
 

 

 ظضصط ديزيمبر طط

 للنسر الفوري

  

 :بيان شخفً

 تخاداس أرفتاة لتطّب برنامح الجزر األكاديمً فً مؤززٌ قطر انتذب 

  الطّب للفام الثانً ـلٍ التوالً

 

هذه هً المرة الثانيٌ فً تارير برنامح . تخاد الطّبا فتاة لترأس مؤذرابرنامح الجزر األكاديمً فً مؤززٌ قطر طّب انتذب 

 . تخاداِس أرلتالتً تم انتذاب طالبٌ  ـاماً  ظضالجزر األكاديمً الذي دام 

 

تخاد ا ٌزافً زباق سديد التنافس لتخشل ـلٍ رُ تيوامنافز ـلٍز وفبال من مشر برنامح الجزر األكاديمً نوران ـّم ٌطالبتمكنت 

 . عض۰ططّب برنامح الجزر األكاديمً لدففٌ 

 

 نتذابات تقول نورانَوـن فوزها فً اِ

َ وأود أن أسكر طّب طّبالتخاد ا ترأس برنامح الجزر األكاديمًطالبٌ فً تارير ثانً ك ًتم انتذابيانى سرف كبير أن "

 ."َ إن ساء هللاللجميق مسووداً  ـاماً  يكونزالفام أن هذا  ـلٍ يقين منلًَ وأنا  وموانتذاب ومبرنامح لدـمال

 

فً تارير برنامح  طّبالتخاد ِ ٌكأول رُيز تفً الفام الماؿً ـندما انتذبـاُسٌ الموندي التارير ٌ القطريالطالبٌ شنفت وقد 

 .قطر  فًفً جامفٌ نورث وزترن التواشل اإلـّمً ـاُسٌ اآلن تدرس و. الجزر األكاديمً

 

لمنشب الرُيسَ  اتثّثٌ مرسخ َ خيث تنافزتطّبالتخاد طالب وطالبٌ ـلٍ الذمس مناشب المتاخٌ فً ا ػض تنافس هذا الفام 

 فتاةأمين الشندوق و طالبات لمنشبَ وثّثٌ بنينلللمنشب ناُب الرُيس طّب َ وثّثٌ بناتلمنشب ناُب الرُيس للطالبات  وذمزٌ

 .الزرأمين لمنشب 

 

/ للبناتالرُيس  ٌنوران ـّمَ ناُب /الرُيس: ٌ سديدة التنافس تم انتذاب اـؿاء اِتخاد الذمس وهمياِنتذاب تخمّالبفد أزابيق من 

 .آمنٌ المخمد /أمين زرو َ ايمان الفبدي/ ـلً البنفلًَ أمين الشندوق /للبنينَ ناُب الرُيس الموا آل ثانً

 



 

 

أن يكونوا ـلٍ مزتوى أكاديمً جيد وأن ِ تقل درجاتوم ـن األكاديمً ببرنامح الجزر ويلزم ـلٍ الطّب المرسخين إلتخاد الطلبٌ 

 .فً كل مادة%  صؽويلزم لمرسخً منشب الرُيس أن ِ تقل درجاتى ـن . فً كل مادة%  صؼ

 

يث زنٌ الماؿيٌَ بتطوير المناهح الدرازيٌ وتوزفتوا بخ ظضوقد قام برنامح الجزر األكاديمً كمركز لمؤززٌ قطرَ وـلٍ مدى ال 

تزاهم فً دـم وتطوير األنسطٌ الطّبيٌَ وذلك ـن طريق تفزيز الموارات القياديٌ للطالب وتقديم الفديد من الففاليات واألنسطٌ 

وقد طور برنامح الجزر األكاديمً مركز مشادر التفلم لتقديم دروس التقويٌ للطّب فً . اِجتماـيٌ والترفيويٌ والرياؿيٌ 

ازوب والللٌ اإلنجليزيٌَ كما ينظم برنامح الجزر األكاديمً الفديد من الدورات التدريبيٌ فً اإلذتبارات الرياؿيات والفلوم والخ

لمزاـدة الطّب ـلٍ تفزيز مواراتوم فً الللٌ " كرفٌ الللٌ اإلنجليزيٌ"َ هذا وقد تم توفير (اإليلتس والزات واإلي زً تً)المفياريٌ 

كاديمً أيؿا  الٍ تطوير طّبى ختٍ يشبخوا قادة أكفاء للمزتقبل من ذّل توفير برنامجاً مكثفاً يطمد برنامح الجزر األ. اإلنجليزيٌ 

 .لإلرساد األكاديمً والتوجيى ؿمن قزم سؤون الطّب تقدمى الدكتور مارزً ليندزً

 

 اِـتماد لمدة ذمس زنوات من قبل لجنٌ إـتماد برامح الللٌ اإلنجليزيٌ  ـلٍ ضضصطوقد خشل برنامح الجزر األكاديمً فً ـام 

(CEA) ويتيد اِـتماد الفرشٌ لذريجً برنامح الجزر األكاديمً اِلتخاق بالجامفات فً الوِيات المتخدة بدون   .بالوِيات المتخدة

 .الخاجٌ إلكمال الزنٌ التأزيزيٌ الجامفيٌ

 

*** 

 

 تنتوً

 

*** 

 

 

 :للمخررملخوظٌ 

 

أو بالزيدة ـاليى ذيرت  + عؼؾ ۰طضطعغععلمزيد من المفلومات يرجٍ اِتشال ببرنامح الجزر األكاديمً ـلٍ هاتف رقم  

أو التواشل ـبر البريد اإللكترونً + عؼؾ  غػضطعغععأو بالزيد ديريك مولونً + عؼؾ  طعضعططغغ

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

 


