Since its been incepted in 1973, Qatar University (QU) represents the
heartbeat of the country and considered as the main higher education
corporation in Qatar. Nearly 40 thousands students had been graduated
from QU and continually engaged in developing Qatar in different fields
to achieve Qatar National Vision 2030.
QU is proud of its graduates who occupy leadership positions in the
country. Qatar is proud of all QU’s graduates who are considered as the
pillars of Qatar and the generators who push Qatar towards its bright
future.
Qatar University offers today 65 BA, MA and PhD academic programs
that cover different disciplines in all its colleges. The University is also
witnessing a promising research endeavors. It is also achieving remarkable success in terms of international ranking.
Dear graduates, welcome to Qatar University.
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ABOUT US

VISION AND MISSION

Qatar University Alumni Association (QUAA) is a university-wide
initiative, which was established in 2012 in line with QU’s strategy
to maintain an open line of communication with graduates in their
professional and personal endeavors.

Vision
QUAA shall be a reputable alumni relations entity in the region that
enables QU alumni to maintain close bonds with their alma mater.

QUAA engages alumni in a number of activities that aim to reconnect
them with their alma mater and colleagues, and that serve as a link
between their past journey at the university and their future as
professionals and role models in society.
The Association’s Honorary Chairperson is Her Highness Sheikha
Moza bint Nasser Al Misnad, herself a QU alum.
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Mission
QUAA promotes interaction between QU graduates and their alma mater.
Through a number of diverse programs and activities offered by its
Chapters, the Association seeks to engage specialists and experts with
common interests that enrich their personal experiences, and that serve
to establish supportive collaboration in various areas.
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QUAA CHAPTERS
Join one of our chapters or create a chapter of your own.
Chapters are small organizations within the Association; they connect
QU alumni who share a common interest, whether on a professional
level, through volunteer or community service engagement, continuing
education, or other interests.
You can become a member of as many chapters as you wish!

STAY CONNECTED

The Association is designed and tailored to engage networking
opportunities, your professional needs and aspirations, or simply to keep
you Connected to your colleagues.

• College of study
• Graduation year
• Professional or career interests (e.g. petroleum engineers, journalists,
lawyers, etc)
• Extracurricular interests/hobbies (e.g. sports, arts, culture, etc.)
• Geographical location (e.g. living in a specific area or in
other countries)

QUAA is represented by you, and will grow with your Contribution and
participation.

For more information about the chapters and membership, visit our
website www.qu.edu.qa/alumni, or email us at alumni@qu.edu.qa

As a student, QU was your “home” for many Years. QUAA provides you
with many opportunities to stay connected with your alma mater.
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QUAA CHAPTERS ARE ORGANIZED BY
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BECOME A LOYAL ALUMNI
Stay informed
• Follow QU news and developments on a weekly, monthly, or annual
basis through printed and online newsletters and information material
published by the institution in general, or by the Alumni Relations Office
in particular. Access your free subscription to browse and read QU online
newsletters and publications on www.qu.edu.qa/newsletters.
• Update your contact and personal details from time to time, which
enables us to send you invitations to QU events of your interest, and
keeps you abreast of all the opportunities that we offer.
Get involved
You will receive invitations to attend university-wide events and
activities such as National Day celebrations, Campus Day, Annual
Alumni Reunion, and many other celebratory activities that serve to
bring you closer to your university.

Give back
• Give assistance to new alumni by offering guidance on employment
and other opportunities.
• Offer training and mentorship to QU alumni in line with your current
professional field.
• Share your experiences and tips with current students to motivate and
encourage them.
Show pride
Show pride in the developments on the campus and the university’s
accomplishments. Speak out and spread your appreciation of QU among
your professional, social and family relations, as well as your social
networks and contacts.

• You may wish to enhance your membership by volunteering your
services. If you are interested, contact the Alumni Relations Office or
register at the Center for Volunteerism and Community Services,
www.qu.edu.qa/students/activities/volunteer-center
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ALUMNI PRIVILEGES
Qatar University offers continuing benefits to alumni. Our services and
programs are meant to support all alumni, providing opportunities for
professional and personal development.

