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لمحة حول مدارس مؤسسة قطر
ّ
ً
فرصا تعليمية للطالب من جميع األعمار والقدراتً ،
بدءا
في مؤسسة قطر ،يبدأ كل شيء بالتعليم .توفر المؤسسة
ً
من مرحلة ما قبل المدرسة ووصول إلى دراسات الدكتوراه ،وتقدم برامج تعليمية متنوعة للطالب في المراحل من
الروضة حتى الصف الثاني عشر ،عبر أنظمة حاصلة على اعتماد البكالوريا الدولية ،ومدارس متخصصة تضمن حصول
جميع الطالب على التعليم الذي يستحقونه.
لدينا هدف واضح نسعى لتحقيقه ،فكما قالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر:
وعد له والتعبير عن إعجابنا به ،وهو ما من شأنه أن يفتح الباب على
طفل الفرصة في التعليم هو بمثابة قطع
"إن منح كل
ٍ
ٍ
مصراعيه أمام اإلمكانيات التي بمقدورها تغيير حياته ،وبذلك نقدم إلى اإلنسانية مفكرين وزعماء ومبدعين للفن الراقي".

مكتب قبول مدارس مؤسسة قطر
َّ
وحد التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر مكاتب قبول المدارس المختلفة تحت مظلة مكتب قبول مدارس مؤسسة
َّ
قطر ،حيث يمثل المكتب الموحد  11مدرسة من مدارس مؤسسة قطر ،وهي أكاديمية قطر – الدوحة ،وأكاديمية قطر –
الخور ،وأكاديمية قطر – الوكرة ،وأكاديمية قطر – السدرة ،وأكاديمية قطر – مشيرب ،وأكاديمية العوسج ،وأكاديمية قطر
للقادة ،وأكاديمية ريناد ،وأكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا ،وأكاديميتي ،ومدرسة طارق بن زياد.
ال يشمل المكتب طلبات التسجيل في برنامج الجسر األكاديمي ،وأكاديمية قطر للموسيقى ،والمدرسة القطرية الفرنسية
فولتير ،والمدرسة السويسرية الدولية في قطر.
سيعمل مكتب قبول مدارس مؤسسة قطر على تعريف الطالب وأولياء األمور بآخر مستجدات وإجراءات القبول في مدارس
مؤسسة قطر ،كما سيساعد لجان القبول في المدارس في تحديد أهلية الطالب للدراسة في مدارس مؤسسة قطر.

أوقات العمل

ً
ً
يوم األحد 8:30 :صباحا  3:30 -عصرا
ً
ً
من اإلثنين إلى الخميس 7:30 :صباحا –  3:30عصرا

المكان
المقر الرئيسي للتعليم ما قبل الجامعي.
يمكنك اتباع الخريطة هناhttps://maps.app.goo.gl/iNKWCKti1TfiYcnb9 :

قبل زيارة المكتب:
يجب حجز موعد مسبق قبل زيارة مكتب قبول مدارس مؤسسة قطر .يمكنك مراجعة صفحة التسجيل لحجز موعد.
ً
ستكون الزيارات محدودة بسبب قيود كوفيد ،19-ونرحب دائما باالجتماعات عبر اإلنترنت.

