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رسالة الجامعة
جامعة قطر هي الجامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر التي تقدم برامج أكاديمية
ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا ،وتقوم بإعداد خريجين أكفاء قادرين
على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم ،كما تضم نخبة متميزة
ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم وإجراء الدراسات
والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية واإلقليمية وتقدم المعرفة ،واإلسهام اإليجابي في
تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته.

االعتماد األكاديمي
يشكل االعتماد األكاديمي إطاراً تعمل من خالله جامعة قطر إلى ضمان الجودة
في جميع نواحي عملها ،إذ تتيح عملية الحصول على االعتماد ،فرصة لمراجعة
الممارسات الحالية ،واالستفادة من التجربة لتطبيق أفضل المعايير العالمية بما
يتناسب مع السياق الوطني والخصوصيات المحلية.
حصلت برامج وكليات مختلفة على االعتماد األكاديمي في جامعة قطر من
هيئات عالمية مرموقة ،مثل كليات الهندسة ،واإلدارة واالقتصاد ،والتربية،
والصيدلة ،باإلضافة لعدد من البرامج في كلية اآلداب والعلوم.
القانون
من آخر إنجازات االعتماد األكاديمي حصول كلية القانون على االعتماد
األكاديمي من المجلس األعلى لتقويم التعليم العالمي والبحث الفرنسي
HCERES
التربية
كما حصلت كلية التربية على االعتماد لجميع برامج الكلية من قِ َبل مجلس
اعتماد برامج إعداد التربويين  ، CAEPللفترة من  2016وحتى  ،2021وتحقق ذلك بعد
تحقيق الكلية لمعايير المجلس الوطني العتماد برامج المعلمين  ،NCATEوبهذا
اإلنجاز ،تعد كلية التربية بجامعة قطر أول كلية في جامعة وطنية خارج الواليات
المتحدة تحصل على مثل هذا النوع من االعتماد.
وكانت بداية ربيع  2011قد شهدت انضمام كلية التربية إلى قائمة اإلنجازات
واالعتراف األكاديمي في جامعة قطر ،كونها حصلت على االعتراف الدولي
لبرامج إعداد المعلمين من مركز ضمان الجودة في التعليم العالمي  IRTEمما
جعلها ثاني كلية في منطقة الخليج والشرق األوسط حاصلة على هذا االعتراف.
الهندسة
وكانت كلية الهندسة قد جددت االعتراف األكاديمي ببرامجها المختلفة في
يوليو  2011من هيئة (أبيت)  ABET Inc.لسبع تخصصات من درجة البكالوريوس
وهي :الهندسة الكيميائية ،الهندسة المدنية ،هندسة الكمبيوتر ،الهندسة
الكهربائية ،الهندسة الصناعية والنظم ،الهندسة الميكانيكية ،علوم الحاسب.
وتعتبر كلية الهندسة من أوائل الكليات التي حصلت على االعتماد األكاديمي
في جامعة قطر ،وذلك ابتداء من أكتوبر .2004
الصيدلة
كما حصلت كلية الصيدلة بجامعة قطر على االعتماد األكاديمي من المجلس
الكندي العتماد برامج الصيدلة ( ،)CCAPPلتكون بذلك هي الكلية األولى في
العالم التي يعتمدها المجلس المذكور خارج الحدود الكندية.
اإلدارة واالقتصاد
أما كلية اإلدارة واالقتصاد فقد حصلت على االعتماد من جمعية تطوير واعتماد
كليات اإلدارة واألعمال األمريكية ( ،)AACSBويعد هذا إنجازا مميزا آخر لجامعة قطر،
إذ أن كلية اإلدارة واالقتصاد تعد ثالث كلية تحقق االعتماد األكاديمي بعد كليتي
الهندسة ،والصيدلة.
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برامج اآلداب والعلوم
ومن بين برامج كلية اآلداب والعلوم التي حصلت على االعتماد األكاديمي
برنامجي بكالوريوس وماجستير الدراسات البيئية ،اللذان حصال على االعتراف
األكاديمي من لجنة رؤساء برامج العلوم البيئية ،والتي تعتبر هيئة رائدة في
مجال اعتماد برامج العلوم البيئية في العالم .كما تلقت جامعة قطر إخطاراً
رسميا من مجلس االعتماد األكاديمي لتعليم الصحافة واالتصال بالواليات
المتحدة ،باعتماد برنامج اإلعالم في كلية اآلداب والعلوم بالجامعة كمؤسسة
تعليم معتمدة لعلوم االتصال والصحافة.
وكان العمل للحصول على االعتماد األكاديمي للبرنامج قد بدأ منذ عام ،2006
حيث قام القسم بتعديل خططه الدراسية ،وأعاد هيكلة القسم ليتضمن
التخصصات الحالية وهي الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واالتصال االستراتيجي
والعالقات العامة .ونال (برنامج اإلحصاء) في قسم الرياضيات والفيزياء
واإلحصاء في كلية اآلداب والعلوم ،االعتماد األكاديمي من (الجمعية اإلحصائية
الملكية البريطانية) التي منحت شهادة االعتماد لبرنامج اإلحصاء بالكلية ،لمدة
 5سنوات.
ويعد برنامج العلوم الحيوية الطبية أول برنامج من خارج الواليات المتحدة
يحصل على هذا االعتماد ولمدة  5سنوات ،وهذا يشير إلى أن برنامج العلوم
الحيوية في جامعة قطر يناظر البرامج المشابهة في أمريكا ويعد على نفس
الدرجة من القوة العلمية .كما حصل برنامج الكيمياء بكلية اآلداب والعلوم
على االعتماد األكاديمي من الجمعية الكندية للكيمياء ،وفي وقت سابق أيضا
حصل قسم اللغة االنجليزية بوحدة البرامج التأسيسية بالجامعة على االعتماد
األكاديمي من مؤسسة  CEAاألميركية ،وهي منظمة مقرها الواليات المتحدة
وتقوم باعتماد برامج اللغة اإلنجليزية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
كلية العلوم الصحية
كما حصل برنامج العلوم الحيوية الطبية على االعتماد األكاديمي من وكالة
االعتماد الوطنية لعلوم المختبرات اإلكلينيكية بالواليات المتحدة (،)NAACLS
وهي الجهة المنوط بها تقييم واعتماد البرامج األكاديمية والعلمية للجامعات
المختلفة في مجال التحاليل والمختبرات الطبية بالواليات المتحدة.
البرنامج التأسيسي
حصل قسم اللغة االنجليزية بوحدة البرامج التأسيسية بالجامعة على االعتماد
األكاديمي من مؤسسة  CEAاألميركية ،وهي منظمة مقرها الواليات المتحدة
وتقوم باعتماد برامج اللغة اإلنجليزية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
واالعتماد األكاديمي بالنسبة لبرنامج اللغة االنجليزية وللبرامج التأسيسية
في الجامعة ،يؤكد أن البرنامج يستوفي الشروط العلمية المطلوبة لتحقيق
مخرجات عالية الجودة ،كما يعكس التطور القائم في مجال التعليم ،ورؤية قطر
في مجال الجودة التعليمية.
كما حازت عدد من المختبرات المتواجدة في مجمع البحوث في جامعة
قطر على االعتماد  2005-17025 ISO/IECمن قبل الجمعية األمريكية العتماد
المختبرات.
وتعد هذه الشهادة إعالن ًا واسع النطاق بأن جامعة قطر توازي باقي المؤسسات
التعليمية العالمية المرموقة من حيث جودة ونوعية الخدمات المقدمة
لمنسبيها.
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االعترافات المكتسبة وما ترمز اليه
AACSB
AALS
ABA
ABET
ACEJMC
A2LA
CCAPP
CEA
CHES
CQAIE
CSC
IES
IRTE
NAACLS
RSS
SACS

رابطة تطوير كليات اإلدارة واالقتصاد
جمعية كليات القانون األمريكية
جمعية اعتماد القانونيين األمريكية
الهيئة األمريكية العتماد برامج الهندسة
المجلس العالمي لالعتماد األكاديمي للدراسات اإلعالمية
الجمعية األمريكية العتماد المختبرات
المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة
هيئة اعتماد برامج اللغة اإلنجليزية
لجنة رؤساء برامج العلوم البيئية
المركز الدولي لضمان جودة التعليم
الجمعية الكندية للكيمياء
معهد العلوم البيئية
االعتراف الدولي لتعليم المعلمين
الهيئة الوطنية العتماد برامج علوم المختبرات السريرية
الجمعية الملكية اإلحصائية البريطانية
الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس

إجراءات القبول
تجد عزيزي الطالب هنا دليلك لعملية القبول في برنامج البكالوريوس خطوة بخطوة:
الخطوة االولى :متطلبات ومواعيد القبول
يرجى االطالع على قائمة برامج البكالوريوس المتاحة في جامعة قطر والتي تحتوي على متطلبات
القبول لكل برنامج .كما يرجى االطالع على المواعيد المهمة لقبول الطلبة الجدد في الجامعة
والمستندات المطلوبة من خالل زيارة موقع الجامعة.
الخطوة الثانية :تقديم طلب القبول
يُطلب من جميع المتقدمين لجامعة قطر التقدم على طلب القبول اإللكتروني.
مالحظة :يسمح هذا النظام باستكمال طلب القبول اإللكتروني أو حفظه الستكماله في وقت آخر
ومراجعة البيانات بطريقة سهلة ومالئمة باستخدام حاسوبك الشخصي ،كما يمكنك معرفة كيفية
التقديم من خالل دليل تقديم طلبات االلتحاق المتوفرة عبر موقع الجامعة.
يتم التقدم للقبول عن طريق طلب القبول اإللكتروني كما يلي:
 .1ابدأ بإنشاء حساب جديد باسم مستخدم وكلمة مرور.
 .2ابدأ بتعبئة طلب القبول اإللكتروني .يمكنك حفظ طلب القبول وإكماله في وقت الحق (تذكر اسم
المستخدم وكلمة السر).
 .3أرسل طلب القبول إلكترون ًيا بعد تعبئته كام ًلا ودفع رسوم التقديم (  200ريال قطري).
الخطوة الثالثة :تسليم المستندات المطلوبة
من الجدير بالذكر أن عليك تسليم جميع المستندات والوثائق المطلوبة إلى إدارة القبول من أجل
استكمال طلب قبولك في جامعة قطرإما شخصيا أو إرسالها على العنوان التالي:
القبول في درجة البكالوريوس
إدارة القبول
جامعة قطر
صندوق البريد 2713
الدوحة ،قطر
تسلم جميع المستندات الناقصة شخص ًيا أو عن طريق البريد قبل الموعد النهائي .ويجب عدم تسليم
أي مستندات أو وثائق تدعم طلب القبول إال بعد إرسال طلب القبول اإللكتروني.
الخطوة الرابعة :تحقق من حالة طلب القبول الخاص بك
قم بمراجعة حالة طلبك ومتابعة جميع المتطلبات التي لم يتم استيفاؤها ،واستالم اشعار بقرار
القبول عن طريق الطلب اإللكتروني .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission

الخطوة االولى:
متطلبات ومواعيد
القبول

الخطوة الثانية:
تقديم طلب القبول

الخطوة الثالثة:
تسليم المستندات
المطلوبة

الخطوة الرابعة :تحقق
من حالة طلب القبول
الخاص بك
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أنواع الطلبات
القبول بجامعة قطر
تقبل الجامعة الطلبة الذين يحققون الحد األدنى من متطلبات القبول المشتملة على عدد من
المؤهالت األكاديمية التي يشترط توفرها كي تمكن الطالب من إنهاء دراسته الجامعية بنجاح.
سوف ينظر إلى المتقدمين للقبول في جامعة قطر وفقا لفئات القبول التالية:
طلبة المدارس الثانوية:
 الطلبة الجدد طلبة القبول المشروط والمبكرطلبات أخرى:
 تحويل طلبة بكالوريوس ثاني طلبة دراسة مقررات الطلبة الزائرون إعادة القبولالطلبة الجدد
يعتبر جميع الطلبة المتقدمين لاللتحاق بجامعة قطر ألول مرة أو ممن لم يتموا دراسة  24ساعة دراسية
جامعية كطلبة جدد سواء تم قبولهم في البرنامج التأسيسي أو في برامج البكالوريوس ،ويمكن
التقدم للحصول على قبول بجامعة قطر إما في فصل الخريف أو فصل الربيع من العام الدراسي.
يمكن تحويل الساعات المكتسبة للطلبة الجدد الذين اتموا اقل من  24ساعة بجامعات أخرى والتي
حصلوا عليها قبل الفصل الدراسي الذي تم قبولهم فيه في جامعة قطر.
متطلبات الثانوية العامة
يجب أن يكون الطالب المتقدم للقبول بجامعة قطر قد أتم رسميا دراسة اثنتي عشرة سنة دراسية،
وأن يقدم كشف درجات مصدقا من جهة تعليمية معترف بها ،وال يعتبر تقديم مثل هذه الشهادة أمراً
كافي ًا للقبول بالجامعة حيث قد تخضع للتغيير وفق ًا لمعايير مختلفة منها قوة المتقدم العلمية وتوافر
القدرة االستيعابية في الكلية أو في التخصص المطلوب ،كما إن لكل كلية متطلباتها من مستوى
التعليم الثانوي وإضافة أي شروط أخرى لمتطلبات وشروط القبول المدرجة أدناه:
الوثائق المطلوب تقديمها من الطلبة الجدد ،مرحلة البكالوريوس (االلتحاق بالسنة األولى)
جميع الطلبة الذين لم يسبق لهم االلتحاق بأي جامعة أو لم يكملوا على األقل  24ساعة مكتسبة في
جامعة آخري ويرغبون في االلتحاق بجامعة قطر في البرنامج التأسيسي أو برامج البكالوريوس جميعهم
يعتبروا من طالب المرحلة الجامعية األولى ويجب عليهم تقديم الوثائق التالية:
 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200ريال قطري).
 .2كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية النهائي األصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة.
 .3شهادة صحية صادرة داخل قطر (يرجى من الطلبة الدوليين مراجعة موقع الطلبة الدوليين).
 .4صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين ،وللطلبة الدوليين
يرجى مراجعة موقع الطلبة الدوليين).
 .5صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم ،بخلفية بيضاء.
 .6نتائج االمتحانات القياسية ( )TOEFL, IELTS, SAT, ACTللطلبة المتقدمين للكليات التي تتطلب
اجتياز البرنامج التأسيسي و يتم تسليمها لمركز البرنامج التأسيسي لإلعفاء من متطلبات البرنامج
التأسيسي.

