
 

 4102 مايو 01

 للنشر الفوري

  

 بيان صخفً:

الثا  عشر لطّب برنامح الجسر األكاديمً لثٌخفل تذريح الدفعٌ 

 

وطالبة من برنامح طالب  061مايو بتخريح خوالي  01يوم السبت واآلباء ن موظفيالو إختفل أعضاء هيئة التدريس

 لبرنامح الجسر األكاديميالثالثة عشر خفل التخرج الجسر األكاديمي التابع لمؤسسة قطر وذلك في إتار مراسم 

 .في المدينة التعليمية (QNCCلمؤتمرات )لمركز قطر الوطني في مسرح  توالذي أقيم

 

 4561َ إلٍ أكثر من 4110عام والذي انشئ َ لذريجين برنامح الجسر األكاديمً يرتفع العدد اإلجمالً 4102عام وبتذريح دفعٌ 

وقد زادت أعداد البنات جنسيٌ مذتلفٌ.  01 إلٍ ينتمون (٪41) الباقًقطريين و 4102٪ من ذريجً عام 01. أكثر من طالب وطالبٌ

 . 4102عام دفعٌ  % من11التً التخقت ببرنامح الجسر اإلكاديمً لتشكل 

 

(. HBKUجامعٌ خمد بن ذليفٌ )لالجامعات الشريكٌ  % من طّب هذا العام علٍ القبول فً واخدة أو اكثر من21خوالً  لصوقد خ

الجامعات الناطقٌ باللغٌ إخدى القبول فً  علٍذريجً برنامح الجسر األكاديمً  إجمالً ن٪ م01خوالً  خصليالمتوقع أن من و

 الوِيات المتخدة أو المملكٌ المتخدة. وباألذص فًاِنجليزيٌَ سواء هنا فً قطر أو فً الذارجَ 

 

وتّوة من القرآن  َالنشيد الوطنً القطريوَ مركز قطر الوطنً للمؤتمرات الطّب وأعضاء هيٌُ التدريس لمسرح  دذول بعد موكب

مايلز لوفليس َ مدير برنامح الجسر األكاديمً وجى الدكتور َ أخمد عبدالوهاب المطوعبرنامح الجسر األكاديمً ألقاها طالب الكريمَ 

 َ نوران عّمَ إتخاد الطلبٌ. وأعقب ذلك كلمٌ افتتاخيٌ من رُيس 4102عام  لدفعٌتعليقاتى 

 

 تذرجا بعد ذلك من جامعٌ ويل كورنيل بقطرَ وهما:   هما إثنان من ذريجً برنامح الجسر اِكاديمً اللذانضيفا الشرف لوذا العام 

عام  فً قطر كورنيل كليٌ طب وايل منَ و4114فً عام  برنامح الجسر األكاديمً من تالذي تذرجَ ويوسف الدكتورة عاُشٌ

الجسر األكاديمً إتخاد طّب برنامح رُيس الذي كان وَ من العراق ٌكب سعد والدكتور؛ سدرة فً مستشفٍ ٌطبيب اآلنعمل ت 4111

 .4102 هذا العام فً قطر كليٌ طب ويل كورنيلمن  تذرج لتوهالذي و 4110لدفعٌ 

 



 

 

 .مخمد علٍ المرتبٌ الثانيٌ خسين المصري اخمد وخصل الطالب المرتبٌ األولٍ علٍ دفعٌعلٍ  النعمٌ القطريٌ الموا الطالبٌ وخصلت

 

اللغٌ اإلنجليزيٌ والرياضيات والعلوم  يضم نموذجياً اً منواجختٍ أصبد دراسً ال واجىمنإنشاُى منذ طور برنامح الجسر األكاديمً 

َ ونموذج األمم المتخدة َ بينوا برامح المناظرة  األنشطٌ و الفعاليات من من متنوعٌوموارات الكمبيوترَ جنبا إلٍ جنب مع مجموعٌ 

فً عام وقد خصل برنامح الجسر األكاديمً  .وإتخاد الطلبٌَ لفرق الرياضيٌباإلضافٌ لَ  والنوادي المذتلفٌ َ والصخيفٌ المدرسيٌ

ويتيد اإلعتماد   .بالوِيات المتخدة (CEA)  اللغٌ اإلنجليزيٌبرامح عتماد من قبل لجنٌ إ ذمس سنواتاِعتماد لمدة  علٍ 4100

 .الخاجٌ إلكمال السنٌ التأسيسيٌ الجامعيٌدون بالجامعات فً الوِيات المتخدة ب الفرصٌ لذريجً برنامح الجسر األكاديمً اإللتخاق

 

*** 

 

 تنتوً

 

*** 

 

 

 ظٌ للمخرر:وملخ

 

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

 اإللكترونً + أو التواصل عبر البريد٤٧٤  ٤٤٢٤٤٤٤٢+ أو بالسيد ديريك مولونً ٤٧٤  ٢٢٤٤٤٤٤٤

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

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

