
 

 ۳طضظ أكتوبر  ۹ظ الثّثاء

 للنشر الفوري

  

 بيان صخفً:

التابك لمؤسسٌ قطر برنامح الجسر األ مك جامقٌ لرب يدذل فً شراكٌ كاديمً 

 البريطانيٌ بريستول انجلترا

 

َىم ، للتزبُت والعلىم وتٌوُت الوجتوعولع بزًاهج الجسز األكادَوٍ، أدذ هزاكز هؤسست لطز 

 .البزَطاًُت بزَستىلاتفالُت تعاوى هع جاهعت غزب اًجلتزا ، ٨۳۱۰أكتىبز  ٨٢اإلثٌُي الوىافك 

لطالب بزًاهج الجسز األكادَوٍ الذَي استىفىا شزوط المبىل واتوىا الفزصت االتفالُت  وٌخوت

 دراستهن فٍ بزًاهج الجسز األكادَوٍ فٍ لطز بٌجاح االلتذاق هباشزًة بالسٌت األولً إلدذ

 العذَذة دوى خىض غوار سٌت تأسُسُت أخزي.  بزَستىلبزاهج جاهعت غزب اًجلتزا 

 

َ وباإلـافٌ لذلك يقوم البرنامح للمٌ اإلنجليزيٌَ والرياـياتَ والقلومَ وموارات الخاسوبابرنامح الجسر األكاديمً  يدرس طّب

أكثر ن يوويشكل القطر. وا أيصاً الّزمٌ ليس فقط للقبول فً الجامقٌَ ولكن للنجاح في والمقارف المختوىتزويدهم بو وممواراتبتطوير 

فً جنوب لرب لتقليم القالً لأكبر مزود  بريستولجامقٌ لرب انجلترا  وتقتبرذريجً برنامح الجسر األكاديمً. فدد من   ۰٪ؾمن 

َ وتصنف الجامقٌ ـمن أفـل ست دولٌ ٪غ۱طالب أجنبً من  ٪٪٪۳طالبَ من بينوم  ٪٪٪َ٪۳ خيث ينتسب إليوا أكثر من لتراجان

تمكن سيهذا ودقيقٌ من لندن.  ٪۹بقد  فلٍالجامقٌ خرم قك يَ وللخياة القمليٌ فً مدى نجاخوا فً إفداد الطّبجامقات بريطانيٌ 

اِذتيار من بين مجموفٌ واسقٌ من البرامحَ بما فً ذلك الوندسٌَ  فند التخاقوم بتلك الجامقٌ من األكاديمًبرنامح الجسر طّب 

 َ والخوسبٌَ و البناء والوندسٌ المقماريٌ.التجارةو

 

جامقٌ لرب انجلترا بوفميد تنفيذي لكليٌ البيٌُ والتكنولوجيا مسافد َ ناُب مستشار أُلومالًالبروفيسور بول  ولقيو

َ فقد أدركنا مؤسسٌ قطربلقمل فً شراكٌ مك برنامح الجسر األكاديمً ا بريستولجامقٌ لرب انجلترا  سري" َبريستول

لرب  جامقٌوتفذر للتفوق فً الجامقٌ.  يتم تطوير مواراتومالذين و قاليٌالذريجً برنامح الجسر األكاديمً  كفاءة مدى 

 اِستراتيجيٌ ناطّبنا من شراكات ديستفإذ يَ التً المومٌ لمجال الصنافٌ دوراتواوة جودال القاليٌ رامجواببانجلترا بريستول 

 " .شركٌ رولز رويسهيوليت باكارد و َ والتً من بينوا شركٌمك الشركات الراُدة المتقددة

 



 

ثلث ذريجً فقد التخق أكثر من فلٍ سبيل المثالَ  َخثون فن فرص للدراسٌ فً المملكٌ المتخدةابالن والطّب القطري فددتزايد وي

 فً القام الماـً للدراسٌ فً جامقات المملكٌ المتخدة .برنامح الجسر األكاديمً 

 

مك  يٌ المبرمٌمسافد للشؤون األكاديميٌ فً برنامح الجسر األكاديمًَ ان اِتفاقالمدير الوأشار الدكتور مارك نيوماركَ 

فً نوح م"برنامح الدراسات وال َبرنامح الجسر األكاديمً ألن ذريجًفاُدة ذاصٌ ل لواتول بريس جامقٌ لرب انجلترا

 القديد ممن طّبنا " . مك ميولإلٍ خد كبير  ٍتماشيبريستول  جامقٌ لرب انجلترا

 

