
 دليل الطالب القطرى في كندا

    مارس 6102-الطبعة االولى

 التأشيرات وتصاريح العمل

للدخول والخروج  سٌاحة( –زائر  - عمل –ال بد للطالب الحصول على تاشٌرة وتصرٌح  فالتأشٌرة )طالب 

 من كندا، وأما التصرٌح فهو لاللامة.

 :متطلبات التأشيرة

نموذج التأشٌرة معبأ بالبٌانات الصحٌحة وهو موجود على صفحة الهجرة الكندٌة أو فً السفارة  -

 مع ارفاق صورة شخصٌة معه. االكادٌمًالكندٌة أو المرشد 

او كفالة بنكٌة لتؽطٌة رسوم الدراسة  بنكًللطلبة المبتعثٌن أو كشؾ برصٌد  المالًرسالة الضمان  -

 والمعٌشة.

 مدة ممكنة( الن التأشٌرة تنتهى بانتهاء الجواز . ألطولصورة الجواز )ٌجب ان ٌكون صالحاً  -

 (لألشعةفحص طبى من مركز معترؾ به من الدوحة مثل )معامل الخلٌج  -

( بدل الملؾ األمنً مثل البصمات فً بعض 054فضال عن ) لطري( لاير 444رسوم الطلب  ) -

 االحٌان.

 :على التأشيراتمالحظات 

 .بعد تسلٌم الملؾ شهر مدة  الىاسابٌع  ثالثما بٌن اسبوع والدراسٌة تحتاج الى  السٌاحٌة  التأشٌرة -

عند استالم جوازن بعد الحصول على التأشٌرة تأكد من التأشٌرة ومدتها الن من خاللها ستحصل  -

 تصرٌح الخاص من المطار.العلى 

 أيلب الى السفارة الكندٌة فً الدوحة أو الى التأشٌرة ٌجب تجدٌدها خارج كندا من خالل ارسال الط -

ال  االنتهاء.لنصلٌة خارج كندا مثل لوس انجلٌس، وال بد من تمدٌم الطلب لبل شهرٌن من تارٌخ 

ٌشترط خروجن من كندا وٌمكن ارسال جواز السفر والطلب مع أي شخص أو عن طرٌك برٌد 

 متخصص.

فً البلد والستعادة هذا الوضع ٌجب تمدٌم طلب  المانونًاذا لم تجدد التأشٌرة فانن سوؾ تفمد الوضع  -

لد تحصل على عدم موافمة وتضطر  ألنه)استعادة( وال ٌسمح لن بالدراسة خالل فترة االنتظار 

 للسفر.

ٌوماً فانه لزاماً أن تؽادر كندا واعادة تمدٌم الطلب  04اذا انتهى تصرٌح االلامة ولم تتمدم بتجدٌد لبل  -

 لذلن.  سفارة كندٌة متاحة مثل الوالٌات المتحدة اذا كان لدٌن تأشٌرة صالحة أين أو م من الدوحة

ٌوما من انتهاء  04ال ٌمكن تجدٌد التصرٌح بعد انتهاء جواز السفر ولذلن ٌجب اعالم السلطات لبل  -

 الجواز وعمل التجدٌد بالسرعة الممكنة لتمدٌد التصرٌح على الجواز الجدٌد.



 المؤسسة التعليمية:مالحظات على قبول 

وٌجب التنسٌك من  ٌجب الحصول على لبول مبدأي من المؤسسة التعلٌمٌة  الكندٌة والمعترؾ بها -

 خالل هٌئة التعلٌم العالً والمشرؾ االكادٌمً بخصوص ذلن.

، فً للفصل الدراسً االول ٌكون شامال بداٌة الدراسة واالختصاص والمبلػ الالزم المبدئًالمبول  -

حٌث أن  ،االحٌان ٌلزم دفع رسوم طلب الدراسة وهو اجراء تختلؾ فٌه الجامعات والمعاهدبعض 

واٌضا تشترط  الطلب المذكور فٌه بٌانات خاصة بالطالب والبرنامج الذى ٌرؼب االلتحاق به

المؤسسات التعلٌمٌة احٌانا ارسال صورة عن شهادة الثانوٌة باللؽة االنجلٌزٌة  وصورة عن جواز 

 .وٌمكن االستفسار عن ذلن من خالل المشرؾ االكادٌمً السفر 

من هٌئة التعلٌم العالً  والذى ٌلزم ارساله الى  الضمان المالًمن خالل هذا المبول ٌتم اصدار  -

، وهو المبول الذى ٌلزم تمدٌمة الى السفارة الكندٌة الستخراج تأشٌرة الجامعة إلصدار المبول األصلً

  الدراسة.

