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والتميز
روح التعاطف
َ

يتحلى الممرضون والممرضات بقيم التعاطف
والمهنية الضرورية لتقديم رعاية صحية رفيعة
ً
قائدا في قطاع
المستوى .تعلم كيف تصبح
التمريض مثل الممرضين والممرضات المحترفين
الذين تألقوا في مجالهم .وساهم في تغيير مستقبل
قطاع الرعاية الصحية.
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لماذا جامعة
كالجاري في
قطر؟
الشريك الحصري للتعليم العالي
للتمريض في قطر
أدركت دولة قطر أهمية وقوة منهاج جامعة كالجاري من

خالل جعلها الشريك الوحيد للتعليم العالي للتمريض في
دولة قطر.

فن القيادة
تعلم ّ
خالل دراستك ،سيتم تدريبك على مبادئ القيادة في البيئة
الدراسية وفي العمل ضمن فريق .ويمكنك اكتشاف تأثير
النزاهة والتواصل والمهنية في مساعدة اآلخرين خالل

رحلتهم إلى الشفاء.

الجودة الكندية
تشتهر كندا بتقديم احدى أعلى معايير التعليم في العالم

ويتم االعتراف بالشهادات الكندية في جميع أنحاء العالم.
وتعد جامعة كالجاري واحدة من الجامعات الرائدة في

كندا وهي الجامعة الكندية الوحيدة في قطر في مجال

التمريض.

اكتسب فن مراعاة الوعي الثقافي
خالل دراستك وعملك في مهنة التمريض ،ستدرس مع

زمالء من  35دولة مختلفة وستعتني بمرضى من جميع
أنحاء العالم .وبذلك سترتقي بقدراتك على تقديم رعاية

صحية تحترم مختلف الثقافات بفضل التجارب الشاملة
وايضا من خالل فرص السفر التي تكون من
ً
المتنوعة

ضمن األنشطة الطالبية.

تعلم الريادة في قطاع التمريض
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ماذا ستتعلم؟
البرامج األكاديمية
«

توفر لكم شهادة
التمريض في جامعة
كالجاري في قطر المعرفة
والمهارات األكاديمية
والسريرية والشخصية
الالزمة للقيادة والعمل
في بيئات الرعاية الصحية
المتنوعة ضمن قطر
وخارجها.

بكالوريوس علوم التمريض (،)BN
لحاملي دبلوم التمريض
ُص ِمم هذا البرنامج للعاملين في مجال التمريض من

ممرضين وممرضات حاصلين على دبلومة معترف

بها في التمريض ويرغبون في الحصول على درجة

الخريجون
البكالوريوس في علوم التمريض .سيحصل ّ

من هذا البرنامج على بكالوريوس علوم التمريض كالذي
يحصل عليه طلبة المسار العادي.

البرنامج التأسيسي
ُصمم هذا البرنامج للمتقدمين الذين يستوفون شروط
القبول ،ويحتاجون إلى تحسين مستواهم في اللغة

بكالوريوس علوم التمريض (،)BN
المسار العادي

اإلنجليزية أو في الرياضيات والعلوم قبل انضمامهم إلى
برنامج بكالوريوس علوم التمريض.

يوفر لكم هذا البرنامج فرصة لتطوير مهاراتكم في

يعدك هذا المسار ،الذي يستغرق أربع سنوات ،للقيام
ّ

اللغة اإلنجليزية ومهارات التواصل والعلوم والرياضيات

والصفي على تطوير مهاراتك
ويركز منهاجنا الدراسي
ّ
البحثية ومعرفتك النظرية .ففي مركز المحاكاة ،يمكنك

يوجد لدينا فريق متخصص في البرنامج التأسيسي

بأدوار فعالة ومتنوعة في مجال الرعاية الصحية.

تطبيق مهاراتك الكلينيكية في التمريض ضمن بيئة

آمنة وخاضعة لإلشراف.

ستكتسب خبرة عملية خالل تدريبك ضمن مؤسسة

حمد الطبية ومركز السدرة للطب والبحوث ومؤسسة
الرعاية الصحية األولية.

