
 

 4102 أبريل 23

 للنشر الفوري

  

 بيان صخفً:

التابع لمؤسسٌ قطر  مع جامعٌ  يوقع اتفاقيٌ تعاونبرنامح الجسر األكاديمً 

 البريطانيٌ مدينٌ برمنغوام

 

ولع بزَايج انجسز األكاديًي، أدذ يزاكز يؤسست لطز نهتزبيت وانعهىو وتًُيت انًجتًع، يىو 

انبزيطاَيت. وتًُخ يذيُت بزيُغهاو ، اتفاليت تعاوٌ يع جايعت 3102أكتىبز  32اإلثُيٍ انًىافك 

االتفاليت انفزصت نطالب بزَايج انجسز األكاديًي انذيٍ استىفىا شزوط انمبىل واتًىا 

 دراستهى في بزَايج انجسز األكاديًي في لطز بُجاح االنتذاق يباشزًة بانسُت األونً إلدذ

، عهً وجه انخصىصودوٌ خىض غًار سُت تأسيسيت أخزي. يذيُت بزيُغهاو بزايج جايعت 

النتذاق يباشزًة بانسُت انفزصت نانًؤههيٍ بزَايج انجسز األكاديًي  تىفز االتفاليت نخزيجي 

وتكُىنىجيا اإلَتاج ، انزلًيت عالوتكُىنىجيا اإليٍ انتخصصاث انتانيت:  في كم األونً

 . إدارة اإلَشاءاث، وانهُذست انًيكاَيكيتو، ئيانسيًُا

 

٪ من ذريجً برنامح  21نخو فً العام الماضً  َ فقد التخق لدراسٌ فً المملكٌ المتخدةالذين يسعون لالطّب القطريين ويتزايد عدد 

 .جامعات فً المملكٌ المتخدةبالجسر األكاديمً 

 

 الدكتور مارك نيوماركَ المدير المساعد للشؤون األكاديميٌ فً برنامح الجسر األكاديمًَوأفاد 

التذصصات التً تغطً إذ ان اِتفاقيٌ المبرمٌ مع جامعٌ مدينٌ برمنغوام لوا فاُدة ذاصٌ لذريجً برنامح الجسر األكاديمً 

لذريجً برنامح التً توفرها هذه اِتفاقيٌ فرص َ وتعد الكبير من طّبناعدد  والتً توم جامعٌ مدينٌ برمنغوامتتميز بوا 

جداًَ  مثيرة  جامعٌ مدينٌ برمنغوام الجسر األكاديمً لدراسٌ تكنولوجيا اإلعّم الرقمً أو تكنولوجيا اإلنتاج السينماًُ فً

َ علٍ نخو مشابىاإلعّميٌ . وو السنيماُيٌالدراسات عززت اإلهتمام بمجال  قد  ( DFI) سٌ الدوخٌ لألفّمأن مؤستاً وذاص

 .لطّب الذين يتذصصون فً إدارة اإلنشاءاتل فرص هاُلٌ ستتوفرفً قطر  النوضٌ العمرانيٌ بسببف

 

بوم ختٍ  واِختفاظ  المملكٌ المتخدة طّب من ذارج ال إستقطابجدا فً  ٌطينش وهٍ جامعٌ مدينٌ برمنغوام توسعا كبيراتشود 

بالمملكٌ المتخدة الخرم الجامعً  فًالذين يدرسون واسعٌ مع الطّب األجانب ال تواذبروتتميز الجامعٌ ب. تذرجوم من الجامعٌ بنجاح



 

مكتب ليل سيبالوس َ المدير اإلقليمً لجبرالسيد  ويشيراِستراتيجيين فً جميع أنخاء العالم .  ُوامع شركاذبرتوا من ذّل  وأيضاً 

 َأنبرمنجوام مدينٌ جامعٌ لالدولً 

التعلم فً واخدة من أكبر ب ونيستمتعالطّب  كما أنمذتلفٌ.  جاِتهاُل إلقامٌ شراكات فً م ستعدادإتتميز بدولٌ قطر 

