
 

ي الجامعة أسئلة متكررة حول
 
 القبول والتسجيل ف

 
ً
ي الجامعةالطل  منأدناه مجموعة من األسئلة األكثر تكرارا

ن بالتسجيل فن  .ب الراغبي 

ات  ي قطر تأشير
 
 ؟من خارج قطر للطالب  دخول/إقامةهل تصدر جامعة كالجاري ف

ي ال. لكي يتم 
ي  قبوللل كطلب النظر فن

ي جامعة كالجاري فن
ةقطرية أو ال الجنسية لديككون تأن  يجب قطر،فن ي قطر إقامة  تأشث 

فن
ي قطر  إقامة الحصول عىل إمكانيةأو 

ن فيها  من خلل أحد أفراد األرسة فن ي قطر  تصدر ال . المقيمي 
 
ات جامعة كالجاري ف تأشير

 . لطالبأو إقامات ل

ي متابعة حالة 
 ؟القبولطلب كيف يمكنن 

ي لمتابعة حالة طلبك، ُيرجى التأكد من أن 
ونن يد اإللكثر ي بك  ورقم الهاتف الخاص عنوان الثى

.  طلبكالمذكورين فن ن صحيحي 
ي للقبول/ال كبشأن طلب بقرار الجامعةالموعد الذي سيتم فيه إبلغك بستقوم الجامعة بإخبارك 

تسجيل. إذا لم يتم إبلغك فن
ي الموعد المحدد، ُيرجى التواصل مع الجامعة 

ونن يد االلكثر +974 الهاتف: رقم أو عىل  ucqadmit@ucalgary.ca : عثى الثى
4406 5200 . 

 ؟وكم تبلغ ما هي رسوم الجامعة

and-students/tution-www.ucalgary.edu.qa/current- الرابط:  رسوم الجامعة عىلتفاصيل االطلع عىل  كيمكن
0-services/tuition-financial 

ي الجامعة؟ للقبولما هي األوراق المطلوبة 
 
 ف

  ي  كورةوالمذ  المطلوبة من جميع المستنداتمستخرج
 أكاديمي  هو ملخص مستخرجال، و القبولطلب نموذج فن

ي تم ب تفصيىلي 
مجلس االمتحانات أو المدرسة الثانوية  ويتم إصداره من قبلدرجاتها، مع  استكمالها جميع المواد التر

 أو الكلية أو الجامعة. 

  
ً
ي حال تم  والدرجاتطبق األصل من مستخرج المواد  للنسخسنقوم باتخاذ قرار القبول وفقا

ي يقدمها الطالب. فن
التر

ي الجامعة، سيتم طلب النسخ األصلية لمستخرج المواد 
 . والدرجاتقبول الطالب فن

  يجب 
ُ
ية اإل جميع األوراق المكتوبة بلغة غث   رفقأن ت ن ية. ويجب تقديم األصل نجلث  ن جمة إىل اإلنجلث 

بنسخ منها مثر
. والنسخة المُ 

ً
جمة معا  ثر

   ي تم أو يتم دراستها الميجب أن يتضمن مستخرج
عدد الساعات والرصيد تفاصيل بالثانوية بالمرحلة بعد  واد التر

ي خطاب منفصل أو كجزء من  جامعتك/ ب لكل مادة تم استكمالها. ويمكن لمدرستكسالمكت
ذكر هذه التفاصيل فن

 
 
ة ي قطر  مستخرج المواد المفصلة وإرسالها مبارسر

 كطلبتقييم مكننا . بدون هذه التفاصيل، ال يُ لجامعة كالجاري فن
ي جامعتنا  للقبول
إخطارهم رجى ، يُ والدرجاتستقوم بإرسال مستخرج بيانات المواد  جامعتك/ . إذا كانت مدرستكفن
ورة   هذه التفاصيل قبل إرسالها لنا.  إدراجبضن
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 ية ن https://www.ucalgary.edu.qa/english- التفاصيل هنا: رجى االطلع عىل، يُ إثبات بإجادة اللغة اإلنجلث 
requirements-proficiency-language 

  ال تقم بإرسال النسخ األصلية لألوراق المطلوبة. جميع األوراق والمستندات المقدمة إىل مكتب القبول والتسجيل
 لجامعة كالجاري ولن يتم إرجاعها. 