وبحلول نهاية البرنامج ،سيكون لديك اإلمكانيات

والخبرة الالزمة لتقديم الرعاية في أماكن متعددة ،بما

في ذلك الرعاية التمريضية األساسية

ورعاية الحاالت الدقيقة والرعاية الصحية األولية

والصحة النفسية.

عموما.
والمهارات الدراسية
ً

لمساعدتكم في تحقيق أهدافكم األكاديمية من خالل

إعدادكم لاللتحاق ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض.

ماجستير علوم التمريض
خريجي برنامج ماجستير علوم التمريض يتم تأهيلهم

كأخصائيين في التمريض ،ليصبحوا مستعدين للقيام
بأدوار قيادية وإدارية متقدمة ضمن منشآت الرعاية
الصحية الوطنية.

حاليا مسارين
يقدم برنامج الماجستير في علوم التمريض ً

هما :برنامج الماجستير في علوم التمريض الذي يعتمد
على دراسة مواد محددة وبرنامج ماجستير في علوم
التمريض يعتمد على تقديم رسالة الماجستير.

تعلم الريادة في قطاع التمريض
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نوادي طالبية نشطة

13:1
نسبة الطالب إلى أعضاء
هيئة التدريس في جامعة
كالجاري

9.9
million

مليون مادة رقمية يمكن الوصول
إليها عبر منصات التعلم المشترك
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آراء خريجين
جامعة
كالجاري

عساف
شيرين ّ
أخصائية التثقيف حول
أمراض الرئة ضمن وحدة
تثقيف المريض واألسرة في
مؤسسة حمد الطبية
دفعة 2019
ساعدتني دراسة التمريض في
تطوير مهاراتي في التفكير

النقدي واالستناد إلى األدلة

خالل ممارسة مهنتي .لقد

فتح لي التمريض العديد من

عمر علي عزب
دفعة 2019
إن مهنة التمريض أسمى

مما يتخيل البعض! فالتعامل

خالد محمد هاشم
مستشفى حزم مبيريك العام

جديدة تساعدني في مساعدة

من حاالت مختلفة ويأتون

دفعة 2019

أشجع جميع طالب التمريض

هو السبب في محبتي

إن كنتم من محبي إحداث
التغيير اإليجابي في حياة

الناس ،فلماذا ال تعملون في
هذا المجال؟ أقابل المرضى

الذين يعانون من مشاكل

صحية مختلفة كل يوم وال

األبواب ،وأتاح لي تعلم أشياء

مع المرضى الذين يعانون

اآلخرين من حولي كل يوم.

من خلفيات ثقافية مختلفة

على االستمرار في هذا المجال

لألجواء الطبية .يساعد تطبيق

مهنة تغير حياتك!»تحسين

األدلة في تحسين رفاهية

التمريض مهنة سامية في

هو عبارة عن فرصة لتطبيق

ألن التمريض هو في الواقع
صحتهم .هذا ما يجعل
نظري

من أجل تحسين صحتهم.
سامية في نظري

ورعاية المريض .كل يوم

المعرفة القيمة التي تساعد
اآلخرين وتمنحكم الرضا

شيء يسعدني أكثر من السعي

هذا ما يجعل التمريض مهنة

الممارسات المستندة على

عبد الرحمن
دفعة 2019

لمعرفة بأنكم قدمتم أفضل
رعاية ممكنة

خالل مشواري الجامعي في

جامعة كالجاري في قطر،

آيات القاضي
دفعة 2019
التمريض هو تكريس وقتكم

لرعاية اآلخرين واالهتمام بهم.
إنها مهنة تغذي الروح

دروسا قيمة جعلتني
تعلمت
ً
الشخص الذي أنا عليه اليوم

إنكا كريل
دفعة 2019
من أبرز الفرص التي منحتني

إياها دراسة التمريض هي أن

جزءا من مجتمع األبحاث
أكون ً
الجامعية في قطر
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طور خبرتك العملية في مركز المحاكاة
يحصل طالب جامعة كالجاري في قطر على خبرة عملية في بيئة طبية إكلينيكية دون مغادرة الحرم الجامعي .مركز المحاكاة

كامل تحاكي غرف المستشفيات.
في جامعة كالجاري في قطر تتضمن خمس غرف مجهزة تجهيزً ا
ً

الدقة التي تقوم بتقليد حاالت صحية مختلفة حيث يمكن للطالب التدرب
ويستخدم المركز مجموعة من ُدمى المحاكاة عالية ّ

أيضا باسم المرضى القياسيين  -لتوفير الفرصة للطالب
في بيئة آمنة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم استخدام ممثلين – ُيعرف ً
لتحسين مهاراتهم في رعاية المرضى.

