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عن توفر منح   -ممثلة بالمديرية العامة للبعثات  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار علن ت
كاديمي قطر الشقيقة  ةبدولكاملة مقدمة من مؤسسة قطر دراسية    بأن 2202/3202للعام األ

ً
م، علما

دم باإلضافة إلى مخصص شهري. والتقهذه المنح تغطي الرسوم الدراسية، تكاليف السكن والكتب، 
لهذه المنح يتطلب حصول الطالب على قبول مبدئي من إحدى جامعات المدينة التعليمية بمؤسسة 

 :وهي  (Qatar Foundation)قطر

 جامعة ويل كورنيل Medicine University Weill Cornell  

 جامعة جورج تاون Georgetown University  

 جامعة نورث ويسترون orthwestern UniversityN  

 جامعة كرينجي ميلون Carnegie Mellon University  

 جامعة تكساس إيه آند إم Texas A & M University  

 جامعة فرجينيا كومونولث Virginia Commonwealth University 
 

ليمية التعوعليه يهدف هذا اإلعالن إلى حث الطلبة الراغبين بالتسجيل بإحدى جامعات المدينة 
التقدم عبر مواقع الجامعات اإللكترونية. وذلك بعد أن يكون قد حقق شروط التقدم حسب 

 بأن أغلب الجامعات تطلب الوثائق التالية
ً

 :الجامعة التي يتقدم إليها, علما
 

 .نسخة من جواز السفر ساري الصالحية .1
 م1202/2202أن يكون خري    ج دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدراسي  .2
 شهادة تقييم اللغة اإلنجليزية  .3
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 .رسالة تزكية من مدير المدرسة والمدرس . .5
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 .اإلنجليزية
 .السيرة الذاتية للطالب .7
األول من الصف الثاني  والفصلصورة من نتائج الطالب للصفوف: العاشر والحادي عشر  .8

 عشر عند مرحلة التسجيل المبدئي باللغة اإلنجليزية
وبالنسبة الطالب الذي يتقدم لبرامج الفنون الجميلة إحضار الملف الشخصي إلنجازات  . .9
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الراغبين في م 1202/2202عليه يرجى من طلبة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدراسي 
التسجيل عن طريق الموقع اإللكتروني لمؤسسة التنافس على تلك المنح 

تقديم ورقة القبول الصادرة من المؤسسة إلى مركز القبول على أن يتم   https://www.qf.org.qa قطر
 .م2202يوليو شهر الموحد في حال اجتياز اختبارات القبول والمقابالت الشخصية قبل 

 
  :مالحظات مهمة

  ال يعني حصول الطالب على قبول من جامعات هذه المؤسسة أنه مستوفي لشروط المنحة
 .عن طريق مركز القبول الموحد مقعد إال بعد حصوله على 

  يتحمل الطالب كافة المصاريف المترتبة على عملية التسجيل والسفر إلى دولة قطر إلجراء
 .اختبارات القبول

 موعد للتسجيل بجامعات المدينة التعليمية على الطالب اإللتزام آلخر. 

  م للمنح الولوج الشروط المذكورة أعاله هي شروط عامة، وعلى الطالب الراغب في التقد
إلى المواقع اإللكترونية للجامعات المذكورة في اإلعالن، والتحقق من شروط القبول 

 الخاصة بكل جامعة
 

 
  ..والله ولي التوفيق
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