الخدمة الذاتية لنظام بانر
تقديم طلبات القبول

عزيزي المتقدم/عزيزتي المتقدمة،
شكرا على تقدمكم لاللتحاق بجامعة قطر .الرجاء االطالع على المعلومات التالية واالستفادة منها الستكمال البيانات المطلوبة في
طلب القبول بالشكل المطلوب ،في حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل على:
هاتف44034444:
بريد الكتروني:

adm.inquiry@qu.edu.qa

mybanner.qu.edu.qa: الدخول لصفحة بانر-1
Apply for Admission  اختيار-2

إنشاء الحساب االلكتروني للقبول

إذا قدمت طلب قبول سابقا عن طريق هذا الموقع:
 .1أدخل رمز المستخدم في حقل .Login ID
 .2أدخل كلمة السر في حقل .PIN
 .3اضغط  Loginلعرض قائمة طلبات القبول التي قدمتها سابقا أو لتقديم طلب جديد.
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إذا كانت هذه زيارتك األولى للموقع:
اضغط رابط . First time user account creation

1

.1
.2
.3
.4

.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 القبول.
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! مالحظة:
احرص على حفظ رمز المستخدم وكلمة السر لتتمكن من استكمال ومراجعة طلب القبول في المرات القادمة

تحديد نوع طلب القبول
Select an Application Type

مالحظة:
أنواع طلبات القبول هي:

 طلبة القبول المشروط والمبكر Early admission
هو القبول المشروط والمبكر للدراسة في جامعة قطر للطالب القطريين وأبناء القطريين وحملة الوثيقة القطرية وزوجات القطريين
المحققين للنتائج المطلوبة سواء للطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدراسة او للطلبة الذين انهو الثانوية العامة سابقا.

المتقدمين 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 وأتموا على األقل  24ساعة دراسية معتمدة طلبة
محولون إلى جامعة قطر ويمكنهم التقدم بطلب قبول من نوع تحويل لجامعة قطر.

 طلبة إعادة القبول Undergraduate Re-Admission
يمكن للطلبة الذين تركوا الدراسة في جامعة قطر العودة إلى مقاعدهم الدراسية عن طريق تقديم طلب إعادة القبول.

 الطلبة الزائرون Undergraduate Visiting
الطلبة المسجلين في جامعات أخرى والراغبين بدراسة فصول دراسية بجامعة قطر كطلبة زائرين.

 طلبة دراسة المقررات Undergraduate Non-degree
يمكن لجميع الطلبة الذين ال يسعون للحصول على درجة جامعية تقديم طلب القبول بجامعة قطر كطلبة دراسة المقررات.

 دراسة المقررات لطلبة كلية المجتمع CCQ Cross Registration
يوفر هذا البرنامج فرصة للطلبة للتسجيل في كل من جامعة قطر وكلية المجتمع في قطر في آن واحد ودراسة المقررات المطلوبة
للحصول على درجة البكالوريوس من كلية المجتمع.
طلبة البكالوريوس الثاني Undergraduate second degree


يمكن للطالب الذين سبق لهم الحصول على درجة البكالوريوس ويرغبون في االستمرار في دراستهم الجامعية في تخصص آخر
التقدم إلى جامعة قطر للحصول على شهادة جامعية ثانية.

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

 الدكتوراه PhD
هذا الطلب مخصص للطالبات والطالب الذين يرغبون االلتحاق ببرنامج أكاديمي يخولهم الحصول على درجة الدكتوراه.

تقديم طلب القبول

.1
.2
.3
.4
.5

اختر فصل االلتحاق من القائمة المجاورة لحقل  ،Admission Termإذ أن فصل االلتحاق هو الفصل الذي ترغب ببدء 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.
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أقسام البيانات المطلوبة

