
تسليم كشف الدرجات الرسمي والمصدق من لكية
المجتمع إلى جامعة قطر.

الحد األدنى لمعدل الساعات المعتمدة الُمحتمل معادلتها هو (ج) أو أكثر
وأال يكون قد مر على اجتيازها أكثر من خمس سنوات.

الحد األقصى من الساعات المعتمدة المحتمل معادلتها ال تتعدى %50
من ساعات البرنامج المُقدم إليه وللك لكية تحديد عدد الساعات التي يمكن

تحويلها بما يتناسب مع برامجها.

ال تحسب العالمات والنقاط التراكمية المكتسبة في المقررات المقبولة للتحويل
ضمن المعدل التراكمي العام في جامعة قطر وتحسب ضمن عدد الساعات

اللكي المطلوب للتخرج.

تتضمن االتفاقية المبرمة بين اللكية وجامعة قطر أسماء المواد التي يمكن معادلتها 
وأرقامها لضمان عملية تسجيل ناجحة، كما تم االتفاق مؤخًرا على إضافة مادة اللغة 

اإلنجليزية المخصصة لمسار اللغة العربية ومعادلتها من قبل جامعة قطر. ويمكنكم التعرف 
على المزيد من المعلومات حول مواد التجسير المتضمنة في إيجاد االتفاقية في موقع 

اللكية.

نود التأكيد على ضرورة مراجعة قسم اإلرشاد األاكديمي في حال اكن لديكم أي استفسارات 
حول خطتكم الدراسية، حيث إن فريق اإلرشاد األاكديمي في لكية المجتمع على أتم االستعداد 

لمساعدتكم وتوضيح األمور المتعلقة بهذه المرحلة التعليمية الهامة في حياة الطالب. 
يمكنكم تحديد موعد مع المرشد األاكديمي عبر الموقع االلكتروني.

مواد التجسير المتضمنة في االتفاقية بين لكية المجتمع وجامعة قطر: 

معايير معادلة الساعات المعتمدة:

نعـلـم األجيـال لبنـاء
مستقبــل الوطـــن
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الهاتفالبريد اإللكترونيالمرشد األاكديمي

haya.alnaimi@ccq.edu.qa44011371هيا النعيمي (رئيس القسم)

nahed.alzoabi@ccq.edu.qa44011350ناهد الزعبي

alanod.ali@ccq.edu.qa44011644العنود علي (فترة مسائية)

maryam.alemadi@ccq.edu.qa44011483مريم العمادي

alreem.almenhali@ccq.edu.qa44011377 الريم المنهالي

ghaith.alajmi@ccq.edu.qa44011588غيث العجمـي

rahma.alathbah@ccq.edu.qa44011651رحمة العذبة

Alya.Alhajri@ccq.edu.qa44011654علياء الهاجري

Amina.Fatah@ccq.edu.qa44011591أمينة فتح (الفترة المسائية)

Sabika.Alshahwani@ccq.edu.qa44016913سبيكة الشهواني

Ahmed.Dorgham@ccq.edu.qa44011359أحمد ضرغام

مركــز االتصــال المباشــر

يحق لجميع طالب لكية المجتمع ممن أنهوا 24 ساعة دراسية مكتسبة بنجاح التقدم 
بطلب تحويل إلى جامعة قطر في أي من الفصول الدراسية ربيع أو خريف من العام 

األاكديمي وذلك إلكمال الدراسة بدرجة الباكلوريوس.