8

 | 2017 - 2018دليـــــــــــل القبـــــــــــول

كشف درجات الشهادة الثانوية العامة
على جميع طلبة المدارس الثانوية الخاصة القائمة بدولة قطر أن يكون لديهم كشف درجات الدراسة
الثانوية وفق الشروط التالية:
 .1كشف درجات رسمي ونهائي مصدق من الجهة المدرسية المختصة
 .2أن يكون كشف الدرجات مصدقا من المجلس وزارة التعليم و التعليم العالي بالنسبة للمدارس
الخاصة
بالنسبة للطلبة القادمين من مدارس ثانوية خارج دولة قطر فيجب عليهم تقديم كشف درجات
الدراسة الثانوية وفق الشروط التالية:
 .1كشف درجات رسمي ونهائي مصدق من الجهة المدرسية المختصة
 .2أن يكون كشف الدرجات مصدقا من وزارة التربية أومن وزارة خارجية الدولة الموجودة فيها المدرسة
 .3أن يكون كشف الدرجات مصدقا من سفارة دولة قطر بتلك الدولة أو من سفارة تلك الدولة بدولة قطر
 .4ترجمة عربية أو انجليزية معتمدة مرفقة مع كشف الدرجات األصلي إن كان صادرا بلغة أخرى غير العربية
أو اإلنجليزية.
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شهادة الدراسة الثانوية القطرية:
المدارس الحكومية
تعتمد نسبة الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة عند تقدمه للقبول بالجامعة إذا كان أحد
طلبة المدارس الحكومية العامة.
المدارس المستقلة
يُقبل حملة شهادات المدارس المستقلة بموجب نظام الشهادة الثانوية العامة بدولة قطر ()QSSC
على أساس المجموع النهائي للمقررات للسنة األخيرة بالنسبة للطلبة الحاصلين على هذه الشهادة
في العام األكاديمي  2010/2009فما بعد .أما بالنسبة للطلبة الذين حصلوا على الشهادة المستقلة قبل
العام األكاديمي  2010/2009فتتم معادلة شهاداتهم باستخدام جدول المعادلة المعتمدة في كل عام
أكاديمي.
المدارس الخاصة والمدارس الدولية
 .1نظام المعدل التراكمي (: )GPA
 الحصول على دبلوم التعليم الثانوي في خطة المتطلبات العامة بمعدل (ج) كحد أدنى ،أو مايعادل  2,00من  ،4,00وتحقيق الحد األدنى من نسبة الثانوية العامة خالل السنة األخيرة من المدرسة
الثانوية.
 أن يكون الطالب ناجحا في ستة مقررات دراسية مختلفة بما فيها مقرر علمي واحد كحد أدنى (أحياء،فيزياء ،كيمياء) ومقرر رياضيات واحد (جبر ،علم المثلثات ،الهندسة) ومقرر لغة انجليزية خالل السنة ما
قبل النهائية أو النهائية.
 .2نظام شهادة الثانوية البريطانية:
 يجب أن يكون الطالب قد درس خمس مقررات في شهادة  IGSCEمن المستوى العادي ()O Levelبعالمة ( )Dكحد أدنى ومقررين دراسيين من المستوى المتقدم ( )Aأو المستوى المتقدم التكميلي (
 ) ASأو من المستويين معا (المتقدم والمتقدم التكميلي) كحد أدنى وبعالمة ال تقل عن ( .) D
 بما أن إعالن النتائج الرسمية لهذا النظام المدرسي يتم بعد أن تعلن جامعة قطر عن قرارات القبول،فيمكن للمتقدمين تسليم الدرجات المتوقعة قبل الموعد النهائي ،وسيتم قبولهم على أساس
القبول المشروط.
 .3نظام شهادة البكالوريا الدولية ( : ) IB
 الحصول على شهادة دبلوم البكالوريا الدولية ( )IBمنها مقررين دراسيين من مستوى عالي ()HLوأربعة مقررات من مستوى متقدم (.)SL
 أن يكون الطالب حاصال على معدل عام ال يقل عن  24درجة من  42درجة باستثناء درجات مقرر نظريةالمعرفة( ) TOKومقرر مقال مطول.
بما أن إعالن النتائج الرسمية لهذا النظام المدرسي يتم بعد أن تعلن جامعة قطر عن قرارات القبول،
فيمكن للمتقدمين تسليم الدرجات المتوقعة قبل الموعد النهائي ،وسيتم قبولهم على أساس
القبول المشروط.
 .4نظام الشهادة الثانوية من المملكة العربية السعودية:
تعتمد نسبة الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة عند تقدمه للقبول بالجامعة بعد الحصول
على الشهادة الثانوية بفروعها وكذلك نتيجة اختبار القياس والتقويم في التعليم العالي للطالب
ابتداء من عام التخرج .)2009( 1430
ابتداء من عام التخرج  )2003/2002( 1423/1422والطالبات
ً
ً
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ما هو القبول المشروط والمبكر؟
هو القبول المشروط والمبكر للدراسة في جامعة قطر للطالب الذين تؤهلهم امكانياتهم األكاديمية
للتقدم وفق ًا لسجالتهم األكاديمية.
من هم الطلبة المؤهلين للقبول المشروط والمبكر؟
جميع المتقدمين القطريين وأبناء القطريين وحملة الوثيقة القطرية وزوجات القطريين المحققين
للنتائج المطلوبة سواء للطلبة الذين مازلو على مقاعد الدراسة او للطلبة الذين انهو الثانوية العامة
سابقا.
شروط الحصول على القبول للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة:
 .1أن يكون المتقدم قطري الجنسية أو من أبناء القطريين أو من حملة الوثيقة القطرية او من زوجات
القطريين.
 .2تسليم جميع المستندات المطلوبة خالل فترة التقديم للقبول المشروط والمبكر.
 .3الحصول على النتائج التالية بالصف الحادي عشر والفصل الدراسي األول للصف الثاني عشر:
الكلية
اآلداب والعلوم
اإلدارة واالقتصاد
التربية
الهندسة
القانون
الصيدلة
العلوم الصحية
الشريعة والدراسات االسالمية
الطب

نتيجة الصف الحادي عشر

نتيجة الفصل االول من الصف الثاني عشر

%75
%75
%75
%75
%75
%80
%75
%75
%90

%75
%75
%75
%75
%75
%80
%75
%75
%90

شروط الحصول على القبول للطلبة الذين انهو الثانوية العامة سابقا:
 .1أن يكون المتقدم قطري الجنسية أو من أبناء القطريين أو من حملة الوثيقة القطرية او من زوجات
القطريين.
 .2تسليم جميع المستندات المطلوبة خالل فترة التقديم للقبول المشروط.
 .3الحصول على النتائج التالية بالصف الثاني عشر.
الكلية
اآلداب والعلوم
اإلدارة واالقتصاد
التربية
الهندسة
القانون
الصيدلة
العلوم الصحية
الشريعة والدراسات االسالمية
الطب