الخاديٌ فشر التً التقاون هً إتفاقيٌ جامقٌ لرب انجلترا بريستول بين برنامح الجسر األكاديمً وتفاقيٌ اِ والجدير بالذكر أن هذه

أن برنامح الجسر األكاديمً يقتبر أرقٍ ببريستول  جامقٌ لرب انجلتراقترف وتأجنبيٌ.  ٌقبرنامح الجسر األكاديمً مك جاما ابرمو

فاقيٌ ققت اتبين الجامقات األجنبيٌ التً وومن الذليح.  منطقٌ قطر وربما فًدولٌ فً  للدراسٌ الجامقيٌ تخـيرللمؤسسٌ أكاديميٌ 

جامقٌ برونيلَ جامقٌ ليدز متروبوليتانَ جامقٌ نورثمبرياَ جامقٌ سوانسًَ جامقٌ  ما يلً:  برنامح الجسر األكاديمًتقاون مك 

 فً بريمن جامقٌ جاكوبسوبرادفوردَ جامقٌ ايست انجلياَ جامقٌ بورتسموثَ جامقٌ ساوث ويلز فً نيوبورتَ جامقٌ يوركَ 

 .قطر-مك جامقٌ قطر وكليٌ شمال األطلنطًاتفاقيٌ تقاون برنامح الجسر األكاديمً فقد أبرم قطر  . أما فً دولٌألمانياب

 

هعزض فٍ  وجاهعت غزب اًجلتزا بزَستىلوسُشارن هوثلىى عي بزًاهج الجسز األكادَوٍ 

، هي ٨۳۱۰ًىفوبز ٦ -٤الذٌ َمام فٍ هزكز لطز الذولٍ للوعارض هي  لطز الذولٍ للجاهعاث

هي الساعت الخاهست ودتً الساعت الثاهٌت و  الىادذة ظهزاً دتٍ صباداً و الساعت التاسعت

 هساًء هي كل َىم.       

 

وتوسقتوا بخيث تساهم المناهح الدراسيٌ  بتطوير برنامح الجسر األكاديمً قامالماـيٌ  ٌسن عط ال فلٍ مدىوكمركز لمؤسسٌ قطرَ 

اِجتمافيٌ  للطالب وتقديم القديد من الفقاليات واألنشطٌ ٌيقيادالموارات الفن طريق تقزيز وذلك َ األنشطٌ الطّبيٌ دفم وتطوير فً

لطّب فً الرياـيات والقلوم التقويٌ لدروس لتقديم برنامح الجسر األكاديمً مركز مصادر التقلم  وقد طوروالترفيويٌ والرياـيٌ . 

اإلذتبارات المقياريٌ )اإليلتس األكاديمً القديد من الدورات التدريبيٌ فً كما ينظم برنامح الجسر  َب واللمٌ اإلنجليزيٌوالخاسو

طمد ياإلنجليزيٌ" لمسافدة الطّب فلٍ تقزيز مواراتوم فً اللمٌ اإلنجليزيٌ . اللمٌ "لرفٌ  هذا وقد تم توفيرَ والسات واإلي سً تً(

رشاد األكاديمً لإل اً كثفم للمستقبل من ذّل توفير برنامجاً  كفاءأقادة  ختٍ يصبخواتطوير طّبى الٍ  أيـا برنامح الجسر األكاديمً 

 الدكتور مارسً ليندسً. قدمىـمن قسم شؤون الطّب توالتوجيى 

 



 

 اِفتماد لمدة ذمس سنوات من قبل لجنٌ إفتماد برامح اللمٌ اإلنجليزيٌ  فلٍ ططضظوقد خصل برنامح الجسر األكاديمً فً فام 

(CEA) و يتيد اِفتماد الفرصٌ لذريجً برنامح الجسر األكاديمً اِلتخاق بالجامقات فً الوِيات المتخدة بدون   .بالوِيات المتخدة

 .الخاجٌ إلكمال السنٌ التأسيسيٌ الجامقيٌ

 

*** 

 انتوٍ

*** 

 

 

 ظٌ للمخرر:وملخ

 

 أو +غؽؿ ٪ظطظغػغغ+ َ غؽؿ طظطظغػغغلمزيد من المقلومات يرجٍ اِتصال ببرنامح الجسر األكاديمً فلٍ هاتف رقم  

 البريد اإللكترونً فبرأو التواصل + غؽؿ  ػؼطظغػغغ+ أو بالسيد ديريك مولونً غؽؿ  ظغطغظظػػبالسيدة فاليى ذيرت  

ABPAdmission@qf.org.qa  اإللكترونًو زيارة موققنا أ  www.abp.edu.qa 
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