
  ج. التفرغ الدراسي
 

بجامعة ريجينا الطالب  ESLيكون الطالب الدولي الملتزم بالدراسة مطالبا بحضور المعهد كطالب متفرغ. يصف برنامج 
أغسطس) ويجب عليه حضور الحصص  -المتفرغ بأنه شخص يسجل في ثالثة فصول دراسية بالسنة (سبتمبر 

في كل الفصول الدراسية. في ظروف خاصة، وبعد موافقة مكتوبة من  أكثروالمحاضرات لخمسة عشر ساعة اسبوعيا أو 
  ساعات اسبوعيا كحد أدنى.   9، يمكن تسجيل الطالب على أنه طالب متفرغ وحضوره ESLمدير برنامج 

 
ن مقررة بي إجازةبتقديم دورات دراسية مقررة في كل فصل دراسي، متضمنا الربيع/الصيف. يوجد  ESLيقوم برنامج 

ل الدراسية لمدة شهر كحد أقصى. حضور الدروس خالل الفصول الدراسية سيساعد الطالب على التقدم في البرنامج الفصو
وإنهاء متطلباته الدراسية بانضباط. في ظروف خاصة ومحددة، يمكن أن يأذن مدير البرنامج بالغياب لمدة فصل دراسي 

  ذن الغياب مباشرة لكي يظل طالب نشط بالبرنامجكامل. يجب على الطالب التسجيل في الفصل الدراسي بعد إ
 

يعطي الطالب ساعات تجاه تعيين التفرغ، متضمنا دروس أساسيات النجاح  ESLالتسجيل في أي دورة من دورات برنامج  
ساعات اسبوعيا)، لن يكمل  6-3والبرامج المخصصة. على سبيل المثال إذا قام طالب بالتسجيل في دروس المهارات فقط (

لطالب الحد األدنى من الساعات لكي يتم تصنيفه كطالب متفرغ في جامعة ريجينا.  يمكن أن يؤثر هذا سلبا على أهلية تسجيل ا
ات من ساع األدنىالطالب أو متطلبات الفيزا.  لذا سيكون على الطالب التسجيل في المزيد من الدروس حتى يكمل الحد 

  الدراسة لكي يتم تصنيفه كطالب متفرغ.

بتسجيل الطلبة في دروس إضافية إال إذا قاموا بطلب ذلك. تقديم طلبات التسجيل إلتمام متطلبات التفرغ  ESLيقوم برنامج  لن
  الطالب. ةمسؤوليالدراسي 

  ملحوظة:

دراسة فصول أساسيات النجاح والبرامج المخصصة يحسن مهارات الطلبة ويساعدهم على تحقيق نتائج أعلى في   )1
 قلاللتحا) تتمم متطلبات إتقان اللغة االنجليزية 050المتقدم (مستوى  EAPاالختبارات، ولكن درجة النجاح في اختبار 

أو أكثر في  %60) تتكون من 050المتقدم (مستوى  EAPبار بجامعة ريجينا للدراسات المعتمدة.  درجة النجاح في اخت
  أو أكثر عند حساب المتوسط للفصل األساسي وفصل المهارات. %60الفصل األساسي ومتوسط 

 
، ال يسمح لهم ESLحاليا، الطلبة الحاصلين على إذن دراسة ومسجلين ببرنامج ال يعمل بنظام الساعات المعتمدة، كبرنامج  )2

جازة حسب جدولهم. أي طالب حاصل على إذن دراسة كندي يجب إالحرم الجامعي في أي وقت حتى إن كانوا ببالعمل في 
) ألحدث القواعد واللوائح والتي لها األولوية IRCCعليه استشارة الموقع االلكتروني للهجرة والالجئين والمواطنة بكندا (

  citizenship.html-refugees-n/immigrationhttps://www.canada.ca/e عن هذه السياسات. قم بزيارة:
 