نتيجة الصف الثاني عشر
%75
%75
%75
%75
%75
%80
%75
%75
%90
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متطلبات القبول
 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200ريال قطري)
 .2تسليم المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي للتسليم.
للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة :بإمكانك ارسال المستندات عن طريق البريد اإللكتروني
admission@qu.edu.qa
الوثائق والمستندات المطلوبة للقبول
للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة:
 نسخه من شهادة الفصل الحادي عشر. نسخة من شهادة منتصف الفصل الثاني عشر.• بالنسبة لنظام شهادة الثانوية البريطانية ونظام شهادة البكالوريا الدولية :تسليم نتيجة النتائج
المتوقعة باستخدام نموذج الجامعة باإلضافة إلى الشهادات األصلية.
 صورة عن البطاقة الشخصية القطرية وصورة عن جواز السفر لغير القطريين (بالنسبة ألبناءالقطريين يتوجب تسليم صورة من شهادة الميالد وصورة البطاقة الشخصية لولي األمر القطري
وبالنسبة لزوجات القطريين احضار عقد الزواج والبطاقة الشخصية للزوج القطري).
للطلبة الذين انهوا الثانوية العامة سابقا:
 الشهادة النهائية االصلية للصف الثاني عشر صورة عن البطاقة الشخصية القطرية وصورة عن جواز السفر لغير القطريين (بالنسبة ألبناءالقطريين يتوجب تسليم صورة من شهادة الميالد وصورة البطاقة الشخصية لولي األمر القطري
وبالنسبة لزوجات القطريين احضار عقد الزواج والبطاقة الشخصية للزوج القطري).
إرشادات هامة
يحصل الطلبة الذين تقدموا بالشهادة النهائية على قبول نهائي بينما يحصل الطلبة الذين تقدموا
بنسخه من شهادة الفصل الحادي عشر ونسخة من شهادة منتصف الفصل الثاني عشر على قبول
مشروط ومبكر ،ويتوجب عليهم استيفاء جميع متطلبات القبول األخرى وتسليم كشف درجات شهادة
الدراسة الثانوية األصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة قبل انتهاء المدة المحددة .القبول
المشروط والمبكر هو قبول مؤقت لحين االنتهاء بنجاح من السنة األخيرة من المدرسة الثانوية بنسبة ال
تقل عن  %75واستيفاء جميع متطلبات القبول (ونسبة  %80بالنسبة للمتقدمين لكلية الصيدلة ونسبة
 %90بالنسبة للمتقدمين لكلية الطب
جميع المتقدمين الذين ال يستوفون الحد األدنى من متطلبات «القبول المشروط المبكر» المذكورة
أعاله سوف ال تزال لديهم فرصة القبول عند تقديم النتائج النهائية والرسمية وبناء على آليات القبول
المتبع
القبول المشروط
حيث ان النتائج األصلية لنظام شهادة الثانوية البريطانية (شهادة  IGSCEمن المستوى العادي ()O Level
بعالمة (والمستوى المتقدم ( )Aأو المستوى المتقدم التكميلي ()ASونظام شهادة البكالوريا الدولية
( )IBستصدر بعد إعالن قرارات القبول ،فيمكن للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة الثانوية لهذا
النظامين فقط التقدم للقبول المشروط بناء على النتائج المتوقعة.
القبول المشروط يتيح للطلبة المتقدمين من نظام شهادة الثانوية البريطانية ونظام شهادة
البكالوريا الدولية ( )IBالتقدم للقبول بناء على النتائج المتوقعة للمواد الدراسية قيد الدراسة.
آلية القبول المشروط
 .1يتوجب على المتقدمين من نظام شهادة الثانوية البريطانية ونظام شهادة البكالوريا الدولية ()IB
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تسليم جميع متطلبات القبول وتسليم النتائج المتوقعة قبل الموعد النهائي للتسليم.
 .2النتائج المتوقعة يجب ان تدون وتوثق من قبل مدرسة الطالب باستخدام نموذج جامعه قطر للنتائج
المتوقعة:
Predicted IGCSE, AS, and A-Level Grades for Provisional Admission form
Predicted International Baccalaureate Grades for Provisional Admission form
 .3يمكن للطلبة المتقدمين من نظام شهادة الثانوية البريطانية تحقيق الحد االدنى لمعايير القبول
عن طريق تسليم النتائج االصلية للمواد التي تم اجتيازها والنتائج النهائية المتوقعة للمواد قيد
الدارسة .بينما يعتمد القبول لطلبة نظام شهادة البكالوريا الدولية ( )IBعلى النتائج المتوقعة.
 .4ستقوم ادارة القبول بالتأكد من تحقيق المتقدم للقبول المشروط للحد االدنى لمعايير القبول
لجامعة قطر .علما بأن القبول لجامعة قطر يتم بصورة تنافسية بين جميع المتقدمين ويتم اعالن
القرارات لمتقدمي القبول المشروط تزامنا مع جميع المتقدمين.
 .5سيتم تبليغ الطلبة الحاصلين على القبول المشروط بشروط القبول المشروط حيث ان القبول
مشروط بناء على النتائج المتوقعة وغير نهائي لحين تسليم النتائج األصلية.
 .6يتوجب على الطلبة الحاصلين على القبول المشروط تسليم النتائج النهائية األصلية ،الطلبة
المحققين للحد االدنى من معايير القبول لجامعة قطر ولكن ال تؤهلهم نتيجتهم النهائية للقبول
بالكلية المحددة سيتم التواصل معهم من قبل ادارة القبول للتقدم بطلب تغيير كلية .وفي حال عدم
تحقيق المتقدم للحد االدنى لمعايير القبول لجامعة القطر او عدم تسليم الشهادة النهائية االصلية
بالمواعيد المحددة ،سيتم إلغاء قرار قبول الطالب.
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الطلبات األخرى
طلبة البكالوريوس الثاني
يمكن للطالب الذي سبق له الحصول على درجة البكالوريوس ويرغب في االستمرار في دراسته
الجامعية في تخصص آخر التقدم إلى جامعة قطر للحصول على شهادة جامعية ثانية.
سيتم النظر في قبول جميع المتقدمين للحصول على درجة البكالوريوس الثانية في جامعة قطر
ممن يحققون الحد األدنى من المتطلبات التالية:
 .1الحصول على شهادة جامعية بمعدل تراكمي  4.00/2.00كحد أدنى من جامعة معترف بها من هيئة
اعتراف دولية أو من وزارة التعليم العالي أو ما يعادلها في تلك الدولة.
 .2تحقيق متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة اإلنجليزية من خالل أي من التالي:
 تقديم نتائج االمتحانات القياسية في اللغة اإلنجليزية معتمدة وصالحة. الحصول على درجة جامعية من جامعة كانت لغة التدريس المعتمدة فيها هي اللغة اإلنجليزية،ويجب على الطلبة تقديم بيان رسمي يثبت ذلك خالل فترة التقديم لاللتحاق إلى جامعة قطر حتى
يتم إعفائهم من متطلبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية.
 ال يحق للطلبة الذين لم يستوفوا هذه الشروط االلتحاق بالبرنامج التأسيسي. .3تحقيق متطلبات جامعة قطر في مهارات الرياضيات .ال يحق للطلبة الذين لم يستوفوا هذه الشروط
االلتحاق بالبرنامج التأسيسي.
 .4استئناف الدراسة في تخصص آخر غير الذي حصل عليه في شهادته السابقة.
سيتم تقييم المعدل التراكمي العام ( )GPAوالساعات المكتسبة في جامعة قطر بشكل مستمر
خالل فترة دراسة الطالب في مرحلة البكالوريوس في الجامعة .وستقوم جامعة قطر بتقييم الرسوم
الدراسية والرسوم المرتبطة بها لجميع الطالب الذين يدرسون في الجامعة بعد االنتهاء من درجتهم
الجامعية األولى.
الوثائق والمستندات المطلوبة لدرجة البكالوريوس الثانية
يمكن للطالب الذين سبق لهم الحصول على درجة البكالوريوس ويرغبون في االستمرار في دراستهم
الجامعية في تخصص آخر التقدم إلى جامعة قطر للحصول على شهادة جامعية ثانية ،مع تقديم
الوثائق التالية:
 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200ريال قطري)
 .2كشف درجات الدراسة الجامعية األصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة
 .3شهادة صحية صادرة داخل قطر (يرجى من الطلبة الدوليين مراجعة موقع الطلبة الدوليين)
 .4صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين ،وللطلبة الدوليين
يرجى مراجعة موقع الطلبة الدوليين)
 .5صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم  ،بخلفية بيضاء
 .6نتائج االمتحانات القياسية ( )TOEFL, IELTS, SAT, ACTللطلبة المتقدمين للكليات التي تتطلب اجتياز
البرنامج التأسيسي ( ان وجدت) يتم تسليمها لمركز اختبارات البرنامج التأسيسي لإلعفاء من متطلبات
البرنامج التأسيسي.
 .7الطالب الدولي الذي ال يحمل تصريح اقامة قطرية سارية المفعول في دولة قطر (باستثناء الطلبة
من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) غير مؤهل للنظر في طلب قبوله المقدم للجامعة .من
الضروري أن يحصل الطالب الدولي الراغب في االلتحاق بالجامعة على تصريح اقامة في دولة قطر.
قسم الطلبة الدوليين في جامعة قطر يقدم المساعدة للطلبة الدوليين للحصول على تأشيرة طالب
على كفالة الجامعة (تصريح إقامة في قطر) .وعلى الطالب الدولي الراغب في الحصول على تأشيرة
طالب على كفالة الجامعة تعبئة واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد اإللكتروني ورفع
المستندات المطلوبة خالل نفس فترة التقديم للقبول في جامعة قطر .لن يتم النظر في طلب قبول
الطالب الذي لم يستوفي شروط التقديم على طلب تأشيرة طالب.
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طلبة دراسة المقررات
تتيح جامعة قطر القبول لعدد محدود من األفراد للدراسة في الجامعة كطلبة دراسة مقررات ،وذلك
بالتسجيل في مقررات دراسية بنظام الساعات المكتسبة ،لكنهم ال يسعون للتسجيل في أحد برامج
درجة البكالوريوس .ويمكن لطلبة دراسة المقررات التسجيل في  48ساعة مكتسبة أو أربعة فصول
دراسية بجامعة قطر.
سيتم النظر في قبول جميع طالب دراسة المقررات في جامعة قطر ممن يحققون الحد األدنى من
المتطلبات التالية:
 -1الحصول على شهادة جامعية بمعدل تراكمي  2.00/4.00كحد أدنى في جامعة معتمدة من هيئة اعتراف
دولية أو من وزارة التعليم العالي أو ما يعادلها في تلك الدولة.
 -2استيفاء جميع متطلبات القبول في الفصل الدراسي المراد تقديم طلب القبول فيه ،مع تقديم
جميع متطلبات القبول مرفقة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة القبول خالل المدة المقررة للقبول.
يجب على طلبة دراسة المقررات استيفاء جميع متطلبات القبول لمرحلة البكالوريوس في جامعة قطر
في الفصل الدراسي المراد تقديم طلب القبول فيه ،مع تقديم جميع األوراق والمستندات المطلوبة إلى
إدارة القبول في الجامعة خالل المدة المقررة للتقديم.
ويمكن لطالب دراسة المقررات تقديم جميع المقررات التي تم الحصول عليها بنظام دراسة المقررات
للحصول على درجة بكالوريوس ثانية ،على أال يتجاوز عدد الساعات المكتسبة  48ساعة في مرحلة
البكالوريوس في جامعة قطر وبتقدير نهائي (د) أو أعلى ،ويتم في هذه الحالة تطبيق جميع شروط
الحصول على درجة البكالوريوس الثانية.
الوثائق والمستندات المطلوبة لدراسة المقررات
يمكن لجميع الطلبة الين ال يسعون للحصول على درجة جامعية تقديم طلب القبول بجامعة قطر
كطلبة دراسة المقررات مع تقديم الوثائق التالية:
 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200ريال قطري)
 .2كشف درجات الدراسة الجامعية األصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة
 .3شهادة صحية صادرة داخل قطر (يرجى من الطلبة الدوليين مراجعة موقع الطلبة الدوليين)
 .4صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين ،وللطلبة الدوليين يرجى
مراجعة موقع الطلبة الدوليين)
 .5صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم ،بخلفية بيضاء
 .6الطالب الدولي الذي ال يحمل تصريح اقامة قطرية سارية المفعول في دولة قطر (باستثناء الطلبة
من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) غير مؤهل للنظر في طلب قبوله المقدم للجامعة .من
الضروري أن يحصل الطالب الدولي الراغب في االلتحاق بالجامعة على تصريح اقامة في دولة قطر.
قسم الطلبة الدوليين في جامعة قطر يقدم المساعدة للطلبة الدوليين للحصول على تأشيرة طالب
على كفالة الجامعة (تصريح إقامة في قطر) .وعلى الطالب الدولي الراغب في الحصول على تأشيرة
طالب على كفالة الجامعة تعبئة واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد اإللكتروني ورفع
المستندات المطلوبة خالل نفس فترة التقديم للقبول في جامعة قطر .لن يتم النظر في طلب قبول
الطالب الذي لم يستوفي شروط التقديم على طلب تأشيرة طالب.
الطلبة الزائرون
تتيح جامعة قطر القبول لعدد محدود من األفراد للدراسة في الجامعة كطلبة دراسة مقررات ،وذلك
بالتسجيل في مقررات دراسية بنظام الساعات المكتسبة ،لكنهم ال يسعون للتسجيل في أحد برامج
درجة البكالوريوس .ويمكن لطلبة دراسة المقررات التسجيل في  48ساعة مكتسبة أو أربعة فصول
دراسية بجامعة قطر ،أيهما أو ًال.
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متطلبات القبول للطلبة الزائرين
البد أن يستوفي الطالب الحد األدنى من متطلبات القبول التالية حتى يتم النظر في طلبه لاللتحاق
بجامعة قطر كطالب زائر:
 أن يكون وضع الطالب األكاديمي جيدا (غير منذر) في الجامعة التي يدرس فيها وبمعدل تراكمي اليقل عن  2,0/4,0من جامعة معتمدة ومعترف بها من هيئة اعتراف دولية ،أو من وزارة التعليم العالي
أو ما يعادلها في تلك الدولة .على الطلبة الذين حصلوا على القبول في جامعة ما للدراسة في فصل
قادم فيها ،ويرغبون بدراسة مقررات في جامعة قطر قبل االنتظام في الدراسة في تلك الجامعة ،تقديم
نسخة من رسالة القبول في تلك الجامعة وذلك عوضا عن كشف الدرجات.
 تسليم جميع متطلبات ومستندات طلب القبول إلى إدارة القبول قبل الموعد النهائي للتقديم.الوثائق والمستندات المطلوبة للطلبة الزائرين
ترحب جامعة قطر بالطلبة المسجلين في جامعات أخرى والراغبين بدراسة فصول دراسية بجامعة قطر
كطلبة زائرين ويجب عليهم تقديم الوثائق التالية:
 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200ريال قطري)
 .2كشف درجات الدراسة الجامعية األصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة (على الطلبة الذين
حصلوا على القبول في جامعة ما للدراسة في فصل قادم فيها ،ويرغبون بدراسة مقررات في جامعة
قطر قبل االنتظام في الدراسة في تلك الجامعة ،تقديم نسخة من رسالة القبول في تلك الجامعة
وذلك عوضا عن كشف الدرجات)
 .3شهادة صحية صادرة داخل قطر (يرجى من الطلبة الدوليين مراجعة موقع الطلبة الدوليين)
 .4صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين ،وللطلبة الدوليين
يرجى مراجعة موقع الطلبة الدوليين)
 .5صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم ،بخلفية بيضاء
 .6الطالب الدولي الذي ال يحمل تصريح اقامة قطرية سارية المفعول في دولة قطر (باستثناء الطلبة
من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) غير مؤهل للنظر في طلب قبوله المقدم للجامعة .من
الضروري أن يحصل الطالب الدولي الراغب في االلتحاق بالجامعة على تصريح اقامة في دولة قطر.
قسم الطلبة الدوليين في جامعة قطر يقدم المساعدة للطلبة الدوليين للحصول على تأشيرة طالب
على كفالة الجامعة (تصريح إقامة في قطر) .وعلى الطالب الدولي الراغب في الحصول على تأشيرة
طالب على كفالة الجامعة تعبئة واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد اإللكتروني ورفع
المستندات المطلوبة خالل نفس فترة التقديم للقبول في جامعة قطر .لن يتم النظر في طلب قبول
الطالب الذي لم يستوفي شروط التقديم على طلب تأشيرة طالب.
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إعادة القبول
يمكن للطلبة الذين تركوا الدراسة في جامعة قطر العودة إلى مقاعدهم الدراسية عن طريق تقديم
طلب إعادة القبول ،حيث يتوجب على الطالب تعبئة طلب القبول اإللكتروني خالل المواعيد المحددة
في التقويم األكاديمي وتسليم المستندات المطلوبة التالية:
 .1كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية األصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة.
 .2شهادة صحية صادرة داخل قطر (يرجى من الطلبة الدوليين مراجعة موقع الطلبة الدوليين)
 .3صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين ،وللطلبة الدوليين
يرجى مراجعة موقع الطلبة الدوليين)
 .4صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم ،بخلفية بيضاء.
 .5نتائج االمتحانات القياسية ( )TOEFL, IELTS, SAT, ACTللطلبة المتقدمين للكليات التي تتطلب اجتياز
البرنامج التأسيسي ان وجدت.
الفئات التي تستطيع التقدم بطلب إعادة القبول
 .1الطلبة تحت حالة «االنسحاب من الجامعة» :الطلبة الذين انسحبوا من الجامعة.
 .2الطلبة تحت حالة «غياب مطول» :الطلبة الذين تغيبوا عن الجامعة ألكثر من أربعة فصول دراسية
متتالية دون موافقة مسبقة.
 .3الطلبة تحت حالة «تعليق عن البرنامج التأسيسي بسبب الغياب» :الطلبة المقبولون سابقا في
البرنامج التأسيسي الذين تغيبوا عن الجامعة ألكثر من فصلين دراسيين متتاليين.
 .4الطلبة تحت حالة «تعليق أكاديمي عن البرنامج التأسيسي» :الطلبة المقبولون سابقا في البرنامج
التأسيسي الذين لم يكملوا متطلبات البرنامج خالل أربعة فصول دراسية منتظمة.
 .5الطلبة تحت حالة «طي القيد األكاديمي» :الطلبة الذين تم طي قيدهم ألسباب أكاديمية.
الطلبة المحولون
التحويل من جامعات اخرى
يعد المتقدمون إلى جامعة قطر طالب ًا محولين في حال كانوا يدرسون أو سبق لهم الدراسة في
ُّ
جامعة أخرى وانطبقت عليهم متطلبات وشروط التحويل لجامعة قطر ويمكنهم التقدم للقبول في
درجة البكالوريوس في فصل الخريف أو الربيع ،ويمكنهم تحويل الساعات المكتسبة فقط في حال تم
قبولهم كطلبة محولين.
متطلبات التحويل إلى جامعة قطر:
 .1الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 .2إكمال  24ساعة دراسية معتمدة في التعليم الجامعي وإنهاء ما ال يقل عن فصلين دراسيين (الخريف
والربيع) ،مع معدل تراكمي ال يقل عن  2,50/4,00من جامعة معتمدة ومعترف بها من هيئة اعتراف
دولية أو من وزارة التعليم العالي أو ما يعادلها في تلك الدولة.
 .3تحقيق متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة اإلنجليزية من خالل أي من التالي:
 تقديم نتائج االمتحانات القياسية في اللغة اإلنجليزية معتمدة وصالحة. اكمال  24ساعة مكتسبة وإنهاء فصلين دراسيين في إحدى مؤسسات التعليم العالي حيث كانتاللغة اإلنجليزية هي اللغة المستخدمة في التعليم في ذلك البرنامج ،ويجب على الطلبة تقديم
بيان رسمي يثبت ذلك خالل فترة التقديم لاللتحاق إلى جامعة قطر حتى يتم إعفائهم من متطلبات
الكفاءة في اللغة اإلنجليزية.
ال يحق للطلبة الذين لم يحققوا هذه المتطلبات االلتحاق بالبرنامج التأسيسي بالنسبة للكليات التي
تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي.
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 .4متطلبات جامعة قطر في مهارات الرياضيات .ال يحق للطلبة الذين لم يحققوا هذه المتطلبات
االلتحاق بالبرنامج التأسيسي بالنسبة للكليات التي تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي.
 .5أن ال يكون قد خضع إلجراءات تأديبية أو ُفصل ألسباب أكاديمية من الجامعة السابقة.
 .6أن يتم تقديم المستندات والوثائق المطلوبة خالل المدة المقررة للتقديم.
المستندات والوثائق المطلوبة
الطلبة الذين تنطبق عليهم متطلبات وشروط التحويل أعاله عليهم تقديم المستندات والوثائق
التالية في المواعيد المقررة للتقديم:
 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200ريال قطري).
 .2كشف درجات الدراسة الجامعية األصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة.
 .3شهادة صحية صادرة داخل قطر.
 .4صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (صورة عن جواز السفر لغير القطريين).
 .5صورتان شخصيتان حديثتان متطابقتان مقاس  6×4 4سم بخلفية بيضاء.
 .6نتائج االمتحانات القياسية ( )TOEFL, IELTS, SAT, ACTللطلبة المتقدمين للكليات التي تتطلب اجتياز
البرنامج التأسيسي ( ان وجدت) يتم تسليمها لمركز اختبارات البرنامج التأسيسي لإلعفاء من متطلبات
البرنامج التأسيسي.

