المنح الدراسية من مؤسسة قطر
عملية االختيار واإلخطار
ّ
يقوم فريق المنح الدراسية بمراجعة جميع الطلبات للتأكد
ّ
ّ
 وسوف يتلقى.من توفر المعايير المطلوبة في المتقدمين
المتقدمون الذين وقع عليهم االختيار رسالة إخطار تتضمن
.المعلومات المتعلقة بتفاصيل الخطوات الالحقة
التقييم واالختيار

ً يتم تقييم الطالب
 ويكون االختيار،بناء على معدلهم التراكمي
ّ
ُ
ًّ
ً ،تنازليا
بدءا بمن حققوا أعلى الدرجات حتى تشغل كافة المقاعد
.المخصصة لكل فرع جامعي
المراقبة والتجديد
) أو أكثر طول3.6( ينبغي للطالب الحفاظ على معدل تراكمي
مدة دراستهم لالستمرار في تلقي منحة الجدارة األكاديمية من
ّ
ً
 يتعين على الطالب تقديم بيان،وبناء على ذلك
.مؤسسة قطر
 في نهاية كل فصل-عبر منسق فرع الجامعة- رسمي بالدرجات
ُّ
ِّ َ
 وبعد ذلك يحدد فريق المنح الدراسية مدى تحقق.دراسي
.شرط المعدل
ّ
 يتلقى،وفي حال لم يتمكن الطالب من تحقيق المعدل المطلوب
ُ
ً
 ويوضع في،في المرة األولى إنذارا من خالل البريد اإللكتروني
ّ
 وخالل مدة االختبار يتعين.مرحلة اختبار لمدة فصل دراسي واحد
ّ
على الطالب تعديل معدله من أجل االستمرار في الحصول على
 يتم إنهاء المنحة وإبالغ، وفي حال عدم حصول ذلك.المنحة
.الطالب بذلك

المواعيد السنوية للتقديم من أجل الحصول
:على منحة

أنواع المنح الدراسية
منح الجدارة األكاديمية
منح الشركات الخاصة

الطالب المؤهلون

ّ
الطالب الجامعيون المسجلون بدوام كامل ممن أتموا فصلين
، جامعة حمد بن خليفة:دراسيين من الدراسة الجامعية في أي من
 أو وايل،أو جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر
 أو، أو جامعة تكساس إي أند أم في قطر،قطر-كورنيل للطب
 أو، أو جامعة جورجتاون في قطر،جامعة كارنيجي ميلون في قطر
.جامعة نورثوسترن في قطر
.)3.6( الحد األدنى لمعدل الدرجات هو

متطلبات المنحة

ُ
يطلب من جميع الطالب المؤهلين لطلب منحة دراسية تقديم
طلباتهم مع المستندات الواردة أدناه إلى الخدمات المالية للطالب
 يونيو من كل5  مايو إلى15 في مؤسسة قطر خالل الفترة ما بين
 مع العلم بأن هذا الموعد ثابت ال يتغير كل عام إال إذا اقتضت،عام
 فسنقوم بإبالغ، وفي حال تم تغيير موعد التقديم،الضرورة ذلك
ًّ
.كافة فروع الجامعات خطيا قبل حلول الموعد الجديد

المستندات المطلوبة هي
 وهو متوفر على،طلب إلكتروني للحصول على منحة دراسية
https://fas.qf.org.qa
.بيان رسمي بالدرجات
.خطاب توصية من أعضاء هيئة التدريس

 مايو15 :تاريخ بداية التقديم

.صورة عن جواز السفر والبطاقة الشخصية القطرية

* يونيو5 :الموعد النهائي للتقديم

.بيان الستصدار سجالت الطالب

QF SCHOLARSHIPS
SCHOLARSHIPS TYPES
Merit scholarship
Private company’s scholarship

SELECTION PROCESS AND NOTIFICATION
The scholarship team reviews all applications to make
sure they meet the required criteria. Selected applicants
will receive a notiﬁcation letter and an information
package detailing the next steps to be taken.

STUDENT ELIGIBILITY
Full time students who have completed two
semesters of undergraduate study at: Hamad Bin
Khalifa University, Virginia Commonwealth University
School of the Arts in Qatar, Weill Cornell Medicine –
Qatar, Texas A&M University at Qatar, Carnegie Mellon
University in Qatar, Georgetown University in Qatar, or
Northwestern University in Qatar

RANKING AND SELECTION.