 :خصصات المطلوبةالجامعات والت

 ٌشترط توفر االعترافٌن االكادٌمً والمهنً ومن خالل التخصصات التً تحددها الوزارة. -

 ٌجب التنسٌك مع الشرؾ االكادٌمً عند تؽٌٌر أي جامعة او تخصص. -

ٌجب التأكد من برنامج الدراسة وعما اذا كان تدرٌس اون الٌن الن هذ ٌخضع لموافمة المشرؾ  -

 الثمافً. االكادٌمً و الملحك

ٌفصل من البعثة من ٌؽٌر تخصصه من المجال العلمً الى المجال األدبً او الى تخصص تحظر  -

 الوزارة االٌفاد الٌه فً الخارج.

 في كنداخاصة بإقامة الطالب تنبيهات 

ٌجب البدء بإنشاء ملؾ خاص بالدراسة وتحتفظ فٌه بكل اوراق التسجٌل والدرجات االكادٌمٌة  -

التأشٌرة وااللامة وعدم اهمال أي ورلة صادرة من الحكومة الكندٌة أو من الجامعة وتوارٌخ تجدٌد 

 أو من هٌئة التعلٌم العالً.

دائرة الهجرة الكندٌة ٌمكن أن تطلب منن أو من المؤسسة التعلٌمٌة ادلة ثبوتٌه عن انتظامن فً  -

 الدراسة والوضع االكادٌمً

بذلن وذلن من خالل  CICعند االنتمال من مؤسسة تعلٌمٌة الى أخرى ٌجب ابالغ دائرة الهجرة   -

 mycicمولع الدائرة 

ٌسمح للطلبة المنتظمٌن فً الدراسة بااللتحاق بالعمل فً شركات محددة وال ٌخصم منهم أي  -

 تصرٌح للعمل.ب ال ٌلزم لهم التمدم ضرائب و

على الؽالب انن تحصل على ٌوما من انتهاء متطلبات التخرج و (04تصارٌح الدراسة تنتهى بعد ) -

 اشعار رسمً من الجامعة بانتهاء المتطلبات.



أشهر ال ٌلزم لها فٌزا دراسٌة وٌحتاج الى فٌزا زٌارة أو سٌاحة وٌجب  6ألل من  هً التًالبرامج  -

عدمه من المطار وهذا تمدٌمها من الدوحة لضمان الدخول وعدم االنتظار طوٌال للسماح بالدخول من 

 حسب صالحٌات ضباط الهجرة وتمدٌرهم.

االولى لدخول كندا وهنان  اللحظةتأكد من وجود تأمٌن صحى جاهز ومكتمل االجراءات وفعال من  -

الملحك الطبً فً واشنطن هو المسؤول عن مع العلم أن   الصحًنموذج للحصول على التامٌن 

 طلبة كندا االن.

التعلٌم العالً والمشرؾ االكادٌمً بأي تعدٌل على بٌاناتن مثل تؽٌٌر العنوان ، ٌجب ابالغ هٌئة  -

 مؽادرة البلد، وجود مرافمٌن وتؽٌٌر الوضع العائلً ألى سبب.

 الوصول الى المطار

تمدمت بها سابما الى السفارة  التًجمٌع االوراق  ( سٌطلب مننCBSAعند ممابلتن ضباط الحدود ) -

أشٌرة ولذلن تأكد أن تكون معن فً حمٌبة الٌد ولٌس مع االمتعة وخاصة الكندٌة عند طلب الت

 ولبول الجامعة. المالًالضمان 

على نفس بٌانات التأشٌرة فمثال نفس المعهد الذى اصدر لن المبول وال بناء الى كندا ٌجب الدخول  -

بعد دخولن الى  تتحدث على انن لمت بالتؽٌٌر أو ستذهب الى جامعة مختلفة مثال، على الرؼم انه

 والدراسة بطرٌمة سهلة ولانونٌة. الجامعةكندا ٌمكنن أن تؽٌر 

 التخرج و انهاء المعامالت قبل المغادرة

استالم كافة شهادات التخرج وكشؾ الدرجات لبل المؽادرة ألنها تحتاج الى وجودن شخصٌا أو عن  -

 طرٌك توكٌل إلصدارها .

