
بـرنامـج القبـس 2022
لتجربة جامعية ناجحة



برنامج القبس: لتجربة جامعية ناجحة

يهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة على الحياة الجامعية في جامعة قطر والمهارات 
المطلوبة في اللغة ا�نجليزية والرياضيات واستراتيجية اجتياز االمتحانات الدولية، التي تساعد 

على االلتحاق بالتخصصات العلمية والهندسية والطبية بنجاح. كما يساعد البرنامج الطلبة 
االطالع على سياسات القبول في جامعة قطر والخدمات الطالبية المختلفة.

هذا البرنامج من تنظيم البرنامج التأسيسي في عمادة الدراسات العامة بالتعاون مع وزارة 
التعليم والتعليم العالي.

من هي الفئة المستهدفة؟
طالب الصف العاشر و الحادي عشر في المدارس
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حياكم

تُعتبر جامعة قطر الجامعة الوطنية في الدولة وتقوم بتقديم برامج أكاديمية ذات جودة 
عالية، وانطالًقا من ذلك، يقوم البرنامج التأسيسي بتطوير مهارات التعلّم لدى طالب جامعة 

قطر إلى مستوى يتيح لهم النجاح في البرامج العلمية والهندسية والصحية التي تطرحها 
الجامعة. 

د. حزام العواة، مدير البرنامج التأسيسي

يُعد برنامج القبس فرصًة للتعرّف على بيئة جامعة قطر والتخصصات العلمية المتاحة ومدى 
ارتباطها بمتطلبات سوق العمل. إن مرحلة الصف العاشر والحادي عشر هي مرحلة استكشاف 

الطالب لمواهبه واهتماماته العلمية استعداًدا للمرحلة الجامعية القادمة.
أ. أحمد البلم، رئيس قسم االرشاد ا�كاديمي والمهني في وزارة التعليم والتعليم  العالي

تم اختيار مواضيع الجلسات بعناية على أن يكون مضمون الفقرات تفاعلّي يحاكي 
المحاضرات التي تقدمها جامعة قطر ووفق أعلى المعايير التربوية وا¼كاديمية. 

أ. حياة الصمد، مساعد مدير البرنامج التأسيسي لشؤون الطلبة 
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لمحة عن بعض الفعاليات والورش المقدمة للطالب في برنامج القبس

الُكتّاب الشباب
تهدف ورشة " الُكتّاب الشباب" إلى اكتساب الطلبة مفردات جديدة ومهارات الكتابة باللغة 

ا�نجليزية، وذلك لكتابة فقرات ومواضيع سليمة لغوًيا.

استراتيجية اجتياز االمتحانات الدولية للرياضيات
يهدف إلى التعريف باالمتحانات الدولية الخاصة بالرياضيات، 

مثل: ACT وSAT  واستراتيجيات النجاح فيها. 
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تحسين مهارة القراءة باللغة ا�نجليزية 
ر الجلسة مهارات االستخالص والقراءة بتمعن لتحسين مهارات القراءة باللغة ا�نجليزية. تطوِّ

كيف ألتحق بجامعة قطر؟
تهدف الجلسة الى تعريف الطالب بمتطلبات االلتحاق بجامعة قطر للكليات العلمية 

والصحية، وكذلك االمتحانات الدولية ودرجات ا�عفاء المطلوبة في جامعة قطر.
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تعرَّف على خدمات جامعة قطر الطالبية (مركز التطوير المهني)
يوفِّر المركز جلسات إرشاد مهني وأنشطة متنوعة للتعريف بسوق العمل مما يساعد 

الطالب في تحديد اختيارهم للتخصصات المراد دراستها في الجامعة. 
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استراتيجية اجتياز االمتحانات الدولية للغة ا�نجليزية  
 تعرف على االمتحانات الدولية، مثل: IELTS واستراتيجيات النجاح في هذه االمتحانات.

لنمارس الرياضيات
تطرح الجلسة العديد من النشاطات في مبادئ الجبر، الذي يؤهل الطلبة لدراسة مقررات 

التفاضل والتكامل، وما يليها من مقررات في الكليات العلمية. 
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طريق النجاح في الدراسة الجامعية 
ما هي متطلبات الحياة الجامعية لضمان تجربة جامعية ناجحة؟ تعرَّف على المهارات االزمة، 

مثل: تحديد ا¼ولويات، تنظيم الوقت والتعاون مع اÈخرين.  

مهارة التعلم في الرياضيات 
تهدف الجلسة إلى تعريف الطالب على طرق عديدة  الكتساب وتطور مهارات الرياضيات 

باستقاللية.  
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تعرف على الكليات
شارك في أنشطة ممتعة وتعرَّف عن قرب على ا¼قسام المختلفة لكليات جامعة قطر. 

