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¶ جامعة قطر

¶ الطلبة الدوليون

¶ بداية العام الدراسي الجديد بجامعة قطر

الدوحة - الشرق 

التعريفية  ات  ال��ل��ق��اء ب��دء  ع��ن  أعلنت جامعة قطر 
ال��ث��اث��اء امل��واف��ق  ال��ج��دد اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم  للطلبة 
الى  .. مشيرة  12 سبتمبر  يوم  3 سبتمبر وحتى 
يدوم  الجدد حدث  للطلبة  التعريفي  البرنامج  أن 
ملدة يوم كامل ويهدف إلى تعريف الطاب الجدد 
البكالوريوس  التأسيسي ومرحلة  البرنامج  في 
تقدمها جامعة  التي  والشيقة  املتنوعة  بالفرص 

قطر
وق��������ال م�����ص�����در ب���ال���ج���ام���ع���ة ل����ل����ش����رق ان�������ه س��ي��ت��م 
خ����ال ال���ب���رن���ام���ج ال��ت��ع��ري��ف��ي ت��ن��ظ��ي��م ال���ط���اب ف��ي 
م��ج��م��وع��ات ص��غ��ي��رة ح��ت��ى ي��س��ت��ع��دوا ل��ان��ط��اق 
ف��ي رح��ل��ت��ه��م االك��ادي��م��ي��ة ب��ع��ده��ا س��ي��ش��ارك��ون في 
الطابية  واألن��ش��ط��ة  املمتعة  ال��ب��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 

في جامعة قطر.
ال���ط���ل���ب���ة  ال������ي������وم، س���ي���ت���م���ك���ن  ف������ي ه�������ذا  وق���������ال ان 
م����ن م���ق���اب���ل���ة ال���ط���ل���ب���ة اآلخ����ري����ن ف����ي ن���ف���س ال��ك��ل��ي��ة 
املتنوعة  األنشطة  والتفاعل واملشاركة معهم في 
واالس��ت��م��ت��اع بتناول وج��ب��ة ال��غ��داء م��ع األص��دق��اء 
ومقابلة طلبة الجامعة واالستماع إلى مشورتهم  
وال�����ت�����ع�����رف ع����ل����ى خ������دم������ات ال������دع������م األك�����ادي�����م�����ي 
وال����خ����دم����ات ال���ط���اب���ي���ة امل���ق���دم���ة ل���ه���م وال���ح���ص���ول 
املقررات  اختيار  األكاديمي وكيفية  اإلرشاد  على 
ال��دراس��ي��ة وال��ت��س��ج��ي��ل فيها إل��ك��ت��رون��ي��ا واس��ت��ام 

الجامعية.   البطاقة 
تم  ان��ه  ال��ى  أش��ار  التعريفى  اللقاء  وح��ول مواعيد 
ل��ل��ب��ن��ن ب��ك��ل��ي��ات  ت��ح��دي��د اي����ام 3 و4 و5 س��ب��ت��م��ب��ر 
واالق��ت��ص��اد   وال���ق���ان���ون واإلدارة  وال��ع��ل��وم  اآلداب 
وال��ت��رب��ي��ة وال��ش��ري��ع��ة وال��ه��ن��دس��ة أم����ا االي�����ام م��ن 
ل��ل��ب��ن��ات بكليات  12 س��ب��ت��م��ب��ر  5 س��ب��ت��م��ب��ر وح��ت��ى 
واالق��ت��ص��اد  واإلدارة  وال��ع��ل��وم  واآلداب  ال��ه��ن��دس��ة 
وال����ت����رب����ي����ة وال����ه����ن����دس����ة وال������ق������ان������ون، ال���ش���ري���ع���ة 

والصيدلة.
وأك���د امل��ص��در ان���ه الس��ت��ك��م��ال ال��ق��ب��ول ف��ي جامعة 
التعريفي  اليوم  الطالب  حضور  قطر يجب على 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ال����ج����دد ف����ي امل����وع����د ال�������ذي ت����م ت���ح���دي���ده 
ف���ى رس���ال���ة ال��ق��ب��ول..م��ش��ددا ع��ل��ى ان����ه  ل���ن يتمكن 
ال��ب��رن��ام��ج التعريفي  ل��ن ي��ح��ض��روا  ال��ذي��ن  ال��ط��اب 
أو حضور  ال��دراس��ي��ة  امل��ق��ررات  ف��ي  التسجيل  م��ن 

