العلوم التطبيقية

نظام التعليم العالي في كندا

طريقة التقديم لاللتحاق بمعهد شمال
ألبرتا للتكنولوجيا

مبكرا لزيادة فرص نجاحك!
احرص على التقديم
ً

المدرسة العليا

راجع قائمة التحقق الخاصة بطلبات االلتحاق بنا عبر اإلنترنت:

(المرحلة الثانوية)

 3أعوام

nait.ca/international-admissions 
هل لديك أسئلة؟

العلوم التطبيقية

nait.ca/help 

+17804716248 

98%
الكلية/
الجامعة

الشهادة
الدبلومة
الدرجة العلمية
التدريب على اللغة

الدبلومة/الدرجة الجامعية
التدريب على اللغة

معدل رضا
صاحب العمل

87%
عدد الطالب في الفصول
الدراسية صغير

معدل العمالة

تابعنا على وسائل التواصل االجتماعي:
NAITintl

 4أعوام

NAITInternational

 2-4أعوام

من عام
إلى عامين

دراسات
الماجستير

50/50

11762 - 106 St. Edmonton, Alberta, Canada T5G 2R1

التطبيق

برامج قصيرة
لمدة عامين

النظري

معهد شمال ألبرتا
للتكنولوجيا

nait.ca

رقم معهد التعليم المحدد (O18713200642 )# DLI
عضو في جمعية قادة التعليم الدولي ،والرابطة الكندية
لخدمات الطالب بالكليات والجامعات ،والمجلس الكندي
للتعليم الدولي ،ورابطة الكليات والمعاهد الكندية ،واتحاد
تعاون التعليم العالي في أمريكا الشمالية ،والجمعية الكندية
للعلوم التطبيقية.

دراسات
الدكتوراه

(لنيل درجة الدكتوراه)

دخول القوى
العاملة

التعليم القائم على
التكنولوجيا

برامج معهد شمال ألبرتا للتكنولوجيا
مجاالت البرنامج:

تتضمن البرامج ما يأتي:
 رفع المستوى األكاديمي

األعمال التجارية واإلدارة

مرحبًا بك في ألبرتا

قصة طالب حالي
راجع القائمة الكاملة للبرامج على
nait.ca/studyincanada

 تكنولوجيا الطاقة البديلة
 بكالوريوس في إدارة األعمال

أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

إدمونتون،
ألبرتا

 بكالوريوس التكنولوجيا

البناء والتشييد
التصميمات واالتصاالت

 إدارة األعمال

إتقان اللغة اإلنجليزية

 التكنولوجيا الكيميائية

تتطلب معظم البرامج اختبار اللغة
اإلنجليزية األكاديمي بمعدل:

 تكنولوجيا الهندسة الكيميائية
 تكنولوجيا هندسة البناء

الهندسة والتكنولوجيا

 تكنولوجيا التصميم الهندسي
 تكنولوجيا هندسة الجيوماتكس

البيئة والموارد الطبيعية

 تكنولوجيا الهندسة الجيولوجية
 تكنولوجيا هندسة األجهزة

مجال الصحة وعلوم الحياة

 تكنولوجيا هندسة المناظر الطبيعية

كرم الضيافة والطهي

 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

القبول المبدئي في إدارة األعمال:
IELTS 6,0/5,5 
TOEFL iBT* 74
Pearson 50/40
Duolingo* 100

التحق أكثر من 1900
طالب من  88دولة ببرامج
الساعات المعتمدة

 مدرب اللياقة البدنية الشخصي
 تكنولوجيا هندسة البترول
 تكنولوجيا هندسة النظم الالسلكية
وغيرها الكثير!

*نقبل حاليًا اختبار Duolingo
وTOEFL iBT Special Home
 Editionفي
ظل تفشي  .COVID19يرجى مراجعة
 www.nait.ca/ELPللحصول على
التفاصيل.

