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by Qatar University

االختبارات المقبولة
بالجامعة

يتم الحجز من خالل موقع االختبار نفسه على ا�نترنت.
 ويتم طلب إرسال النتائج إلى مركز اختبارات جامعة قطر.@@ 

اختبارات تحديد المستوي تكون إلزامية في حالة عدم حصول الطالب 
على الدرجة المطلوبة في أي من االختبارات العالمية.@

Test registration is done through the test provider website. 
Test score reports should be sent to Qatar University Testing Center.**  
Students have to take the placement tests in case they do not have
the required scores in the international tests. *  

@ يجب على الطلبة الذين لم يقدموا على اختبارات عالمية في اللغة ا�نجليزية والرياضيات،  فيجب عليهم مراجعة 

موقع مركز اختبارات جامعة قطر لمعرفة التفاصيل ومواعيد اختبارات تحديد المستوى والتسجيل فيها.

@@ يقبل مركز االختبارات الشهادات ا¨صلية فقط، يحتفظ المركز بالحق في التحقق من أي شهادة وإعادة اختبار 

الطلبة، لمعلومات أكثر يرجى زيارة الموقع ا�لكتروني.

*  Students who do not have international English and math test certificates should visit Qatar University Testing Center 
website to register for the placement tests.
** Qatar University Testing Center accepts  the original test scores only. The Center reserves the right to verify any 
standardized test scores and re-test students. For more details, please visit the QUTC website.

تعليمات مهمة للطلبة الملتحقين بجامعة قطر
IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR QU APPLICANTS

عمادة الدراسات العامة
Deanship of General Studies

مركز اختبارات جامعة قطر
Qatar University Testing Center

الصيدلة / العلوم الصحية / الهندسة / الطب / 
التربية (التعليم الثانوي )

 ا¯داب والعلوم (التخصصات العلمية)
Pharmacy / Health Sciences / Engineering / 

Medicine / Education (Secondary Education)
  Arts and Science (Science majors)

اختباري لغة ا�نجليزية ورياضيات
Colleges which require a math or English

proficiency score

QU-Placer Math Test*
 اختبار تحديد مستوى الرياضيات@

International
عالمي

International
عالمي

*ACCUPLACER English
@ اختبار تحديد مستوى اللغة ا�نجليزية

اختبار لغة إنجليزية
English Language Test

/ ORأو

-
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For registration and more information:
http://www.qu.edu.qa/testing-center

    4403 5522Men's Foundation Building (A06)
(A06)  ÚæH »°ù«°SCÉàdG ≈æÑe

QUTCsupport@qu.edu.qa