ك���م���ا ت��ش��م��ل اي���ض���ا ال��ط��ل��ب��ة ال����ذي����ن ي����درس����ون ف��ي 
ال��دراس��ي��ة ويتحملون  امل��راح��ل  كافة  ف��ي  الجامعة 
ال��دراس��ي��ة واملعيشية خ��ال م��دة  ال��رس��وم  ج��م��ي��ع  
الدراسة، أي الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعة 
و يتحملون املصاريف املترتبة على دراستهم مع 
ف��ي دول��ة قطر  ب��اإلق��ام��ة  ع��ل��ى  تصريح  حصولهم 

الجامعة. كفالة  على 

القسم  خدمات   ◄

الخاصة  ات  اإلج��راء بتنظيم جميع  القسم  ويقوم 
املقبولن  ال��دول��ي��ن  للطلبة  وال��ج��وازات  بالهجرة 
في الجامعة بما في ذلك إصدار تأشيرة الدخول 
"ف��ي��زا ط���ال���ب"  و ت��ح��وي��ل��ه��ا إل���ى ت��ص��ري��ح ل��إق��ام��ة 
ع��ل��ى ك��ف��ال��ة ج��ام��ع��ة ق��ط��ر ب��ع��د ال���دخ���ول إل���ى دول��ة 

قطر 
ك���م���ا ي����ق����وم ب���م���ت���اب���ع���ة ك����ل م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب��ت��ص��ري��ح 
االقامة، من حيث التجديد أو التحويل أو االلغاء، 
واص��دار اذن الخروج لكل رحلة خ��ارج دول��ة قطر 
واص�����دار خ��ط��اب��ات ب��اس��م ال��ك��ف��ي��ل )ج��ام��ع��ة ق��ط��ر( 
الرسمية  الطالب إلنجاز معاماته  قد يحتاجها 
ال��ت��ي تتضمن  امل��ن��ح  لطلبة  السفر  ت��ذاك��ر  وص��رف 
امل��ن��ح��ة ال��خ��اص��ة ب��ه��م ل��ه��ذه امل���ي���زة وت��ن��ف��ي��ذ ك��اف��ة 
العربية  اللغة  ببرنامج  الخاصة  القبول  ات  اجراء
الطلبات  اس��ت��ق��ب��ال  م��ن  ب���دءًا  ب��ه��ا،  ال��ن��اط��ق��ن  لغير 
ل��ل��م��ت��ق��دم��ن وت��ن��ق��ي��ح��ه��ا وح���ت���ى ت���خ���رج ال��ط��ال��ب 
وعودته الى بلده ومساعدة الطلبة باالندماج في 
الحياة الجامعية لاستفادة من كل ما تقدمه لهم 
والتعاون  بالتواصل  وذل��ك  من خدمات وأنشطة 
ال��ج��ام��ع��ة  ف����ي  واألق�����س�����ام  االدارات  م��خ��ت��ل��ف  م����ع 
ك��ال��س��ك��ن ال���ط���اب���ي وص����ن����دوق ال��ط��ل��ب��ة وت��وج��ي��ه 
ال���ط���ل���ب���ة ال����دول����ي����ن ل����اس����ت����ف����ادة م�����ن ال����خ����دم����ات 
البطاقة  املقدمة من جامعة قطر، مثال:  املختلفة 
ال���ج���ام���ع���ي���ة، ال���ب���ط���اق���ة ال���ص���ح���ي���ة، وامل����س����اع����دات 

الخ. املالية... 
ال��ازم��ة للمتقدمن  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ق��س��م  ي��وف��ر  ك��م��ا 
م����ن خ������ارج دول������ة ق���ط���ر ال����راغ����ب����ن  ف����ي االل���ت���ح���اق 
ب��ال��ج��ام��ع��ة، ب���اإلج���اب���ة ع��ل��ى اس��ت��ف��س��ارات��ه��م ب��م��ا 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ق��دي��م ل��ل��ج��ام��ع��ة وت���أش���ي���رة ال���دخ���ول 

الطلبة. الفئة من  ومعلومات أخرى تفيد هذه 

ك��م��ا ي��ق��وم ال��ق��س��م ب��ت��ق��دي��م ال��ن��ص��ائ��ح وامل��س��اع��دة 
ب���ت���ه���ي���ئ���ة ج���م���ي���ع ال�����ظ�����روف واألج�����������واء امل��ح��ي��ط��ة 
ب��ال��ط��ل��ب��ة ل��ت��س��اع��ده��م ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م���ع ال��ح��ي��اة 
ال��ج��ام��ع��ي��ة ال��ج��دي��دة. ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك ت��وف��ي��ر 
امل��ع��ل��وم��ات ال���ازم���ة ل��ل��م��ت��ق��دم��ن م���ن خ����ارج دول���ة 