VAN

MTL
NYC

IELTS 6,5/5,0 
TOEFL 80/20
Pearson 55
Duolingo* 115

 تكنولوجيا هندسة المواد
 تقنية النانو

حصل  50%من الطالب
على التعليم الالحق للمرحلة
الثانوية سابقًا

الشراكة
الصناعية

البحوث
التطبيقية

التعلم عن طريق
التدريب العملي

= العلوم التطبيقية

حاصل على المركز رقم  1من حيث
الحرم الجامعي األكثر أمانًا في كندا

TOR
CHI

مالك عليلة

إدارة األعمال
العام األول

"حصلت على درجة البكالوريوس في وطني عام  ،2016لكنني بدأت العمل كمدير
لمطعم في عام  2011لتوفير المال كي آتي إلى كندا .في سن العاشرة ،انتقل مواطن
كندي إلى المنزل المجاور لنا في مدينة القيروان بتونس وكان يحدثني عن كندا .ومنذ
ذلك اليوم وألكثر من  17عا ًما ،كنت أحلم بالمجيء إلى كندا ،حتى تحقق حلمي".

LA
HOU
يمكن لألطفال
(أقل من  18عا ًما)
من الطالب الدوليين
(الذين يدرسون
للحصول على الدبلومة/
الدرجة الجامعية)
الدراسة مجانًا في ألبرتا

يتمتع سكان
ألبرتا بالرعاية الصحية
المجانية

تتميز ألبرتا بأعلى حد
أدنى لألجور في كندا

ت ُعد ألبرتا أغنى
مقاطعة في كندا

إدمونتون بها فرص :استثمر في تعليمك هنا
مدينة إدمونتون

مفتاح الخريطة
خطوط النقل بالسكك الحديدية الخفيفة
الطرق العادية والطرق السريعة
طريق أنتوني هينداي الدائري
األنهار والبحيرات
المساحات الخضراء لمتنزه ريفر فالي

1

التكاليف والعمل والهجرة

وسط المدينة
مجلس المدينة ،معرض الفنون ،المتحف ،ساحة
روجرز باالس ،أماكن التسوق والمطاعم

2

الوصول إلى كندا

تصريح الدراسة  +أموال تغطي سنة من الدراسة والمعيشة

شارع وايت أفينو
أماكن التسوق والمطاعم

3

ريفر فالي
أكبر متنزه حضري في أمريكا الشمالية

4

ويست إدمونتون مول
أكبر مركز للتسوق في أمريكا الشمالية

تكاليف المعيشة
في إدمونتون
(شهريًا)
اإليجار

1

الفصل الدراسي األول في البرنامج
الرسوم الدراسية
تكاليف المعيشة
العمل بدوام جزئي

 600دوالر  1000 -دوالر

الطعام

 300دوالر  400 -دوالر

الخدمات األخرى

 200دوالر  300 -دوالر

اإلجمالي

 1100دوالر  1700 -دوالر

3
2

الطالب الذين يدرسون للحصول على درجة جامعية/

الرسوم الدراسية
تكاليف المعيشة
العمل بدوام جزئي

دبلومة/شهادة :العمل خارج الحرم الجامعي  20ساعة
الراحة المقررة وداخل الحرم الجامعي

عطلة الشتاء
( 3أسابيع)

الفصل الدراسي الثاني في البرنامج

العمل داخل الحرم الجامعي (فقط)

في األسبوع وساعات عمل غير محدودة خالل فترات

 9500دوالر**
 6800دوالر
 4800دوالر*

العمل بدوام كامل  1800دوالر*

الطالب الذين يتعلمون اإلنجليزية كلغة ثانية:

4

(سبتمبر  -ديسمبر)

عطلة الصيف
( 4أشهر)

(يناير  -أبريل)

 9500دوالر**
 6800دوالر
 4800دوالر*

العمل بدوام كامل  9600دوالر*

تتضمن خدمات معهد شمال ألبرتا للتكنولوجيا ما يأتي:
الفصل الدراسي الثالث في البرنامج

فرص العمل المحتملة
ش

الرسوم الدراسية
تكاليف المعيشة
العمل بدوام جزئي

الربح المحتمل من العمل بدوام جزئي15 :
دوالرا في الساعة ×  20ساعة في األسبوع =
ً
توفير مستشاري الهجرة والدعم
الوظيفي للطالب مجانًا! يضمن أمان
الحرم الجامعي ووجود الممرضات
بيئات آمنة وصحية لطالب معهد
شمال ألبرتا للتكنولوجيا.

