصة في تربية ذوي االحتياجات 
 الخاّصة والفنون التشكيليّة.



 نبذة عن الكليّة     

كليّة جنوب أونتاريو مدرسة ثانويّة خاّصة متخّصصة في تأهيل الطلبة الدوليّين في مرحلة ما قبل 

الجامعة لتلبية متطلبات القبول في الجامعات الكنديّة واألمريكيّة والبريطانيّة واالستراليّة 

 والجامعات الرصينة األخرى في جميع أنحاء العالم.

 

وتوسعت بشكل مضطرد منذ ذلك الحين. في  5892فتحت كليّة جنوب أونتاريو أبوابها في عام 

 الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الطلبة في الكليّة سنويّاً، يبقى تركيز الكليّة على تطوير الطاقات

 الكامنة لكّل طالٍب منفرداً. 

فلسفتنا تقوم على "التوازن بين المعرفة 

والحكمة" وتزّود الطلبة بمجموعة المهارات 
األساسيّة الالزمة للنجاح في الجامعة 

 والنجاح في الحياة بشكٍل عام.
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 التعلم حسب حاجات الطلبة ونجاح الطالب منفرداً.       

نحن نفخر في كليّة جنوب أونتاريو لتمكننا من توفير بيئة تنمي نقاط القّوة لدى كّل طالب، وحيث كل 

 نجاح شخصي يساعد على بناء الشخصيّة ويسمح للثقة بالنفس أن تزدهر. 

سيناقش أساتذة الكليّة مع الطلبة خططهم الدراسيّة وتوجهاتهم المهنيّة. وينصحون الطلبة بأفضل 

 المقّررات الدراسيّة التي تالئم أهدافهم الشخصيّة ومستوياتهم باللغة االنكليزيّة.

. يُعطى (Maplewood)عند وصول الطلبة إلى كليّة جنوب أونتاريو في منظومة بيانات الطلبة مْيبلوود 
 أولياء أمر الطلبة رمز الدخول الذي يسمح لهم بمراقبة سجالت الحضور والدرجات عند نشرها.



 دعم متعلمي اللغة اإلنكليزية      
تقدّم كليّة جنوب أونتاريو دورات في اللغة اإلنكليزية كلغة ثانية في خمسة مستويات للطلبة الدوليّين حديثي العهد بكندا 

 ممن هم بحاجة إلى مواصلة تحسين مهارات اللغة اإلنكليزيّة لديهم. 

كما سيكون للطلبة إمكانيّة الدخول إلى الخدمات التعليميّة واإلرشاد األكاديمي، التي تساعدهم في االنغماس في البيئة 

 اإلنكليزيّة. 

 

 IELTSالكليّة موقع رسمي الختبارات 
IELTSتتمتّع الكليّة بموقع ممتاز ومنافع متميّزة وهي موقع رسمي الختبارات  في مدينة هاملتن. تُجرى حوالي  

IELTSأربعون اختباراً سنويّاً من اختبارات  على موقع كليّة جنوب أونتاريو.    
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اختبار اللغة االنكليزية األكثر شيوعاً واألكثر اعتماداً في العالم 
 المقبول ألغراض الدراسة والعمل والهجرة.

 في كليّة جنوب أونتاريو IELTSلموقع الرسمي الختبارات ا   

28 Rebecca Street, Hamilton  ON L8R 1B4               647-964-3587 رقم الهاتف     
http://idp.ieltscanadatest.com       مساء 5:62 –صباحاً  8:62الجمعة،  –االثنين  
Ielts.toronto@idp.com 

IELTS 

دعم متعلمي 

 اللغة اإلنكليزية 
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 الكليّة محترمة جدّاً لدى جامعات النخبة       

تشمل القواعد األساسيّة للعمل في كليّة جنوب أونتاريو ما يأتي: الدروس في إدارة الوقت، االستقالل، 

المسؤوليّة، المبادرة، الدافعيّة الذاتيّة، تطّور العالقة مع اآلخرين، مهارات التعلم، تحديد األهداف التعليمية 

وتحقيقها. ونتيجة لهذه القيم، تضمن كليّة جنوب أونتاريو أّن الطلبة المتخرجين منها سينجحون في 

 دراستهم الجامعية في المستقبل.  

تجتذب كليّة جنوب أونتاريو، لكونها توفر تعليماً بجودة عالية، الجامعات عالية المستوى في جميع أنحاء 
البالد. وتقوم أكثر من عشرين جامعة سنوياً بزيارتنا لضّم الشباب الموهوبين من كليّة جنوب أونتاريو 
 إليها. وذا يوفر لطلبتنا فرص ثمينة للحصول على المقابالت الشخصيّة مع ممثلي الجامعات الرئيسة. 

