
 الـدعـم الـمـالـي - 
جــامـعـة حمـد بـن خـلـيـفـة
HBKU FINANCIAL AID

 العقــول النّيــرة تســتحق أن تعيش تجربة تعليمّيــة ثرّية يلتزم 
مكتب الخـدمات الـمـاليـة في جـامعة حمـد بـن خليفة بـمساعدتـكم 
للحصول على أفضل الحلـول المـالية التي تلبي إحتياجاتكم التعليمية.

A rich mind deserves and enriching educational experience 
The HBKU Financial Services Office is committed to helping you 
find the best financial solution to meet your educational needs.



WHAT IS THE HBKU FINANCIAL AID?

HBKU Financial Aid is a need-based loan program that gives 
undergraduate students who are studying within Education 
City an equal opportunity to receive a quality university 
education.

WHAT IS REQUIRED TO BECOME ELIGIBLE FOR  
THE HBKU FINANCIAL AID LOAN?

 -  You must be an international student accepted at one of the 
undergraduate programs of: Hamad bin Khalifa University, 
Virginia Commonwealth University in Qatar, Weill Cornell 
Medicine-Qatar, Texas A&M at Qatar, Carnegie Mellon 
University in Qatar, Georgetown University-School of Foreign 
Service in Qatar, and Northwestern University in Qatar.

 - You need to demonstrate financial need.

 - You need to be a full-time student.

 - You need to maintain a good standard of conduct within the 
Education City community.

 - You need to have a responsible financial guarantor.

WHAT STEPS DO YOU HAVE TO TAKE AFTER BEING 
SELECTED TO RECEIVE A FINANCIAL AID LOAN?

 - Accept the financial aid award electronically on  
http://fas.qf.org.qa

 -  Submit the original signed financial aid contract to the 
HBKU Financial Services Office.

HOW DO YOU REPAY YOUR LOAN?

Repayment of the financial aid loan is due:

 - Prior to graduation: if the student withdraws or is dismissed 
from HBKU or one of its partner universities.

 - After graduation: students have a six months grace period 
after graduation. They are then expected to provide the 
HBKU Financial Services Office with an employment 
contract to determine the best repayment option from the 
following:

 y  Repayment Service Option: if employed by one of the 
HBKU SFSO - approved companies.

 y Repayment Option: if employed by a non-approved 
company, a repayment plan will be prepared based on 
the employment contract provided.

KEY CONSIDERATIONS

Students applying or receiving a financial aid loan must:
 - Submit a new application each year, which will be subject to 

a re-evaluation process by the HBKU Financial Aid Team.
 - Maintain an average GPA of 2.0 and have a good academic 

standing during the entire period of study.
 -  Meet with a financial aid representative periodically.
 -  Only Arabic and English documents are acceptable for a 

financial aid application. If documents are written in other 
languages, the documents must be translated into Arabic 
or English by an official notary before being submitted.

IMPORTANT DATES

The financial aid system opens for:
 - New students: April 1st until May 31st every year.
 - Returning students: February 1st until March 2nd every year.

ما الدعم المالي المقدم من جامعة حمد بن خليفة؟
الدعم المالي المقدم من جامعة حمد بن خليفة عبارة عن قرض يتّم تحديد 

نسبته بحسب الحاجة المادّية للطالب، ويتّم منحه لطالب المرحلة الجامعية 
الذين يدرسون في إحدى جامعات المدينة التعليمّية؛ ليقّدم لهم فرًصا متكافئة 

للحصول على تعليم جامعي متميز.

ما المتطلبات التي تجعلك مؤهاًل لالستفادة من المساعدات المالية؟
 أن تكون من الطالب الدولّيين المقبولين في أحد برامج التعليم الجامعي  -

في جامعات المدينة التعليمّية وهي: جامعة حمد بن خليفة، وجامعة 
فرجينيا كومنويلث في قطر، وكلية طب وايل كورنيل قطر، وجامعة 

تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة 
 جورجتاون- كلية الشؤون الدولية في قطر، وجامعة

نورثويسترن في قطر.

