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إنشاء الحااب االلكتروني للقبول

إذا قدمت طلب التحاق سابقا عن طريق هذا الموق :
 .1أدخل رمز المستخدم في حقل .Login ID
 .2أدخل كلمة السر في حقل .PIN
 .3اضغط  Loginلعرض قائمة طلبات االلتحاق التي قدمتها سابقا أو لتقديم طلب جديد.

إذا كانت هذه زيامتك األولى للموق :
.1
.2
.3
.4
.5

اضغط رابط .First time user account creation
أدخل رمز المستخدم الذي تريده في حقل .Create a Login ID
أدخل كلمة السر التي تريدها في حقل .Create a PIN
أدخل كلمة السر مرة أخرى للتحقق في حقل .Verify PIN
اضغط  Loginلتنتقل إلى شاشة تقديم طلب التحاق.
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! مالحظة:
احرص على حفظ رمز المستخدم و كلمة السر لتتمكن من استكمال و مراجعة طلب االلتحاق في المرات القادمة.

تحديد نوع طلب االلتحاق

اختر نوع طلب االلتحاق
 .1اختر نوع طلب االلتحاق من القائمة المجاورة لحقل .Application Type
 .2اضغط  Continueلالستمرار.

اختر نوع الطلب المناسب
Select the appropriate type

مالحظة:
ينواع طلبات االلتحاق هي:

 الطلبة الجدد Undergraduate First Year
جميع الطلبة الذين لم يسبق لهم االلتحاق بأي جامعة أو كلية ويرغبون في االلتحاق بجامعة قطر في البرنامج التأسيسي أو برامج
البكالوريوس

 الطلبة المحولون Undergraduate Transfer
يعتبر الطلبة المسجلين حاليا في جامعات أخرى أو كانوا مسجلين فيها سابقا وأتمووا للوا االقو  22سوالة رراسوية معتمورل طلبوة
محولون إلا جامعة قطر ويمكنهم التقرم بطلب للقبو بجامعة قطر

 الطلبة المحولون Undergraduate Visiting
الطلبة المسجلين في جامعات أخرى والراغبين برراسة فصو رراسية بجامعة قطر كطلبة زائرين.
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 طلبة دماسة المقرامات Undergraduate Non-degree
يمكن لجميع الطلبة الذين ال يسعون للحصو للا ررجة جامعية تقريم طلب القبو بجامعة قطر كطلبة رراسة المقررات
 طلبة الباكالوميوس الثاني Undergraduate second degree
يمكن للطالب الذين سبق لهم الحصو للا ررجة البكالوريوس ويرغبون في االستمرار في رراستهم الجامعية في تخصص آخور
التقرم إلا جامعة قطر للحصو للا شهارل جامعية ثانية،

 الماجاتير Master
هذا الطلب مخصص للطالبات والطالب الذين يرغبون االلتحاق ببرنامج أكاديمي يخولهم الحصول على درجة الماجستير.

تقديم طلب التحاق

.1
.2
.3
.4
.5

اختر فصل االلتحاق من القائمةة المجةاورة لحقةل  ،Admission Termإذ أن فصةل االلتحةاق هةو الفصةل الةذي ترغةب ببةد
الدراسة فيه بجامعة قطر.
ادخل اسمك كما هو مدون في جواز سفرك أو بطاقتك الشخصية في حقل .First Name
ادخل اسم والدك كما هو مدون في جواز سفرك أو بطاقتك الشخصية في حقل .Middle Name
ادخل اسم عائلتك كما هو مدون في جواز سفرك أو بطاقتك الشخصية في حقل .Last Name
اضغط ] [Fill Out Applicationلتبدأ بتعبئة طلب االلتحاق.