Minimum 3.6 GPA

MONITORING AND RENEWAL

SCHOLARSHIP REQUIREMENTS
Qualified students are required to submit their application
and supporting documents to the QF Student Financial
Services between May 15th and June 5th each year. This
deadline remains the same each year, however, should a
change to this schedule be necessary we will inform all
campuses in writing ahead of time.

REQUIREMENTS ARE:
Scholarship application, available on
https://fas.qf.org.qa

Ranking of students will be based on their cumulative
GPA, and selection will start from the highest achievers
downwards until all scholarships assigned for each Qatar
downwards until all scholarships assigned for each each
university are filled.

Students are expected to maintain a GPA of 3.6 or higher
throughout their studies in order to continue receiving
the QF merit scholarship. Therefore, students are
required to submit an official transcript (through their
university coordinator) by the end of each academic
semester. The scholarship team will then determine if
the GPA requirement has been met or not.
In case the required GPA is not maintained, in the first
instance the student will receive a warning notification
by email and will be placed under probation for one
academic semester. During the probation period,
the student is expected to raise the GPA to meet the
minimum requirement in order to keep the scholarship.
If this does not happen, the scholarship will be
terminated and the student will be notified accordingly.

Official transcript
Two letters of recommendation from a faculty member
Photocopies of passport and Qatari civil ID
Student records release form

ANNUAL DEADLINES FOR SCHOLARSHIP
APPLICATION
Application Start Date: May 15th
Application Deadline: June 5th*

.* يتعين تقديم جميع المستندات الشخصية قبل حلول الموعد النهائي للتقديم
 حيث تكافئ.تلتزم مؤسسة قطر بمساعدة الطالب في تحقيق هدف الحصول على التعليم الجامعي
المتفوقين منهم بتوفير عدة منح دراسية حسب الجدارة األكاديمية في جامعة حمد بن خليفة و فروع الجامعات
.العالمية الرائدة في المدينة التعليمية
sch@qf.org.qa  يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني،ولمزيد من المعلومات حول المنح الدراسية المقدمة من مؤسسة قطر

* All personal documents must be submitted prior to the application deadline.
Qatar Foundation is committed to helping undergraduate students at Education City achieve their goal of a
university education. Each year, the QF Student Financial Services awards several merit-based scholarships to
undergraduate students enrolled at the Qatar campuses of some of the world’s leading universities in Education City.
These scholarships reward high-achieving students and assist them throughout their academic careers.
For more information on QF scholarships, please email us on sch@qf.org.qa

QF SCHOLARSHIP FAQs:
1. Who is eligible for QF Scholarship?
Full-time students
Undergraduate students who have completed at least two
consecutive academic semesters in the same program
at: Hamad Bin Khalifa University, Virginia Commonwealth
University School of the Arts in Qatar, Weill Cornell Medicine
– Qatar, Texas A&M University at Qatar, Carnegie Mellon
University in Qatar, Georgetown University in Qatar, or
Northwestern University in Qatar
Students achieving a GPA of 3.6 or higher
Those holding a good standard of conduct within the Education
City community
2. What is the deadline for my scholarship application?
Sophomores, juniors, or seniors can submit their application
from May 15th until June 5th of each year.
3. How can students apply for QF Scholarship?
The online application form is available on https://fas.qf.org.qa.
Students can use their financial aid account to access the
scholarship application. Once signed in, click “Apply for
Scholarship” and the system will lead you through the whole
application process.
In case a student does not have a financial aid account, they
can create one that can be used for this purpose.
4. Do students have to reapply for scholarship every year?
No. Once a student’s university updates his or her GPA in the
FAS system, and he or she has achieved the required GPA, the
scholarship award will be renewed automatically.
5. Which languages are acceptable while submitting documents
on the online application?
Only Arabic and English documents are acceptable for the
application, in PDF format only.
6. How is selection determined?
The QF SFS mission is to support talented students.
Candidates will be selected until all the dedicated seats
for scholarship recipients are filled.
7. What does scholarship cover?
Scholarship awards cover only tuition and books required
for class.
8. How will students know the status of their application?
New applicants will be notified once a decision has been made
regarding their application. Returning students will be
notified once their applications are renewed.
9. What should I do after being notified?
Each notified student will be required to set an appointment
through the online scholarship system https://fas.qf.org.qa
to visit the QF SFS in order to sign the necessary scholarship
documents (wherever required), and to receive the original
agreement or award letter.
10. May a student combine financial aid with scholarship?
A student cannot submit a joint application for financial aid
and scholarship. However, should a student be selected to
receive the QF scholarship, they will be offered the choice to
reject the offer and accept the financial aid award.
11. Do students need to inform the QF Student Financial
Services if they are receiving any kind of additional aid, such
as scholarships, FAFSA, a Pell Grant, or other funds?
Selected students are required to inform Student Financial
Services of any additional financial-based aid or scholarships,
either in the appropriate field on their application or by
sending an email to sch@qf.org.qa.

