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استمارة تسجیل
مؤسسة التعلیم فوق الجمیع ال تمّیز على أساس العرق، األصول العرقیة، الدین أو اإلعاقة

معلومات مقدم الطلب
اسم مقدم الطلب

رقم البطاقة القطریة
البرید اإللكتروني 

جامعة قطراسم الجامعة

الجنسیة
الجنس

رقم التواصل

التخصص الدراسي
األولى/مستجدالسنة الدراسیةنوع الدرجة العلمیة

حالة اإلقامة (عّلم كل ما ینطبق
تأشیرة زیارةتأشیرة عائلیةالجئیعیش مع العائلةمولود في قطر

هل لدیك أي نوع من أنواع اإلعاقة؟هل أنت یتیم؟
هل انت متوقع او في انتظار أي مساعدة تعلیمیة أخرى؟

اذكر عدد سنوات الدراسة في قطر
معلومات الكفیل

رقم البطاقة القطریةاسم الكفیل
رقم التواصلصلة الكفیل

حدد عدد أفراد األسرة في قطر
حدد إجمالي الدخل المادي لجمیع أفراد األسرة في قطر

تعهد مقدم الطلب
تاریخ التقدیمتوقیع مقدم الطلب

إخالء المسؤولیة القانونیة لمقدم الطلب
 عند توقیع هذه االستمارة، أقدم طوعًا اإلذن والموافقة على استخدام أي من المعلومات المقدمة والمرفقة مع االستمارة. أفهم أن في حالة كانت أي من
 المعلومات المقدمة غیر صحیحة، خاطئة، مضللة أو غیر دقیقة، سأتحمل المسؤولیة القانونیة كاملة. كما أفهم أن في بعض الظروف المعینة یمكن

مشاركة هذه المعلومات والبیانات مع مؤسسات ومنظمات شریكة واألطراف األخرى

الستخدام الجامعة فقط
النعم هل تم قبول مقدم الطلب للتسجیل

هل تم منح مقدم الطلب أي نوع من المنح من قبل الجامعة؟
قم بتحدید ترتیب مقدم الطلب في القبول

التاریخ اسم الموظف/ة، رقم البطاقة الشخصیة و التوقیع
إخالء المسؤولیة القانونیة لقسم القبول في الجامعة

عند توقیع هذه االستمارة، أؤكد أن جمیع المعلومات المقدمة دقیقة في تاریخ تقدیمها ووفق سجالت الجامعة

برنامج الفاخورة للمنح الدینامیكیة في قطر
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هذه االستمارة متوفرة بواسطة برنامج الفاخورة ولیست للنسخ، التعدیل، التوزیع، أو البیع لمقدمي الطلبات

© الفاخورة، أحد برامج مؤسسة التعلیم فوق الجمیع
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