
 

 بدء العمل

تأكد أن جھاز الكمبیوتر متصل باإلنترنت ومن أنك تستخدم متصفًحا متوافًقا.  
 Safariأو  Firefox(أو أحدث) أو  Internet Explorer 8سیكون أي من 

 مناسًبا.  Chromeأو 

 للبدء.   https://applynow.georgebrown.caانتقل إلى 

 قم بإنشاء حساب:

 انقر فوق الرابط                  للبدء »
 أدخل عنوان البرید اإللكتروني الذي ترغب في استخدامھ »
 قم بإنشاء كلمة المرور  »
 أدخل اسمك كما یظھر في جواز سفرك »
 أین سمعت عن كلیة جورج براون أخبرنا »
 انقر                  لالستمرار  »

سیتم إرسال رسالة تسجیل على عنوان بریدك اإللكتروني.  افتح الرسالة 
 اإللكترونیة وانقر فوق الرابط الموجود فیھا. 

 : المعلومات الشخصیة1الخطوة 

 أدخل معلوماتك الشخصیة في الحقول المناسبة.  »
 مطلوبة. * العناصر المحددة بعالمة النجمة  »
 تأكد من أنك قمت بإدخال اسمك بالكامل كما یظھر في جواز سفرك.  »
 

 معلومات الوكیل/المصدر  : 2الخطوة  

اختر ما إذا كنت تتقدم من خالل وكیل أم ال. إذا كانت اإلجابة نعم،  »
 فاستكمل معلومات وكیلك.

ورج براون من قبل أم ال.  إذا كانت اختر ما إذا كنت قد تقدمت إلى ج »
 اإلجابة نعم، فأدخل رقمك التعریفي في جورج براون. 

اختر ما إذا كنت تحّول من جامعة كندیة أخرى أم ال.  إذا كانت اإلجابة  »
 نعم، فاختر الجامعة.  

متطلبات اللغة اإلنجلیزیة/دراسة اللغة اإلنجلیزیة كلغة   : 3الخطوة  
 ثانیة

سوف ترى ھنا الخیارات المتاحة لك لتقدم إلى جورج براون إثباًتا إلتقان اللغة 
 اإلنجلیزیة. 

 حدد الخیار الذي ینطبق علیك*. »
)، EAPإذا كنت ترغب في اختیار اللغة اإلنجلیزیة لألغراض األكادیمیة ( »

 فیرجى الرجوع إلى اإلرشادات أدناه. 
 . 4بخالف ذلك، انتقل إلى الخطوة  »

 

 

 

  اإلنترنت عبر التقدیم نظام 
  الدولیین المتقدمین دلیل 

ص فقط بالطالب الذي أتموا عامین من الدراسة * یرجى مالحظة أن خیار "ال ینطبق" یخت
 التي كانت لغة الدراسة فیھا ھي اللغة اإلنجلیزیة، في أحد الدول المعتمدة المدرجة.

https://applynow.georgebrown.ca/


 اللغة اإلنجلیزیة لألغراض األكادیمیة

األكادیمیة اختر ما إذا كنت تتقدم لبرنامج اللغة اإلنجلیزیة لألغراض  »
)EAP (أو ما إذا كنت تتقدم إلى برنامج اللغة اإلنجلیزیة لألغراض  فقط

 برنامج ما بعد التعلیم الثانوي.  مع) EAPاألكادیمیة (
لكي ُتستخدم من أجل  IELTSأو  TOEFLفي حالة قیامك بتقدیم درجة  »

تحدید المستوى الذي سوف تبدأ بھ في برنامج اللغة اإلنجلیزیة لألغراض 
)، اختر "نعم" من القائمة المنسدلة.  في حالة عدم EAPألكادیمیة (ا

 ، اختر "ال"IELTSأو  TOEFLتقدیمك نتیجة 
 8اختر عدد األسابیع التي سوف تحتاجھا للدراسة.  كل مستوى یستغرق  »

أسابیع.  أیًضا اختر التاریخ الذي ترغب فیھ في بدء دراسة اللغة 
 ة. اإلنجلیزیة لألغراض األكادیمی

 : اختیار البرنامج4الخطوة 

 اختر البرنامج والفترة اللذین ترید التقدم إلیھما.  »
یمكنك اختیار الخیار الثاني الذي سوف یطرح أمامك، إذا لم یتم قبولك في  »

 اختیارك األول.

 : تحمیل الوثائق5الخطوة 

 حمل الوثائق المطلوبة من خالل النقر فوق              لكل وثیقة.  »
، IELTSأو  TOEFLفي حالة تسلیمك نتیجة االختبار األكادیمیة في  »

 حّملھ ھنا. 

 : رسوم التقدیم6الخطوة 

تقبل  -یعتبر الدفع عبر اإلنترنت عبر بطاقة االئتمان أسرع وأنسب خیار 
 . Amexو MasterCardو Visaبطاقات 

 اختر الطریقة التي ترغب في استخدامھا لدفع رسوم التقدیم التي تبلغ  »
 دوالرا أمریكیا. 

في حالة الدفع عبر بطاقة االئتمان، یرجى إدخال المعلومات المطلوبة  »
 والنقر فوق

في حالة الدفع من خالل حوالة مصرفیة، یرجى تحمیل إیصال التحویل.   »
 . إذا كانت لدیك قسیمة، فحّملھا ھنا

 : المراجعة والتسلیم7الخطوة 

 راجع اختیار برنامجك في ھذه الخطوة قبل تسلیم طلب التقدیم الخاص بك.  »
إذا كنت ترغب في مطالعة/طباعة ومراجعة طلب التقدیم بالكامل قبل  »

 تسلیمھ، فانقر فوق الرابط الموجود أسفل ملخص اختیار البرنامج. 
علیھا قبل أن تتمكن من تقدیم طلب یجب علیك قراءة االتفاقیة والموافقة  »

 التقدیم الخاص بك. 

 : التحقق من حالتك8الخطوة 

یمكنك العودة إلى طلب التقدیم الخاص بك في المستقبل للتحقق من الحالة. 
 علیك بتسجیل الدخول باستخدام عنوان بریدك اإللكتروني وكلمة المرور.
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