المستندات والوثائق المطلوبة

معايير معادلة الساعات المعتمدة
تعتمد جامعة قطر في معادلة الساعات المعتمدة المعايير والشروط التالية:
 تسليم المستندات التالية المطلوبة لمعادلة الساعات المعتمدة: .1كشف درجات الدراسة الجامعية األصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة.
 .2مخطط تفصيلي للمقررات مصدقا من الجامعة .Courses Syllabus
المحتمل معادلتها هو (ج) أو أكثر وأن ال يتجاوز عمرها أكثر
 الحد األدنى لمعدل الساعات المعتمدة ُمن خمس سنوات.
ُ
المقدم
 الحد األقصى من الساعات المعتمدة المحتمل معادلتها ال تتعدى  %50من ساعات البرنامجإليه ولكل كلية تحديد عدد الساعات التي يمكن تحويلها بما يتناسب مع برامجها.
 ال تحسب العالمات والنقاط التراكمية المكتسبة في المقررات المقبولة للتحويل ضمن المعدلالتراكمي العام في جامعة قطر وتحسب ضمن عدد الساعات الكلي المطلوب للتخرج.
التحويل من كلية شمال األطلنطي-قطر
يمكن للطلبة بموجب اتفاقية خاصة ،ممن أنهوا درجة الدبلوم المتقدم في كلية شمال األطلنطي
بقطر التقدم بطلب القبول للحصول على درجات علمية بعدد من برامج جامعة قطر.

18

 | 2017 - 2018دليـــــــــــل القبـــــــــــول

متطلبات التحويل من كلية شمال األطلنطي في قطر إلى جامعة قطر
البد من استيفاء الشروط التالية فيمن يتقدم للقبول بجامعة قطر بموجب االتفاقية الخاصة:
 .1الحصول على معدل تراكمي  4.00/3.00بحد أدنى في أي من برامج الدبلومة المتقدمة بكلية شمال
األطلنطي قطر:
 إدارة األعمال (محاسبة) إدارة األعمال (إدارة الموارد البشرية) إدارة األعمال (تسويق) تكنولوجيا الهندسة الكهربية (القوى والتحكم) تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية تكنولوجيا هندسة اآلالت تكنولوجيا هندسة االتصاالت تطوير تطبيقات االنترنت محلل برامج (أعمال) أخصائي دعم حاسب آلي .2أن يتم تقديم المستندات والوثائق المطلوبة خالل المدة المقررة للتقديم.
لكي يتم النظر في طلب القبول إلى جامعة قطر ،على المتقدمين بموجب هذه االتفاقية ،تقديم
المستندات التالية:
 تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200ريال قطري). كشف الدرجات النهائي والرسمي والمصدق من كلية شمال األطلنطي في قطر. شهادة صحية صادرة داخل قطر. صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (باإلضافة إلى صورة عن جواز السفر لغير القطرين). صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم ،بخلفية بيضاءيجب على المتقدمين للتحويل من كلية شمال األطلنطي بموجب هذه االتفاقية ،استيفاء جميع
متطلبات التحويل لمرحلة البكالوريوس في جامعة قطر للفصل الدراسي المراد تقديم طلب القبول
فيه ،مع تقديم جميع األوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة القبول خالل المدة المقررة للتقديم.
بالنسبة للطالب المتقدمين ممن قامت جامعتهم/كليتهم السابقة بإخضاعهم إلجراءات تأديبية أو
قامت بفصلهم ألسباب غير أكاديمية ،فال يسمح لهم بالتسجيل كطلبة محولين.
معايير معادلة الساعات المكتسبة من كلية شمال األطلنطي في قطر
تعتمد جامعة قطر في معادلة الساعات المعتمدة المعايير والشروط التالية:
 تسليم كشف درجات الدراسة الجامعية األصلي مصدقا ومعتمدا من كلية شمال األطلنطي – قطر.المحتمل معادلتها هو (ج) أو أكثر وتم اجتيازها في السنوات
 الحد األدنى لمعدل الساعات المعتمدة ُالخمس الماضية.
ُ
المقدم
 الحد األقصى من الساعات المعتمدة المحتمل معادلتها ال تتعدى  %50من ساعات البرنامجإليه ولكل كلية تحديد عدد الساعات التي يمكن تحويلها بما يتناسب مع برامجها.
 ال تحسب العالمات والنقاط التراكمية المكتسبة في المقررات المقبولة للتحويل ضمن المعدلالتراكمي العام في جامعة قطر وتحسب ضمن عدد الساعات الكلي المطلوب للتخرج.
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التحويل من كلية المجتمع في قطر
يُعد المتقدمون إلى جامعة قطر طالبا محولين من كلية المجتمع في قطر في حال كانوا يدرسون
أو سبق لهم الدراسة أو تخرجوا وانطبقت عليهم متطلبات وشروط التحويل لجامعة قطر .ويمكنهم
التقدم للقبول في درجة البكالوريوس في فصل الخريف أو الربيع و تحويل الساعات المكتسبة فقط
في حال تم قبولهم كطلبة محولين.
متطلبات التحويل للطلبة الخريجين من كلية المجتمع إلى جامعة قطر
 .1الحصول على شهادة دبلوم في اآلداب أو دبلوم في العلوم من كلية المجتمع في قطر
 .2إكمال  60ساعة دراسية مكتسبة كحد أدنى بمعدل تراكمي ال يقل عن 4.00/2.50
 .3يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الكلية في العلوم فقط دراسة التخصصات العلمية في جامعة
قطر
متطلبات التحويل للطلبة غير الخريجين من كلية المجتمع إلى جامعة قطر
 .1إكمال  24ساعة دراسية مكتسبة كحد أدنى بمعدل تراكمي ال يقل عن .4.00/2.50
 .2توفر متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة االنجليزية والرياضيات (للكليات التي تتطلب اجتياز
البرنامج التأسيسي).
 .3أن ال يكون قد خضع إلجراءات تأديبية أو ُفصل ألسباب أكاديمية.
المستندات والوثائق المطلوبة
 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200ريال قطري).
 .2كشف درجات رسمي ومصدق من كلية المجتمع في قطر.
 .3شهادة صحية صادرة داخل قطر.
 .4صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين).
 .5صورتان شخصيتان حديثتان متطابقتان مقاس  6*4سم ،بخلفية بيضاء.
 .6تقارير رسمية لدرجات اختبارات الرياضيات واللغة االنجليزية( .للكليات التي تتطلب اجتياز البرنامج
التأسيسي).
معايير معادلة الساعات المعتمدة
تعتمد جامعة قطر في معادلة الساعات المعتمدة المعايير والشروط التالية:
 تسليم كشف الدرجات رسمي ومصدق من كلية المجتمع في قطر.المحتمل معادلتها هو (ج) أو أكثر وأال يتجاوز عمرها أكثر من
 الحد االدنى لمعدل الساعات المعتمدة ُخمس سنوات.
ُ
المقدم
 الحد االقصى من الساعات المعتمدة المحتمل معادلتها ال تتعدى  %50من ساعات البرنامجإليه ،ولكل كلية تحديد عدد الساعات التي يمكن تحويلها بما تناسب مع برامجها.
ال تحسب العالمات والنقاط التراكمية المكتسبة في المقررات المقبولة للتحويل ضمن المعدل
التراكمي العام في جامعة قطر وتحسب ضمن عدد الساعات الكلي المطلوب للتخرج
لمزيد من المعلومات أو االستفسارات المتعلقة بالقبول في مرحلة البكالوريوس ،يرجى التواصل مع
قسم التوجيه واإلرشاد بإدارة القبول على األرقام التالية:
الموقع :مبنى القبول والتسجيل
هواتف رقم44033734- 44033859- 44033753- 44033752 :
البريد اإللكترونيstudentrecruitment@qu.edu.qa :
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متطلبات الكليات والرسوم الدراسة
إن قبول الطلبة للدراسة بجامعة قطر يكون بصورة تنافسية وال يعني تحقيق الحد األدنى من متطلبات
الدراسة الثانوية ضمان للقبول في الكلية أو التخصص المطلوب .وتتغير متطلبات وشروط القبول
في الكليات والتخصصات المختلفة من فصل دراسي إلى آخر استنادا للكفاءة العلمية للمتقدمين
وتوافر القدرة االستيعابية للكليات والتخصصات .أما الطلبة المقبولين في البرنامج التأسيسي
فعليهم اجتياز متطلبات البرنامج التأسيسي قبل انتقالهم لدراسة التخصص الجامعي المطلوب.

الكلية

نسبة الثانوية
العامة

متطلبات البرنامج
التأسيسي

التكلفة/
ساعة

اآلداب

% 70

غير مطلوب

800

العلوم

% 70

مطلوب

900

االدارة واالقتصاد

% 70

غير مطلوب

900

التربية

% 70

مطلوب فقط للتعليم الثانوي

800

الهندسة

% 70

مطلوب

القانون

% 70

غير مطلوب

الصيدلة

% 80

مطلوب

الشريعة والدراسات االسالمية

% 70

غير مطلوبا

800

العلوم الصحية

%70

مطلوب

900

الطب

%85

مطلوب

في مسارات الرياضيات ،الفيزياء،
الكيمياء ،األحياء
1000
800
1000

التكلفة /ساعة
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الرسوم الدراسية لكلية الطب
الرسوم الدراسية حسب الفصل الدراسي
(بالريال القطري)

السنة
الدراسية

تكلفة الوحدة
الدراسية
(بالريال القطري)

السنة األولى

تعتمد الرسوم الدراسية على المقررات التي يسجلها الطالب في الكليات المختلفة

السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة

السنة الخامسة
السنة السادسة

22

فصل الخريف فصل الربيع

المجموع
(بالريال القطري)

فصل الصيف

1,000
1,000
( 1,000مرحلة المقررات

30,000
31,000
30,000

27,000
26,000
54,000

3,000
3,000
6,000

60,000
60,000
90,000

2,000
2,000

56,000
60,000

56,000
60,000

8,000

120,000
120,000

الدراسية)
( 2,000المرحلة
اإلكلينيكية)
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الكليات
				
كلية التربية

1973

		
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

1977

				
كلية الهندسة

1980

			
كلية اإلدارة واالقتصاد

1985

كلية اآلداب والعلوم			

2004

				
كلية القانون

2004

				
كلية الصيدلة

2008

				
كلية الطب

2014

			
كلية العلوم الصحية

2016

كلية التربية
نبذة عن الكلية
تلتزم الكلية بالتميز في إعداد المعلمين والمهنيين التربويين من خالل برنامج البكالوريوس،
والدراسات العليا ،وبرامج التدريب أثناء الخدمة ،بما يعزز التعلم المستمر ،التدريس ،البحث العلمي،
والشراكة المجتمعية ،وتحقق الكلية هذا االلتزام لمنتسبيها من خالل:
 تهيئة بيئة تعليمية  /تعليمية محفزة وداعمة في مناخ يتسم بالحرية المسؤولة ،ويوازن بين الحداثةوالمحافظة على اللغة العربية والهوية االسالمية.
 إعداد مهنيين تربويين أكفاء ،تنمية مهنية مستدامة ،وتحمل مسؤولية اإلصالح التعليمي عن طريقالمشاركة الفعالة في تطوير التعليم.
متطلبات قبول الكلية
شروط القبول في جميع برامج البكالوريوس
 الحصول على معدل ال يقل عن  %70في الثانوية العامة اجتياز المقابلة الشخصية واالداء الكتابيالشروط الخاصة للقبول في بكالوريوس التعليم االبتدائي:
 البرنامج مخصص للطالبات. الحصول على نتيجة  500في اختبار التوفل أو ما يعادلها (لتخصص اإلنجليزي فقط)الشروط الخاصة للقبول في بكالوريوس التعليم الثانوي :البرنامج مخصص للطلبة (بنين  /بنات)
 اجتياز البرنامج التأسيسي للراغبين في االلتحاق في برامج الرياضيات والكيمياء والبيولوجيا والفيزياء الحصول على نتيجة  500في اختبار التوفل أو ما يعادلها (لتخصص اإلنجليزي فقط)الشروط الخاصة للقبول في برنامج التربية الخاصة :البرنامج مخصص للطلبة (بنين  /بنات)