تعلم الريادة في قطاع التمريض
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ندعم نجاحكم:
عناية فردية
باعتبارها نقطة االتصال األولى،

يوفر قسم االلتحاق وشؤون الطالب
كل التوجيه والدعم والموارد الالزمة

لنجاحكم.

يمكنكم مقابلة فريق قسم االلتحاق وشؤون
الطالب لجامعة كالجاري في قطر في

المعارض المهنية الخاصة بطالب المدارس
الثانوية ،أو ضمن فعاليات اليوم المفتوح،

أو عند التقدم لاللتحاق بالجامعة .وفي حال

قبولكم للدراسة في جامعة كالجاري في

قطر ،سندعمكم طوال مشواركم في الجامعة
وصول إلى استالم شهادتكم.
ً

ما الذي نقدمه للطالب؟
يتولى قسم االلتحاق وشؤون الطالب

مسؤولية التحاق الطالب وإرشادهم ،ويقدم

لهم اإلرشاد األكاديمي والمهني ،وينظم

األنشطة الطالبية والرياضية ضمن الحرم

الجامعي .كما يتولى تنظيم الفعاليات ،ودعم
الصحة النفسية ،والتدريب الصيفي ،وبرامج

التطوع ،ويدعم الحمالت والمبادرات التي
يطلقها الطالب.

تعلم الريادة في قطاع التمريض

فعالية اليوم المفتوح
حيث يتم تنظيم جوالت ضمن
الحرم الجامعي ،وتقديم عروض
حية في مركز المحاكاة ،وعروض
تقديمية من الخريجين وأعضاء
هيئة التدريس في جامعة
كالجاري في قطر ،وسيكون
الموظفون والطالب الحاليون
متاحين لإلجابة على أسئلتكم
واستفساراتكم.

الحياة الطالبية
تضم الحياة الطالبية أنشطة
ورحالت خارج الحرم الجامعي،
وفعاليات طالبية ،وأمسيات
مشاهدة األفالم وغيرها من
الفعاليات.

نوادي الطالب
يضم الحرم الجامعي أكثر من عشر
نوادٍ طالبية ،بما في ذلك نادي
االتصاالت الطالبي ،و»سند»،
و»بست باديز» ،ونادي «»C&E
للحفاظ على البيئة ،ونادي الفنون
والموسيقى .كما يمكن لقسم
شؤون الطالب مساعدتكم في
إنشاء ناديكم الخاص.

تقديم االستشارات
األكاديمية
نقدم لكم الدعم حول اختيار
المواد الدراسية ،ومتطلبات
الحصول على الشهادة.

فرص التدريب الصيفي
يمكنكم الحصول على فرص
تعليمية هامة وتدريب صيفي
في منشآت الرعاية الصحية
المحلية من أجل االرتقاء
بمهاراتكم في مجال التمريض.
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معلومات
االلتحاق
والقبول
ً
عاما من التعليم األساسي مع
أي من برامج البكالوريوس في جامعة كالجاري في قطر ،يجب أن تكون قد أتممت 12
للقبول في ّ
ّ
لمتطلبات إتقان اللغة اإلنجليزية .كما يجب إرفاق صورة عن جواز السفر القطري أو صورة عن تصريح اإلقامة في دولة قطر
تحقيقك
(ال يمكن لجامعة كالجاري في قطر إصدار تصاريح إقامة للطلبة).
الحد األدنى من
أن تلبية
وتتميز جامعتنا بعملية تسجيل
وتجذب جامعة كالجاري في قطر أفضل الطالب وألمعهم.
تنافسية ،أي ّ
ّ
ّ
ّ
شروط االلتحاق ال يضمن االلتحاق الفوري ببرنامج التمريض .ويمكن قبول الطلبة المتقدمين الذين لم يستوفوا شروط االلتحاق
المباشر ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض المسار العادي ضمن البرنامج التأسيسي.

