
  (ACCUPLACER) اختبار تحديد المستوى
من الذي يجب عليه أخذ هذا االختبار؟

يرجى العلم بأن امتحان تحديد المستوى إجباري ويعتبر شرط أساسي من شروط التسجيل في مقررات اللغة ا�نجليزية والرياضيات 
بالبرنامج التأسيسي وذلك لجميع الطلبة المتقدمين للقبول في جامعة قطر والذين لم يحصلوا على الحد ا�دنى من الدرجات 

المطلوبة ل¡عفاء من البرنامج التأسيسي. يسمح للطالب التقدم الختبار تحديد المستوى في اللغة ا�نجليزية والرياضيات مرة واحدة في 
الفصل الدراسي.

شروط ا�عفاء من امتحان تحديد المستوى:

يجب أن يتم تقديم الشهادة ا�صلية الحاصل عليها الطالب في هذه االختبارات الى مركز اختبارات جامعة قطر في
الموعد المحدد للحصول على ا�عفاء. 

يرجى مراجعة الموقع ا�لكتروني لمركز اختبارات جامعة قطر لمعلومات اضافية عن المواعيد وشروط االعفاء.

معلومات عن التسجيل لالختبار:
مواعيد التسجيل: المواعيد المتاحة للتسجيل موجودة على الموقع ا�لكتروني لمركز  اختبارات جامعة قطر.

/http://www.qu.edu.qa/foundation/testing_center

فترة التسجيل:
سيكون باب التسجيل مفتوحًا في ا�سبوع الذي يسبق تاريخ االختبارات في ا�وقات التالية: (من 8:00 صباحًا إلى 1:00 ظهراً)

الوثائق الواجب احضارها:
يجب على جميع الطلبة إحضار البطاقة الشخصية ا�صلية أو الجواز ا�صلي عند التسجيل وفي يوم االختبار.

أماكن التسجيل:
البنـــيــــــــن: مبنى التأسيسي بنين -  A06 غرفة 118 - هاتف: 4403-5522

البنــــــات: مبنى التأسيسي بنين - A06 - غرفة 109- هاتف: 4403-5522

 رسوم التسجيل:
130 ريال قطري المتحان تحديد المستوى في اللغة ا�نجليزية و70 ريال قطري المتحان تحديد المستوى في الرياضيات.

طريقة الدفع: 
• بواسطة بطاقة الصراف ا¨لي (ATM) في مقر مركز اختبارات جامعة قطر.

• نقدًا في خزينة الجامعة (للبنين في مبنى النشاط الطالبي (B02) وللبنات في مبنى النشاط للطالبات (C05) بالدور ا�رضي)
ا�وقات من 8:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا فقط.

معلومة مهمة:
من أهم متطلبات البرنامج التأسيسي اختبار تحديد المستوى ACCUPLACER ( APL ) وهو يُعتبر شرط أساسي من شروط التسجيل في 

مقررات البرنامج التأسيسي حيث أنه يُقّيم ويُحدد مستوى الطالب في اللغة ا�نجليزية والرياضيات. لذا على الطالب أخذ هذا االختبار 
بجدية ومحاولة الحصول على أعلى المعدالت فيه حيث أن لهذا االختبار ونتيجته تأثير على المدة التي سيقضيها الطالب بالدراسة في 

البرنامج. علمًا بأنه إذا تمكن الطالب من تحقيق درجات عالية فسيكون بإمكانه اجتياز مقررات اللغة ا�نجليزية التأسيسية أو مقرر 
الرياضيات التأسيسية أو كالهما معًا. 

المعلومات صحيحة عند الطباعة في أبريل 2018 

اختبارات اللغة ا�نجليزية
IELTS اختبار

TOEFL iBT اختبار
اختبار TOEFL الورقي

اختبارات الرياضيات

*ACT اختبار
اختبار SAT (القديم)@@
اختبار SAT (الجديد)@@

مبادئ علم الجبر
(MATH 021)

20 – 0
499 – 0
529 – 0

مقرر ما قبل حساب التفاضل والتكامل
 (MATH P100)

23 – 21
549 – 500
569 - 530

ا�عفاء الكامل

24 أو أعلى
550 أو أعلى
570 أو أعلى

ا�عفاء الكامل
5.5 أو أعلى
61 أو أعلى

500 أو أعلى

@   جزء الرياضيات فقط؛    @@ الرياضيات العامة.



ACCUPLACER Tests

Who needs to take the test?
As a condition to register for the English and Math Foundation courses at Qatar University (QU), all newly 
applied students to the QU, are required to take this mandatory placement test if they do not have the minimum 
required competency scores in math and English. Both English and Math APL tests can only be taken once per 
semester. 

Test Exemption Rules:

English Tests
IELTS
TOEFL iBT
TOEFL paper-based

Math Tests

ACT*
SAT (Old)**
SAT (New)**

Elementary Algebra 
(MATH 021)
0 - 20
0 - 499
0 - 529

Pre-Calculus Course  
(MATH P100)
21 – 23
500 – 549
530 - 569

Full Exemption

≥ 24
≥ 550
≥ 570

Full Exemption
≥ 5.5
≥ 61
≥ 500

 * Math component only;  **  General SAT Math

Students must submit these test scores (original certificates) to QUTC before the deadline in order to 
get exemption from the Foundation English and math courses. 
Please visit the QUTC website for full details and exemption rules.

Registration Information: 
Date: The most up-to-date available test dates are on QUTC’s website at: 
www.qu.edu.qa/foundation/testing_center/ 

Time: starting one week before the first test date, from: (8:00 am - 1:00 pm) 
Necessary Documents: Candidates must bring their original Qatar National ID card / passport at the time of 
registration and on the test day.

Registration Location in the QUTC:
Men: Men’s Foundation Building - A06 - Room 118 - Tel: 4403.5522
Women: Men’s Foundation Building - A06 - Room 109 - Tel: 4403.5522     

Fees: The test fee is QR 130 for English and QR 70 for Math.

Payment Locations: 
By credit or debit (ATM) card - at QUTC 
By cash to the QU Cashier (Men’s Activity Building (B02) & Women’s Activity Building (C05), ground floors).  
Note: open from 8 - 12 noon 

Important Information:
One of the most important Foundation Program requirements is the ACCUPLACER exam. The ACCUPLACER 
exam will measure your English and math abilities. If you score high enough, you may not need to take the 
Foundation Program English or math courses. Please do your best on the exam and take it very seriously. It will 
have an impact on the amount of time you will study at QU.

Information here is correct as printed on April 2018