 | 2017 - 2018دليـــــــــــل القبـــــــــــول

23

المهارات والمخرجات
 تقدير تاريخ وثقافة وقيم المجمع القطري تقديم برامج أكاديمية تتحدى الطالب وأعضاء هيئة التدريس مبنية على األداء المتميز ،وفي ضوءالمعايير العالمية
 اعتبار التدريس أو التدريب المهني على أنه مجموعة من األنشطة االجتماعية الديناميكية التيتعكس التزام الكلية في التعرف على والمساهمة في وضع حلول للمشكالت االجتماعية
 احترام مبدأ التنوع في السياسات ،الممارسات ،والبرامج ،وأيضا من خالل اعداد طالب للعمل فيمجتمع عالمي متنوع
 تشجيع وبناء مجتمع من الممارسين يشجع ويقدر التعاون ،وأيضا احترام مساهمات المستفيدينوالشركاء في العملية التعليمية
 تقييم ،تقديم النموذج والقدوة ،وتدريس أحدث المعارف الحالية والمهارات في مجال التعليموالتكنولوجيا
 المساهمة في الجانب النظري والممارسة العملية في مجال التعليم من خالل البحث العلمي التزام المنتسبين بالكلية بأعلى مستويات األخالقيات المهنيةالفرص الوظيفية
 برامج البكالوريوس تمكن الطالب للعمل كمعلمين مؤهلين في كل من برنامج تعليم الطفولةالمبكرة ،االبتدائي والمدارس الثانوية وغيرها من الهيئات التعليمية
 برامج الدبلوم تؤهل الحاصلين على درجة البكالوريوس من مختلف التخصصات لمتابعة العملفي مجال التدريس أو الذين هم بالفعل معلمين ولكنهم بحاجة إلى الحصول على التدريب المهني
واألكاديمي المكثف في علم طرق التدريس والمهارات التعليمية
 برنامج القيادة التربوية ،تمكن الخريجين بأن يكونوا بمثابة قادة للمدارس القيادية أو قادة للتعليمفي مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي أو مؤسسات التعليم األخرى في المجتمع
 برنامج التربية الخاصة ،تمكن المعلمين والعاملين بالمدارس أن يكونوا قادة في مجال التربيةالخاصة وتجعلهم على أهبة االستعداد للعمل في مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي ومدارس
التربية الخاصة والمستشفيات والحكومة والهيئات التعليمية الخاصة والمنظمات الدولية.
 برنامج الماجستير في المناهج والتدريس والتقييم حيث يمكن للخريجين أن يساهموا بنجاح فيالتعليم في سياق القيام بأدوار المعلمين والقادة والمنسقين وأخصائي المناهج والتقييم في وزارة
التعليم والتعليم العالي وفي مؤسسات التقييم و التعليم في المجتمع.
معلومات إحصائية 2017 - 2016

بكالوريوس
ماجستير
دبلومه

93%

4%
3%

تواصل معنا
جامعة قطر كلية التربية – ممر 1
رقم صندوق البريد2713 :
الدوحة-قطر
هاتف(+974) 4403-5104/5118 :
فاكس(+974) 4403-5101 :

البريد االلكترونيdean-edu@qu.edu.qa :
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كلية الشريعة والدراسات االسالمية
نبذة عن الكلية
نشأت كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية كقسم من كلية التربية في جامعة قطر عام ،1974/1973
ومن ثم تطورت إلى كلية الشريعة و «الدراسات اإلسالمية» في عام  1977بناء على القرار األميري رقم
( )1لسنة  .1977وشهدت بعد ذلك عدة برامج تطويرية قصد استكمال عناصر الجودة والفاعلية حتى
استقرّت على ما هي عليه اليوم.
تتكون الكلية اليوم من ثالثة اقسام علمية تتفرّع إلى أربعة برامج أكاديمية في مستوى البكالوريوس
ّ
وبرنامجين في مستوى الماجستير ،وهي بصدد تطوير برنامجين آخرين في مستوى البكالوريوس
تصور استراتيجي لتطوير برامج الدراسات العليا.
وإعداد
ّ
متطلبات قبول الكلية
أن يكون المتقدم ناجح ًا في الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل  %70فما أعلى.
المهارات والمخرجات
 .1إعداد خريجين أكفاء تتو ّفر فيهم:
تخصصات العلم
 مواصفات علمية تز ّودهم بخارطة المعارف اإلسالمية وباألساس من أصول وفروعّ
الشرعي،
المستجدة ،والستكمال تكوينهم العلمي
تؤهلهم لمعالجة قضايا المجتمع
ّ
 مواصفات منهجية ّوجدة،
بأصالة ووسطية وموضوعية
ّ
الفعال مع محيطهم ،متقنين الستعمال وسائل
 مواصفات مهارية تجعلهم قادرين على التواصلّ
بمستجداته
العصر ،ومحيطين
ّ
 مواصفات شخصية تم ّيزهم وتجعلهم محل ثقة وأهال لالتباع ومن أهمها الربانية ،وتعظيم شعائراهلل ،والرسالية ،والوسطية واالعتدال.
 .2إجراء بحوث أكاديمية تهدف إلى نشر المعرفة العلمية في الدراسات اإلسالمية
 .3دمج كلية الشريعة مع المجتمع لدعم التنمية االجتماعية والثقافية
الفرص الوظيفية
 العمل في التوجيه الديني والخطابة لدى وزارة األوقاف العمل في تدريس مقررات الدراسات االسالمية الشرعية العمل في المحاكم الشرعية ووزارة العدل المؤسسات المالية االسالمية إعداد البرامج الدينية التي تقدمها وسائل اإلعالم (الصحافة واالذاعة والتليفزيون ومواقع االنترنتوالبحوث العلمية االسالمية).
 العالقات العامة والسلك الديبلوماسي المجلس األعلى لشؤون األسرة المؤسسات البحثيةمعلومات إحصائية 2017-2016

90%

10%

بكالوريوس

تواصل معنا
جامعة قطر
كلية الشريعة والدراسات االسالمية
صندوق البريد 2713

ماجستير
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كلية الهندسة
نبذة عن الكلية
منذ تأسيسها عام  1980تعمل كلية الهندسة وبشكل مستمر على أن تقدم لطلبتها تعليما هندسيا ذا
جودة عالمية ،وإضافة إلى العلوم األساسية واالجتماعية تزود برامج الكلية الطلبة بالمهارات العلمية
والتقنية المتميزة لتمكينهم من المساهمة في تطوير هذا المجال إقليميا وعالميا ،وتضم الكلية
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية ،وقسم الهندسة الكهربائية ،وقسم الهندسة المدنية ،وقسم
الهندسة الكيميائية ،وقسم علوم وهندسة الحاسب ،وقسم العمارة والتخطيط العمراني.
متطلبات قبول الكلية
يتم النظر في طلبات االلتحاق للمتقدمين الذين يستوفون الحد االدنى من المتطلبات التالية للقبول
في كلية الهندسة .باإلضافة لهذه المتطلبات يخضع القبول في كلية الهندسة بجامعة قطر للقدرة
االستيعابية لكل برنامج تابع للكلية.
متطلبات القبول في كلية الهندسة:
 أال يقل معدل الطالب المتقدم لاللتحاق بالكلية في الثانوية العامة عن  %70أو ما يعادلها طبقالقوانين الجامعة .قد يخضع هذا الشرط إلعادة التقييم في حال توفر مقاعد إضافية في الكلية ،بشرط
ّ
تخطى اختبار تقييم مستوى اللغة اإلنجليزية  TOEFLبدرجة ال تقل عن ( 500أو اختبار
أن يكون الطالب قد
ّ
تخطي قسم الرياضيات من اختبار  SATبدرجة ال تقل عن ( 550أو
 IELTSبدرجة ال تقل عن  ،)5.5باإلضافة إلى
اختبار  ACTبدرجة ال تقل عن  .)24يقوم عميد الكلية بتقييم هذه الطلبات االستثنائية استنادا إلى كفاءة
المتقدم وتوفر مقاعد شاغرة في التخصص المطلوب ،باإلضافة إلى درجات المواد العلمية في شهادة
الثانوية العامة.
 امتالك المهارات المطلوبة في الرياضيات واللغة اإلنجليزية عن طريق تحقيق الحد االدنى منّ
يمكن الطالب من تخطي برنامج
المتطلبات ضمن قوانين الجامعة (كاختبار الـ  IELTوالـ  )ACTوالذي
الجامعة التأسيسي وااللتحاق المباشر ببرامج الكلية.
 يتم قبول الطالب الذين لم يحققوا متطلبات االلتحاق المباشر بالكلية في البرنامج التأسيسيللجامعة ،ويتم تعريفهم كـ «طلبة هندسة تأسيسي”
المهارات والمخرجات
عال بمسؤوليتهم المجتمعية عن
وحس
عالمية
كفاءة
ذوي
خريجين
إعداد
الى
الهندسة
تسعى كلية
ٍ
ٍ
طريق توفير تعليم متميز يشجع التفكير النقدي وتطوير المعرفة ،واإلبداع ،وحل المشكالت ،وتطوير
التطبيقات ،والقدرة ،والمهارات الالزمة ليصبحوا مبدعين وقادرين على المساهمة في تطلعات البلد.
الفرص الوظيفية
يعمل خريجو كلية الكلية في مجاالت متنوعة فعلى سبيل المثال ،بإمكان الخريج العمل في القطاع
الحكومي ،والجامعات ،والنفط والغاز ،والبنية التحية والنقل ،وقطاعات الصناعات التحويلية ،وأنظمة
توليد الطاقة وتوزيعها ،وقطاع األعمال ،والمصارف ،والرعاية الصحية والعديد من المجاالت الخدمية
األخرى بما يخدم رفاهية المجتمع.
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الفرص الوظيفية
 محلل صانع قرار محاسب مصمم نماذج أعمال تجارية مدير عالقات عامة استشاري تسويق -مدير تسويق

معلومات إحصائية 2017-2016

0.2%

3%

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

96.8%

تواصل معنا
جامعة قطر
صندوق بريد 2713
الدوحة  -قطر
هاتف )+974( 4403-5000 /5004
فاكس )+974( 4403-5001

البريد اإللكترونيbus-econ@qu.edu.qa :

كلية اآلداب والعلوم
نبذة عن الكلية
تقدم كلية اآلداب و العلوم مجموعة متنوعة من التخصصات المهمة و الشائقة وهي :الكيمياء،
واألحياء ،وعلوم البيئة ،واإلحصاء ،والرياضيات ،واإلعالم ،واللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،والتاريخ ،وعلم
االجتماع ،والخدمة االجتماعية ،وعلم النفس ،وعلوم الرياضة ،والشؤون الدولية ،والسياسة والتخطيط
والتنمية .وتقدم أيضا تخصصات فرعية في معظم هذه المجاالت ومنها الجيولوجيا ،والترجمة ،واللغة
الفرنسية ،واللغة اإلسبانية ،والفلسفة  ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع ،واإلعالم والتي تسمح بتوسيع
فرص العمل للطالب من خالل توسيع دائرة المعارف والمهارات خارج مجال الدراسة الرئيسي .كما تضم
كلية اآلداب و العلوم مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها ممن يسعون الى إتقان اللغة العربية .كما
أن كلية اآلداب و العلوم لديها برنامج للتبادل و الذي يمنح الطالب فرص ًا للدراسة في الخارج.
متطلبات القبول :
التخصصات األدبية%70 :الحد األدنى المطلوب لطلبة الثانوية العامةالتخصصات العلمية % 70 :الحد األدنى المطلوب لطلبة الثانوية العامة ،و يطلب من طلبةالتخصصات العلمية اجتياز البرنامج التأسيسي.
المهارات والمخرجات
 إجراء البحوث بفاعلية . العمل في مجموعات بفاعلية. -تقدير التنوع الثقافي.
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معلومات إحصائية 2017-2016

2%

9%
89%

تواصل معنا
جامعة قطر
كلية الهندسة
مبنى مركز البحوث والدراسات العليا
رقم صندوق البريد2713 :
الدوحة  -قطر
هاتف)+974( 4403-4100 :
فاكس)+974( 4403-4101 :

ماجستير

البريد االلكترونيdean-eng@qu.edu.qa :

دكتوراه

بكالوريوس

كلية اإلدارة واالقتصاد
نبذة عن الكلية
كلية اإلدارة واالقتصاد ( )CBEبجامعة قطر هي مؤسسة تعليمية رائدة في مجال تقديم برامج
البكالوريوس ،والماجستير في إدارة األعمال ،والتعليم التنفيذي.
تأسست كلية اإلدارة واالقتصاد عام  ،1985وتميزت أكاديمي ًا بالدقة ،االبتكار واإلبداع ،وأسس أخالقية
متينة .كما تميزت بإتاحة فرص التدريب العملي وتعلم الخدمة العامة والتعلم التطبيقي الذي من
شأنه إعداد الطالب ليصبحوا قادة بارزين وعالميين في عالم األعمال الذي يسوده التعقيد والتغير
السريع الالمتناهي.
توفر كلية اإلدارة واالقتصاد درجة البكالوريوس في إدارة األعمال لعدة مجاالت كالمحاسبة ،المالية،
االقتصاد ،نظم المعلومات اإلدارية ،واإلدارة والتسويق ،هذا باإلضافة إلى برنامج منتقى لدرجة الماجستير
في إدارة األعمال ،والبرنامج التنفيذي لزمالة الـمحاسبين القانونيين ( .)CPAوقد تم اعتماد الكلية
وبرامجها االكاديمية من قبل جمعية تطوير واعتماد كليات إدارة األعمال (.)AACSB
متطلبات قبول الكلية
أن يكون المتقدم ناجحا في الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل %70
المهارات والمخرجات
 إتقان مهارات التخاطب الخطية والشفوية بشكل فعال؛ (او إبداء مهارات فعالة في التخاطبالخطي والشفوي)
 االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل تقدير المسؤوليات االجتماعية واألبعاد األخالقية عند اتخاد القرار العمل بفعالية ضمن فريق تعزيز المنظور العالمي في التقدير والتطبيق -إثراء تجربتهم األكاديمية من خالل التعلم التجريبي
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 اكتساب المهارات وتطبيق طرائق البحث في مجال العلوم الطبيعية ،واإلنسانية ،واالجتماعية. اكتساب معارف واسعة عن مجتمع قطر من منظور تاريخي ،وجغرافي ،واجتماعي. استخدام االستدالل اإلحصائي أو الرياضي في حل المشكالت. استخدام تقنيات المعلومات. فهم القضايا المهنية واألخالقية. اكتساب مهارات قيادية فعالة. األخذ في الحسبان المسؤولية االجتماعية والمنظور العالمي عند اتخاذ القرار.الفرص الوظيفية
تطرح كلية اآلداب والعلوم العديد من التخصصات التي تغطي مجاالت عدة كالعلوم التطبيقية
والعلوم االجتماعية واإلنسانيات ،مما يفتح أمام الطلبة آفاق ًا من الخيارات في مختلف المناصب
الوظيفية في مجال البحث ،واإلدارة ،والتعليم ،وغيرها.
0.6%

