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 كلية الطب بجامعة دالهوزي

تعتبر كلية الطب بجامعة دالهوزي من أقدم الكليات حيث افتتحت منذ أكثر من مائة  

وخمسة وعشرين عاماً، وركزت الكلية منذ افتتاحها على تخريج أطباء ممتازين لتوفير 

ً في إعداد أطباء  العناية الصحية في هذه المنطقة. وال تزال هذه الكلية تلعب دوراً  مركزيا

 المستقبل في مقاطعات األطلسي الكندية.

تكون نماذج طلبات التسجيل متاحة كل سنة ابتداًء من   التقديم للدخول إلى كلية الطب:

 األول من شهر يوليو على شبكة االنترنت.

 خطوات التسجيل:

 www.dalonline.dal.caإكمال ملء طلب التسجيل المتاح على الموقع  .1

دوالراً غير قابلة لالسترجاع. هذا وآخر موعد  07مع دفع رسم تقديم الطلب وهو 

 إلرسال الطلب هو الخامس عشر من أغسطس من كل عام.

م ال يتم االنتقال إلى هذه الخطوة إال بعد إكمال الخطوة السابقة ثم بعد ذلك يت .2

كلمة ونموذج الدرجات للقبول  1077تقديم نموذج المعلومات المكملة و مقالة من 

بالكلية ونموذج التحقق من عناوين السكن السابقة. هذا ويجب إكمال الخطوة 

 الثانية في أجل آخره األول من سبتمبر من كل عام.

http://www.dalonline.dal.ca/
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حلة باإلضافة إلى الخطوتين السابقتين يجب تقديم شهادة رسمية بدرجات المر

 (.MCATالجامعية السابقة ونتائج امتحان القبول بكليات الطب) 

 

تقوم لجنة قبول الطلبة باختيار المتقدمين وفقا  التنافس على المقاعد المتاحة:

لتحصيلهم األكاديمي وسيرتهم الذاتية بحيث يكون الطلبة المقبولون هم األنسب 

الشخصية من مثل أخالق الطالب لكلية الطب وتركز لجنة القبول على المواصفات 

 وتعاطفه مع اآلخرين وقدرته على التواصل وحوافزه الختيار تخصص الطب.

 المتطلبات األكاديمية:

  أو  شمال أمريكا  فيمن جامعة )بكالوريوس( الحصول على مؤهل جامعي

 .بريطانيا أو استراليا

 :( 22.0من أربعة ) 3.3تراكمي  الحصول على معدل يلزم معدل الطالب%

بشرط أن يكون قد عام دراسي من العامين األخيرين من الدراسة كحد أدنى في كل 

 .سنةدرس خمس مواد في 

 (درجة امتحان الدخول لكلية الطبMCAT:) 22  درجة بحيث يتم الحصول

درجات في فرع واحد ولكن المجموع  0درجات في كل فرع وقد يسمح ب  2على 

 درجة. 22 ال يقل عنالبد أن 

 استدعاء الطلبة المتقدمين الحائزين على الحد األدنى من المتطلبات  سيتم

 األكاديمية إلى مقابلة شخصية وسيتم قبولهم إذا لبوا المعايير األساسية للمقابلة.

 www.aamc.org/mcatويمكن الحصول على معلومات إضافية على الموقع: 

 فقطفسوف يتم  2712دورة التسجيل التي ستبدأ في أول يوليو  من اءً ابتدتنبيه: 

 (.MCATقبول الصيغة الجديدة من امتحان )
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 تجهيز طلب الدخول لكلية الطب:

ينبغي أن يضم ملف الترشح استعراض خلفية أكاديمية شاملة للطالب تشمل 

ولكن المقالة التي بعض المواد في العلوم اإلنسانية، وال يشترط إكمال مواد محددة 

يشترط أن يكتبها الطالب ستعطي المترشحين الفرصة لمناقشة دوافعهم الختيار 

هذا وتنظر لجنة القبول في  .دراسة الطب و كذلك نقاط القوة والضعف في ملفهم

المعلومات التكميلية لمعرفة هوايات المترشح واهتماماته ونشاطاته غير األكاديمية 

ً وأعماله التطوعية. كما تركز لجنة القبول على  والوظائف التي شغلها سابقا

الوظائف واألعمال التطوعية المتعلقة بتخصص الطب من حيث مدتها وعمقها 

 كعالمة على تعلق المرشح بالتخصص في مجال الطب.

 

  المقابلة الشخصية

تستخدم كلية الطب في جامعة دالهوزي نظام المقابالت القصيرة المتعددة 

(MMIوالتي ثبت أنه يمكن االعتماد علي ،) ها أكثر من المقابالت الشخصية

التقليدية في الحكم على نقاط الضعف والقوة في األفراد وتجتنب النقص الذي تمثله 

 مقابلة شخصية واحدة سيئة تعطي انطباعاً غير صحيح.

( بحيث يتم MMIوقد صممت محطات المقابالت الشخصية القصيرة المتعددة )

التفكير النقدي والوعي بقضايا الصحة تقييم مهارات المترشح الشخصية مثل 

المجتمعية ومهارات التواصل واألخالق ضمن مهارات أخرى مع مالحظة أنه ال يتم 

 تقييم المعرفة العلمية في هذه المقابالت.

سيتم إرسال قرار الترشح من عدمه لكل الطلبة الذين قاموا  اإلبالغ بنتيجة القبول:

 ارس من كل عام.األول من م في بالمقابلة الشخصية 


