
 
 
 
 
 

 

 قواعد عامة

 ماكن املسموح بها.املركبة في الأ إيقافلى الحرم الجامعي يحق لحامل تصريح مراحب الدخول إ 

 باسمه  طرف املسجل خرى منأية أغراض ويعد استخدامها لأ ،قطرة تصريح مراحب عائدة لجامعة تبقى ملكي

أ
 
 حامله. بحق مخالفة تسجيل قد يترتب عليه سحب التصريح و/أوأ البيانات خرقا

 شعار لغاء صالحية تصريح مراحب دون إو إي فرد وكذلك سحب أي رفض دخول أتحتفظ جامعة قطر بحقها ف

 و تفسير.مسبق أ

 أ
 
 15مبلغ ديميين وغير الكاديميين واستحقاق للطلبة واملوظفين الكا يكون اإلصدار الول لتصريح مراحب مجانيا

 ريال قطري للموظفين. 25دار التصريح الثاني للطلبة ومبلغ صريال قطري عن إ

 يجب على صاحب امللصق  لضياع، السرقة، أو التلف،في حالة الحاجة إلعادة إصدار ملصق مراحب بسبب ا

معة قطر إلصدار ملصق جديد بتكلفة اإلبالغ عن فقدانها من خالل موقع مراحب، وزيارة قسم املواصالت بجا

. 100إضافية قدرها 
 
أريال قطري، وسيتم إلغاء امللصق القديم تلقائيا

 أ
 
 الى جامعة قطر. يعتبر تصريح مراحب ساري املفعول طاملا بقي حامله منتسبا

 خرى.أضرار أية أو أو مسح أالجدوى عند تعرضه لقص  يجب العناية بالتصريح لنه يصبح عديم 

  في حال التعدي أو مخالفة سياسة جامعة قطر يعد حامل التصريح والذي ترتبط بيانات تصريح مراحب باسمه

 آلخرين.ن التصريح مسؤولية صاحبه وليس اوذلك لأ ،هو الذي تقع املسؤولية عليه ويخضع لإلجراءات التأديبية

  لدى قسم املواصالت. اتعلوممن املركبة وتحديث املزالة التصريح على صاحبها إ يتوجباملركبة في حال بيع 

 .ال يمكن استرداد أي مبلغ يدفع للحصول على تصريح مراحب 

 /ملقدم الطلب وذلك بعد التحقق من معلومات اسم املستخدم 
 
التعريفي التابع  يصدر تصريح مراحب تبعا

 لجامعة قطر، وال ُيمكن لي أحد التقديم باإلنابة عن مقدم الطلب. 

أ

أ

أ



 
 
 
 

أ

أ

 اإلجراءات

  تقديم الطلب عبر االنترنت لخدمة إصدار التصاريح الجامعية )مراحب( الخاص بجامعة قطر عبر موقع الجامعة

 myQU (https://my.qu.edu.qa/cp/home/displaylogin.)اإللكتروني 

  نفسه أو قرابة من الدرجة الولى )الب، الم، أخ، أخت، الزوج(. املستخدميجب أن يكون صاحب املركبة 

 أوبة والتأكد من صالحيتها، وهي كاآلتي: إحضار نسخ مطبوعة من جميع املستندات املطلملستخدم على ا

أ.نسخة من استمارة صالحة للمركبة -

 مستخدم.لل نسخة من البطاقة الشخصية -

أ.نسخة من البطاقة الجامعية -

أ.في حالة كانت ملكية السيارة باسم الم ميالد املستخدمنسخة من شهادة  -

أ.الزوجة/الزواج في حالة كانت ملكية السيارة باسم الزوج عقد/إثباتنسخة من  -

 الستخراج واستالم التصريح. ستخدمامل حضورأ 
 
 شخصيا

 .إبراز البطاقة الجامعية أو الشخصية عند الحضور الستالم التصريح 

 .أيجب إلصاق التصريح على النافذة المامية للمركبة بأدنى الجانب اليسر

 الفيزا كارد أو املاستر كارد(، أو زيارة قسم الخزينة في  خدمة الدفع اإللكترونيالدفع باستخدام  لطالبيمكن ل(

 مبنى النشاط الطالبي في قسمّي البنين والبنات.

 من ذوي االحتياجات الخاصة، سيتم التنسيق مع قسم ذوي االحتياجات الخاصة لتسهيل  إذا كان الطالب

 أأ.وتسليم التصاريحعملية استخراج 

أ

أ
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