شروط االلتحاق ببكالوريوس علوم التمريض –المسار العادي
شروط االلتحاق لطالب المدارس الثانوية

ً
ً
حاليا ،فسيتم إدراجك
طالبا في المرحلة الثانوية
في حال كنت
ً
وفقا للدرجات النهائية المتوقعة أو
ضمن القبول المشروط
درجات الفصل الدراسي األول .وسيتم إتمام تسجيلك عند
تزويدك للجامعة بالعالمات النهائية.

لطالب المرحلة الثانوية في قطر

ً
طالبا في مدرسة مستقلة ،يتوجب اتمام دراسة
في حال كنت
مقررات الثانوية العامة وهي اللغة اإلنجليزية والرياضيات
واألحياء والكيمياء بمستوى الصف  .12ويجب أن تكون مادة
األحياء بالمستوى المتقدم.

لطالب البكالوريا الدولية

طالبا في مدرسة تتبع منهاج البكالوريا الدولية
في حال كنت
ً
ً
بناءا على الدرجة اإلجمالية لشهادتك
سيتم النظر في التحاقكم
الثانوية .ويجب أن تتضمن شهادتك الثانوية مقررات في اللغة
اإلنجليزية واالحياء والكيمياء والرياضيات.

لطالب نظام الشهادة الدولية العامة للتعليم
الثانوي (حسب النظام البريطاني)

في حال كنت تدرس في مدرسة تتبع نظام التعليم الثانوي

البريطاني ( ،)IGCSE/GCEيجب عليك إتمام المواد المطلوبة
في المستوى  ASأو مع مستويات  GCSEو .GCEوالمواد
المطلوبة هي :اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،األحياء والكيمياء.

لطالب المناهج األميركية

في حال كنت تدرس في مدرسة تتبع المنهج األميركي ،ستتمكن
من االلتحاق على أساس مجموع عالماتك في اللغة اإلنجليزية
والرياضيات واألحياء والكيمياء.

لطالب المناهج الدولية األخرى

ً
ً
دوليا غير المذكورة
منهجا
في حال كنت تدرس في مدرسة تتبع
بناءا على المستوى الدراسي في
أعاله ،سيتم النظر في قبولك ً
المرحلة الثانوية في المواد المطلوبة وهي :اللغة اإلنجليزية
واألحياء والكيمياء والرياضيات .يجب إتمام  12سنة من التعليم
مؤهال للدراسة في الجامعة.
على األقل لكي تكون
ً

للطالب المحولون

في حال أتممت دراسات ما بعد الصف  12في مؤسسة تعليمية
ً
محوال .ويتوجب عليك تلبية
طالبا
أخرى ،فسيتم اعتبارك
ً
بناءا
متطلبات المواد الدراسية للمرحلة الثانوية وسيتم تقييمك ً
على مجموع عالماتك الثانوية والجامعية.

شروط االلتحاق ببكالوريوس علوم التمريض لحاملي دبلوم التمريض
باإلضافة إلى الحد األدنى لمتطلبات برنامج بكالوريوس علوم التمريض -المسار العادي ،سيحتاج الطالب من حاملي دبلوم التمريض
إلى تقديم شهادة الدبلوم من المعهد العالي للتمريض أو ما يعادلها من شهادات الدبلوم من خارج قطر.
مفصل عن المواد الدراسية وكشف الدرجات الخاصة بشهادة التمريض باإلضافة الى شهادة التمريض ورخصة
ملخص
يتوجب تقديم
ّ
ّ
التمريض الخاصة بك .وبالنسبة للطالب الحاصلين على دبلوم التمريض خارج قطر،عليهم تقديم :كشف دراجات شهاده الثانوية
مفصل عن المواد الدراسية.
وملخص
ّ
ّ