ً
تقوم الجامعة بإتلف جميع األوراق والمستندات بشكل دوري بعد أن تصبح ملكا

 . تصوير نسخ منها يتم 

 ي يطلبها موظف  تقديم جميع األوراق والمستندات
 . القبول والتسجيلالتر

  .تقديم صورة من بطاقة الهوية الشخصية القطرية وصورة من جواز السفر 
 

ي طباعة طلب 
 ؟القبولكيف يمكنن 

 : Regular Track (BNRT) Bachelor of Nursing   من خلل الرابط التاىلي
https://www.ucalgary.edu.qa/sites/default/files/teams/1/BNRT%20Application%202020.pdf 

 : Diploma-Bachelor of Nursing Post  (PDBN)أو الرابط التاىلي
files/teams/1/PDBNApplication2020.pdfhttps://www.ucalgary.edu.qa/sites/default/ 

 ؟والدرجاتللمواد  الرسمي ما هو المستخرج 

 
ً
 من الجهة التعليميةويمكن اعتماده من قبل جامعتنا  لكي يعتثى المستخرج رسميا

 
ة  مبارسر

ً
ي درست  ، يجب أن يكون صادرا

التر
ي ومرسل مثال: المدرسة الثانوية، الجامعة، مجلس االمتحانات( ) فيها 

  التعليمية بختم الجهة مختومو  مغلق ظرففن
 
ة مبارسر

ي 
ي يصدرها بلدان عديدةإىل جامعة كالجاري أو طريق مقدم الطلب )دون أن يفتح الظرف(. فن

، يجب إرسال نتائج االمتحانات التر
 
 
ة األصلية  للطالب إحضار النسخة تسمح جامعة كالجاريمن المجلس وليس من المدرسة الثانوية.  مجلس االمتحانات مبارسر

كنسخة إىل مكتب التسجيل، حيث سيتم عمل نسخة منها واعتمادها   )من بلدان معينة( من مستخرج نتائج الثانوية العامة
ي عملية رسمية 
 . 5222 4406 974+مكتب خدمات الطلب عىل الرقم:  التواصل معرجى . للمزيد من المعلومات، يُ القبولفن

  ةالخاص والدرجاتلقد تم إرسال مستخرج المواد 
 
ة ي مباشر  ؟رسمي مستخرج ك  قبوله، لماذا لم يتم الجامعة/ من المدرسة ب 

 يتم اعتبار المستخرج 
ً
ي ظرف  رسميا

. إذا لم يكن هناك نفسها  المدرسةومختوم بختم مغلق  خاص بالمدرسةإذا تم إرساله فن

 قبل تقديمه للمكتب، فل يمكن  للمدرسةشعار أو علمة 
ً
قبوله لعدم التأكد  لجامعتنا عىل الظرف، أو إذا كان الظرف مفتوحا

   ختم الظرف بختمها الخاص قبل إرساله.  المدرسة/الجامعةرجى الطلب من مصدر األوراق. يُ  من

ية الرسمية لألوراق والمستندات؟ جمة اإلنجلير 
 ما هي الير

ي تقوم بها ج
جمة التر ية، هي الثر ن جمات. إذا كانت مدرستك ال تقوم بتوفث  األوراق والمستندات باللغة اإلنجلث  هة معتمدة للثر

جم معتمد  ةثم إرسال نسخ ،جى إرسالها باللغة المكتوبة بها ير  جمتها  منها لمثر جمة مرفقة بنسخة . لثر يجب إرسال األوراق المثر
جم معتمد. من األوراق األصلية. ال يمكنك ترجمة األوراق بنفسك بل   يجب ترجمتها عن طريق مثر

 ؟والدرجاتللمواد  التفصيلي  الملخصما هو 

ختم كندا. يجب   خارجبعد المرحلة الثانوية  المستكملة للمواد  وذلك والدرجات بالمواد  تفصيىلي  ملخصيتم فالعادة طلب 
ي ظرف  الملخص

ي قطر. لن يُ  التعليمية مختوم بختم الجهةمغلق و من قبل الجهة التعليمية وإرساله فن
قبل لجامعة كالجاري فن

 لمواد المدرسة الثانوية.  الملخصرسل من قبل الطالب نفسه. ال يتم فالعادة طلب المُ  الملخص
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  بحيثالمادة  ملخصيجب أن يكون 
ً
ي تشتمل عليها المادة، والكتب الدراسية  تفصيليا

 للموضوعات التر
ً
حا يتضمن رسر

ة االمتحانات(، وعدد ساعات  المستخدمة، وطريقة احتساب الدرجات، وعدد أسابيع الحضور )ال تشمل فثر
، وعدد ساعات الدورات التدريبية.  ات لكل أسبوع، وعدد ساعات المختثى  المحاضن

 وال تتضمن جميع التفاصيل المذكورة قبول المواد المفصلة وفق لن يتم 
ً
 للتقويم الشهري، ذلك ألنها مختضة جدا

ً
ا

 أعله. 

