تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم دولة قطر عدد ( )4مقاعد منح دراسية البناء دولة
الكويت الستكمال مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي  6102/6102وذلك لاللتحاق بكليات
الجامعة و تخصصاتها المختلفة بحسب نسب القبول التي تحددها كل كلية و القدرة االستيعابية
لها ،على أن يتم تعبئة طلب االلتحاق و دفع رسوم التقديم االلكتروني ( 611لاير قطري) عبر
الموقع االلكتروني لجامعة قطر:

 ،www.qu.edu.qa/admissionفعلى الطلبة استيفاء

الشروط المطلوبة من جامعة قطر و على أن ال يقل المعدل عن  %27للمتقدم لكليات الهندسة و
القانون و اإلقتصاد علما ً بأن القبول تنافسي و على جميع الطلبة استكمال المتطلبات العامة
لكلياتهم قبل قبولهم بالتخصص الذي يتوقف على عدة معايير منها أداء الطالب في المرحلة
الثانوية واألداء في البرنامج التأسيسي و اختبارات تحديد المستوى والمقابالت (إذا لزم األمر
حسب الكلية و التخصص) ،و لشروط المنح المذكورة أدناه مع تزويد الوزارة بنسخة عن نموذج
التسجيل و القبول في الجامعة و نسخ عن االوراق الرسمية المطلوبة و ذلك حتى يتسنى للوزارة
استكمال اجراءات الضم للمنح و هي كاآلتي:
 -0أن يكون كويتي الجنسية.
 -6أن تكون الشهادة الثانوية حديثة صادرة عن العام األكاديمي (.)6102/6107
 -3أن ال يتعدى عمر الطالب عن المتقدم للبكالوريوس عن ( )63سنة.
 -4أن يكون المتقدم غير موظف.
 -7تصديق شهادة الثانوية العامة من سفارة دولة قطر و وزارة الخارجية في دولة الكويت.
 -2صورتين من جواز السفر.
 -2صورتين عن البطاقة المدنية للطالب و ولي أمره.
 -8صورتين عن شهادة الميالد.
 -9لمن يهمه األمر من التأمينات االجتماعية توضح أن الطالب غير موظف.
 -01عدد ( )6صورة شخصية حديثة بقياس (.)2x4
وعلى الطلبة الراغبين في التسجيل لدولة قطر مراعاة الشروط المذكورة أعاله و مراجعة الوزارة بعد
الحصول على القبول من الجامعة و تصديقه من سفارة دولة الكويت في قطر.

مالحظة:
 قبول الطالب المستجد بكليات جامعة قطر و تخصصاتها يكون قبوالً تنافسيا ً. قبول الطالب للدراسة في جامعة قطر يعد شرطا ً أساسيا ً في الحصول على منحة دراسية. بداية تقديم الطلبات االلكترونية لجميع المتقدمين اعتباراً من يوم االحد الموافق.6102/3/62
 الموعد النهائي الستالم المستندات المطلوبة بالنسبة للطلبة هو .6102/2/04 -تصرف المخصصات المالية للتخصصات التي توفدها الوزارة فقط .