 
 

اللقاء مع الجامعات 
 رفيعة المستوى



 برنامج الشهادة الثانوية )المستوى التاسع إلى الثاني عشر(    

التي تمنحها وزارة التربية في  (OSSD)يحصل الخريجون على شهادة المدرسة الثانويّة في أونتاريو اإلضاءات المهّمة: 

 مقاطعة أونتاريو.

يقبل طلبة السنة الثانية/ طلبة الثانوية السنة األولى/ طلبة السنة الثانية من المدرسة المتوسطة/ طلبة الثانوية المؤهالت: 

 السنة الثانية/ طلبة الثانوية السنة الثالثة/ أو الطلبة الحاصلون على شهادة مجلس االمتحانات في غرب أفريقيا.

    نيسان )إبريل( وآب )أغسطس( وكانون األولى )ديسمبر(موعد تقديم الطلبات: 

 برنامج التحضير للدراسة الجامعيّة
يُعدُّ برنامج التحضير للدراسة الجامعيّة حلقة الوصل بينك وبين الجامعة في كندا. تعتمد مدّة البرنامج في اإلضاءات المهّمة: 

 كليّة جنوب أونتاريو على عدد المقّررات المعتمدة المكافئة التي تمنحها وزارة التربية.

يقبل الطلبة المستمّرون بالدراسة في السنة الخامسة/ طلبة الثانوية السنة الرابعة/ طلبة السنة الثالثة )المستوى المؤهالت: 

 ).O’ Level‘األقدم( من المدرسة المتوسطة/ أو الطلبة الحاصلون على الشهادة الثانوية )المستوى االعتيادي 

 نيسان )إبريل( وآب )أغسطس( وكانون األولى )ديسمبر(موعد تقديم الطلبات: 

 (ESL)برنامج اللغة اإلنجليزية  كلغة ثانية 
ألغراض أكاديميّة أو عاّمة أو األعمال  (ESL)يستطيع الطلبة تعلم اللغة اإلنجليزية  كلغة ثانية اإلضاءات المهّمة: 

 التجريّة. إّن حجم الفصول الدراسيّة الصغيرة يضمن البيئة األفضل للتصحيح والممارسة. 

 البرنامج مفتوح للطلبة المتعلمين الدوليّين من مستويات متباينة في اتقان اللغة اإلنكليزيّة. المؤهالت: 

 يستمّر التسجيل في البرنامج على مدار السنة التقويميّة.موعد تقديم الطلبات: 

 برنامج المخيّم الصيفي/ الشتوي
يوفر برنامج المخيّم الصيفي/ أو الشتوي في كليّة جنوب أونتاريو للطلبة الدوليّين منتدى لممارسة اللغة اإلضاءات المهّمة: 

 واكتسابها في الوقت الذي يوفر فيه للمشاركين فرصاً للتسلية واالستكشاف.
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ً للطلبة تؤدّي إلى منح شهادة المدرسة الثانويّة في أونتاريو  التي تمنحها  (OSSD)توفر كلية جنوب أونتاريو برامجا
وزارة التربية في مقاطعة أونتاريو إلى خّريجي المدرسة الثانوية. ويعكس البرنامج المعايير والمتطلبات ضمن النظام 

إلى جميع الطلبة  (OSSD)المدرسي في عموم المقاطعة المدعوم بالمال العام. تُمنح شهادة المدرسة الثانويّة في أونتاريو 

 الذين يكملون مناهج التعليم في أونتاريو. 

المقّررات المطلوبة للتخّصص في إدارة األعمال 

 والعلوم والهندسة واآلداب

اللغة اإلنكليزيّة، الدوال المتقدّمة، حساب التفاضل والتكامل، إدارة 

البيانات، علم االقتصاد، إدارة األعمال الدوليّة، القيادات اإلدارية، 

 التسويق، القانون الكندي والدولي. 

المتطلبات: اللغة اإلنكليزيّة ومقّرر واحد أو مقّرران في 
 الرياضيّات إجباريّة؛ 

 مع ثالثة إلى أربعة مقّررات اختياريّة. 
 

 

 إدارة األعمال
  )الماليّة/ اإلدارة/ المحاسبة(

اللغة اإلنكليزيّة، الدوال المتقدّمة، حساب التفاضل والتكامل، إدارة 

 البيانات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، علوم الحاسوب.

المتطلبات: اللغة اإلنكليزيّة والدوال المتقدّمة، وحساب التفاضل 
 والتكامل، 

والفيزياء و/ أو الكيمياء إجباريّة؛ مع مقّرر واحد إلى مقّررين 
  اختياريّة.

