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مراحل التقديم على 01
جامعة قطر

04



04

03

02

01

05

تعبئة طلب
القبول االلكتروني

1. ابدأ بإنشاء حساب جديد
2. يمكنك حفظ طلب القبول

 وإكماله في وقت الحق
3.   يمكنك معرفة  كيفية التقديم

 من خالل دليل تقديم طلبات االلتحاق
4. ادفع رسوم التقديم 

رسالة تأكيد
 استالم الطلب

مراجعة حالة
استالم إشعار بقرار القبول طلب القبول

استكمال البرنامج
 التعريفي ا�لكتروني

يتوجب على الطالب تسليم جميع 
المستندات ا»خرى والتي تشتمل على

كشف الدرجات ا»صلي والنهائي
 مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة

 الى جامعه قطر

بمجرد استالم طلبك من قبل إدارة
القبول في الجامعة، فسيتم إرسال

رسالة تأكيد على بريدك ا�لكتروني
 الذي قمت بتزويدنا به

مراحل التقديم على 
جامعة قطر

تسليم المستندات
 المطلوبة

على الطالب ان يقوم باستكمال
واالنتهاء من البرنامج التعريفي 

ا�لكتروني
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http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate/apply



كيفية التقديم على 02
جامعة قطر
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استكمال طلب

 القبول ا�لكتروني

كيفية التقديم على 
جامعة قطر

تسليم المستندات

المطلوبة
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2.1. اسكتمال طلب االقبول ا�لكتروني

CREATE ACCOUNT

User Name

Email City

Address Phone Number

First Name Last Name

PDF

يُطلب من جميع الطلبة المتقدمين لجامعة قطر استخدام طلب القبول ا�لكتروني

مالحظة: يسمح هذا النظام باستكمال طلب القبول ا�لكتروني أوحفظه الستكماله
في وقت آخر ومراجعة البيانات بطريقة سهلة ومالئمة باستخدام حاسوبك الشخصي

يمكن حفظه الستكماله

 في وقت آخر ومراجعة البيانات

 بطريقة سهلة ومالئمة

باستخدام الحاسوب الشخصي

يمكنك معرفة  كيفية التقديم

 من خالل دليل تقديم طلبات

 االلتحاق

تعبئة طلب االلتحاق ودفع

 رسوم التقديم إلكترونيا

 (200 ريال قطري)
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http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate/apply



2.2. تسليم المستندات المطلوبة

3 2 1

45

كشف درجات شهادة
الدراسة الثانوية ا»صلي

مصدقا ومعتمدا من
الجهات المختصة

شهادة صحية صادرة
 داخل قطر 

 (يرجى من الطلبة 
الدوليين مراجعة موقع

 الطلبة الدوليين)

صورة عن البطاقة
الشخصية القطرية

(يرجى من الطلبة
الدوليين مراجعة

موقع الطلبة الدوليين)

صورتان شخصيتان حديثتان
متطابقان مقاس 4×6 سم

 بخلفية بيضاء

نتائج االمتحانات القياسية
(TOEFL, IELTS, SAT, ACT) 

 للطلبة المتقدمين للكليات
 التي تتطلب اجتياز البرنامج

التأسيسي ( ان وجدت) يتم
تسليمها لمركز اختبارات 

البرنامج التأسيسي ل½عفاء
 من متطلبات البرنامج التأسيسي

البنين: مبنى ا»نشطة الطالبية للبنين  (B02) الطابق ا»ول، من االحد الى الخميس الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا
البنات: مبنى القبول والتسجيل (C12) ، الطابق ا»رضي، من االحد الى الخميس الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا

مكان تسليم المستندات
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متطلبات القبول03
في الكليات 

10



والعلوم (تدرس مقررات التخصص التربوية
باللغة العربية ومقررات التخصص الفرعي

باللغة ا�نجليزية)

(للبنين فقط الكيمياء)

http://www.qu.edu.qa/ar/education
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http://www.qu.edu.qa/ar/sharia
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الفيزياء

http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/

http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/
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http://www.qu.edu.qa/ar/medicine/

 كلية الطب (90%):

90

- درجة اختبار القبول الطبي الحيوي BMAT (يتم تحديدها بناًء على إجراء االختبار)
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http://www.qu.edu.qa/ar/dentistry

90
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http://www.qu.edu.qa/chs/
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http://www.qu.edu.qa/pharmacy/
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http://www.qu.edu.qa/ar/business/



http://www.qu.edu.qa/ar/law/
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http://www.qu.edu.qa/engineering/

 هندسة  الميكاترونيات

20
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متطلبات  
الثانوية العامة
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متطلبات  مدراس
 الثانوية العامة

22



نسب ومسارات  القبول
 في الكليات 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

نسبة الثانويةالكلية 
 العامة

المسار ا»دبيالمسار التكنولوجيالمسار العلمي
 واالنسانيات

كلية ا�داب والعلوم 
(التخصصات ا»دبية)

كلية ا�داب والعلوم 
(التخصصات العلمية)

كلية ا�دارة واالقتصاد 

كلية التربية

كلية الهندسة

كلية القانون

كلية الشريعة
والدراسات ا�سالمية

كلية العلوم الصحية

كلية الصيدلة

كلية الطب

كلية طب ا»سنان

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

80%

90%

85%

 يقبل الطالب بعد
 اجتياز الشروط التي

 تحددها الكلية

 يقبل الطالب بعد
 اجتياز الشروط التي

 تحددها الكلية

 يقبل الطالب بعد
 اجتياز الشروط التي

 تحددها الكلية
بإمكان الطلبة التخصص

 في أي من تخصصات
 كلية الهندسة باستثناء

 تخصص الهندسة الكيميائية

o  سيتم قبول الطلبة خريجي المدارس الثانوية بناًء على هذه المسارات ابتداًء من فصل خريف 2021.

o  سيتم قبول الطلبة خريجي مدرسة قطر التقنية على الكليات التي تقبل المسار العلمي.

o  سيتم قبول الطلبة خريجي مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة االعمال على الكليات التي تقبل

 المسار االدبي واالنسانيات.
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االستثناء من نسبة  الثانوية
 العامة
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البرنامج 05
التأسيسي
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البرنامج التأسيسي
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http://www.qu.edu.qa/ar/testing-center/Tests
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روابط تهمك06
وطرق التواصل معنا
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