  يتم طلب 
 
ي الجامعة، ويعتمد ذلك عىل برنامج  الملخصعادة

 : ا المراد التسجيل فيه الكليةالتفصيىلي لمواد معينة فن
o  ي با تفصيىلي  ملخصكلية التمريض: تتطلب

ي    ح وعلم وظائفلمواد المستكملة فن األعضاء، والفلسفة،  التشر
 واإلحصاء. 

o  ي العلوم، والرياضيات، واللغات )غث  با تفصيىلي جميع الكليات األخرى: تتطلب ملخص
لمواد المستكملة فن

ية(، واألعمال، والفلسفة، واالقتصاد.  ن  اللغة اإلنجلث 

  يب تفصيىلي يتم طلب ملخص ن ي الكلية )باستثناء مادة اللغة اإلنجلث 
 . ة كلغة ثانية(جميع المواد المستكملة فن

ي ملخص تفصيلي بالمواد المستكملة
/جامعنر ي

 ؟لديها  ماذا لو لم ترسل مدرسنر

 . 5200 4406 974+خدمات الطلب عىل الهاتف: مكتب رجى التواصل مع يُ 

ي بإرسال 
/جامعنر ي

ي هذه الحالة؟ال تقوم مدرسنر
 
 مستخرج المواد والدرجات، ماذا أفعل ف

ي جامعتنا  بإرسال نسخة مصوره عنه عن طريق الفاكس إىل مكتب خدمات الطلبالمستخرج، ابدأ  إذا كان لديك
. نرجو منك فن

ي أو الفاكس 
ونن يد االلكثر القيام بكل ما أمكن للحصول عىل المستخرج الرسمي )بالتواصل مع مدرستك/جامعتك عن طريق الثى

ي الحصول عىل المستخرج الر 
يد العادي(. إذا لم تنجح فن ، تواصل مع مكتب خدمات الطلبأو الهاتف أو الثى ي  لدينا  سمي

فن
. قد يستغرق هذا اإلجراء عدة أشهر، الرسمي  طلب منك اتباع إجراء مفصل بطريقة الحصول عىل المستخرجأقرب فرصة. سيُ 

ي 
الحصول عىل رجى االنتباه إىل المواعيد المحددة والمواعيد النهائية عند القيام بإجراءات يُ كما بذلك.   القياملذا ال تتأخر فن
 . الرسمي  المستخرج

ي درست فيها؟
 هل يتوجب علي تقديم مستخرج لجميع المدارس/الجامعات النر

ي قمت باستكمالها. إذا توقفت عن حضور بعد المواد مدرسة ثانوية مواد اليجب تقديم مستخرج ل
وما بعد المدرسة الثانوية التر

ها  أو إلغائها وما إىل ذلك( فعليك التواصل مع المدرسة/الجامعة لتقديم ولم يتم استكمالها )كاالنسحاب من المادة أو تغيث 
 )الجهات التعليمية( ملخص بالمادة أو خطاب يوضح انسحابك من المادة وعدم توفر ملخص لها. إذا لم تدرج جميع المدارس

ي درست فيها 
ي التر

. قد يؤدي عدم 5222 4406 974+ الرقم  من خلللدينا طلبك، قم بإخطار مكتب خدمات الطلب  فن

 من الجامعة. تعليمية جهة ة ذكر حضورك أي
ً
 إىل فصلك نهائيا

ي قطر أمكان 
 
 لطالبها؟ سكنهل توفر جامعة كالجاري ف

ي قطر بتوفث  أماكن السكن لطلبها. 
 ال، ال تقوم جامعة كالجاري فن

ي قطر 
 
 لطالبها؟ مواصالتهل توفر جامعة كالجاري ف

 مواصلت من وإىل الجامعة. ال، الطلب مسؤولون عن توفث  


