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التعليم ما بعد الثانوي
الكليات والجامعات

تقّدم الكليات برامج ترّكز على المهنة وتقود إلى وظائف 
في التقنية، والصحة، واألعمال، والضيافة، والسياحة، 

وغيرها من مجاالت العمل. تتطلّب شهادة البرامج عادة 
سنة واحدة من الدراسة. بينما تتطلّب شهادة الدبلوم 

سنتين أو ثالث سنوات أو دراسة بدوام كامل. للمزيد 
من المعلومات عن كليات أونتاريو، زوروا موقع  

ontariocolleges.ca

تقّدم الجامعات برامج شهادة البكالوريوس وشهادات 
الماجيستير والدكتوراه في الفنون والعلوم، باإلضافة 

إلى برامج مهنية في التعليم، والطب، وطب األسنان، 
والقانون، والهندسة.

للمزيد من المعلومات عن جامعات أونتاريو، زوروا 
مركز تقديم الطلبات على جامعات أونتاريو على موقع

ouac.on.ca

الدخول

بشكل عام، من المطلوب الحصول على شهادة الثانوية 
العامة أو دبلوم الثانوية العامة للدخول إلى الكلية 

أو الجامعة. إذا لم تتخّرجوا من الثانوية العامة، قد 
تستطيعون التقديم كطاّلب ناضجين بناًء على خبرتكم. 

يجب أن يكون عمر الطاّلب الناضجين 19 سنة أو أكبر، 
وأن يكونوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين.

لمعرفة معلومات عن التواريخ الهامة للدخول 
إلى الجامعات، زوروا مركز تقديم الطلبات على 

جامعات أونتاريو على موقع ontariocolleges.ca  أو 
findlink.at/OnColleges

تقّدم العديد من مجالس المدارس في أونتاريو برامج دبلوم 
لألشخاص البالغين. زوروا الموقع اإللكتروني لمجلس 

مدرستكم المحلي للمزيد من المعلومات.

كما أن باإلمكان إكمال دبلوم الثانوية العامة على 
 Independent Learning اإلنترنت. زوروا

ilc.org مركز التعليم المستقّل( على موقع(  Centre

قد تستطيعون الحصول على رصيد للدورات الدراسية 
التي أكملتموها في كليات وجامعات في الخارج. لدى كل 

مؤسسة تعليمية طريقتها الخاصة في عملية التقييم.

للمزيد من المعلومات عن كليات وجامعات أونتاريو، 
زوروا وزارة التدريب، الكليات والجامعات على موقع: 

www.ontario.ca  أو findlink.at/findschool

للحصول على معلومات عن الكليات والجامعات 
التي تدّرس باللغة الفرنسية، زوروا وزارة التدريب، 
الكليات والجامعات على موقع www.ontario.ca  أو 

findlink.at/Frenschool

المساعدة المالية

قد يكون الطاّلب في كليات وجامعات أونتاريو 
 Ontario Student ُمستِحقين للمساعدة المالية من

Assistance Program  -OSAP )برنامج 
أونتاريو لمساعدة الطالب(. للمزيد من المعلومات، زوروا 

  osap.gov.on.ca  موقع

كما أن الحكومة الفدرالية تؤّفر بعض التمويل من خالل 
برنامجCanada Student Loans )قروض الطالب 

canlearn.ca : )الكندي

التدريب المهني

يتعلّم طاّلب الصناعية ِحرفة ماهرة أثناء فترة عملهم 
وبإرشاد من العاملين ذوي الخبرة. كطاّلب صناعية، 

ُتعتبرون موظفين وتتقاضون راتباً. يمكن تعلّم أكثر من 
150 ِحرفة ماهرة عبر التدريب المهني.



ontario.ca.اعرفوا المزيد عن التدريب المهني على موقع
  findlink.at/trades أو

اعرفوا عن برنامج أونتاريو للتدريب المهني لطاّلب 
الصناعية من فئة الشباب، والذي يستهدف طاّلب الثانوية 

www.oyap.com العامة على موقع

هل تعرفون؟

إن الكليات المهنية الخاصة في أونتاريو ليست منّظمة 
بنفس طريقة الكليات العامة، وتفرض رسوماً أعلى.

من الهام البحث عن جميع الخيارات بحذر وانتباه.