أن تثبت حاجتك المادية لمكتب الخدمات المالية في جامعة حمد بن خليفة. -

أن تكون طالًبا منتظًما لدى إحدى الجامعات السابقة الذكر. -

 أن يكون مستوى الطالب األكاديمي جيًدا، وذو سلوك حسن داخل مجتمع  -
المدينة التعليمية.

أن يكون للطالب من يضمنه من ناحية سداد قرض المساعدة المالية. -

ما الخطوات التالّية للموافقة على طلب المساعدة المالية؟

 يتعّين على الطالب َقبول عرض الدعم المالي عبر نظام الدعم المالي  -
 http://fas.qf.org.qa  اإللكتروني المتوفر على شبكة اإلنترنت

 كما يطلب من الطالب توقيع عقد الدعم المالي، ثم تسليم العقد األصلي  -
إلى مكتب الخدمات المالية في جامعة حمد بن خليفة.

كيف يمكن سداد قرض الدعم المالي؟
يستحق سداد قرض الدعم المالي كما يلي:

قبل التخرج: في حال انسحاب الطالب أو فصله من الجامعة التي يدرس فيها. -

بعد التخرج: يحصل الطالب على مهلة مّدتها ستة أشهر بعد أن يتخرج، حيث  -
يتوقع من جميع الطالب أن ُيزّودوا مكتب الخدمات المالية في جامعة حمد 
بن خليفة بنسخة من عقد عملهم؛ حتى يتم تحديد خيار السداد المناسب وفق  

ما يلي:

y  خيار السداد عن طريق العمل لدى إحدى الشركات المعتمدة من قبل 
مكتب الخدمات المالية في جامعة حمد بن خليفة.

y  خيار السداد عن طريق دفعات شهرّية، وذلك في حال حصول الطالب 
على عمل لدى شركة غير معتمدة من قبل مكتب الخدمات المالية 
في جامعة حمد بن خليفة، حيث يتم االتفاق على خطة السداد بناًء 

على عقد عمل الطالب مع تلك الشركة.

معلومات هامة
 على جميع الطالب المتقدمين أو المستفيدين من الدعم المالي 

مراعاة ما يلي:
  تقديم طلب جديد في كل عام، حيث يخضع الطلب لعملية إعادة تقييم من  -

قبل فريق الدعم المالي في جامعة حمد بن خليفة.
 أن ال يقّل المعدل التراكمي عن )2.0(، وأن يحافظ الطالب على مستوى  -

أكاديمي جيد طوال مدة دراسته الجامعية.
ا. - مراجعة أحد ممثلي فريق الدعم المالي في جامعة حمد بن خليفة دوريًّ
 اللغة العربية واإلنجليزية هما اللغتان المعتمدتان في طلب الدعم المالي،  -

أما في حالة استخدام مستندات صادرة بلغة مختلفة، فينبغي على الطالب 
ترجمتها لدى أحد مكاتب الترجمة الرسمّية قبل تقديمها.

مواعيد هامة
موعد تقديم طلب الدعم المالي:

الطالب الجدد: من األول من أبريل إلى الحادي والثالثين من مايو من كل عام. -
الطالب المنتظمون: من األول من فبراير حتى الثاني من مارس من كل عام. -

For more information on financial ai, please visit 
HBKU Financial Aid at HBKU student Centre or  
email fao@qf.org.qaVitit: www.hbku.edu/en/FinancialAid

 للمزيد من المعلومات عن الدعم المالي يرجى زيارة الدعم المالي-
جامعة حمد بن خليفة بمركز الطالب لجامعة حمد بن خليفة ، أو عبر البريد 

www.hbku.edu/en/FinancialAid  أو زيارة fao@qf.org.qa االلكتروني 