تعرض هذه الصفحة أقسام البيانات المختلفة المطلوب من الطالب استكمالها ،تساعدك القائمة في معرفة األقسام التي أكملها
 .الحظ أن تعبئة البيانات إجباري لبعض األقسام ،تعرف هذه األقسام
الطالب حيث تتغير الصورة المجاورة من
إلى
بجانب االسم .هناك أقسام أخرى غير إجبارية ،أي يتوقع من الطالب تعبئة البيانات في هذه األقسام فقط إذا
بوجود اإلشارة
انطبقت عليه البيانات المطلوبة.
اضغط  " Application is Completeالطلب مكتمل" إذا انتهيت من إدخال جميع البيانات و رغبت أن تتطلع إدارة القبول
على طلبك لتحديد قرار القبول ،ستتمكن الحقا من االطالع على حالة طلب القبول و لكنك لن تتمكن من تعديل البيانات المدخلة
عن طريق االنترنت .أما إذا رغبت باستكمال إدخال بياناتك في وقت الحق أو تعديلها فاضغط " Finish Laterاالنتهاء الحقا"

قبل أن تبدأ
Before Starting



يحتوي هذا القسم على المعلومات الهامة قبل التقديم والروابط الهامة ويتوجب االطالع عليها قبل االنتقال لألقسام االخرى:
عند االنتهاء من قراءة المعلومات يتوجب الموافقة على اإلقرار ادناه " أؤكد رغبتي بالتقدم بهذا الطلب وقد قرأت جميع التعليمات والمستندات المطلوبة
لطلبي.

االســـم
Name Confirmation
 .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 واالنتقال إلى القسم التالي.
اضغط ] [Finish Laterلحفظ التغييرات وعرض 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
Basic Personal Information
.1
.2
.3
.4
.5

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
ادخل رقم البطاقة الشخصية في الحقل المجاور لجملة  ، Qatari National ID,أما إذا كنت ال تملك بطاقة شخصdة قطرية
فيجب أن تدخل القيمة) (00000000000في هذا الحقل.

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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عنوان المنزل و رقم الهاتف
Home Address and Mobile

ادخل عنوانك حيث يمكنك تلقي مراسالت الجامعة.
.1
.2
.3
.4

ادخل رقم المنزل و اسم الشارع في حقل .Address
ادخل اسم المدينة في حقل .City
اختر الدولة من القائمة المجاورة لحقل .Country
ادخل رقم هاتفك في حقل  Mobile Phone Numberبالترتيب التالي :رمز المدينة إن وجد -اترك هذا الحقل فارغا 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 وعرض 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 الجنسية
Legal Status
 -1حدد الجنسية
 -2حدد مكان الميالد
 -3في حالة أن المتقدم غير قطري ،هل أحد األبوين قطري في الحقل
?If you are not a Qatari citizen, is one of your parents a Qatari citizen
غي قطرية هل الزوج قطري؟ يف الحقل
 -4يف حالة أن المتقدمة ر
?For non-Qatari female students, is your husband’s Qatari

 -5في 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
 -6اجب بنعم او ال في حال كنت من الطلبة 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 وعرض قائمة طلبات االلتحاق بغرض استكمال الطلب الحقا.
اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.

بيانات التواصل مع األبوين
Parent Contact Information
 .1ادخل عنوان البريد اإللكتروني الحد الوالدين في الحقل المجاور ل .Parent e-mail
 .2ادخل رقم الهاتف الحد الوالدين.
 .3اختر 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.
اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.
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بيانات المدرسة الثانوية التي تخرجت منها

High School
يفضل البحث عن مدرستك وإدخال رمز/كود المدرسة ولكن يمكنك تجاوز هذه الخطوة في حال لم تستطيع أيجاد كود/رمز
المدرسة مع ضرورة الضغط على لم أجد كود المدرسة
 -1اضغط رابط ] [Lookup High School Codeللبحث عن رمز المدرسة التي تخرجت منها.
 اختر الدولة التي تقع فيها المدرسة من القائمة.
 لعرض المدن التي تقع في الدولة المختارة اضغط [List Cities in Selected State, Province or
]Country
 اختر المدينة التي تقع فيها المدرسة من القائمة.
 اضغط ] [List High Schools in selected Cityلعرض جميع المدارس التي تقع في المدينة المختارة.
اضغط [Copy selected High School information to Data Entry
 اختر اسم المدرسة من القائمة.
] formلعرض بيانات المدرسة المختارة على الشاشة.
 -2إذا لم تجد رمز المدرسة ،يرجى الضغط على المربع المجاور ل " لم أجد كود المدرسة"
 -3ادخل التاريخ الذي أنهيت فيه دراستك الثانوية في حقل "تاريخ التخرج لشهادة الثانوية العامة" Graduation Date
High School