 

 العلوم والهندسة
  )الحاسوب والهندسة والطب(

اللغة اإلنكليزيّة، الدوال المتقدّمة، حساب التفاضل والتكامل، إدارة 

 البيانات، األفراد والعوائل، التاريخ الكندي، الجغرافية، اللغات العالميّة.

المتطلبات: اللغة اإلنكليزيّة والدوال المتقدّمة إجباريّة؛ مع أربعة 
  مقّررات أخرة اختياريّة.

 

 اآلداب
 )العلوم االجتماعيّة/ العلوم اإلنسانيّة/ واآلداب(

 مناهجنا
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 الجامعات التي يقصدها خّريجو كليّة جنوب أونتاريو

 % جامعة تورونتو63

 % جامعة كوين9

 % جامعة ماكماستر59

 % جامعة يورك 52

 % جامعة واترلو0

 % جامعة وسترن3

 % جامعة أتوا52

 % جامعة كارلتون5

 % جامعة ألبرتا5

 % جامعات أخرى0

% من خّريجي كليّة جنوب أونتاريو يلتحقون بالجامعات رفيعة المستوى وقد ُمنحوا قبوالً 89إّن أكثر من 

بشكل منتظم في المؤّسسات التعليميّة رفيعة المستوى في جميع أنحاء كندا. وإّن عدداً كبيراً من طلبتنا قد 

 حصلوا على ُمنح دراسيّة وأخرى ماليّة نظراً ألدائهم العالي.  

 / كوريا الجنوبيّة Ethan Koإيثان كو 

 جامعة تورونتو

 العلوم الطبيّة 

 دوالر 50.222منحة دراسيّة بقيمة 

 / نيجيريا  Zahra Fatima Sidi Aliyuزهراء فاطمة سيدي عليّو 

 جامعة واترلو

 اآلداب وإدارة األعمال )قسم الشرف(

 دوالر 0222منحة رئيس الجامعة للتفّوق بقيمة 

 دوالر 5122منحة ماري جيرهاردستاين للقبول بقيمة 

 / هونغ كونغKar Chun Chengكار ُجن جينغ  

 جامعة تورونتو 

 كليّة التجارة

 ُمنح مكافاة القبول

 

* 

* 

* 
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 (ESL)برنامج اللغة اإلنجليزية  كلغة ثانية 
ً للطلبة الدوليّين لتحسين مستوى كفائتهم باللغة اإلنكليزيّة  (ESL)توفر برامجنا في اللغة اإلنجليزية  كلغة ثانية  فرصا

ً تعليميّة باللغة اإلنكليزيّة بخمسة مستويات. الدروس اليوميّة ينظمها مدّرسون  لغرض الدراسة في كندا. ونقدّم دروسا
محترفون باللغة اإلنكليزيّة الذين سيقومون بتطوير قابليات الطلبة باللغة اإلنكليزيّة بكافة جوانبها. تمتّع بأفضل جودة من 

 حيث التدريس وجّرب الثقافة الكنديّة واكسب األصدقاء من جميع أنحاء العالم. 

 برنامج المخيّم الصيفي/ أو الشتوي

إّن برنامج المخيّم الصيفي/ أو الشتوي في كليّة جنوب أونتاريو يوازن بشكل جيّد بين األنشطة الصفيّة في النهار وبين 
األنشطة المسائية ونهاية األسبوع المصّممة للتعلم والتسلية كوسيلة لتطوير مهارات اللغة اإلنكليزيّة. وتُمنح الفرصة 

 للطلبة لتحسين لغتهم اإلنكليزيّة  كما يتعّرفون على الثقافة الكنديّة في قاعة الدرس وخارجها.

البرامج 

 قصيرة األمد
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 البيئة التعليميّة
توفر كليّة جنوب أونتاريو للطلبة جميع الوسائل الالزمة للتعليم الشامل. ويوفر 

موقع الكليّة الرحب بيئة تعليميّة ووسائل ممتازة، ويشمل ذلك قاعات الدرس 

المزّودة بالوسائط المتعدّدة الذكيّة للعرض، وقاعة محاضرات بطابقين تتسع 

لثالثمائة مقعد، وقاعة رياضة بحجم كامل وقاعة حاسوب مجهزة تجهيزاً كامالً 

 وكافتريا في الموقع لتقديم وجبات الفطور والغداء في األيام الدراسيّة.  

 الخدمات األكاديميّة
تعمل في كليّة جنوب أونتاريو هيئة تدريسيّة كفوءة وهي مزّودة بأفضل بيئة 

 تعليميّة، وفريق متميّز في إدارة المدرسة، ومنشآت ذات جودة عالية.