الذي هو جزء والجديدَ  "باركسايد" مبنٍب وتفذر الجامعٌستثمر فً المرافق والمعدات. التً ت فً المملكٌ المتخدةالجامعات 

المنشأت واخدة من أكبر  "باركسايد"الجامعٌ. ويمثل مبنٍ  لصالد جنيى إسترلينً 401َ111َ111إستثمار بقيمٌ  من 

يتمتع فً برمنغوام سيتً سنتر  الجامعٌ لفن والتصميم و إلعّم فً أوروبا. الٍ جانب ذلكَ موقعالمذصصٌ ل كاديميٌاأل

 . للعيش والدراسٌ مثالياً  جعل برمنغوام مكاناً مما يمواصّت إلٍ لندن وبقيٌ المملكٌ المتخدة َ لبسوولٌ ا

 

برنامح الجسر ا ابرموعشر التً  ثالثٌهً إتفاقيٌ التعاون البرمنجوام مدينٌ جامعٌ وبين برنامح الجسر األكاديمً تفاقيٌ اِ تعتبر هذه

مع الجامعات المبرمٌ اِتفاقات وتشمل وويلز.  َواسكتلندا َلتراجتقع فً اناإلتفاقيات جامعات وتشمل . بريطانيٌ ٌعاألكاديمً مع جام

م الخاسوب َ واِقتصاد َ وَ وعلالتجارةدراسات الطب الخيويَ و :البرامح بما فً ذلك متراميٌ منمجموعٌ اِذرى األجنبيٌ 

 .والسياخٌ مسد َالوالروبوتات َ ووالوندسٌ َ والعلوم البيُيٌ َ واألزياء َ 

 

الموارات و  يطورونَ وخاسوبال مواراتَ والرياضيات َ والعلومَ واللغٌ اإلنجليزيٌ برنامح الجسر األكاديمً الطّب فًدرس ي

واخدة أو  فصل ٪ من طّب برنامح الجسر األكاديمً  42خوالً ويدرس . ًلتخقيق النجاح فً أي برنامح دراس ٌرف لّزمامعال

يستفيد وفً المدينٌ التعليميٌ أثناء وجودهم فً برنامح الجسر األكاديمً .  لجامعٌ خمد بن ذليفٌ أكثر فً واخدة من الجامعات الشريكٌ

َ الرصينمنوح ال( َ وفقطفً الصف  اً طلب 02-01 تختوي علٍالفصول الصغيرة ) عادة ما من الطّب من برنامح الجسر األكاديمً 

 .اسع النطاقإرشاد جامعً و برنامح َ و يوتمون بمصلخٌ الطّبمعلمين و

 

. يمكن العثور علٍ معلومات خول القبول فً برنامح  4102-4102برنامح الجسر األكاديمً اآلن طلبات القبول للعام الدراسً قبل ي

البريد اإللكترونً أو عن طريق   www.abp.edu.qaبرنامح الجسر األكاديمً علٍ شبكٌ اإلنترنت موقع الجسر األكاديمً علٍ 

ABPAdmission@qf.org.qa. 

 

 ***تنتوً***

 ظٌ للمخرر:وملخ

+ أو بالسيدة عاليى ذيرت  ٤٧٤ ٤٤٢٤٤٤٤۰لمزيد من المعلومات يرجٍ اِتصال ببرنامح الجسر األكاديمً علٍ هاتف رقم  

 البريد اإللكترونً + أو التواصل عبر٤٧٤  ٤٤٢٤٤٤٤٢+ أو بالسيد ديريك مولونً ٤٧٤  ٢٢٤٤٤٤٤٤

ABPAdmission@qf.org.qa    ًأو زيارة موقعنا اإللكترونwww.abp.edu.qa 

http://www.abp.edu.qa/