 حسب االصول المتعارؾ علٌها فً كندا.انهاء عمود االٌجار والتلٌفون وخالفه  -

 ٌجب تسلٌم نسخة من رسالة الماجستٌر أو الدكتوراه الى المكتب الثمافً فً الوزارة او فً السفارة. -

 .البحريٌمكن شحن العفش من خالل شركات خاصة فً النمل  -

هنان و تصدٌك الشهادات واعتمادها من الخارجٌة الكندٌة ثم من سفارة دولة لطر فً أوتاوا. -

 اجراءات ولوانٌن خاصة بذلن.

 متطلبات تصديق الشهادات

 التصدٌك فمط للشهادات والوثائك الكندٌة -

ٌجب الحصول على كشؾ الدرجات برسالة مؽلمة من المؤسسة التعلٌمٌة التً تخرج منها الطالب  -

 عن طرٌك البرٌد على العنوان التالً:

   150 Metcalfe Street, Suite 800 

   Ottawa, Ontario 

    K2P 1P1 

 ال ٌمكن استالم طلبن للتصدٌك اال بعد وصول كشؾ الدرجات من الجامعة أو المؤسسة التعلٌمٌة. -



ٌجب تصدٌك الشهادات من وزارة الخارجٌة الكندٌة  لبل تصدٌك السفارة المطرٌة وٌمكن االتصال  -

 لالستفسار على أرلام الخارجٌة الكندٌة :

   613- 944- 4000  &&&  1-800-267-8376 

من أي بنن   money order$ كندى وٌجب أن ٌتم الدفع عن طرٌك 8الرسوم للختم الواحد هو  -

 مسجل لسفارة لطر فً أوتاوا.

ظهراً من االثنٌن حتى ٌوم الجمعة واالوراق ال  20صباحاً حتى  0ٌتم تمدٌم االوراق من الساعة  -

مكن ارسالها الى ممدم الطلب الى عنوانه اذا تمدم ٌمكن انهاء معاملتها على الفور وتحتاج الى ولت وٌ

 بظرؾ مسجل ومدفوع مع االوراق وبناء على طلبه.

 وتذاكر سفر بدالت ومخصصات

 ولت خالل السنة. أيٌدفع للموفد الجدٌد بدالت سنوٌة كبدل الكتب والمالبس عند سفره فً  -

أشهر على اٌفاده دون عذر ممبول أو  0اذا لطع الطالب الجدٌد دراسته وؼادر ممر بعثته لبل مضى  -

 موافمة مسبمة طولب برد جمٌع ما انفمته علٌه الدولة من تذاكر سفر وبدالت ومخصصات.

 اذا رسب الطالب سنة دراسٌة فان بدل الكتب ٌخفض الى النصؾ. -

ٌصرؾ بدل أوراق البحث العلمً  السنوي )مستوى الجامعة( لتؽطٌة ما ٌلزم من تمارٌر وتصوٌر  -

 ك علمٌة.ووثائ

تصرؾ بدل مواد خام وادوات خاصة مثال كلٌات الطب والهندسة طٌلة مدة البعثة شرط اثبات شهادة  -

 من الجامعة للحاجة الى هذه االدوات.

 ال ٌصرؾ بدل دروس خصوصٌة او دورات تموٌة. -

ٌصرؾ بد اجتماع عام للطالب البعثة وٌعمد كل سنه بإشراؾ الملحك الثمافً وشرٌطة موافمة  -

 الوزارة.

وفى بلد دراسته  الثمافًتتحمل الوزارة تكالٌؾ اشران الطالب فً رحلة علمٌة وبموافمة الملحك  -

 فمط.