:األسئلة المتكررة حول المنح الدراسية من مؤسسة قطر
12. Can scholarship decisions be appealed?
No.
13. Can a student apply for a summer course while they are
on scholarship?
Yes, if they fulfill the following requirements:
Must have achieved the required GPA to renew their
scholarship before submitting the summer course request
The summer course cannot be a repeat of a course scheduled
previously during fall or spring of the same academic year
The summer course cannot replace the same course dropped
previously by the student during fall or spring of the same
academic year
The summer course credits should bring the expected
graduation date forward by at least one semester
International students must bear the extra cost of staying in
the residence halls during the summer course
If the QF SFS finds the student was not able to graduate
earlier by at least one semester, then the cost of summer
course(s) will be deducted from the student’s award for his or
her of last year of study, unless the scholarship agreement
was terminated before their senior year.
14. What are the working hours of the QF Student
Financial Services?
Sunday - Thursday: 7:30 AM until 3:30 PM
.
15. How is it possible to contact the QF Student
Financial Services?
You can contact us in the following ways:
Contact us via phone at +974 44540846 or +974 44546009
You can email us at sch@qf.org.qa depending on the nature of
your inquiry
16. Should I make an appointment if I want to speak to someone
about my scholarship?
Yes, kindly send an email to sch@qf.org.qa, or make a phone
call prior to your visit.
17. How do recommendation letters affect the
selection criteria?
Recommendation letters are intended to illustrate student
conduct. They are used during internal evaluation, and are
only acceptable from a faculty member/instructor.
18. Does the applicant only need a GPA of 3.6 or above in one of
the semesters, or in both fall and spring of the
application year?
The applicant’s full cumulative GPA is taken
into consideration.
19. Some students take summer courses to boost their GPA; will
this be taken into consideration?
Summer courses cannot be taken into consideration, neither
to apply for QF Scholarship nor to renew it.
20. Can a student apply for scholarship with 3.59 GPA?
The GPA requirements are not flexible, and applicants
must have achieved a minimum 3.6 GPA to be eligible for
QF Scholarship. Alternatively, if a student is awarded a
scholarship and is unable to maintain a 3.6 GPA throughout
the academic year, their scholarship reward will be canceled.
21. Are students required to upload all the required documents
for the application themselves?
Yes, it will be the responsibility of each student to upload all
the required documents, including their recommendation
letters.