يجب إدخال تاريخ الشهادة كامال ،اذا كنت ال تعلم تاريخ الشهادة بدقة يمكنك ادخال اليوم والشهر  01/01ثم السنة
للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة الثانوية ،يرجى كتابة تاريخ التخرج المتوقع
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المعلومات المتعلقة بالكلية (األساسية) المطلوب االلتحاق بها
Primary College Preference
 -4اختر الكلية التي ترغب في االلتحاق بها من القائمة المجاورة لحقل  College Preferenceحيث أن الكليات التي تبدأ
بكلمة  Femaleتكون للبنات والتي تبدأ بكلمة  Maleتكون للبنين.
ً
 -5القبول في كلية معينة يعني القبول في برنامج عام للكلية وأما القبول في تخصص معين فيتم الحقا حسب أداء الطالب في
الجامعة ومتطلبات القبول والقدرة االستيعابية للتخصص.
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.

المعلومات المتعلقة بالكليات(الثانوية) المطلوب االلتحاق بها
Secondary College Preference
•
•
•

يتوجب إدخال الرغبة األساسية األولى اوالً بخطوه  (Primary College Preference) 7قبل اختيار الرغبة الثانوية
وسيكون خيار الكلية األساسية موضحا ً بجانب Primary Preference 1
يتوجب اختيار  4كليات اضافيه حسب األولوية بجانب الحقول .Preference 2, 3, 4, 5
الرغبات المدخلة يجب ان تكون مختلفة ،ال يجوز اختيار 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
اضغط الرابط  Return to Checklist without saving changesللعودة للقائمة الرئيسية بدون حفظ التغييرات.

المنح الدراسية
Scholarship Application
•
•
•

اختر نوع المنحة الدراسية من القائمة في الحقل Scholarship Type
الرجاء التأكد من اختيار نوع المنحة الصحيح من خالل االستفسار من موظفي المنح المتواجدون في إدارة القبول.
ادخل الرقم الوظيفي لألب في الحقل  Father Job IDإذا كان من موظفي جامعة قطر.
ادخل الرقم الوظيفي لألم في الحقل  Mother Job IDإذا كانت من موظفي جامعة 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.

معلومات إضافية
Additional Information
يقوم الطالب باإلجابة عن األسئلة بهذا القسم وذلك بكتابة رقم اإلجابة فقط في المستطيل المجاور لكل سؤال
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.

تحميل المستندات
Upload Documents
في هذا القسم يتوجب ارفاق جميع المستندات المطلوبة لنوع القبول.
 يتوجب تحضير نسخ الكترونية بجهازك لجميع المستندات المطلوبة وتحميل الوثائق المطلوبة في القائمة باألسفل حسب
الخطوات التالية:
 .1الرجاء اختيار نوع المستند من القائمة باألسفل )(Document Type

.2
.3
.4
.5





الختيار الملف المراد تحميله قم بالضغط على خيار )(Choose file
قم بالضغط على خيار رفع المستند )(upload
الملف الذي تم تحميله سيظهر باألسفل )(Documents Already Submitted
كرر الخطوات السابقة لتحميل بقية المستندات .

يمكنك تحميل  5ميغابايت كحد اقصى بحيث تكون الملفات من نوع PDF, JPEG, GIF, BMP, and TIFF :
اسماء الملفات يجب ان تكون باللغة اإلنجليزية.
يرجى العلم بأنه في حالة تم تحميل ملف يحمل نفس االسم والنوع لملف تم تحميله مسبقا فسيتم استبدال الملف السابق
 من الضروري تحميل جميع المستندات المطلوبة قبل االنتقال لألقسام التالية ،لن تتمكن الحقا من العودة وتحميل
الوثائق بعد انهاء عملية الدفع.
باألسفل بعد قراءة اإلقرار المتعلق باالنتهاء من تحميل جميع المستندات المطلوبة.
 قم بتضليل الحقل

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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إقرار القبول
Application Declaration


قم بتضليل الحقل

 Declarationبعد قراءة اإلقرار المتعلق بصحة المعلومات المقدمة في طلب 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.