 فرٌضة الحج ولمرة واحدة فمط. تأدٌتهٌدفع للطلب مبلػ معٌن عمب  -

اذا  الشهرياذا صرؾ الموفد مبالػ مالٌة زٌادة عمن ٌستحك ٌتم استرداد المبالػ خصما من راتبة  -

فاً، وذا كان ؼٌر موظؾ فٌجرى الخصم بعد تعٌٌنه فً الدولة وان عمل خارج الدولة كان موظ

 طولب كفٌله بسداد المبلػ.

تصرؾ تذكرة سفر عند اجراء الطالب ممابلة شخصٌة او اختبار لبول او فحص طًٌ تشترطه  -

 الجامعة لبل التسجٌل وذلن مرة واحدة لبل بدء البعثة.

 الجامعً فً السنة النهائٌة. فً حال وجود دور ثانً للطالب -

صرؾ تذاكر العودة فمط بعد مضى عام أو تسعة أشهر ؼلى اخر تذكرة وشرٌطة الحضور الى  -

 لطر.

 



 الفصل من البعثة    

 اذا رسب عامٌن متتالٌن فً سنه جامعٌة واحدة -

 اذا ؼٌر تخصصه األصلً المحدد فً لرار اٌفاده.  -

 الطالب االلتحاق بالكلٌة المخصصة له.االلتحاق بجامعة ؼٌر معترؾ بها أو رفض  -

 اذا تزوج من ؼٌر لطرٌة اثناء البعثة. -

 اذا تخلؾ الموفد عن السفر لعذر ؼٌر ممبول خالل شهرٌن من تارٌخ ابالؼه بالسفر. -

 اذا كان سلوكه ؼٌر حسن أو تم ادانته بفعل أخاللً أو أجرامً مخالؾ للموانٌن الكندٌة. -

 ايقاف صرف المخصصات الشهرية

 :وٌستمر االٌماؾ عند  التالٌةهذا االجراء ٌلزم توجٌه تنبٌه الطالب لبال عند مخالفته فً احد االمور 

 تحتوى على درجات النجاح . والتًعدم ارسال التمارٌر الفصلٌة  -

 اذا  لم ٌسجل فً المواد العلمٌة أو االدبٌة المتعلمة بتخصصه مباشرة. -

 .دراسًفصل  أيمنعته من الدراسة فً  التًاذا لم ٌحدد الطالب االسباب  -

 ٌتوفر فٌه تخصصه. التًاذا رفض الطالب االنتمال الى الجامعة  -

 اذا لم ٌرسل طالب الدراسات العلٌا برنامج دراسته. -

 االستثمار وشراء البيوت

ٌمكن للطالب شراء عمار فً كندا واالستفادة منه باإلٌجار أو السكن ولكنه ال ٌلزم الحكومة بإصدار  -

 الامة بناًء علٌه وٌتبع الموانٌن الكندٌة من دفع ضرٌبة األراضً وخالفه.

% نمداً من سعر العمار وممكن اال توافك البنون على ذلن فٌلزم دفع 54البنون تشترط دفع اكثر من  -

 المبلػ كامال ونمداً.

الضرٌبة التً فً حال بٌع العمار فانه ٌلزم انهاء اجراءات الضرائب من خالل محاسب مع العلم ان  -

  الحكومة على االرباح عالٌة جداً  تطلبها

 نصائح وتحذيرات عامة

 االجازة الرسمٌة هً السبت واالحد. -

لطلبة امرٌكا وكندا وأشهر ٌونٌو وٌولٌو  الدراسًٌعتبر شهر سبتمبر من كل عام بداٌة العام  -

 اجازة الصٌؾ . هًواؼسطس 

لضمان توفٌر كل الخدمات الالزمة ، وذلن  االكادٌمًالتسجٌل فً سفارة دولة لطر عبر المشرؾ  -

 فً حاالت الطوارئ واالشراؾ االكادٌمً.

، ولد تحتاج الى تؽٌٌر اطار سٌارتن رس وٌحتاج الى الحذر التام فً الملبس والتنملاشهر الشتاء ل -

 .الى مارس دٌسمبربناء على لوانٌن كل مماطعة فمثال كبٌن تشترط تؽٌٌر االطارات من شهر 



تجنب التنمل فً ساعات اللٌل المتأخرة وخاصة المناطك المنعزلة والبعٌدة، واالفضل أن تخبر احداً  -

 بمكانن اذا كنت ستتأخر او مسافرا الى مدٌنة اخرى .