 هل يمكن استئناف القرارات الخاصة بالمنح؟.12
.ال يمكن استئناف القرارات الخاصة بالمنح
ّ
 هل يمكن للطالب التقدم لاللتحاق بفصل صيفي أثناء تلقي.13
المنحة؟
يمكن للطالب المقبول في برنامج المنح الدراسية التقدم لاللتحاق
:بفصل صيفي إذا تحققت المتطلبات التالية
تحقيق المعدل المطلوب لتجديد المنحة قبل التقدم بطلب االلتحاق
.بالفصل الصيفي
ّ
أن ال يكون الفصل الصيفي إعادة لمادة قد سجل فيها الطالب
ً
.سابقا أثناء فصلي الخريف أو الربيع للعام الدراسي نفسه
ً
أن ال يكون الفصل الصيفي استبدال لمادة أخفق فيها الطالب
.من قبل أثناء فصلي الخريف أو الربيع للعام الدراسي نفسه
ينبغي أن يؤدي االلتحاق بالفصل الصيفي إلى تقريب تاريخ تخرج
ً
ً
.الطالب المتوقع فصل واحدا على األقل
ّ
على الطالب الدوليين تحمل التكلفة اإلضافية للبقاء في مباني
.السكن الجامعي أثناء الفصل الصيفي
ّ
إذا وجد مكتب الخدمات المالية للطالب أن الطالب ال يمكنه التخرج
ً
 يتم خصم تكلفة الفصل أو الفصول،مبكرا بفصل واحد على األقل
 إال إذا تم فسخ اتفاقية المنحة،الصيفية من منحة آخر عام دراسي
.قبل العام الرابع للدراسة
 ما مواعيد العمل في الخدمات المالية للطالب لمؤسسة قطر؟.14
مواعيد العمل في مكتب الخدمات المالية للطالب من األحد إلى
ً
ً
.مساء
3:30  صباحا حتى7:30  من الساعة،الخميس
 كيف يمكن التواصل مع الخدمات المالية للطالب في مؤسسة.15
قطر؟
: يمكنكم االتصال بنا عبر إحدى الوسائل التالية،حسب طبيعة االستفسار
+974 44546009  أو+974 4454084 االتصال بنا على رقمي الهاتف
sch@qf.org.qa إرسال رسالة إلكترونية إلى

ّ
ّ
 من الطالب المؤهلون للحصول على منحة دراسية من.1
مؤسسة قطر؟
:يجب على جميع المتقدمين أن يكونوا من
الطالب االجامعيين الذين يدرسون بدوام كامل واستكملوا على األقل
فصلين دراسيين متتاليين في نفس البرنامج في إحدى جامعات المدينة
 أو جامعة فرجينيا كومنولث كلية، جامعة حمد بن خليفة:التعليمية وهي
 أو جامعة تكساس،قطر- أو وايل كورنيل للطب،فنون التصميم في قطر
 أو جامعة جورجتاون، أو جامعة كارنيجي ميلون في قطر،إي أند أم في قطر
. أو جامعة نورثوسترن في قطر،في قطر
.) أو أكثر3.6( الطالب الجامعيين الحاصلون على معدل درجات
َ
الطالب الجامعيين الذين يحظون بسمعة طيبة في مجتمع
.المدينة التعليمية
ّ
 ما هو الموعد النهائي للتقدم بطلب منحة دراسية؟.2
يمكن للطالب المؤهلين أن يتقدموا بطلباتهم خالل الفترة
ّ  يونيو من5  مايو إلى15 من
.كل عام
 كيف يمكن التقدم للحصول على منحة دراسية من مؤسسة قطر؟.3
يمكن تعبئة نموذج التسجيل عبر اإلنترنت المتوفر على الموقع
 كما يمكن استخدام حساب الدعم المالي،https://fas.qf.org.qa
 وذلك بالنقر على،للوصول إلى نموذج التقدم للمنحة عند تسجيل الدخول
” وسيقودك النظام إلى عملية التقديمApply for Scholarship”
 فيمكنك إنشاء حساب، وإن لم يكن لديك حساب للدعم المالي.كاملة
.واستخدامه لتحقيق هذا الغرض
 هل ينبغي للطالب إعادة التقديم للحصول على منحة كل عام؟.4
ً
 إذ يتم تجديد الطلب تلقائيا عند قيام،ال ينبغي للطالب إعادة التقديم
الجامعة التي يدرس فيها بتحديث معدل درجاته في نظام الدعم المالي
.وتحقيقه للمعدل المطلوب
 ما اللغات المقبولة عند تقديم نسخ الوثائق المطلوبة خالل تقديم.5
الطلب عبر اإلنترنت؟
،تقبل الوثائق باللغتين العربية واإلنجليزية فقط عند تقديم الطلب
. فقطPDF وبصيغة

 هل ينبغي تحديد موعد للتحدث مع أحد الموظفين حول.16
المنحة الدراسية؟
 يرجى توجيه،في حال وجود رغبة بالتحدث مع أحد الموظفين حول المنحة
ً
. أو االتصال هاتفيا قبل الزيارةsch@qf.org.qa رسالة إلكترونية إلى

 كيف يتم االختيار؟.6
تتلخص مهمة الخدمات المالية للطالب في مؤسسة قطر في دعم
ً
 ويتم اختيار المرشحين إلى أن يتم شغل جميع.الطالب المتفوقين أكاديميا
.األماكن المخصصة لمتلقي المنح