الدفع اإللكتـــــــــروني
بعد الضغط على [ ]Finishسيتم االنتقال إلى صفحة الدفع اإللكتروني حيث يتوجب على كل متقدم دفع  200لاير قطري
بواسطة بطاقة االئتمان لكي يتم استكمال الطلب .اضغط []Submit Payment

 .1ادخل رقم بطاقة االئتمان ثم اضغط الزر Continue
مالحظة هامة :الرجاء التأكد من صحة رقم بطاقة االئتمان
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 .2بعد الضغط على الزر  Continueسيقوم النظام بالتأكد من صحة بطاقة االئتمان وبعر ذلك ستظهر الحقول األخرى
ويجب إدخال التالي:
 .1اسم صاحب البطاقة
 .2تاريخ االنتهاء
 .3الرمز األمني للبطاقة الموجود خلف البطاقة
 .4قم باختيار الحقل My billing address is international
 .5ادخل البريد اإللكتروني
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 .3بعد الضغط على الزر  Continueفي الصفحة السابقة ،ستظهر صفحة تفاصيل الدفع واضغط الزر Submit
Payment

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

صفحة تأكيد التسجيل

لقد أتممت طلبك بنجاح .ستظهر لك صفحة تتضمن بيانات المتقدم بالطلب االلكتروني من حيث نوع الطلب والكلية االساسية التي
تم اختيارها وبيانات الحساب االلكتروني :اسم المستخدم وكلمة السر ،كما تتضمن تعليمات مراجعة حالة الطلب وتعليمات استكمال
إجراءات القبول ،يرجى طباعه الصفحة واالحتفاظ بها.

اضغط  Exitأعلى يمين الشاشة للخروج.

مالحظة هامة :سيتم إرسال رسالة تأكيد على بريدك اإللكتروني الذي قمت بتزويدنا به في هذا الطلب في خالل
 10أيام عمل كحد اقصى.

لمتابعه حالة الطلب االلكتروني:
 .1أدخل رمز المستخدم في حقل .Login ID
 .2أدخل كلمة السر في حقل .PIN
 .3اضغط  Loginلعرض قائمة طلبات القبول التي قدمتها سابقاً.
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الذهاب الى قسم  Processed Applicationsوالضغط على فصل التقديم المدرج اسفل Admission Term

صفحة Application Summary
هذه الصفحة تعرض ملخصا للطلب االلكتروني الذي تم تقديمه باإلضافة الى إمكانيه االطالع الى حالة المستندات التي تم تسليمها
واالطالع على القرارات بعد اعالن القرارات.
اهم المعلومات المتوفرة:
 : Name -1اسم الطالب صاحب الطلب
 :Web User ID -2اسم المستخدم للطلب االلكتروني
 :Action -3بإمكان الطالب من خالل الرابط الموضح االطالع على ترتيب خيارات الكليات الثانوية باإلضافة الى تغيير
خيارات الكليات الثانوية.
 : Admission Type -4نوع الطلب االلكتروني الذي تم اختياره
 :College -5الكلية األساسية التي تم تحديدها.
 -6قسم المتطلبات :Requirements
هذا القسم يوضح المستندات المطلوبة من الطالب ،كما يوضح المستندات التي تم تحميلها الكترونيا وتاريخ التسليم
باإلضافة الى حالة المستند كالتالي:






 :Uploaded File Pending Reviewالحالة األساسية للمستند الذي تم تحميله ،هذه الحالة تصف بأن مستنداتك لم يتم
االطالع عليها ومراجعتها من قبل الموظف حتى اآلن.
 : Uploaded file Acceptedالمستند مقبول
 :Uploaded File Not Acceptableالمستند غير مقبول وذلك ألسباب منها أن الملف الذي تم تحميله خاطئ أو غير
مكتمل او غير واضح .وسيتوجب على الطالب إعادة ارسال المستند الصحيح .سيتم التواصل مع الطالب لتزويده برابط
الكتروني إلعادة تحميل المستندات المرفوضه.
 :Document Analysis and Evaluationالمستند (الشهادة) يمر بمرحلة المعادلة والتقييم وبعد مراجعتها سيتم تحويل
الحالة الى مقبول او مرفوض.
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