الجامعة. الذين يرغبون بااللتحاق في  قطر 
وت��ت��م��ث��ل م��ه��م��ة ال��ق��س��م ف��ي رع��اي��ة ش���ؤون الطلبة 
ة إلثراء  بكفاء الدولين وتوفير خدمات مختلفة 
الدولين  الطلبة  لهم وُيصنف  الجامعية  الحياة 
ت��ح��ت رع��اي��ة ال��ق��س��م ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ال��ي: الطلبة 
ال��ح��اص��ل��ون ع��ل��ى إح���دى امل��ن��ح ال��دراس��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة 
الدولين وهى  للطلبة  التي توفرها جامعة قطر 
م��ن��ح ال��ع��ال��م اإلس���ام���ي وال�����دول األخ����رى وت��ش��م��ل 
امل���ن���ح ال���خ���ارج���ي���ة أو ال���داخ���ل���ي���ة وال����ت����ي ت��وف��ره��ا 
ال���ج���ام���ع���ة ل���ل���دراس���ة ف����ي م���رح���ل���ة ال���ب���ك���ال���وري���وس 
وامل����ن����ح ال���ق���ص���ي���رة ل���ل���دراس���ة ف����ي ب���رن���ام���ج ال��ل��غ��ة 

بها. الناطقن  لغير  العربية 

امل��ق��ب��ول ل���ل���دراس���ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة م���ن خ����ارج دول���ة 
ق��ط��ر أو داخ��ل��ه��ا و ح���اص���ل ع��ل��ى ت��ص��ري��ح إق��ام��ة 
ع��ل��ى ك��ف��ال��ة ج��ام��ع��ة ق��ط��ر ع��ن ط��ري��ق ق��س��م الطلبة 
ال��دول��ي��ن، س����واًء ك���ان ال��ط��ال��ب ي���درس ف��ي مرحلة 
أو في برنامج  العليا  الدراسات  أو  البكالوريوس 

بها. الناطقن  لغير  العربية  اللغة 
إدارة  ف���ي   )ISS( ال���دول���ي���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ق��س��م  وي���ق���وم 
والنجاح  والتقدم  النمو  الطابية بدعم  الخدمات 
ل��ل��ط��اب ال��دول��ي��ن ف��ي ج��ام��ع��ة ق��ط��ر، وي��ه��دف إل��ى 
م��ح��اول��ة ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ص��ع��وب��ة ان��ت��ق��ال ال��ط��ل��ب��ة 
إل����ى م��رح��ل��ة ج���دي���دة وب���ل���د ج���دي���د ل���م ي��أل��ف��وه م��ن 
والقوانن واألعراف  الثقافات  قبل نظرًا الختاف 
الدعم  القسم  يقدم  عما تعودوا عليه في بادهم. 
ال���ك���ام���ل ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���دول���ي���ن ع���ن ط���ري���ق اس��ت��ك��م��ال 
ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���أم���ور ال��ه��ج��رة وال���ج���وازات  اإلج������راء
ومحاولة حل ما يتعرضون له من مشكات سواًء 

كانت شخصية أو مالية أو سكنية. 

 ،2013 خ����ري����ف  ال�����دراس�����ي  ل���ل���ف���ص���ل  امل����ح����اض����رات 
ربيع  للقبول من جديد في  التقدم  ويجب عليهم 

.2014
وأض���اف ان��ه ي��ج��ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة املقبولن 
التقدم الختبار تحديد  التأسيسي  البرنامج  في 
التعريفي  اليوم  قبل موعد   Accuplacer املستوى 
امل���خ���ص���ص ل���ه���م ل����ن ي���س���م���ح ل���ل���ط���ال���ب ب��ت��س��ج��ي��ل 
امل����ق����ررات ال���دراس���ي���ة م���ا ل���م ي���ت���م ت���ق���دي���م ام��ت��ح��ان 

املستوى. تحديد 
م����ن ج���ه���ة أخ������رى ت����ح����دد ي�����وم ب���ع���د غ����د ال��ج��م��ع��ة 
الدولين  للطلبة  التعريفى  للقاء  صباحا موعدا 
ف���ي���م���ا ت����ح����دد خ�������ال ن����ف����س ال�����ي�����وم ف�����ى ال���س���اع���ة 

األمور.  التعريفي الولياء  اللقاء  الخامسة مساء 

الثقافات اختالف   ◄

وال���ط���ال���ب ال���دول���ي ف���ي ج��ام��ع��ة ق��ط��ر ه���و ال��ط��ال��ب 