 300دوالر في األسبوع =
أماكن اإلقامة متوفرة

نظام نقل عام موثوق

بالقرب من الحرم

(حافلة وقطار) ليأخذك

الجامعي وفي جميع

من معهد شمال ألبرتا

أنحاء المدينة

للتكنولوجيا وإليه

 9500دوالر**
 6800دوالر
 4800دوالر*

(سبتمبر  -ديسمبر)

عطلة الشتاء
( 3أسابيع)

العمل بدوام كامل  1800دوالر*

 4800دوالر في الفصل الدراسي الواحد
دوالرا
الربح المحتمل من العمل بدوام كامل15 :
ً
في الساعة ×  40ساعة في األسبوع = 600

الفصل الدراسي الرابع في البرنامج

دوالر في األسبوع =

(يناير  -مايو)

 1800دوالر في عطلة الشتاء =  9600دوالر

السكان المهاجرون من:

تتضمن صناعات التوظيف الرئيسية في إدمونتون ما
يأتي:
الفلبين ()45400
الهند ()38830
الصين ()19705
فيتنام ()10425
هونج كونج ()7355
كوريا الجنوبية ()4980
جامايكا ()2795









المبيعات والخدمات21,7% :
العمليات التجارية/النقل/المعدات18,4% :
األعمال/الشؤون المالية/اإلدارة15,7% :
التعليم/القانون/الحكومة10,7% :
اإلدارة10,4% :
العلوم الطبيعية7,2% :
الصحة7,2% :

إستراتيجية استثمار
ونمو بقيمة  75مليون دوالر

يتم تطويرها لتوجيه نمو
االستثمار في القطاعات ذات
األولوية التي تقود اقتصاد ألبرتا
وتفسح
المجال له

ت ُعد إدمونتون واحدة من أكثر المدن الكندية
التي تشرق فيها الشمس

متوسط درجات الحرارة

المكسيك ()2440
جنوب إفريقيا ()2250
البالد األخرى ()3825

(إحصائيات كندا لعام )2016

** قد تختلف األسعار بين البرامج .راجع nait.ca
لمزيد من التفاصيل .جميع المبالغ بالدوالر الكندي.
المخطط أعاله مجرد نموذج للتكاليف ومسار محتمل
عند الهجرة.

التخرج

خيار للتقدم بطلب للحصول على
تصريح عمل أثناء الدراسات العليا

العمل لمدة عامين أو ثالثة | العمل لمدة ثالثة أعوام أو أربعة

الشتاء -10 :درجات مئوية
التقدم بطلب للحصول على اإلقامة الدائمة

كولومبيا ()2610
متوسط وقت
التنقل 24 :دقيقة

*األرباح المحتملة هي تقديرات تستند فقط إلى الحد
دوالرا
األدنى لألجور في ألبرتا الذي يصل إلى 15
ً
في الساعة.

تخضع الهجرة إلى كندا للوائح الفيدرالية.

الربيع  +10درجات مئوية

(تعداد السكان لعام )2016

في عطلة الصيف

الرسوم الدراسية
تكاليف المعيشة
العمل بدوام جزئي

 9500دوالر**
 6800دوالر
 4800دوالر*

متوسط الدخل
السنوي 60400 :دوالر
(إحصائيات كندا لعام )2018

الخريف +5 :درجات مئوية

الصيف +22 :درجة مئوية

التقدم بطلب للحصول على الجنسية