OLD MEMORIES ARE GOLD MEMORIES
The Alumni Reunion is an annual gathering that reconnects alumni
with their alma mater. It is an important opportunity to meet classmates,
friends, faculty and QU leaders, and share your memories and experiences at QU and in your individual endeavors.
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We offer the following privileges to our loyal alumni:
• Discounts on workshops provided by the Continuing Education Office
• Discounts at over 100 businesses across Qatar.
• Access to 30% of seats at QU Early Childhood Center’s Kindergarten
(depending on availability).
• Exclusive access to QU premises.
• Free membership at QU Aquatic Sports Complex.
• Access to QU libraries.
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ALUMNI FUND
The Alumni Association Fund is dedicated to supporting the events and
activities of the Association and its respective Chapters.
The Qatar University Alumni Association is proudly feature the
prospective sponsors as follows:
• Promote sponsorship by issuing a press release on the sponsorship
to local print media and the QUAA magazine available on website and
distribute hard copies to 2000 key stakeholders.
• State prospective sponsors as “Friends of QUAA” and mentioning of
sponsor on the QUAA web page and within the “Friends of QUAA”
section by logo and summarized description.
• Exclusive invitations of delegations as VVIPs and VIPs prior to
sponsored events.
• Promote “Friends of QUAA” sponsorship by branding sponsor’s logo
on marketing communications related to the sponsored chapter’s
activities where applicable.
• Promote sponsorship with sponsor’s logo by presenting on the wall of
“Friends of QUAA” placed on campus for student and visitors to see.
Types of activities sponsored by the Fund:
Workshops, seminars, conferences, newsletters, competitions, and
many others.
For more information about the Alumni Fund, visit us at www.qu.edu.qa/
alumni
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AWARDS AND RECOGNITIONS
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Distinguished Chapter Award
This Award recognizes Chapters for their efforts in conducting a wide
range of activities and events during the academic year to link QU
graduates with their alma mater.

Young Alumnus Award
This Award recognizes and honors young QU alumni who have made
significant contributions in their respective personal and professional
endeavors, and whose accomplishments instill pride among the QU
community.

Award conditions
• Chapter membership of 7 or more
• Organize at least 1 event every semester
• Conduct one major event during the academic year
• Update Chapter information annually
• Participate in QU events designated by the Alumni Office
• Submit an annual report about Chapter activities

Criteria for the Award
• Emerging leader
• Outstanding development
• University supporter
• Reflection of university ideals
• Inspirational qualities
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اتصــــــل بنـــا

CONTACT US

مكتب عالقات الخريجين

Alumni Relations Office
+974 44035778 / 5779
alumni@qu.edu.qa
www.qu.edu.qa/alumni

تابعنـــــــا عبــــر

FOLLOW US ON

Qatar University
Alumni Association
AlumniQU
QU_Alumni
Qatar University
Alumni QU

الجوائز والتكريمات
جائزة الفرع المتميز

جائزة الفرع المتميز ،تأتي تقديرا ألفرع رابطة الخريجين للجهد المبذول في إقامة
األنشطة والفعاليات خالل العام االكاديمي ،والتي تعزز رؤية و رسالة الرابطة في
بناء التواصل مع الخريجين و تقديم الدعم المتبادل بينهم وبين الجامعة .

شروط الجائزة

 أن يكون عدد أعضاء الفرع  7أو أكثر تنظيم فعالية أو نشاط واحد على االقل في كل فصل دراسي( خريف -ربيع) تنظيم فعالية كبيرة خالل العام الدراسي الواحد تحديث بيانات الفرع بشكل سنوي المشاركة في فعاليات الجامعة التي تحدد من قبل مكتب عالقات الخريجين -تسليم تقرير سنوي ألنشطة وفعاليات الفرع قبل نهاية العام
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جائزة الخريج الشاب

أنشئت هذه الجائزة تقديرا وتكريما للخريج الشاب الذي يحقق نجاحا الفتا على
المستويين الشخصي والمهني وبما يجعل مجتمع جامعة قطر يشعر بالفخر واالعتزاز
بذلك الخريج او الخريجة.
يتم تقييم المرشح للجائزة وفقا للمعايير التالية:
 الروح القيادية القدرة المتميزة على تطوير الذات الدعم للجامعة االمتثال لقيم الجامعة ومبادئها -أن يكون قدوة
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صندوق الرابطة
يقوم صندوق رابطة الخريجين بدعم الفعاليات واألنشطة التي تقيمها الرابطة او
شعبها المختلفة.
ستقوم رابطة الخريجين وبكل فخر واعتزاز بإبراز الداعمين لها على النحو التالي:
 اإلعالن عن الدعم عبر إصدار بيان صحفي لوسائل اإلعالم المحلية المطبوعة ومجلةخريجون الموجودة في موقع الرابطة اإللكتروني والتي توزع كذلك على شكل
نسخ مطبوعة ألكثر من  2000من أصحاب المصلحة البارزين.
 تمييز الداعمين بلقب «أصدقاء رابطة خريجي جامعة قطر» وكتابة اسمائهم فيصفحة الرابطة « مع إظهار شعارهم ونبذة مختصرة عنهم.
 دعوات حصرية ضمن فئة «كبار الشخصيات» لفعاليات مختارة تقيمها الجامعة. ترويج دعم «أصدقاء رابطة خريجي جامعة قطر» وذلك بإبراز شعار الرعاة فيمجموعة من االتصاالت التسويقية المطبوعة الخاصة بالرابطة.
 ستقوم الرابطة بترويج وإبراز الرعاية وشعار الراعي على لوحة خاصة بأصدقاء رابطةخريجي جامعة قطر وفي مكان بارز ومشاهد من قبل الطلبة وزوار الحرم الجامعي.