ً الخدمات اإلشرافيّة واإلرشاديّة للطلبة الدوليّين.  تقدّر كليّة جنوب أونتاريو عاليا
تقوم الهيئة اإلشرافيّة واإلرشاديّة بتوفير المساعدة الشاملة والدقيقة في اختيار 
المقّررات، واألداء األكاديمي واإلرشاد في التقديم للجامعات. يتّم اإلشراف في 

 قاعات مخّصصة لذلك.

البيئة 

 التعليميّة



Page 13 

 الرعاية خارج قاعات الدرس 
إّن كادر كليّة جنوب أونتاريو مستعدّون دائماً لتقديم المساعدة للطلبة للتغلب 
على الصعوبات في داخل المدرسة وخارجها. وبعد وصول الطلبة في كندا، 

توفر كليّة جنوب أونتاريو خدمات اإلسكان الكفوءة، ويشمل ذلك ترتيبات 
 اإلقامة وخطط اإلطعام والتأمين الصحي. 

 ما قبل الوصول
 المساعدة في تقديم استمارة الفيزا للطلبة •
 ترتيبات اإلقامة •

 عند الوصول
 استقبال الطلبة في المطار ونقلهم إلى محّل اإلقامة •
 بيانات ترحيبيّة وجلسات تعريفيّة •
 فتح حساب في البنك •
 تطوير خطة الدراسة حسب حاجة الطلبة  •

 البقاء مع كليّة جنوب أونتاريو
 توافر البيئة المثلى لتجربة آمنة وغنيّة ثقافيّاً.  •
 تُجهز وجبات الفطور والغداء الحاّرة في كليّة جنوب أونتاريو •
 الدخول إلى برامج اللياقة والمرافق الرياضيّة •
 خدمة تجديد إقامة الطلبة وجوازاتهم •
 البرنامج التطّوعي لخدمة المجتمع •

 اإلسكان
توفر شعبة اإلقامة والسكن مع العوائل في كليّة جنوب أونتاريو أكثر من 
مجّرد مكان لتناول الطعام والنوم. فهي توفر بيئة ممتازة للطلبة الدوليّين 

لتحسين لغتهم اإلنكليزيّة وضمان الدخول الودّي إلى أنماط الحياة والتجارب 
 الكنديّة. 

ستُعامل ثقافة الطلبة الدوليّين وقيمهم ومعتقداتهم الدينيّة باحترام كبير. ولن 
تدخر الكليّة وسعاً لضمان أن الطلبة يتمتّعون بتجربة غنيّة ومتنّوعة في 

 سعيهم لتحقيق النجاح األكاديمي. 

الرعاية خارج 
قاعات الدرس 

 واإلسكان
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 موقع المدرسة
نسمة، حيث تقع على شواطئ بحيرة  122.222تُعدّ هاملتن تاسع أكبر مدينة كنديّة لكون عدد سكانها يزيد على 

أونتاريو، في منتصف الطريق بين شالالت نياغارا المشهورة عالميّاً وبين تورونتو. وألّن معظم الرحالت الجويّة 

 الدوليّة تهبط في تورونتو، فإّن هاملتن تقع على بعد ساعة قيادة السيّارة من المطار. 

تتمتّع هاملتن بخصائص جغرافيّة تشمل ميناّء كبيراً وضفاف البحيرة وجرف نياغرا، حيث توفر مناظراً باهرة 

وشالالت متعدّدة. كما تُعدّ هاملتن موطناً لثالث مؤّسسات تعليمية ما بعد المرحلة الثانويّة، بضمنها جامعة ماكماستر، 

 وكليّة ماهوك وكليّة ريديمر الجامعة. 

تقع كليّة جنوب أونتاريو في وسط مدينة هاملتن، مع سهولة الوصول إلى وسط مدينة هاملتن. إّن مكتبة المدينة الرئيسة 

والمنطقة الماليّة ومحطة القطار المركزيّة ومحطات الحافالت والمركز التجاري في وسط المدينة والمتاجر الكبيرة 

 والبنوك تقع جميعها ضمن مسيرة عشرة دقائق. 



 

 طريقة التقديم

التقديم مفتوح اآلن على مدار السنة. تستغرق معالجة االستمارة 
عادة اسبوعين، ولكننا نشجع طلبتنا على التقديم في أسرع وقت 

 ممكن لضمان التهيئة الكافية للتقديم على تصريح الدراسة. 



 "الحكمة التوازن المعرفة"

 التقديم واالستفسار
 www.southernontariocollegiate.caالموقع االلكتروني: 

 inquiry@mysoc.ca; admissions@mysoc.caالبريد االلكتروني: 

 5122-153-821-5+رقم الهاتف: 

09 Rebecca Street, Hamilton, ON L9R 5B5  

http://www.mysoc.ca
mailto:inquiry@mysoc.ca
mailto:admissions@mysoc.ca