البريد اإللكتروني لمكتب قبول مدارس مؤسسة قطر:
qfsadmissions@qf.org.qa

معلومات االتصال لكل مدرسة

رقم

المدرسة

موظف القبول

البريد اإللكتروني

أكاديمية قطر للقادة

هشام البشير

helbasher@qf.org.qa

9.1.11

أكاديمية العوسج

هشام البشير

helbasher@qf.org.qa

9.1.11

أكاديمية قطر  -الدوحة

سلمى العقاد

selakkad@qf.org.qa

9.0.02

أكاديمية قطر  -مشيرب

سلمى العقاد

selakkad@qf.org.qa

9.0.02

أكاديمية ريناد

غادة عبد الكريم

gabdelkarim@qf.org.qa

9.0.02

أكاديمية قطر – الوكرة

مها خيري

mkhieri@qf.org.qa

9.1.07

مدرسة طارق بن زياد

مها خيري

mkhieri@qf.org.qa

9.1.07

أكاديمية قطر  -الخور

حليمة مختار

hmukhtar@qf.org.qa

9.1.12

أكاديميتي

حليمة مختار

hmukhtar@qf.org.qa

9.1.12

أكاديمية قطر – السدرة

رفيدة صالح

smohammed@qf.org.qa

9.1.07

أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا

رفيدة صالح

smohammed@qf.org.qa

9.1.07

رئيس القبول

فيكي رايت

vwright@qf.org.qa

9.1.09

المكتب

األسئلة المتكررة
 .1كيف يمكن لمكتب قبول مدارس مؤسسة قطر مساعدتي؟
•يمكنك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالقبول والتسجيل من مكان واحد
•ستتلقى جميع االتصاالت والخدمات من مكان واحد
•ستستفيد من خبرات مختلفة لفريق متنوع من موظفي القبول والتسجيل

 .٢كيف ستتغير عملية التسجيل بعد إنشاء مكتب قبول مدارس مؤسسة قطر؟
أنشأنا مكتب القبول ليلبي احتياجات العائالت المهتمة بالتسجيل في مؤسسة قطر ،لن تتغير عملية
التسجيل ،وسيتمكن موظفونا من مساعدتك بشكل أكثر فاعلية.

 .٣هل يمكنني زيارة المدرسة للتحدث مع موظف القبول؟
سيتواجد موظف قبول في مدرستك لمساعدتك خالل هذه الفترة االنتقالية في األسبوع األول من
العام األكاديمي ( 26-22أغسطس  .)2021بعد األسبوع األول ،ستحتاج إلى أخذ موعد مع موظفينا
في مكتب القبول الجديد.

 .4كيف يمكننا التسجيل ألخذ جولة في المدرسة؟
يجب الحجز المسبق للقيام بجولة في المدرسة .تواصل مع موظف القبول في مدرستك .يرجى العلم
ً
بأن الجوالت ستكون محدودة نظرا لقيود كوفيد.19-

 .5هل سيكون هناك نموذج تسجيل واحد لجميع مدارس مؤسسة قطر؟
ال ،سيكون هناك نموذج مختلف للتسجيل لكل مدرسة في مرحلة القبول للعام األكاديمي
 .2023-2022يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة لمزيد من المعلومات.

 .6كيف سيساعدني المكتب خالل هذه الفترة االنتقالية؟
•سيتواجد مساعدو القبول في مدرستك في األسبوع األول ( 26-22أغسطس  )2021لمساعدتك
قبل انتقالهم لمكتب قبول مدارس مؤسسة قطر
•ستتوفر الالئحات في جميع أنحاء المدرسة لتعريفك بالمكان والموقع اإللكتروني للمكتب الجديد
•ستتوفر جميع المعلومات حول المكتب الجديد في مكتب االستقبال بالمدارس المختلفة
•ستجد المزيد من المعلومات في الموقع اإللكتروني للتسجيل في المدارس المختلفة والموقع
اإللكتروني للمكتبhttps://www.qf.org.qa/education/pre-university-admissions :

Qatar Foundation Schools (QFS) Overview
At Qatar Foundation, everything starts with education. From preschool through doctoral studies,
we offer learning opportunities for students of all ages and abilities. For K-12 students, we provide
various programs ranging from IB-accredited school systems to specialized schools that ensure
every child receives the education they need.
Our goal is simple and clear. In the words of Her Highness Sheikha Moza bint Nasser, Chairperson
of Qatar Foundation “to give every child the chance to be educated is a gift of promise. A gift of
wonderment. A gift that opens up possibilities that can transform lives and develop thinkers,
leaders, and creators of great art.”