األنشطة التي يرعاها صندوق الرابطة
ورش العمل ،الندوات ،المؤتمرات ،النشرات  ،المسابقات ،وغيرها الكثير.
لمزيد من المعلومات حول صندوق الرابطة ،يرجى تصفح موقعنا اإللكتروني
www.qu.edu.qa/alumni
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امتيازات الخريجين
تقدم جامعة قطر باستمرار مجموعة من االمتيازات والخدمات لخريجيها .برامجنا
وخدماتنا من شأنها إيصال المنفعة لجميع خريجينا في كافة مراحل حياتهم  ،و توفير
فرص للتنمية المهنية والشخصية على حد سواء .

الذكريات القديمة ذكريات ذهبية
حفل لم الشمل مناسبة سنوية تعيد ربط الخريجين بجامعتهم األم .تشكل الفعالية
فرصة لاللتقاء باألقران واألصدقاء وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة ومشاركة
الذكريات والخبرات في جامعة قطر وخارجها.

ص11

بشكل عام  ،يقدم مكتب عالقات الخريجين االمتيازات اآلتية لخريجي الجامعة األوفياء
 تخفيضات في الدورات التدريبية المنظمة من قبل مكتب التعليم المستمر . خصومات المجتمع الجامعي في أكثر من  100متجرا في جميع أنحاء الدولة . إمكانية الحصول على  %30من مقاعد مركز الطفولة المبكرة بالجامعة( يعتمد على التوافر ).
 إذن مخصوص لدخول الحرم الجامعي. عضوية مجانية في مجمع الرياضات المائية بالجامعة. -إمكانية االستعارة واستخدام مكتبة الجامعة.
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كيف تعبر عن وفائك كخريج
ابق على اطالع

 تابع أخبار جامعتك والتطورات التي تشهدها كل أسبوع ،كل شهر أو كل عام منخالل المنشورات المتنوعة المطبوعة واإللكترونية التي تصدرها الجامعة بشكل عام
ورابطة الخريجين بشكل خاص أو من خالل المتابعة عبر شبكات التواصل االجتماعي
 تحديث بياناتك وأرقام التواصل الخاصة بك بصفة دورية لنتمكن من التواصل معكودعوتك لفعاليات الجامعة ذات الصلة باهتماماتك أو تعريفك بفرص متميزة خاصة
بالخريجين أو تزويدك بأخبار الجامعة بحسب رغبتك.

شارك

 بعد تحديث بياناتك لدى مكتب عالقات الخريجين سوف تصلك دعوات لحضور بعضالفعاليات التي تقيمها الجامعة كاحتفاليات اليوم الوطني ويوم الجامعة وحفل
لم الشمل السنوي وغير ذلك من أنشطة ممتعة تبقيك قريب ًا من جامعتك.
 مشاركتك قد تتعدى مجرد الحضور لتصل إلى التطوع في تنظيم بعض هذهالفعاليات .إذا كنت مهتم ًا يرجى التواصل مع مكتب عالقات الخريجين أو تسجيل
اسمك في قائمة المتطوعين لدى مركز التطوع والخدمة المجتمعية

رد الجميل

 مساعدة خريج جديد من خالل توفير فرص عمل وإعطاء األولوية لخريجي جامعتكاألكفاء في المقابالت الوظيفية والتعيين.
 دعم خريج جديد من جامعة قطر من خالل التدريب والرعاية الطالبية في إطار عملكالحالي.
 التطوع بخبرتك ومعارفك في تطوير الطلبة الحاليين أو تحفيزهم من خالل مكتبالخريجين أو بشكل شخصي.