ولكن هنان مؤسسات مختصه بحذر هنان بعض المتسولٌن فً الشوارع، ال مانع من مساعدتهم  -

 .بمساعدتهم واالفضل التبرع لهذه الجهات

 الطالب من حمه الحصول على بطالة المواصالت المحلٌة وهى شاملة من خالل رسوم الدراسة -

 .، واالفضل التعرؾ على خطوط المواصالت العامة التً فً منطمتنبالنسبة لبعض الجامعات

من تارٌخ االلامة مع وجود تامٌن خاص  أشهر فمط 0ٌمكن السٌالة من خالل الرخصة الدولٌة لفترة  -

 .على السٌارات المؤجرة واذا اردت استخدام السٌارة لمدة أطول ٌجب التمدم لرخصة محلٌة

، ووضع طالٌة الرأس فً حال سٌالة الدراجة الهوائٌة زام االمان عند المٌادة باستمرارح ارتداءٌجب  -

 علٌها لبال.وٌفضل التعرؾ  وهنان طرق ولوانٌن خاصة بسٌالة الدراجات فً المدن

 ٌعرضن للحبس والطرد من البلد. وانت سائك تجاوز الحد فً شرب الكحول -

 .( معظم الشوارع الداخلٌة 64-54) وال ٌجب تجاوزها كهنان سرعة محددة فً كل طرٌ -

 عاماً ال ٌسمح لهم بالركوب فً المماعد االمامٌة. 20االطفال االلل من  -

 ٌجب وضعهم فً مماعد خاصة لهم فً المماعد الخلفٌة . سنوات 8االطفال االلل من  -

 االتجاه بالسٌارة نحو الٌمٌن عندما تكون االشارة حمراء  ٌجوز اال فً مماطعة كبٌن فهو ممنوع. -

 االولوٌة دائماً للمشاة فً الطرق. -

 الرعشة  فٌجب التولؾ فً اول مكان امن والبماء بهدوء فً باألنواراذا تبعتن سٌارة الشرطة  -

 السٌارة لحٌن لدوم رجل االمن لمحادثتن.

 هنان لوانٌن صارمة بخصوص التحرش وهى لضمان حمن كزائر وحك المواطن اٌضا بالحماٌة. -

 ٌجب ابالغ جهة السكن أو شركة التأجٌر بمؽادرة المكان لبل شهرٌن من تارٌخ المؽادرة. -

نً للضمان ٌعنى الصالح شركات التأجٌر تطلب اٌجار شهرٌن فً البداٌة االول للسكن والثا -

االضرار مثل كسر االبواب والجدران  واالرضٌات وٌمكن استرداده عند ترن السكن او الشمة اذا 

 كان ال ٌوجد اضرار.

 ٌفضل دفع االٌجار عبر الشٌن الشخصً لضمان الحصول على فاتورة او اثبات ذلن فً حسابن. -

 حتى لو كنت فً الداخل وذلن للسالمة. تأكد من اؼالق باب البٌت او الشمة -

 اذا كنت تعمل وأردت انهاء تعالدن ٌجب ابالغ الجهة المشؽلة لبل اسبوعٌن من تارٌخ المؽادرة. -

توجد محالت لبٌع اللحوم الحالل فً أؼلب مناطك كندا و ٌمكن البحث من خالل االنترنت عن ذلن،  -

مع الطعام والتً لد ٌكون مصدرها الخنزٌر  كما ٌتطلب أخذ الحٌطة من مادة الجٌالتٌن المضافة

 وعادة ما تكون هذه المكونات مكتوبة على السطح الخارجً ألي منتج .

عر األصلً ستوجد ضرائب على المشترٌات كل مماطعة لها نظام مختلؾ ولذلن ستجد عند الشراء ال -

 مضافا الٌه ضرٌبة المبٌعات.