QFS Office of Admissions
Qatar Foundation’s PUE has unified its school admissions offices into one new “QFS Office of Admissions.”
Our new office represents 11 of QF’s 15 schools, which are Qatar Academy Doha, Qatar Academy Al
Khor, Qatar Academy Al Wakra, Qatar Academy Sidra, Qatar Academy Msheireb, Awsaj Academy, Qatar
Leadership Academy, Renad Academy, Qatar Academy for Science and Technology, Academyati, and Tariq
bin Ziad School.
Schools not represented in this new office are the Academic Bridge Program, Qatar Music Academy, Lycée
Franco-Qatarien Voltaire, and the Swiss International School in Qatar.
The QFS Office of Admissions aims to keep our community of current and prospective students and
parents informed about all QF schools’ admission processes and news. The QFS Office of Admissions
assists QF schools’ admissions committees and directors in determining students’ eligibility to QF schools.

Working Hours
Sunday: 8:30am - 3:30pm
Monday to Thursday: 7:30am - 3:30pm

Location
The new Pre-University Education Headquarters building.
Location map can be found here: https://maps.app.goo.gl/iNKWCKti1TfiYcnb9

Before you visit us:
The new QFS Office of Admissions is open to everyone by appointment only. Please refer to the school’s
Open Apply page to schedule appointments. Due to the COVID-19 restrictions, physical appointments will
be limited, and virtual meetings are always welcomed.

Email contact of the QFS Office of Admissions
qfsadmissions@qf.org.qa

Contact Information per School

School

Admissions Staff

E-mail Address

Office NO

Qatar Leadership Academy

Hisham El-Basher

helbasher@qf.org.qa

9.1.11

Awsaj Academy

Hisham El-Basher

helbasher@qf.org.qa

9.1.11

Qatar Academy Doha

Salma El-Akad

selakkad@qf.org.qa

9.0.02

Qatar Academy Msheireb

Salma El-Akad

selakkad@qf.org.qa

9.0.02

Renad Academy

Ghada Abdelkarim

gabdelkarim@qf.org.qa

9.0.02

Qatar Academy Al Wakra

Maha Khieri

mkhieri@qf.org.qa

9.1.07

Tariq Bin Zaid

Maha Khieri

mkhieri@qf.org.qa

9.1.07

Qatar Academy Al Khor

Halima Mukhtar

hmukhtar@qf.org.qa

9.1.12

Academyati

Halima Mukhtar

hmukhtar@qf.org.qa

9.1.12

Qatar Academy Sidra

Rofaida Salah

smohammed@qf.org.qa

9.1.07

Qatar Academy for
Science and Technology

Rofaida Salah

smohammed@qf.org.qa

9.1.07

Head of Admissions

Vicki Wright

vwright@qf.org.qa

9.1.09

FAQs:
1. How will the new Office of Admissions help me?
•
•
•

Gain access to all admissions and enrollment-related information in one central location
Receive a more streamlined communication and service
Benefit from the collective experience of our admissions team

2. How will the new Office of Admissions change the application process?
The Office of Admissions is designed specifically to meet the needs of families interested in joining
the QF community. The application process will not change, and admissions assistants will now
provide several services more effectively.

3. Will I be able to visit the school to speak with an admission assistant?
For the first week of the academic year (22 to 26 August 2021), there will be an admissions assistant
at your school to help with the transition. However, after the first week, you will need to make an
appointment with admission assistants at the new Office of Admissions.

4. How do we schedule a school tour?
Tours will be scheduled by appointment only. Please contact the respective admissions assistant.
Due to the COVID-19 restrictions, tours will be limited.

5. Will there be one application form for all QF schools?
No. For the 2022/2023 admissions cycle, each school will have its separate Open Apply application
form. Please visit your school(s) of interest’s website for more information.

6. What kind of support will you offer me during this transitional period?
•
•
•
•

Admissions assistants will be available at the school for the first week of school (22 to 26
August 2021) to help with the transition, then they will move to the QFS Office of Admissions.
Signage will be available around our schools to guide people to the Office of Admissions website
and physical location.
Information about the new Office of Admissions will be available at the school’s reception desk.
More information is found on the school’s Open Apply and Office of Admissions website:
https://www.qf.org.qa/education/pre-university-admissions