كن فخورا بجامعتك

انشر الوعي والمعرفة بإنجازات الجامعة وكفاءة خريجيها وتطور مناهجها وغير ذلك
مما يجعلك تعتز بجامعتك األم ،واألهم من ذلك عبّر عن امتنانك واعتزازك من خالل
عالقاتك المهنية واالجتماعية والعائلية أو حتى من خالل شبكات التواصل االجتماعي
الخاصة بك.

www.qu.edu.qa/students/activities/volunteer-center
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أفرع الرابطة
تعتبر فروع رابطة الخريجين هياكل صغيرة تنضوي جميعها تحت مظلة الرابطة
وهي شعب مصغرة تضم خريجين يتشاركون نفس االهتمامات سواء كان ذلك
على الصعيد المهني أو التطوع أو خدمة المجتمع او التعليم المستمر ،أو غيرها من
االهتمامات.
يمكنك االنضمام ألي فرع قائم أو إنشاء فرع جديد لو رغبت في ذلك.

ابقَ على تواصل
كانت الجامعة بيتك الثاني على مدى سنوات دراستك فيها .وتقدم لك رابطة
الخريجين فرصا عديدة للبقاء على تواصل مع جامعتك األم.
لقد تشكلت رابطة الخريجين لتوفر لك كخريج فرصا للتعارف ولتلتقي باحتياجاتك
وتطلعاتك أو بكل بساطة لتبقيك على تواصل مع زمالئك.
أنت من يمثل هذه الرابطة وستنمو وتتطور بفضل مساهماتك ومشاركاتك.
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يتم تشكيل فروع الرابطة وفق التقسيمات
والمجاالت التالية
 كلية الدراسة سنة التخرج االهتمامات المهنية والوظيفية (مثال :مهندسي بترول ،صحفيين،محامين ...إلخ)
 الهوايات واألنشطة األخرى (مثال :رياضة ،فن ،ثقافة...إلخ) الموقع الجغرافي (مثال :السكن في منطقة معينة او في دولة أخرى)لمزيد من المعلومات حول تأسيس األفرع أو العضوية فيها يرجى زيارة موقعنا
االلكتروني  www.qu.edu.qa/alumniأو مراسلتنا عبر alumni@qu.edu.qa
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من نحن؟

الرؤية والرسالة

تأسست رابطة خريجي جامعة قطر سنة  2012تماشيا مع استراتيجية جامعة قطر
الرامية إلى ابقاء خط االتصال والتواصل مع الخريجين مفتوحا على المستويين
المهني والشخصي.

الرؤية

تتيح رابطة الخريجين ألعضائها المشاركة في العديد من األنشطة التي تبقيهم على
تواصل مع جامعتهم األم وزمالئهم لتكون بمثابة جسر يربط بين رحلتهم الجامعية
وبين مستقبلهم كمهنيين وكنموذج يحتذى في المجتمع.

الرسالة

كما تتولى فيها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر منصب رئيس مجلس االدارة
الفخري حيث أن سموها إحدى خريجات جامعة قطر.
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أن تكون رابطة خريجي جامعة قطر رائدة على مستوى المنطقة في مجال عالقات
الخريجين تمكن خريجي الجامعة من إقامة عالقات مستدامة مع جامعتهم.

تعمل رابطة خريجي جامعة قطر على إحياء التفاعل بين الخريجين وجامعتهم من
خالل برامج وفعاليات متنوعة تقدمها األفرع المختلفة للرابطة .هذه البرامج من شأنها
جمع ذوي االختصاصات أو االهتمامات المشتركة من أجل إثراء تجاربهم الشخصية
وتقديم الدعم المتبادل بينهم وبين الجامعة في مختلف األوجه والمجاالت.
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جامعة قطر ومنذ انطالقتها في العام  1973تمثل قلب الوطن النابض ،حيث ضخت
في شرايين الوطن نحو  40ألف خريج وخريجة ،ساهموا ويساهمون في تطور الوطن،
في الطريق إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية . 2030
العديد من الخريجين يتبوؤون مناصب قيادية ،تفخر بهم جامعتهم األم ،لكن
الخريجين جميعا ،مبعث فخر الوطن ،فبسواعدهم وعقولهم ،تمضي قطر إلى
المستقبل.
جامعة قطر بجميع كلياتها تقدم اليوم نحو  65برنامجا اكاديميا على مستوى
البكالوريوس والدراسات العليا ،في مختلف المجاالت ،وتشهد أيضا نموا بحثيا واعدا،
كما وكيفا ،كما أنها بدأت تحقق وبجهود الجميع نجاحات واعدة في مجال تصنيف
الجامعات عالميا.
أعزاءنا الخريجون والخريجات مرحبا بكم في جامعة قطر.
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