تعلم الريادة في قطاع التمريض

متطلبات إجادة اللغة اإلنجليزية
يتوجب على جميع الطالب تلبية متطلبات إجادة اللغة
اإلنجليزية .وقد يتم إعفاؤك من هذا الشرط في حال حصولك
على تعليمك الثانوي أو شهادة التمريض في مدرسة تعتمد
اللغة اإلنجليزية كاللغة االساسية للتدريس ..وفي حال إمكانيتك
الحصول على اإلعفاء فيجب عليك االتصال بقسم خدمات
الطالب للتأكيد.
كما يمكنك إثبات متطلبات إجادة اللغة اإلنجليزية عبر تقديم

إحدى درجات االختبارات المحددة في الجدول الوارد أدناه:
دخول فوري
للدراسة
الجامعية

االلتحاق بالبرنامج
التأسيسي

اختبار توفل

80

79-40

اختبار األيلتس

6.0

5.5-4.0

تسديد الرسوم الدراسية
ترتكز تكاليف المواد والبرامج على الرسوم الدراسية التي
تحددها جامعة كالجاري في كندا .ال تشمل الرسوم الدراسية
الرسوم اإلضافية للبرنامج والصفوف الدراسية بما في ذلك:
الكتب أو معطف المختبر أو السماعة الطبية أو اعتماد أو إعادة
اعتماد شهادة تأهيل اإلنعاش القلبي الرئوي ( )CPRأو نفقات
التدريب في منشآت الرعاية الصحية.

جديد في عام !2019
سيتم إعفاء القطريين وأبناء القطريات وحاملي الوثائق
القطرية من الرسوم الدراسية في برامج البكالوريوس.
مالحظة :ال يتم تطبيق اإلعفاء من الرسوم عند اعادة دراسة
المادة.

المكافآت

تقدم جامعة كالجاري في قطر مكافآت مادية للطالب الجدد
معدالت للقبول.
الذين حازوا على أعلى
ّ
للمزيد من المعلومات حول رسوم الدراسة والمنح الدراسية
المتوفرة ،الرجاء زيارة موقع جامعة كالجاري في
ومنح الرعاية
ّ
قطر على الرابط التالي:

ucalgary.edu.qa/prospective/tuition

ً
أيضا االتصال مباشرةً بقسم شؤون الطالب
كما يمكنكم
على الرقم  +97444065222أو عبر البريد اإللكتروني

ucqadmit@ucalgary.edu.qa

الرسوم الدراسية
الرسوم لكل مادة
الرسوم السنوية التقديرية لبرنامج
بكالوريوس علوم التمريض – المسار
العادي
مثال عن  10مواد في العام الدراسي
الرسوم السنوية التقديرية
لبكالوريوس علوم التمريض لحاملي
دبلوم التمريض:
مثال عن  5مواد في العام الدراسي
الرسوم السنوية التقديرية للبرنامج
التأسيسي:
استنادا إلى المواد المطلوبة
تختلف
ً

 1500ريال
قطري
 15,000ريال
قطري

 7,500ريال
قطري

من 1500
إلى  9000ريال
قطري

رسوم الدراسات العليا
رسالة الماجستير في علوم التمريض
(للعامين األول والثاني)

رسالة الماجستير في علوم التمريض
(لكل عام بعد العام الثاني)

ماجستير علوم التمريض
(بحسب المواد)

 15,000ريال
قطري
 4,500ريال
قطري
 2000ريال
قطري

أن هذه الرسوم هي عرضة للتغيير بما يتماشى
نرجو أخذ العلم ّ
مع رسوم الدراسة في حرم الجامعة الرئيسي.
الرجاء االتصال بقسم شؤون الطالب للمزيد من
المعلومات والتفاصيل حول المنح الخاصة بالطلبة.
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تقع جامعة كالجاري في قطر في منطقة الريان
في الدوحه مقابل مضمار سباق الخيل على
طريق الفروسية.
تفتح مكاتبنا أبوابها من الساعة  7:30ولغاية
 15:30من األحد إلى الخميس.
٤٤٠٦٥٢٠٠ ٩٧٤+

		
الهاتف
البريد اإللكتروني ucqadmit@ucalgary.edu.qa
لمزيد من معلومات االتصال وللحصول على
خريطة تفاعلية للحرم الجامعي ،يمكنكم زيارة
موقعنا على اإلنترنت ucalgary.edu.qa/
about/contact