معلومات إحصائية 2017 - 2016
تواصل معنا
جامعة قطر  -كلية اآلداب والعلوم
صندوق البريد 2713
الدوحة – قطر
هاتف)+974( 4403-4516 :
فاكس)+974( 4403-4501:

2.3%

1%

96.1%

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
شهادات

البريد اإللكتروني casdean.office@qu.edu.qa :

كلية القانون
نبذة عن الكلية
تأسست كلية القانون في عام  2006ككلية مستقلة ،بعد أن كانت قسم ًا في كلية الشريعة .تسعى
كلية القانون لتكون في طليعة الكليات في المنطقة من خالل نوعية البرنامج األكاديمي الذي
تقدمه ،وإنجازات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب المتخرّجين والمتخرّجات ،فض ً
ال عن خدماتها المتوجّ هة
ّ
نحو المجتمع المحلي والدولي.
متطلبات قبول الكلية
تحيط عملية القبول في كلية القانون في جامعة قطر روح المنافسة القوية؛ إذ إن الجامعة ال تختار إال
الطلبة الذين تعتبرهم األكفأ والذين لديهم اإلمكانية األكبر للمساهمة في مجتمع كلية القانون في
الجامعة وفي مهنة المحاماة على السواء.
يتوجب على طلبة القانون المرتقبين أن يكونوا من حملة درجة الثانوية العامة بنسبة  %70كحد أدنى
للقبول.
المهارات والمخرجات
 فهم المبادئ والقيم الخاصة بأخالقيات اتخاذ القرار والمبادئ والقيم المهنية المرتبطة بأهدافتحقيق العدالة في المجتمع بشكل عام
 -تطبيق التحليل المنطقي والبحث القانونين لتقديم ردود مالئمة على المسائل القانونية
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المسوغ من بين البدائل ،والتفكير على نحو مبتكر في
 االنخراط في التحليل النقدي واتخاذ الخيارَّ
مقاربة المسائل القانونية وتقديم ردود مالئمة
المتطورة على االستجابة للمسائل األخالقية التي يُرجَّ ح انبثاقها
والتبصر ،والقدرة
 القدرة على االدراكّ
ُّ
في سياقات ِمهن ّية ،وفهم المبادئ وال ِقيم المِهن ّية المرتبطة بأهداف العدالة وخدمة المجتمع ككل
متطورة على استعمال الحكمة المِهن ّية (في إطالق األحكام)
 قدرةّ
فعال
 التع ُّلم والعمل باستقاللية ،والتعاون على نحو ّ إعمال الفكر الناقد وتقييم قدراتهم وأدائهم ،واإلفادة من المالحظات والتعليقات كما هو مالئم،لدعم التطور الشخصي والمِهني
الفرص الوظيفية
خريجي كلية القانون المتميزين خيارات عديدة للعمل في القطاعين العام والخاص .فيمكنهم
العمل كقضاه كما يمكنهم أن يعملوا في النيابة العامة أو أن يصبحوا باحثين قانونيين في إدارات
الشؤون القانونية في وزارات الدولة المختلفة .كما يمكنهم أن يتجهوا للعمل في القطاع الخاص
كشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين والنفط والغاز واالستثمار وغيرها من المؤسسات التي
توفر للقانونيين األكفاء فرص ًا نادرة وعروضا فردية للعمل لديها أو أن يعملوا بشكل مستقل وذلك عن
طريق انشاء مكاتب خاصه بهم للمحاماة واالستشارات القانونية
معلومات إحصائية 2017-2016
تواصل معنا
جامعة قطر
صندوق بريد 2713
الدوحة  -قطر
هاتف )+974( 4403-5254
فاكس )+974( 4403-5253

5%

بكالوريوس
ماجستير

95%

البريد اإللكتروني law@qu.edu.qa

كلية الصيدلة
نبذة عن الكلية
تزود كلية الصيدلة خريجيها بالمعرفة والمهارات الالزمة ليكونوا صيادلة مختصين ،من أجل تلبية
احتياجات الرعاية الصحية لهذا المجتمع .وباعتبارها كلية جديدة واألولى من نوعها في دولة قطر ،نحن
نخضع لتغيير مستمر ،ونسعى جاهدين لتحقيق التميز في أداء مهمتنا.
ويشبه برنامجنا االكاديمي طالبنا الجدد الشباب ،والمتحمس والمقدام .فنحن نعمل على أساس قوي
من التزام أعضاء الهيئة التدريسية واالدارية ،من أجل تحقيق التميز للبرنامج .كما نعمل على تطوير
الموارد المادية بغرض توفير أفضل بيئة تعلم وعمل لطالبنا وأعضاء الهيئة التدريسية واالدارية .وقد
بدأنا في إقامة عالقات وثيقة مع شركائنا من البرامج األكاديمية المحلية والدولية ،والممارسة المهنية
والحكومة والصناعة .ونحن نعمل مع ًا من أجل تحقيق النجاح لهذه الكلية والبرنامج االكاديمي لتكون
فخراً لهذه البلد.
عملية االختيار
تقوم كلية الصيدلة باختيار افضل المتقدمين المؤهلين لدراسة وممارسة مهنة الصيدلة .حيث
يتم اختيار هؤالء الطلبة الذين يظهرون اإلمكانيات األكاديمية ،والرغبة في دراسة العلوم الصيدلية،
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ولديهم الصفات والمهارات الالزمة في العمل في مهن الرعاية الصحية.
وتضع اللجنة عدداً من العوامل في االعتبار أثناء عملية المراجعة .وتشمل هذه العوامل األداء
األكاديمي (نتائج المقررات الدراسية والساعات المعتمدة) ،ونتائج اختبارات  PCATو( TOEFLأو  ،)IELTSونتائج
المقابلة ،وخطابات التوصية ،والبيانات الشخصية ،والخبرة في الصيدلة (إن وجدت) ،ومهارات القيادة،
والنضج العاطفي ،وااللمام بالمهنة ،والمعايير األكاديمية وغير األكاديمية ذات الصلة.
اختبارات القبول في كلية الصيدلة ()PCAT
يطلب من جميع المتقدمين لكلية الصيدلة تقديم نتيجة اختبار القبول ( .)PCATويعتبر هذا االختبار اختبار
متخصص يساعد على تحديد المتقدمين المؤهلين لكلية الصيدلة .كما يقيس القدرة األكاديمية
العامة والمعرفة العلمية الالزمة لبدء التعليم الصيدالني .ويقدم هذا االختبار باللغة اإلنجليزية ،ويتكون
من حوالي  280أسئلة متعددة الخيارات والمقاالت المكتوبة .وتؤيد الجمعية األمريكية لكليات
الصيدلة ( )AACPاختبار  PCATكونه اختبار القبول الرسمي لمدخل كلية الصيدلة .وتعد جامعة قطر أول
مركز الختبار رسمي خارج الواليات المتحدة األمريكية وكندا.
المهارات والمخرجات
الصيادلة هم خبراء الدواء .حيث يعمل هؤالء المتخصصون كممارسين سريريين في المستشفيات
أو المؤسسات ،وكأساتذة وباحثين ،ومستشارين في العديد من األماكن .وتركز ممارسة الصيدلة على
االستخدام الرشيد لألدوية .تاريخي ًا ،اقتصرت الوظائف المهنية المرتبطة بتوجيه المرضى على إعداد
منتج الدواء وتوفيره للمريض .وبالرغم من ان هذا ال يزال من العناصر المهمة في ممارسة الصيدلة،
اال أن هذه المهنة تطورت لتشمل العديد من المهام والمسؤوليات الجديدة ،استجابة للتعقيدات
المتزايدة في العالج الدوائي.
الفرص الوظيفية
ويمكن لخريجي الصيدلة في قطر العمل في كل من وزارة الصحة العامة ،ومؤسسة حمد الطبية،
ومراكز الرعاية الصحية االولوية ،والمستشفيات الخاصة ،ومركز سدرة للبحوث الطبية ،وأسبيتار،
والجمعية القطرية لمرضى السكري ،ومركز ابن سينا الطبية ،ومجموعة العناية الجيدة (ويل كير)،
ومركز الشفلح لذوي االحتياجات الخاصة ،والجمعية الوطنية القطرية لمكافحة السرطان ،وشركة
الشايع ،والشركة الطبية الدولية ،وغيرها.
هذا ويمكن للخريجين المهتمين في مجال االبحاث العمل في مختبرات األبحاث في جامعة قطر ،مثل
مختبر مكافحة المنشطات  -قطر ،ومركز أبحاث القلب واألوعية الدموية -قطر ،ومركز السدرة للبحوث
الطبية ،والجامعات األخرى والشركات المصنعة للدواء مثل قطر فارما.
معلومات إحصائية 2017-2016
تواصل معنا
كلية الصيدلة
جامعة قطر
صندوق البريد2713 :
الدوحة ،قطر
هاتف)+974( 4403-5550 :
فاكس)+974( 4403-5551 :

11%
77%

12%

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

البريد اإللكترونيpharmacy@qu.edu.qa :
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كلية الطب
نبذة عن الكلية
كلية الطب هي الكلية الثامنة في جامعة قطر ،وقد تأسست كلية الطب في عام  2014بن ًاء على
توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى كمبادرة مشتركة بين جامعة قطر ومؤسسة حمد
ً
تلبية لالحتياجات الخاصة بالمجتمع القطري وتماش ًيا مع االستراتيجيات واألولويات الوطنية في
الطبية
مجال تعليم الرعاية الصحية.
متطلبات قبول الكلية
 معدل ثانوية عامة ال يقل عن %85 إكمال مادتين من أصل ثالث مواد في الثانوية (أحياء ،كيمياء ،فيزياء) رسالة تحفيزية (ما يقارب  350كلمة باللغة اإلنجليزية) توضح الغرض من دراسة الطب أي مستندات داعمة للطلب تحتوي على مشاركات تطوعية في قطاع الرعاية الصحية ،تدريباتميدانية علمية أو صحية أو العمل االجتماعي (يوصى به)
 اجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة القبول بالكلية القبول للطلبة الدوليين تنافسي بشكل كبير ،بينما نسبة الثانوية العامة تشكل المعيار األساسيللقبول إال انه ينصح الطلبة الغير قطريين بتقديم كل ما يدعم أدائهم المتميز في االختبارات التالية
(، )…IELTS, TOEFL, MCAT, SAT CATخبرة تطوعية او اية مؤهالت من شأنها دعم طلب المتقدم.
المهارات والمخرجات
سيتم انشاء كلية الطب وفق معايير االعتماد الدولية للبرامج الطبية وعلى النحو الذي يحدده مجلس
اعتماد برامج التعليم الطبي العالي ولجنة االتصال المعنية بالتعليم الطبي واالتحاد العالمي
للتعليم الطبي .وسنعمل مع كبار الخبراء والمختصين في مجال االعتماد األكاديمي من أجل ضمان
أن شهادة الطب العام تضاهي بمستواها أفضل البرامج الدولية .وسيتم تصميم برنامج شهادة الطب
العام لتأهيل وإعداد الطلبة لاللتحاق بسهولة في برامج الدراسات العليا في الطب بعد حصولهم
على شهادة الطب العام.
كما سنقوم بإعداد طلبتنا للتقدم لالختبارات الدولية الالزمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة
مثل ( )USMLEمن اجل ضمان سهولة انتقالهم الى التعليم الطبي العالي (مثل برامج االقامة والزمالة
الطبية) .وستعمل الكلية بشكل خاص على إعداد الطلبة لدخول برامج العمل كطبيب مقيم في
مستشفيات ومراكز الصحة العاملة في الدولة دولة قطر.
الفرص الوظيفية
بعد االنتهاء بنجاح من برنامج الدراسة ،سيتم منح الطلبة درجة بكالوريوس الطب وشهادة طبيب عام،
وسيستعدون لتقديم أحد امتحانات الترخيص الطبي الدولية المقبولة في دولة قطر .وتمتاز فرص
العمل وإكمال الدراسات العليا بوفرتها لخريجي كليات الطب ،سواء في دولة قطر أو في الخارج .وقد
يرغب بعض الطلبة في استكمال الدراسات التخصصية أو الدراسات العليا ،في حين يرغب البعض اآلخر
بااللتحاق ببرامج إقامة األطباء في مؤسسة حمد الطبية أو واحدة من العديد من مقدمي خدمات الرعاية
الصحية العامة أو الخاصة األخرى ،أو الدخول في مجال البحوث الطبية و  /أو العمل في مجاالت إدارة
وقيادة الرعاية الصحية.
الخطة الدراسية
المرحلة االولى « :المرحلة االنتقالية» (العلوم الطبية األساسية)