سياسة التحويل إلى جامعة قطر:

متطلبات التحويل للطلبة الذين لم يتخرجوا بعد من لكية المجتمع إلى جامعة قطر:

متطلبات تحويل خريجي لكية المجتمع إلى جامعة قطر:

الحصول على شهادة الدبلوم في اآلداب أو العلوم من لكية المجتمع في قطر

إكمال 60 ساعة دراسية مكتسبة كحد أدنى بمعدل تراكمي ال يقل عن 2.5 
يحق للطلبة الحاصلين على شهادة اللكية في العلوم فقط دراسة التخصصات

العلمية في جامعة قطر

تقديم المستندات والوثائق المطلوبة خالل المدة المقررة للتقديم

الحصول على كشف درجات رسمي ومصدق من قسم التسجيل بلكية المجتمع

إكمال 24 ساعة دراسية مكتسبة كحد أدنى بمعدل تراكمي ال يقل عن 2.5

توفر متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات. ال يحق للطلبة الذين لم 
يحققوا هذه المتطلبات االلتحاق بالبرنامج التأسيسي بالنسبة لللكيات التي تتطلب

اجتياز البرنامج التأسيسي

أال يكون قد خضع إلجراءات تأديبية أو ُفصل ألسباب أاكديمية

أن يتم تقديم المستندات والوثائق المطلوبة خالل المدة المقررة للتقديم

الحصول على كشف درجات رسمي ومصدق من قسم التسجيل بلكية المجتمع

نعلــم األجيــال لبنـاء

مستقبـــل الوطــــن

دليـل اإلرشـاد
األكـاديمـي

www.ccq.edu.qa
CommunityCQ

للتواصل مع المرشدين األاكديميين

لحجز موعد مع مرشدك االاكديمي يرجى زيارة

الموقع االلكتروني عبر رمز االستجابة السريعة التالي.



- الدبلوم المشارك في اآلداب 

- الدبلوم المشارك في العلوم

- الدبلوم المشارك في اآلداب في إدارة األعمال

- الدبلوم المشارك في العلوم في تقنية المعلومات

- الدبلوم المشارك في  العلوم في الهندسة التكنولوجية

درجة الدبلوم المشارك:

درجة الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية:

مرحًبا بكم في لكية المجتمع والتي أصبحت صرًحا من صروح التعليم في دولة قطر، حيث تتيح لكية المجتمع 

الفرصة ألبناء وبنات المجتمع القطري لتحقيق أحالمهم والنهوض بحياتهم المهنية واالضطالع بدورهم 

في بناء مجتمع المعرفة، وتلبية متطلبات المجتمع بما توفره من برامج متنوعة وذات جودة عالية من 

برامج الدبلوم المشارك والباكلوريوس. عالوة على ذلك، تقدم اللكية دورات تدريبية قصيرة ومعتمدة 

ضمن برامج التعليم المستمر ودورات مهارات سوق العمل لمن يرغبون في تطوير مهاراتهم 

ومعارفهم لمساعدتهم على إيجاد فرص أفضل في سوق العمل.

وفيما يلي لمحة تعريفية عن اللكية وبرامجها األاكديمية لمساعدتكم في اختيار البرنامج 

الدراسي الذي يلبي طموحاتكم وأهدافكم المستقبلية.

مسار اللغة اإلنجليزيةمسار اللغة العربية

- الدبلوم المشارك في اآلداب

- الدبلوم المشارك في اآلداب
  في اإلدارة العامة

- الدبلوم المشارك في اآلداب
  في الطفولة المبكرة

درجة الدبلوم المشارك:

درجة الدبلوم المشارك
في الفنون التطبيقية:

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة

- الدبلوم المشارك في الفنون

التطبيقية في الفنون المسرحية

- الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك

- الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية

درجة الباكلوريوس:

- باكلوريوس العلوم في تقنية المعلومات 

     • أمن الشباكت واألمن اإللكتروني

     • إدارة األنظمة والشباكت

- باكلوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية

- باكلوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة المياكنيكية

درجة الدبلوم المشارك
في العلوم التطبيقية:

- الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية

في إدارة الخدمات اللوجستية واإلمدادات

- باكلوريوس اآلداب في اإلدارة العامة

التخصص الفرعي:

   - إدارة األعمال

   - الموارد البشرية

   - الخدمة االجتماعية

درجة الباكلوريوس:


