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قسم اإلرشاد والتوجيه
برنامج أولياء األمور
في جامعة قطر ،يسعى إلشراك أولياء األمور في حياة أبنائهم التعليمية ،وتشجيعهم للتواصل
مع الجامعة ،لضمان نجاح ابنهم و ابنتهم في رحلتهم الجامعية.
رسالتنا
تتمثل رسالة برنامج أولياء أمور الطلبة ،في تيسير و تطوير و دعم العالقات الدائمة بين الجامعة
وأولياء األمور ،ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة في العملية التعليمية والتطويرية لطلبة
جامعة قطر ،مما يدعم المهمة التعليمية للجامعة.
خدماتنا
إضافة لتنظيم اللقاء التعريفي الخاص بأولياء أمور الطلبة الجدد ،فإن برنامج أولياء األمور
يسمح لألهل باالطالع على الوضع األكاديمي ألبنائهم ،واستخدام المكتبة ،والمرافق الرياضية
كالنادي الرياضي وبرك السباحة.
ابق على اتصال
يعد أولياء األمور جزءاً مهم ًا من المجتمع الجامعي بجامعة قطر ،لذا فإننا نسعى للتواصل
بشكل فعال معكم ،ونشجعكم للتواصل الدائم معنا والمساهمة الفعالة في الفعاليات
القادمة وأهمها ملتقى أولياء األمور ،الدورات والورش ،واللقاء التعريفي ،إضافة إلى حضور
العديد من الفعاليات على مستوى الجامعة ،ومتابعة أخبار الجامعة من خالل قنوات التواصل
المتعددة ومنها التواصل االجتماعي كالفيسبوك وتويتر واليوتيوب.
استعارة الكتب من مكتبة الجامعة
يسمح لألهل بعد أن يملؤوا استمارة التواصل ودفع مبلغ مالي رمزي استعارة الكتب من
المكتبة ،طالما أن ابنائهم يدرسون في جامعة قطر ،حيث تقوم المكتبة بإصدار عضوية لألم
أو أالب مقابل مبلغ ضمان قدره مئتي ريال قطري ،يسترده األهل عندما يتخرج ابنهم /ابنتهم من
جامعة قطر.
األنشطة الرياضية
يسمح ألولياء األمور باستخدام المرافق الرياضية كالنادي الرياضي ،المسبح ضمن سياسات
وإجراءات معينة مقابل مبلغ رمزي « 200ريال قطري لالشتراك السنوي».
تصريح الدفع اإللكتروني لولي األمر
يمكن لولي األمر أو أية جهات أخرى ،دفع الرسوم الدراسية نيابة عن الطالب ،وذلك عن طريق
خدمة الدفع اإللكتروني  .E-payment TouchNet Systemويستطيع ولي االمر أو الجهة
المخولة ،الدخول إلى حساب الدفع اإللكتروني بعد الحصول على تصريح من الطالب  ،لمزيد
من المعلومات يمكن التواصل معنا على .parents@qu.edu.qa
دليل أولياء األمور
يقدم دليل أولياء األمور معلومات قيمة عن رؤية ورسالة جامعة قطر ،إضافة إلى معلومات عن
الحياة في الجامعة ،التسهيالت والمرافق ،معلومات التواصل مع الجامعة ،والتقويم االكاديمي
للسنة الحالية .كما يقدم اقتراحات لتسهيل مرحلة انتقال األبناء للحياة الجامعية ،ويستعرض
الدليل معلومات تتعلق بالخدمات المقدمة لجميع طالب جامعة قطر.