32

 | 2017 - 2018دليـــــــــــل القبـــــــــــول

تشكل السنة الجامعية األولى مرحلة انتقال الطالب من الدراسة الثانوية الى الدراسة الجامعية الطبية
بحيث يتعرف على أسس علم تشريح جسم اإلنسان وعلم وظائف األعضاء وعلم األحياء الخلوي
والكيمياء الحيوية والفيزياء والعلوم الطبية ،والمصطلحات الطبية باللغة االنجليزية .هذا باإلضافة
إلى إكمال المتطلبات الجامعية العامة .وخالل هذه المرحلة يكتسب الطلبة المهارات األساسية
لتحقيق مبدأ «التعلم مدى الحياة» باعتباره عنصراً هام ًا لنجاح الطبيب في ممارسة المهنة بعد التخرج.
المرحلة الثانية  :ما قبل مرحلة الدورة التدريبية (األجهزة العضوية)
تشمل المرحلة الثانية السنوات الدراسية الثانية والثالثة والنصف االول من السنة الرابعة .وخالل هذه
المرحلة يركز الطلبة على العلوم الطبية وتطبيقها على المرضى ,وعلى األجهزة العضوية في جسم
اإلنسان وأساسيات الرعاية الصحية للسكان .كما أنهم يكتسبون المهارات اإلكلينيكية بصورة رئيسية
في مختبرات المحاكاة اإلكلينيكية ومن خالل اللقاءات المنظمة مع مرضى معياريين ومجسمات
عالية التقنية.
المرحلة الثالثة « :مرحلة الدورة التدريبية»
خالل هذه المرحلة التي تمتد من منتصف السنة الدراسية الرابعة حتى نهاية السنة الدراسية السادسة
يتناوب الطلبة في دورات التعلم اإلكلينيكي (التدريب في المستشفى) نت أجل ضمان تعاملهم مع
اكتسابهم الخبرة في الحاالت اإلكلينيكية الفعلية والتعامل مع المرضى والرعاية السكانية وذلك
تحت إشراف أطباء مختصين .ويتكامل التعلم اإلكلينيكي الذي يكتسبه الطلبة خالل هذه المرحلة مع
المعارف التي راكموها خالل المرحلتين األولى والثانية والتي يواصلون تطويرها في المرحلة الثالثة.
معلومات إحصائية 2017 - 2016
يدرس حاليا في كلية الطب  167طالب وطالبة
تواصل معنا
كلية الطب  -جامعة قطر
رقم صندوق البريد 2713 :
الدوحة  -قطر
المكان :مبنى كلية الطب الجديد – رقم المبنى H -12
هاتف )+974( 4403-7800 :
E-Mail: medicine@qu.edu.qa

كلية العلوم الصحية
نبذة عن الكلية
تأسست كلية العلوم الصحية في عام  2016كواحدة من أكثر المؤسسات التعليمية طموح ًا في دولة
قطر ،والتي تسعى لتعزيز التعلم والتميز األكاديمي من خالل أعضاء متفانين ومؤهلين من الهيئة
التدريسية .كذلك تشكل الخدمات الطالبية الممتازة والمختبرات المجهزة على أعلى المستويات،
والمرافق المتاحة ،والفريق األكاديمي المؤهل بيئة تعليمية استثنائية وغنية.
بعالقات المتأصلة الجذور مع معاهد الرعاية الصحية األخرى في قطر ،تلتزم كلية العلوم الصحية بتخريج
المهنيين األكثر دراية ومهارة والقادرين على حل أصعب المشاكل الصحية والسعي لتعزيز نوعية
الرعاية الصحية في قطر .كما أن كلية العلوم الصحية ال تألو جهداً في بذل الجهود لتنمية المهارات
وإنتاج قادة عالمين في العلوم الصحية مع السعي بال هوادة لتطوير المعرفة من خالل األبحاث
والتعلم المستمر.
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وتتألف كلية العلوم الصحية من ثالث إدارات وهي :العلوم الطبية الحيوية (البكالوريوس والماجستير)،
التغذية البشرية (البكالوريوس) ،والصحة العامة (البكالوريوس والماجستير) .كما أن براعة خريجي كلية
العلوم الصحية ومهاراتهم القيادية الفريدة لهي أكبر دليل على تميز الكلية وجودة مخرجاتها التعليمية
متطلبات قبول الكلية
القبول في جامعة قطر:
 تلبية متطلبات اللغة أو استكمال السنة التأسيسية إذا لزم األمر درجة الثانوية العامة  ٪70كحد أدنى في السنة النهائيةالقبول في البرامج:
 يتم قبول الطالب مرتين في السنة (كل ربيع وخريف) يتم تقييم التقدم األكاديمي للطلبة المقبولين تتوفر الخطط الدراسية للخريف والربيع على موقع الكلية ولدى المرشد األكاديميالمهارات والمخرجات
 تطبيق االرشادات المؤسسة على نتائج البحوث العلمية والتي تعدها المؤسسات العلمية والمهنيةفي مجال التغذية ،على اجراءات الرعاية الغذائية لألفراد والمجتمعات
 استخدام المهارات التعليمية واالستشارية ومهارات المخاطبة والتواصل مع االخرين لمساعدتهم علىتغيير عاداتهم الغذائية الى عادات غذائية صحية
 العمل في مؤسسات مهنية وهيئات اجتماعية تقديم الرعاية الغذائية لألفراد والمجتمعات والمجموعات العمرية والصحية المختلفة تطوير و تمثيل مهارات التواصل االجتماعي تقييم الوصفات الغذائية ولوائح الطعام وتطويرها لتالئم التنوع الثقافي لألفراد والمجموعاتفرص العمل
 وزارة الصحة العامة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية مراكز الرعاية الصحية األولية مستشفيات مؤسسة قطر ومراكز األبحاث لديها (السدرة) الجمعية القطرية لمكافحة للسكري المستشفيات الخاصة أسباير وأسبيتار وزارة التعليم والتعليم العالي والمدارس عيادات التغذية في النواد رياضية العيادات التغذية الخاصة94%
 معامل الخدمات الغذائية الفنادق المأكوالت الخدمة المنتجعات الصحيةتواصل معنا
كلية العلوم الصحية
صندوق بريد2713 :
هاتف)+974( 4403-4800 :
بريد الكترونيhealth@qu.edu.qa :
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6%

بكالوريوس
ماجستير

كلية اآلداب والعلوم  -التخصصات األدبية
التخصص الرئيسي

متاح

اللغة العربية
األدب اإلنجليزي واللسانيات
التاريخ
الشؤون الدولية
اإلعالم
السياسات والتخطيط والتنمية
علم االجتماع
الخدمة االجتماعية
علم النفس

بنات
بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنات
بنين  -بنات
بنات

لغة التدريس

البرنامج
التأسيسي
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب

العربية
اإلنجليزية
العربية
العربية
العربية
العربية
العربية
العربية
العربية

الساعات
المكتسبة
120
120
120
120
120
120
120
120
120

كلية اآلداب والعلوم  -التخصصات العلمية
العلوم البيولوجية
الكيمياء
العلوم البيئية
االحصاء
علوم الرياضة
الرياضيات

بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنات

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية

120
120
126
120
120
120

كلية العلوم الصحية
العلوم الحيوية الطبية
تغذية االنسان
الصحة العامة

كلية اإلدارة واالقتصاد
المحاسبة
المالية
اإلدارة
التسويق

بنات
بنات
بنات

اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية

مطلوب
مطلوب
مطلوب

بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات

العربية  -اإلنجليزية
العربية  -اإلنجليزية
العربية  -اإلنجليزية
العربية  -اإلنجليزية

غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب

125

بنين  -بنات

العربية

غير مطلوب

123

135
132
120
125
125
125

كلية القانون
القانون

كلية التربية
تعليم ابتدائي في مسارات
الطفولة المبكرة ،اللغة العربية،
الرياضيات
تعليم ابتدائي في مسار اللغة
اإلنجليزية
تعليم ثانوي في مسارات اللغة
العربية ،الدراسات اإلسالمية،
الدراسات االجتماعية
تعليم ثانوي
في مسارات الرياضيات،
الفيزياء

بنات

العربية

غير مطلوب

120

بنات

العربية

غير مطلوب

120

بنين  -بنات

العربية

غير مطلوب

120

بنين  -بنات

اإلنجليزية

غير مطلوب

120
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تعليم ثانوي
في مسارات اللغة اإلنجليزية

بنين  -بنات

اإلنجليزية

غير مطلوب

120

التربية البدنية

بنين  -بنات

العربية

غير مطلوب

120

بنات
بنين  -بنات
بنين
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنات
بنين

اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية
اإلنجليزية

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

160

بنين  -بنات

اإلنجليزية

مطلوب

بنات

اإلنجليزية

مطلوب

173

بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات
بنين  -بنات

العربية
العربية
العربية
العربية

غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب
غير مطلوب

126

كلية الهندسة
العمارة
الهندسة الكيميائية
الهندسة المدنية
هندسة الحاسب اآللي
علوم الحاسب
الهندسة الكهربائية
الهندسة الصناعية والنظم
الهندسة الميكانيكية
كلية الطب
طب
كلية الصيدلة
الصيدلة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
القرآن والس ّنة
العقيدة والدعوة
الدراسات اإلسالمية
الفقه وأصوله

التقييم

المعيار
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اآلداء

131
131
128
120
131
128
131

132
132
132

االستثناء من نسبة الثانوية العامة
بالنسبة إلى الطالب الذين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة فبإمكانهم التقدم إلى الكلية أو
الحد األدنى من
التخصص الذي يرغبون به إذا كانوا قد أكملوا اثني عشرة سنة دراسية رسمية ،وحققوا
َّ
متطلبات االلتحاق بجامعة قطر على النحو التالي:
الطالب الذين يرغبون بااللتحاق في كليات اآلداب ،اإلدارة واالقتصاد ،التربية ،الشريعة ،والقانون:
الرياضيات

الحصول على درجة  24في اختبار  ACTأو
الحصول على درجة  550أو أعلى في اختبار ( SATقسم الرياضيات) أو
الحصول على درجة  570أو أعلى في اختبار

الطالب الذين يرغبون االلتحاق بكليات الصيدلة  ،الطب  ،العلوم  ،العلوم الصحية ،والهندسة:
اللغة االنجليزية الحصول على درجة  500في اختبار التوفل ( )TOEFLأو الحصول على درجة  5.5في اختبار
اإليلتس ()IELTS
الرياضيات

الحصول على درجة  24في اختبار  ACTأو
الحصول على درجة  550أو أعلى في اختبار ( SATقسم الرياضيات) أو
الحصول على درجة  570أو أعلى في اختبار ( SATقسم الرياضيات)

ويقوم عميد الكلية بالنظر في مثل هذه الطلبات من حيث مستوى المتقدم ،والقدرة
االستيعابية للتخصص المطلوب ،وعالمات المواد الدراسية في المرحلة الثانوية.

النتائج

التطوير

التحليل
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البرنامج التأسيسي
يهدف البرنامج التأسيسي إلى تطوير مهارات الطالب الذي لم يحصل على ما يعادل البرنامج
التأسيسي من شهادات في اللغة االنجليزية والرياضيات قبل االلتحاق بالكليات التالية :كلية العلوم،
الهندسة ،الصيدلية ،الطب ،العلوم الصحية ،التربية (المسار العلمي لبرنامج التعليم الثانوي فقط).
ما الذي يجب أن تعرفه عن البرنامج التأسيسي؟
• مدة البرنامج التأسيسي سنة واحدة فقط .ويمكن ان تمتد إلى سنتين كحد أقصى.
• يجب ان يحصل الطالب على درجة  ٪70فما فوق في جميع مقررات البرنامج التأسيسي.
• مواد البرنامج التأسيسي ال تحتسب كساعات مكتسبة.
• يتضمن البرنامج التأسيسي مستويين في اللغة اإلنجليزية (المستوى االبتدائي والمستوى
المتوسط) ومستوى واحد في مادة الرياضيات.
متطلبات اإلعفاء من البرنامج التأسيسي
إعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية:
يتم إعفاء الطلبة من دراسة مقررات اللغة االنجليزية عند تحقيق الحد األدنى من المتطلبات التالية:
االختبار
TOEFL
)(Test of English as a Foreign Language

الدرجة المطلوبة
61

)Internet Based (iBT

500

)Paper Based (pBT

IELTS
)(International English Language Testing System
ACCUPLACER ESL
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5.5
400

Aggregate Score

100

ESL Reading Skills

100

ESL Language in Use

:إعفاء من مقررات الرياضيات
 أو مقدمة في التفاضلElementary Algebra (Math 021( يتم إعفاء الطلبة من مادة الجبر االبتدائية
: حسب الدرجات الموضحة في الجدول التاليPre-Calculus (P100( والتكامل
Course

Required
Exemption Score
500

MATH 021

530
21
82
550

Elementary Algebra

570
24
95

Test
SAT (Scholastic Aptitude Test)
General Math component only
New SAT (Scholastic Aptitude Test)
General Math component only
ACT (American College Test) -International /Residual
ACCUPLACER Math
(APL Elementary Algebra)
SAT (Scholastic Aptitude Test)
General Math component only
New SAT (Scholastic Aptitude Test)
General Math component only
ACT (American College Test)
ACCUPLACER Math
(APL College Level Math)

:تواصل معنا
:مكتب المساعدة والدعم في البرنامج التأسيسي
)+974( 44035325 / 3757 /5328 : للبنات
)+974( 5327-4403 : للبنين
fpstudent@qu.edu.qa :البريد اإللكتروني
:الموقع

117 ) مكتبD05-WFB( • مبنى التأسيسي بنات
101 ) مكتبA06-MFB( • مبنى التأسيسي بنين
/http://www.qu.edu.qa/foundation :الموقع اإللكتروني للبرنامج التأسيسي

