
تعهد كفالة مالية للطالب المقيد

قسم المنح والطلبة الدوليين 

بيانات المتقدم لتعهد الكفالة المالية للطالب

الوثائق المطلوبة

أنا الموقع أدناه، الكفيل المالي للطالب/الطالبة: -------------------------------- رقم القيد: ----------------------

الجنسية: ------------------ الموبايل: ------------------ البريد االلكتروني: --------------------------------

التخصص والكلية: --------------------------------- 

مرحلة الدراسة:

بموجب هذه الوثيقة، أوافق وأتعهد بما يلي:
1. التحاق الطالب/ الطالبة بجامعة قطر الستكمال الدراسة والحصول على تصريح إقامة في دولة قطر على كفالة جامعة قطر@.

2. كما أتعهد بأن أتحمل كافة المصاريف ا�كاديمية والمعيشية التي ستترتب على الطالب / الطالبة خالل فترة الدراسة في الجامعة وا�قامة في
دولة قطر، والتي تشمل : الرسوم الدراسية والكتب، السكن، الرعاية الطبية، المواصالت، الهجرة والجوازات، وغيرها والتي سيتم سدادها للجامعة

من حسابي الخاص. 

@ليس على الجامعة أن تتحمل أي مصاريف دراسية أو معيشية نظير اصدارها للطالب/ الطالبة تصريح با�قامة في دولة قطر

االسم

البريد االلكتروني

التوقيع

الجنسية

الهاتف

التاريخ

 دراسات عليابكالوريوس برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها

1.  للطالب المسجل في الجامعة تقديم "شهادة لمن يهمه ا�مر" مستخرج رسمي من إدارة التسجيل تفيد بالحالة الدراسية للطالب
2.  صورة من جواز سفر الطالب/الطالبة، والجواز يجب أن يكون صالح لمدة ال تقل عن سنة.

3.  على الطالب تعبئة نموذج " تعهد الطالب الدولي المتقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة على كفالة جامعة قطر".
4.  شهادة التقييم الطبي لتؤكد اللياقة الصحية للطالب والسفر خارج البالد بهدف الدراسة.

5.  صورة عن البطاقة الشخصية/جواز السفر للمتقدم بطلب الكفالة المالية.
6.  الوثيقة المالية التي توضح قدرة الكفيل المالي على تحمل مصاريف الطالب الدراسية والمعيشية خالل فترة اقامته في الدولة للدراسة:

الكفيل المالي المقيم في دولة قطر، على الطالب تقديم "ضمان بنكي" صادر من بنك من داخل دولة قطر موجه الى جامعة قطر ويحتوي
على مبلغ 20 ألف ريال قطري = 5470 دوالر أمريكي صالح لمدة خمس سنوات (لطلبة البكالوريوس والدكتوراه)،  لمدة ثالث سنوات

(لطلبة الماجستير) وسنة واحدة (لطلبة برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها) 

لنقل االقامة من الكفيل الحالي في دولة قطر إلى الجامعة (فقط): 

وثيقة توضح سبب تقديم طلب نقل كفالة (مثال: إلغاء عقد عمل الكفيل) و صورة عن ا�قامة الملغاة للكفيل حين مغادرته للدولة نهائيًا

لالستخدام الرسمي فقط

التاريخ: -------------------توقيع رئيس قسم المنح والطلبة الدوليين: -------------------

internationalstudents@qu.edu.qa :بنين: 3869-4403 | بنات: 3868-4403 | البريد االلكتروني

 ( الكفيل المالي يجب أن يكون طرف ثالث، وال يُسمح للطالب أن يكفل نفسه ماليًا )