  Code + Area Code + Local Number 011 + Countryلالتصال الدولً  ٌجب االتً : -

فولت ولهذا ٌجب االنتباه الى االجهزة الشخصٌة مثل الكمبٌوتر  204االجهزة الكهربائٌة تعمل  -

 والجوال وماكٌنة الحاللة وخالفه.



اذا تعرضت للسرلة فاألفضل اال تماوم وتصرؾ بهدوء ولم بإبالغ الشرطة بالحادث فسالمتن اولى  -

تصال بالشرطة فً حال اضطهادن بفعل أو لفظ او ولعت ضحٌة لنصب أو من المال. وٌمكنن اال

 022احدى الجرائم ورلم الطوارئ دائما 

 شركات الجوال المعروفة فً كندا هى : -

   Bell، Fido، Rogers ،Virgin  ،  Telus 

 $ حسب الخدمة204$ الى 44ولكل شركة لها نظام خدمات مختلؾ والخدمة تبدأ من 

 وهى ثانً أكبر دولة فً العالم بعد الصٌن.             km2 9,093,507مساحة كندا  -

 فالمماطعات  كندا تتكون من عشرة مماطعات وثالث مناطك محمٌة:  -

Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland 

, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec Saskatchewan 

   Northwest Territories, Nunavut, Yukon: هًوالمناطك المحمٌة 

 أكبر المدن الكندٌة فً عدد السكان

 Toronto (5.9 million) تىروتى                              

 Montreal (4.0 million)                       مىوتريال 

 Vancouver (2.5 million)                      فاوكىفر 

 Ottawa region (1.3 million) العاصمح     –اوتاوا       

 االجازات الرسمية لكل مقاطعات كندا )حكومية(

 New Year’s Day – January 1 االول مه يىاير                                                          

 Good Friday or Easter Monday شهر مارس فيقد يكىن الجمعح أو االثىيه مه اخر اسثىع             

 Canada Day – July 1                                                                        االول مه يىليى 

 Labour Day – first Monday in September                  اول أثىيه مه شهر سثتمثر  

 Christmas Day – December 25                                         52اعياد الميالد ديسمثر 

 اجازات رسمٌة للمماطعات 

 Family Day – Third Monday in February (BC 2nd Monday in February) ثالث  –اووتاريى  فييىم االسرج 

اسثىع يىم االثىيه                                                                                       ثاوي فيتريتش كىلمثيا  فياسثىع مه شهر فثراير  ولكه   

 Victoria Day – the Monday preceding May 25                                                               52مايى   –يىم الملكح  

 Civic Holiday – First Monday in August اول اثىيه مه شهر اغسطس                                                   -يىم الشعة     

 Thanksgiving – second Monday in October يىم االثىيه  مه شهر اكتىتر                    فياالسثىع الثاوي   –عيد الشكر    

 Remembrance Day – November 11                                                                      11وىفمثر  –الحرب يىم ذكري  

 Boxing Day – December 26                                                                                              52ديسمثر  -يىم التسىق 

                                     

 

 مواقع صفحات المؤسسات المهمة في كندا

http://www.cic.gc.ca/english/index.asp 

http://www.cic.gc.ca/english/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/index.asp


 ٌةدصفحة الهجرة الكن -

incanada/index.aspx?lang=eng-incanada.ca/educationau-http://www.educationau 

 واخبار الجامعات العالًصفحة التعلٌم  -

://www.cicic.ca/2/home.canadahttp 

 صفحة المعادالت واخبار االلتحاق بالجامعات -

http://www.univcan.ca 

 اتحاد الجامعات الكندٌة -

 دليل االتصاالت

 4917-241-613-1أوتاوا     –سفارة دولة لطر  -

 022رلم الطوارئ                   -

 سٌارات االجرة:رلم شركة  -

 2381111-613<---أوتاوا                 

 2667-504-416<---تورنتو                

  4858585-514  <---مونتلاير              

    8711111-604 <---فانكوفر               

 كندا-المكتب الثمافى

http://www.educationau-incanada.ca/educationau-incanada/index.aspx?lang=eng
http://www.educationau-incanada.ca/educationau-incanada/index.aspx?lang=eng
http://www.cicic.ca/2/home.canada
http://www.cicic.ca/2/home.canada
http://www.univcan.ca/
http://www.univcan.ca/