:)QUTC( مركز اختبارات جامعة قطر

)+974( 44035522 :) أرقام الهاتفH12(  مبنى كلية الطب: • الموقع
QUTCSupport@qu.edu.qa :البريد اإللكتروني
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الخدمات والبرامج الطالبية
تسعى جامعة قطر إلى تزويد طالبها بخدمات أكاديمية وغير أكاديمية ذات فعالية
وجودة عالية ،تساعدهم في إثراء تجربتهم التعليمية وتنمية قدراتهم الشخصية .حيث
تقدم جامعة قطر مجموعة متنوعة من الخدمات ،مثل الخدمات اإلرشادية والمهنية،
والمساعدات المالية ،وتوفير السكن ،وخدمات ذوي االحتياجات الخاصة ،وخدمات
الطلبة الدوليين ،والدعم األكاديمي ،وتكنولوجيا المعلومات ،والكتب الدراسية
وغيرها من الخدمات.
االرشاد األكاديمي
من تاريخ قبول الطالب لجامعه قطر ،يتم تعيين مرشد أكاديمي مكلف بمقابلة
الطالب .يقوم المرشد األكاديمي بمساعدة الطالب على بناء خطته الدراسية ،حيث
يساعد الطالب في تطوير مهاراته في اتخاذ القرار وحل مشاكلة في اختيار التخصص
ومعرفة المقررات الالزمة للتخصص الذي قام الطالب باختياره .كما يقوم المرشد
بإيجاد الحلول التي قد تعيق مسيرة الطالب األكاديمية ومراجعة سجالت الطالب
وعالمة تحديد المستوى وتقديم النصيحة باختيار المواد الدراسية يقوم المرشد أيض ًا
بتزويد الطالب بالمعلومات عن قوانين وأنظمة الجامعة ،وعلى الطالب أن يسعى
الى مقابلة المرشد األكاديمي مرة على األقل في الفصل وتحديداً قبل بدأ موعد
تسجيل المقررات.
الدعم األكاديمي
يقدم مركز دعم تعلم الطالب عددا من البرامج والخدمات التي توفر الدعم األكاديمي
لجميع طالب طالبات جامعة قطر .يمثل المركز بيئة محفزة تقدم المساعدة
األكاديمية للطالب فيما يتعلق بالمقررات الدراسية وواجبات الكتابة واالنتقال إلى
الحياة الجامعية وغيرها من الموضوعات األكاديمية .وتتضمن البرامج التي يقدمها
المركز :برنامج تدريس األقران ،معمل الكتابة ،ومعمل الرياضيات ،ومعمل اللغات،
وبرنامج الدروس التكميلية ،ورش تطوير مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية ،ورش عمل
النجاح األكاديمي .كما يقدم الفريق العامل بالمركز التوجيه األكاديمي للطالب
والطالبات .وجدير بالذكر أن جميع خدمات المركز مجاني للطلبة.
االنشطة الطالبية
تهدف إدارة األنشطة إلى تعزيز وتطوير رسالة جامعة قطر من خالل خلق بيئة مناسبة
لتجربة أفكار وتجارب جديدة وتطوير المهارات القيادية لدى الطلبة باإلضافة الى
االنخراط في العملية التعليمية ،وبناء المجتمع ،وذلك من خالل الفرص والخبرات
المكتسبة في األندية والمنظمات الطالبية ،الفعاليات ،األنشطة الرياضة ،األنشطة
الترفيه ،التعليم متعدد الثقافات ،المشاركة المدنية وتنمية المهارات القيادية.
ذوي االحتياجات الخاصة
تحرص جامعة قطر على توفير الفرص العادلة والمناسبة لطلبتها من ذوي االحتياجات
الخاصة لالنتفاع ببرامجها وخدماتها وأنشطتها ،مع توفير البيئة المهيئة لذلك.
المكتبة
تقدم مكتبة جامعة قطر خدمات معلوماتية عالية الجودة ألعضاء وطلبة جامعة قطر،
ولشركائها المحليين والدوليين ولكل المجتمع القطري .تضم مكتبة جامعة قطر
مجموعة واسعة من الكتب المطبوعة والرقمية .كما أنها تساهم بشكل علمي في
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جميع مجاالت التدريس في جامعة قطر كما توفر دورات تدريبية في تقنيات البحث
العامة ومحو األمية.
برنامج أولياء األمور
يوفر برنامج أولياء األمور في قسم االرشاد والتوجيه بإدارة القبول جسراً للتواصل بين
الجامعة وأولياء األمور ،مما يساعد على تيسير وتطوير ودعم العالقات الدائمة بين
الجامعة وأولياء األمور ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة في العملية التعليمية
والتطويرية لطلبة جامعة قطر مما يدعم المهمة التعليمية للجامعة.
الخدمات المهنية
مركز الخدمات المهنية هو جزء من قطاع شؤون الطالب في جامعة قطر وهو الجهة
المسؤولة عن تقديم خدمات اإلرشاد والتطوير المهني والتدريب الذي يساعد في
تهيئة الطلبة لالنخراط في سوق العمل ومساعدتهم في الحصول على أفضل
الفرص والعروض الوظيفية المتاحة والتي تتناسب مع تخصصاتهم ومهاراتهم
وميولهم بعد التخرج .هذا ويوفر المركز فرص للتوظيف الطالبي أثناء فترة الدراسة
فض ً
ال عن التواصل مع جهات سوق العمل المختلفة في الدولة لتوفير فرص للتدريب
الصيفي والرعاية االكاديمية خالل فترة الدراسة باإلضافة الى فرص التوظيف لما بعد
التخرج.
الطلبة الدوليين
يدعم قسم الطلبة الدوليين ( )ISSأحد أهداف جامعة قطر باستضافة الطالب من
جميع أنحاء العالم بتبني وتنفيذ عدد من االجراءات والممارسات التي تٌوفر للطلبة
من خارج دولة قطر بهدف مساعدتهم في االلتحاق في أي من البرامج المتعددة
التي تطرحها الجامعة في جميع المراحل الدراسية المختلفة بتسهيل اقامتهم
في الدولة .اضافة إلى ذلك ،يُقدم القسم خدمات تدعم النمو الشخصي للطالب
الدوليين المقيدين في الجامعة لتطوير مهاراتهم وتوجيههم لالستفادة من مختلف
خدمات وبرامج الجامعة التي تُسهم في دعمهم ومساعدتهم لتحقيق النجاح والتميز
األكاديمي الذي يتطلعون اليه عند التحاقهم بالجامعة ،فرسالة القسم هي توفير
الرعاية المتواصلة للطالب الدولي حتى تخرجه .كما يقوم القسم بتنفيذ كافة
إجراءات القبول لبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها وتسهيل التحاقهم بالبرنامج
حتى عودتهم الى بالدهم.
مركز االرشاد األكاديمي
هدفنا هو إعداد طلبة ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع ومساعدتهم في الوصول
إلى النجاح في حياتهم الجامعية .يتكون فريق العمل بمركز اإلرشاد من مرشدين
مرخصين ومتدربين لمساعدتك فيما قد يسبب لك أي قلق أو مخاوف في بيئة تتصف
باألمان والسرية .باإلضافة إلى أننا نقدم مجموعه من الخدمات اإلرشادية من ضمنها:
اإلرشاد الفردي ،العالج باألدوية ،واإلرشاد الجماعي .كما أن موظفي المركز يجسدون
في مهنتهم الوعي ،االحترام ،القبول وتقدير الثقافات المختلفة.
قسم التسجيل
قسم التسجيل في جامعة قطر يوفر الخدمات المختلفة للمرحلة الجامعية وطالب
الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ،والموظفين .كما انه مسؤول عن دعم
تسجيل وصيانة جميع سجالت الطالب ،وكذلك يخدم جميع أعضاء هيئة التدريس
والموظفين.
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التميز األكاديمي
ان برنامج التميز األكاديمي يوفر بيئة فكرية عالية واستثنائية للطالب تساعده على
استكشاف وتحقيق امكانياته الكاملة واستغالل الدوافع الذاتية لديه لتطوير وصقل
كافة مهاراته مثل التفكير النقدي وتعزيز استفساراته العلمية ،وذلك من خالل المناهج
الدراسية والتخصصات المتعددة التي يتم فيها اعداد الطالب لمواجهة العالم
المتغير.
فوائد البرنامج
يتمتع الطالب خريج برنامج التميز األكاديمي بما يلي:
 االعتراف عند التخرج بمشاركة وانتماء الطالب لبرنامج التميز األكاديمي ومجتمعالتميز واالبداع
 طرح مقررات خاصة لطالب برنامج التميز األكاديمي تدرس من قبل أكفأ مدرسيالجامعة
 المشاركة الفعالة والتوجيه والنصيحة التي تقدم من اعضاء هيئة التدريس لطالببرنامج التميز األكاديمي
 األولوية لطالب برنامج التميز األكاديمي في الحصول على التمويل للبحوثالجامعية
 حصول الطالب على منحة دراسية ،إذا حافظ على مستواه األكاديمي المرتفعوحافظ على معدله تراكمي اعلى من 3.5
 فرص لطالب البرنامج بحضور المؤتمرات وتمثيل الجامعة سواء داخل قطر وخارجها جوائز سنوية لطالب برنامج التميز األكاديمي جائزة ألفضل أداء أكاديمي وجائزةألفضل خدمات
 الحصول على الفرصة لحضور المؤتمرات والمناسبات التي ترعاها الجهات الراعيةفي عالم الصناعة
 إمكانية التمويل لمشاريع السنة الرابعة ومشاريع التخرج االشتراك مجانا في اندية جامعة قطر أو الحصول على تخفيض  ٪ 25في نوادي أخرىمختارة
 االولوية في  GTAsلطالب برنامج التميز األكاديمي واالولوية في منح الدراسات العلياالماجستير والدكتوراه في جامعة قطر
 األولوية لطالب البرنامج في التبادل الطالبي IAESTE األولوية لطالب البرنامج في التدريب والتدريب الصيفيتواصل معنا
جامعة قطر
مبنى البنين الرئيسي ،غرفة 104\103
ص.ب 2713
الهاتف)+974( 4403-4490 :
البريد االلكترونيquhonors@qu.edu.qa :
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اللقاء التعريفي للطالب الجدد
يمثل اللقاء التعريفي محطة الطالب الجامعي األولى ،والذي يكون حضورها بالغ األهمية للطالب
المستجد ،حيث تمكنك من أن يكون على أتم االستعداد لبدء دراستك منذ أول يوم لك في العام
الدراسي األول.
ماهي الفرص المتاحة للطالب المستجد في اللقاء التعريفي؟
• مقابلة الطلبة اآلخرين من ذات الكلية والتفاعل والمشاركة معهم في األنشطة المتنوعة ،باإلضافة
إلى االستمتاع بتناول وجبة الغداء مع األصدقاء.
• استفد من خبرات طلبة الجامعة الحاليين ،واستمع إلى وسائل دعم الطلبة والخدمات الطالبية
المتوفرة لهم.
• الذهاب في جولة في أنحاء حرم جامعة قطر لمعرفة أماكن الكليات ومواقع الخدمات والمرافق
الجامعية ،مما يسهل عليك الوصول للمحاضرات والمرافق األخرى بسهولة ويسر.
• التعرف على خدمات الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية التي توفرها الجامعة لمنتسبيها.
• الحصول على اإلرشاد األكاديمي بشان أختيار المقررات الدراسية المناسبة من خالل أستخدام بوابة
الجامعه اإللكترونية وخدمات البريد اإللكتروني.
• التسجيل لمواد فصل ربيع  2017وإرشادك في استخدام بوابة الجامعة االلكترونية إلدارة شؤونك
األكاديمية والغير أكاديمية في الجامعة.
متى وأين سيكون اللقاء التعريفي الخاص بكليتي؟
لكي تستكمل قبولك في جامعة قطر ،يجب عليك التعرف على اليوم التعريفي للطلبة الجدد
المخصص لك ،من خالل الدخول على حسابك في نظام الخدمة الذاتية للقبول لالطالع على
الفعاليات الخاصة بك.
لن يتمكن الطالب الذين لم يحضروا البرنامج التعريفي من التسجيل في المقررات الدراسية أو حضور
المحاضرات للفصل الدراسي المسجل به ،ويجب عليهم التقدم للقبول من جديد في الفصل القادم.
هل أحتاج إلى التقدم الختبار تحديد المستوى (أكيوبليسر) ACCUPLACER؟
يجب على جميع الطلبة المقبولين في كليات تتطلب البرنامج التأسيسي التقدم الختبار تحديد
المستوى  Accuplacerقبل تسجيل المقررات .وللمزيد من المعلومات حول اختبار ال ، ACCUPLACER
يرجى زيارة موقع البرنامج التأسيسي أو التواصل عبر البريد اإللكتروني كما يمكنك االتصال على األرقام
التالية )+974( 4403 5325/5310/5323/5324/5327/5328 :لن يسمح للطالب بالتسجيل في البرنامج
التأسيسي ما لم يقدم هذا االختبار.
كيفية التواصل في حال كانت لدي أية استفسارات؟
في حال لديك أي استفسارات أو أسئلة حول اليوم التعريفي ،يرجى التواصل مع إدارة القبول ،على
األرقام التالية:
المكان:مبنى القبول والتسجيل
الهاتف)+974( 4403 3859/3753/3752/3751:
البريد االلكترونيorientation@qu.edu.qa :
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المعلومات اإلحصائية 2017 - 2016
مجموع عدد الطالب
5,920
6,000

4,548

5,000
4,000
3,000

1,347

2,000

1,767

2,642
1,043

1,000
0

423

األ

اإل

دا

دار

ب
وال

م

اد

لو
ع

ص
قت

اإل

ةو

ترب
ية

ون
قان
ال

ال

ا
له
ند

ص
ال

سة

لة

يد

شري
ال

وال

سا

ية

درا

صح
ال

ية

عة

م

كل

لو
ع

ون

ال

بد

مجموع عدد الطالب
المرحلة الجامعية

169

285

ت
اإل
س
الم
ية

الطالب المسجلين حسب الجنس

ذكر

25%
Male
Female

انثى
75%
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الطالب المسجلين حسب الجنس والجنسية

ذكر غير قطري 13%
أنثى غير قطرية 24%

أنثى قطرية 51%

ذكر قطري 12%

أنثى قطرية
أنثى غير قطرية
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