يقاام البيانات المطلوبة
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تعرض هذه الصفحة أقسام البيانات المختلفةة المطلةوب مةن الطالةب اسةتكمالها ،تسةاعدك القائمةة فةي معرفةة ايقسةام التةي أكملهةا
 .الحظ أن تعبئة البيانات إجباري لبعض ايقسام ،تعةر هةذه ايقسةام
إلى
الطالب حيث تتغير الصورة المجاورة من
بجانب االسم .هناك أقسام أخرى غير إجبارية ،أي يتوقع من الطالب تعبئة البيانات فةي هةذه ايقسةام فقةط إذا
بوجود اإلشارة
انطبقت عليه البيانات المطلوبة.
اضةغط  Application is Completeإذا انتهيةةت مةةن إدخةال جميةةع البيانةةات و رغبةةت أن تتطلةع إدارة القبةةول علةةى طلبةةك
لتحديد قرار القبول ،ستتمكن الحقةا مةن االطةالع علةى حالةة طلةب االلتحةاق و لكنةك لةن تةتمكن مةن تعةديل البيانةات المدخلةة عةن
طريق االنترنت .أما إذا رغبت باستكمال إدخال بياناتك في وقت الحق أو تعديلها فاضغط .Finish Later

االســـــــــم

 .1ادخل/عدل اسمك كما هو مدون في جواز سفرك أو بطاقتك الشخصية في حقل .First Name
 .2ادخل/عدل اسم والدك كما هو مدون في جواز سفرك أو بطاقتك الشخصية في حقل .Middle Name
 .3ادخل/عدل اسم عائلتك كما هو مدون في جواز سفرك أو بطاقتك الشخصية في حقل .Last Name
مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.
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البيانات الشخصية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

حدد الجنس من القيم المجاورة لحقل Genderعن طريق االختيار من القيم :ذكر  Maleأو أنثى .Female
ادخل تاريخ ميالدك في الحقول المجاورة لكلمة  Date of Birthبالترتيب التالي شهر ،يوم ،سنة.
ادخل عنوان البريد اإللكتروني في الحقل المجاور ل .Email
ادخل عنوان البريد اإللكتروني مرة أخرى للتحقق في الحقل المجاور لجملة .Verify e-mail address
اختر المواطنة من القائمة المجاورة لحقل  .Citizenshipاختر  Qatari Citizenإذا كنت قطرياNon Qatari Citizen ،
إذا كنت غير قطريا Travel Document Holder ،إذا كنت تحمل وثيقة قطرية.
حدد إن كنت مقيما ً داخل قطر أم ال من القيم المجاورة لحقل .Qatar Resident
ادخل رقم البطاقة الشخصية في الحقل المجاور لجملة  ، Qatari National ID,أما إذا كنت ال تملك بطاقة شخصةية قطريةة
فيجب أن تدخل القيمة ( )00000000000في هذا الحقل.
حدد اذا كنت من ذوي االحتياجات الخاصه باالجابه بنعم او ال.

مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
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اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.

عنوان المنزل ومقم الهاتف

ادخل عنوانك حيث يمكنك تلقي مراسالت الجامعة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ادخل صندوق البريد في حقل .Address Line 1
ادخل رقم المنزل و اسم الشارع في حقل .Address Line 2
ادخل رقم و اسم المنطقة في حقل .Address Line 3
ادخل اسم المدينة في حقل .City
ادخل اسم الوالية في حقل ( State/Provinceإن وجدت).
ادخل الرمز البريدي للوالية المدخلة في حقل ( Postal Area Codeإن وجد).
اختر الدولة من القائمة المجاورة لحقل .Country
ادخل رمز االتصال الدولي في الحقل المجاور لكلمة  .Country codeمثال :رمز االتصال الدولي لدولة قطر هو .974
ادخل رقم هاتفك في حقل  Mobile Phone Numberبالترتيب التالي :رمةز المدينةة (إن وجةد -اتةرك هةذا الحقةل فارغةا إذا
كان الرقم داخل قطر) ،رقم الهاتف ،تحويله(إن وجدت -اترك هذا الحقل فارغا إذا كان الرقم داخل قطر).

مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.
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معلومات متعلقة باألسرة

ادخل بيانات أقرب أفراد ايسرة (والدك و والدتك) فةي هةذا القسةم ،إذا لةم يكةن أحةد الوالةدين أو كالهمةا موجةودا أدخةل بيانةات
أقرب فرد في العائلة بعد الوالدين.
.1
.2
.3
.4
.5

اختر صلة القرابة من القائمة المجاورة لحقل .Nearest Relative
ادخل االسم ايول يقرب فرد من العائلة في حقل .First Name
ادخل االسم ايوسط يقرب فرد من العائلة في حقل .Middle Name
ادخل االسم ايخير يقرب فرد من العائلة في حقل .Last Name
اضغط  .Enter or View another Relativeإلدخال معلومات فرد آخر من العائلة.

مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.
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بيانات التواصل م األبوين

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ادخل عنوان البريد اإللكتروني الحد الوالدين في الحقل المجاور ل .Parent e-mail
ادخل رمز االتصال الدولي في الحقل المجاور لكلمة  .phone country codeمثال:رمز االتصال الدولي لدولةة قطةر هةو
.974
ادخل رقم الهاتف الحد الوالدين.
ادخل صندوق البريد في حقل .Address Line 1
ادخل رقم المنزل و اسم الشارع في حقل .Address Line 2
ادخل اسم المدينة في حقل .Address City
اختر الدولة من القائمة المجاورة لحقل .Parent Address Country

مالحظة:
اضغط] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
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اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.

بيانات المدمسة الثانوية التي تخرجت منها





اضغط رابط ] [Lookup High School Codeللبحث عن رمز المدرسة التي تخرجت منها.
اختر الدولة التي تقع فيها المدرسة من القائمة.
اضغط ] [List Cities in Selected State, Province or Countryلعرض المدن التي تقع في الدولة المختارة.

 اختر المدينة التي تقع فيها المدرسة من القائمة.
 اضغط ] [List High Schools in selected Cityلعرض جميع المدارس التي تقع في المدينة المختارة.
 اختر اسم المدرسة من القائمة.
 اضةةغط ] [Copy selected High School information to Data Entry formلعةةرض بيانةات المدرسةةة
المختارة على الشاشة.
إذا لم تجد رمز المدرسة ،ادخل بيانات المدرسة بنفسك:
 .1ادخل اسم المدرسة في حقل .High School Name
 .2ادخل المدينة التي تقع فيها المدرسة في حقل.High School City
 .3اختر الدولة التي تقع فيها المدرسة في حقل .High School Country
 ادخل التاريخ الذي أنهيت فيه دراستك الثانوية في حقل Graduation Date
مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
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اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.

المعلومات المتعلقة بالكلية (األساسية) المطلوب اإللتحاق بها
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مالحظة:



اللغة العربية هي لغة التدريس لكليات اآلداب ،اإلدارة واالقتصاد ،التربية ،القانون وكلية الدراسات اإلسالمية.علما بأن المتقدمين لمساري
الرياضيات والعلوم في كلية التربية يتوجب عليهم تحقيق متطلبات برنامج التأسيسي .الرجاء االطالع على متطلبات القبول للكليات
مالحظه :الكليات التي تنتهي بــ *** تتطلب البرنامج التأسيسي ,والمتقدمين لهذه الكليات يجب عليهم التقدم المتحان تحديد المستوى .لمزيد
من المعلومات يرجى زيارة موقع البرنامج التأسيسي  ,أو عن طريق البريد اإللكتروني ,fpstudent@qu.edu.qaأو االتصال
على7235-9952)459+(/7237/7235/7232/7235 :

المعلومات المتعلقة بالكليات (الثانوية) المطلوب اإللتحاق بها





يتوجةب إدخةال الرغبةة ايساسةية ايولةى اوالً بخطةوه  (Primary College Preference) 7قبةل إختيةار الرغبةة الثانويةة،
وسيكون خيار الكليه ايساسيه موضحاً بجانب Primary Preference 1
يتوجب إختيار  4كليات اضافيه حسب االولويه بجانب الحقول .Preference 2, 3, 4, 5
الرغبات المدخلة يجب ان تكون مختلفة ،ال يجوز إختيار نفس الرغبة أكثر من مرة.

مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا
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اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.

معلومات الجناية والهجرة

-1
-2
-3
-4
-5

حدد الجنسية
حدد مكان الميالد
في حالة أن المتقدم غير قطري ،هل أحد ايبوين قطري في الحقل
?If you are not a Qatari citizen, is one of your parents a Qatari citizen
في حالة أن المتقدم غير قطري وليس من مواطني دول الخليج العربي ،هل لديك تصريح إقامة في دولة قطر في الحقل
?If you are not a Qatari or GCC citizen, do you a Qatari Residency Permit
اجب بنعم او ال في حال كنت من الطلبه الدوليين الغير مقيمين بقطر ،هل انت مهتم بالحصول على تأشيرة طالب؟
مالحظه هامة :المتقدمين من غير حاملي تصريح اإلقامة في دولة قطر يجب عليهم التواصل مع قسم الطلبة الدوليين
على البريد اإللكتروني internationaldtudents@qu.edu.qa

مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
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اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.