 كيف تؤثر خطابات التوصية على معايير االختيار؟.17

 ماذا تغطي المنحة؟.7
تقتصر تغطية المنح المقدمة على مصاريف الدراسة والكتب المطلوبة
.للفصول الدراسية

 وتستخدم الخطابات أثناء.الغرض من خطابات التوصية إبراز سلوك الطالب
ُ
ّ
. وال تقبل إال من أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين،التقييم الداخلي
) أو أعلى في أحد3.6(  هل يحتاج المتقدم إلى معدل درجات.18
الفصلين الدراسيين فقط أم في فصلي الخريف والربيع للعام الذي
ُ
يقدم فيه؟
.ما يؤخذ في االعتبار هو المعدل التراكمي الكامل للدرجات فقط
 فهل، يحضر بعض الطالب الفصل الصيفي لتحسين معدل الدرجات.19
يوضع ذلك في االعتبار؟
ً
سواء كانت عند التقدم للحصول
،ال تؤخذ الفصول الصيفية في االعتبار
.على منحة جامعة حمد بن خليفة أو عند تجديدها
) التقدم للحصول3.59(  هل يمكن لطالب حاصل على معدل درجات.20
على منحة؟
ٍّ
) كحد أدنى3.6( يتوجب على ً الطالب الحصول على معدل تراكمي يبلغ
،ليكون مؤهل لتقديم طلب منحة الجدارة األكاديمية من مؤسسة قطر
أما
َ ْ .وال يمكن قبول أي معدل أدنى من المعدل التراكمي المطلوب
 فمن الممكن أن تلغى،المنحة الدراسية أو تجديدها
بالنسبة إلى إلغاء
َ َ َ ُ
َّ َ ُ
المنحة الدراسية المقدمة للطالب في حال لم يتمكن من تحقيق المعدل
.التراكمي المطلوب خالل فصليين دراسيين متتاليين
 هل ينبغي للطالب تقديم جميع المستندات المطلوبة لعملية.21
التقديم بأنفسهم؟
 بما في،تقع مسؤولية تقديم جميع المستندات المطلوبة على الطالب
.ذلك خطاب التوصية

 كيف يمكن للطالب معرفة حالة الطلب الذي قدمه؟.8
ّ
.يتلقى المتقدمون الجدد إخطارات عند التوصل لقرار بشأن طلباتهم
ّ
.ويتلقى الطالب المنتظمون إخطارات فور تجديد طلباتهم
ّ
 ما الذي ينبغي للطالب القيام به بعد تلقي اإلخطار؟.9
يتعين على الطالب المقبولين في برنامج المنح الدراسية تحديد موعد
 من أجلhttps://fas.qf.org.qa عبر نظام الخدمات المالية على اإلنترنت
زيارة مكتب الخدمات المالية للطالب لتوقيع وثائق المنحة (إذا كان ذلك
ً
 والحصول على نسخة أصلية من االتفاق أو خطاب الحصول على،)مطلوبا
.المنحة
 هل يمكن الجمع بين الدعم المالي والمنحة؟.10
 ولكن إذا ما وقع.مشترك للدعم المالي والمنحة
ّ ال يمكن تقديم طلب
 سيكون له حق،االختيار على الطالب لتلقي منحة جامعة حمد بن خليفة
.رفض المنحة واالستمرار بطلبه للحصول على الدعم المالي
الطالب إبالغ الخدمات المالية للطالب في مؤسسة
 هل يتعين على.11
ً
قطر إذا ما كان حاصل على أي شكل من أشكال المساعدة
 مثل المنح الدراسية أو المساعدة الفدرالية للطالب،اإلضافية
“بل” أو أي تمويل آخر؟
ِ ) أو منحةFASFA(
يتعين على الطالب المقبولين في برنامج المنح الدراسية إبالغ مكتب
للطالب في الجامعة بشأن أي مساعدات مالية إضافية أو
الخدمات المالية
ْ
ً
سواء ِب ِذك ِر ذلك في الحقل المناسب في طلب المنحة أو عبر
،منح دراسية
sch@qf.org.qa إرسال رسالة إلكترونية إلى