تساعد هذه ا¼نشطة الطالب في تحديد اختيارهم للتخصصات المراد دراستها في الجامعة.
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النشاط

الًكتّاب الشباب 
(تحسين مهارات الكتابة 

با�نجليزي)

استراتيجية اجتياز االمتحانات 
الدولية للرياضيات

كيف ألتحق  بجامعة قطر؟

استراتيجية اجتياز االمتحانات 
الدولية ا�نجليزية 

الرياضيات لعلماء المستقبل

لنستمع (تحسين مهارات 
االستماع باللغة ا�نجليزية)

فكر كمهندس (طبق 
مهاراتك في اللغة ا�نجليزية 

والرياضيات بشكل احترافي): 
تحليل تكلفة وفوائد مزرعة 

الطاقة الشمسية

نادي التصميم: صمم تطبيق 
الكتروني مفيد

رواد االعمال (أزياء)

مستقبلي في العلوم  
(عرض  لقسم الرياضيات 
و ا�حصاء و الفيزياء في 

كلية  اÈداب  والعلوم)

وصف

يشارك الطلبة في عدة أنشطة تبدأ باكتساب 
مفردات و تعلم مهارات الكتابة بهدف كتابة 

جمل و فقرات سليمة في اللغة ا�نجليزية.

يتعرف الطلبة على االمتحانات الدولية
ACT و SAT و  استراتيجيات النجاح في هذه 

االمتحانات.

يتعرف الطلبة على متطلبات االلتحاق 
بجامعة قطر للكليات واالمتحانات الدولية 

ودرجات االعفاء المطلوبة  وكذلك التعرف 
على التخصصات المتوفرة في الكليات 

العلمية في جامعة قطر.  

يتعرف الطلبة على االمتحانات الدولية مثل
IELTS  و  استراتيجيات النجاح في هذه 

االمتحانات.

يتعرف الطلبة  على أنشطة في مبادئ الجبر 
والتي تؤهل الطلبة لدراسة مقررات التفاضل 
و التكامل، و ما يليها من مقررات في الكليات

العلمية.

يتعرف الطلبة على مهارات االستماع في 
اللغة ا�نجليزية.

يقوم الطلبة بتحليل التكلفة والعائد للطاقة
الشمسية  بمقارنة نفقات وفوائد نوعين من

ا¼لواح الشمسية (بتكاليف مختلفة ، 
ومخرجات القوة الكهربائية وتأثيرات ا¼رض)
و يقوم الطلبة بتطبيق مهاراتهم في اللغة

ا�نجليزية والرياضيات بشكل احترافي.

يتعرف الطلبة على تصميم وتطوير تطبيقات
الكترونية في قطاع التكنولوجيا.

يقوم الطلبة في تحليل مستلزمات البدء
بنشاط تجاري والعمل بشكل منطقي و اقتراح

حلول لتحسين قابلية النشاط للتطبيق. 

يتعرف الطلبة على التخصصات المتوفرة  
من قبل  قسم الرياضيات و ا�حصاء و الفيزياء
في كلية اÈداب  والعلوم و متطلبات االلتحاق

فيها.

المهارات
ا¼كاديمية
المكتسبة

مهارات الكتابة في 
اللغة ا�نجليزية

 مهارات   الرياضيات

معلومات أساسية 
للطلبة

مهارات اللغة
ا�نجليزية 

مهارات  الرياضيات

مهارات االستماع

مهارات اللغة 
ا�نجليزية و الرياضيات

مهارات اللغة
ا�نجليزية

مهارات اللغة
ا�نجليزية

معلومات أساسية
للطلبة

المهارات الحياتية
المكتسبة

مهارات التحليل 
و التفكير المستقل

مهارة إدارة الوقت

مهارات تنظيم
الوقت و ترتيب

ا¼ولويات 

مهارة إدارة الوقت

مهارات التحليل 
و التفكير النقدي

مهارات التحليل 

مهارات التحليل 
و التفكير النقدي

مهارات التحليل

مهارات التحليل 
و التفكير النقدي  

و ريادة االعمال

تنظيم الوقت 
و ترتيب ا¼ولويات
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آراء المشاركات في برنامج القبس

الطالبة نورة - الصف العاشر
مدرسة روضة بنت محمد الثانوية للبنات

تجربة ناجحة جًدا. كمية االستفادة من 
البرنامج عالية جًدا. أنصح البقية باالنضمام 

إلى برنامج القبس .

الطالبة سارة - الصف الحادي عشر
مدرسة البيان الثانوية للبنات

برنامج القبس كان تجربة رائعة ومفيدة جًدا، 
فقد اشغلت وقت فراغي بشيء ينفعني،

وساعدني في التعرف على متطلبات دخول 
جامعة قطر وساعدني في التعرف على

االمتحانات الدولية بشكل أكبر.

كانت تجربة ممتعة بكل معنى الكلمة. 
تعلمت من خاللها الكثير من المهارات التي 

كنت أجهلها عن تطوير لغتي ا�نجليزية 
والرياضيات. أوضح لي برنامج القبس االختبارات 

الدولية التي أحتاجها للتقديم في الجامعة 
وكيفية اجتيازها بأعلى الدرجات.

الطالبة فاطمة - الصف الحادي عشر
مدرسة الوكرة الثانوية للبنات



للتواصل واالستفسار
مكتب المساعدة والدعم في البرنامج التأسيسي:

الهاتف: 4403-5328 974+ / 4403-5327 974+  
 fpstudent@qu.edu.qa :البريد ا�لكتروني

الموقع ا�لكتروني:  