معلومـــات إضـــافية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

حدد إن كنت خضعت يي عقوبات في مؤسسة سابقة التحقت بها.
اذكر الجامعات ايخرى التي تقدمت لاللتحاق بها علما بأن ذكرك لهذه الجامعات ال يؤثر على قرار الجامعة بقبولك.
اذكر وسيلة معرفتك عن جامعة قطر.
ماهي الرياضات التي ترغب في مارستها.
ما هي اينشطه االضافيه التي ترغب بااللتحاق بها
ما هي هواياتك واهتماماتك
.إذا كنت تستطيع التحدث بلغة غير العربية او االنجليزية الرجا ذكرها وذكر مستوى طالقتك.

مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.
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المنـــح الدماســـية

 .1اختر نوع المنحة الدراسية من القائمة في الحقل  .Scholarship typeالرجا التأكد من االختيار الصحيح من خالل
االستفسار من موظفي المنح المتواجدين في إدارة القبول.
 .2ادخل الرقم الوظيفي لألب في الحقل  Father Job IDإذا كان من موظفي جامعة قطر.
 .3ادخل الرقم الوظيفي لألم في الحقل  Mather Job IDإذا كان من موظفي جامعة قطر.
مالحظة:
 .1اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
 .2اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
 .3اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
 .4اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.
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معلومات التخصص المراد االلتحاق به ماتقبال

!تتضمن هذه الصفحة معلومات عن التخصص المراد االلتحاق به ماتقبال ويسئلة يخرى ليس لها يي تأثير على قرام القبول
مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.
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إقرام القبــــــول

قم بتضليل الحقل

 Declarationبعد قرا ة اإلقرار المتعلق بصحة المعلومات المقدمه في طلب االتحاق.

مالحظة:
اضغط ] [Checklistلحفظ التغييرات و العودة للقائمة الرئيسية.
اضغط ] [Continueلحفظ التغييرات و االنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات و عرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.
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الدف اإللكتـــــــــروني
بعد الضغط على ] [Finishسيتم االنتقال إلى صفحة الدفع اإللكتروني حيث يتوجب على كل متقدم دفع  222لاير قطري
بواسطة بطاقة االئتمان لكي يتم استكمال الطلب .اضغط ][Submit Payment

 .1ارخ رقم بطاقة االئتمان ثم اضغط الزر Continue
مالحظة هامة :الرجاء التأكر من صحة رقم بطاقة االئتمان
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 .2بعر الضغط للا الزر  Continueسيقوم النظام بالتأكر من صحة بطاقة االئتمان وبعر ذلك ستظهر الحقو األخرى
ويجب إرخا التالي:
o
o
o
o
o
o

اسم صاحب البطاقة
تاريخ االنتهاء
الرمز األمني للبطاقة الموجور خلف البطاقة
وقم بتضلي الحق My billing address is international
البلر
البرير اإللكتروني
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.3

بعد الضغط على الزر  Continueفي الصفحة السابقة ،ستظهر صفحة تفاصيل الدفع واضغط الزر Submit
Payment

اضغط ] [Submit Paymentبعد تأكد من بيانات الدفع كما مبين أعاله قم بطباعة مستند االستالم بالضغط على ] [Printكمةا
هو مبين في الصفحة التالية ثم اضغط على ]  [Continueلالنتقال إل صفحة تأكيد التسجيل.
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صفحة تأكيد التاجيل

تتضمن هذه الصفحة بيانات المتقدم بالطلب االلكتروني من حيث نوع الطلب والكليه االساسةية التةي تةم إختيارهةا وبيانةات الحسةاب
االلكتروني :إسم المستخدم وك لمة السر ،كمةا تتضةمن تعليمةات مراجعةة حالةة الطلةب وتعليمةات إسةتكمال إجةرا ات القبةول ،يرجةى
طباعه الصفحة واالحتفاظ بها.
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اضغط  Exitأعلى يمين الشاشة للخروج.
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