
متطلبات القبول
وكيفية االلتحاق

متطلبات القبول وكيفية االلتحاق

مالحظات

أبناء القطريات

الشهادة الثانوية القطرية األصلية

شهادة الصفين األول والثاني الثانوي، على أن تكون جميع
الشهادات من داخل دولة قطر، أو كتاب من معادلة الشهادات
يفيد بأن الطالب قد درس جميع مراحل الثانوية داخل دولة قطر

كشف درجات بالمواد التي تم االنتهاء منها من الجامعة
السابقة وكتاب معادلة من قسم التسجيل في لكية المجتمع

مستخرج رسمي من شهادة الميالد

صورة البطاقة الشخصية للطالب

صورة البطاقة الشخصية لألم

تقرير الفحص الطبي

إذا كنت طالبًا محوًال وقد أكملت المواد التالية بمعدل جيد (C) فأعلى، سيتم إسقاط البرنامج
التأسيسي واالنتقال إلى برنامج اللكية (الدبلوم المشارك في اآلداب – الدبلــوم المشــارك

في العلوم). ويمكنك الحضور إلى مبنى لوسيل للتسجيل.

إذا كنت طالبًا محوًال وقد أكملت المواد التالية بمعدل جيد (C) فأعلى، سيتم إسقاط البرنامج
التأسيسي واالنتقال إلى مسار اللغة العربية (الدبلوم المشارك في اآلداب – مسار اللغة العربية).

ويمكنك الحضور إلى مبنى لوسيل للتسجيل.

  Post Foundation (ENGL 202)  /  Essay writing (ENGL 150)

English I (ENGL 110)  /  English II  (ENGL 111) *

أما إذا اكنت المادة غير مكتملة، فعليك حجز مقعد الختبار تحديد المستوى (Accuplacer) كطالب جديد.

كيفية االلتحاق

الطالب المحولون من جامعة أخرى:

متطلبات القبول:

يشترط لاللتحاق بلكية المجتمع أن يكون المتقدم:

حاصًال على
الشهادة الثانوية

القطرية أو ما يعادلها

قطري الجنسية

أو من أبناء القطريات

يحضر الطالب إلى قسم
القبول بمبنى لوسيل مع

المستندات أدناه وذلك بعد
الدخول على رابط موقع

اللكيه التالي: 

www.ccq.edu.qa
وتعبئة طلب االلتحاق الكترونيا

وحجز موعد لالختبار.

القطريون:

الشهادة الثانوية القطرية األصلية أو ما يعادلها (إذا اكنت الشهادة
من خارج قطر أو من مدرسة خاصة داخل قطر، يجب معادلتها)

كشف درجات بالمواد التـي تم االنتهاء منها من الجامعة السابقة،
وكتاب معادلة من قسم التسجيل في لكية المجتمع

• صورة من البطاقة الشخصية
• تقرير الفحص الطبي

شهادة تأدية الخدمة الوطنية أو كتاب لمن يهمه
األمر باإلعفاء من الخدمة الوطنية (للبنين)

تتيح لكية المجتمع الفرصة ألبناء وبنات المجتمع القطري لتحقيق أحالمهم والنهوض بحياتهم المدنية 

واالضطالع بدورهم في بناء مجتمع المعرفة، رافعًة شعار "نعلم األجيال لبناء مستقبل الوطن". 

وقد شهدت اللكية، منذ تأسيسها في سبتمبر 2010، زيادة في معدالت االلتحاق في لك فصل 

دراسي حتى أصبحت المؤسسة التعليمية األسرع نموًا في دولة قطر. وتحرص اللكية على 

التوسع في البرامج األاكديمية التي تقدمها في التخصصات المختلفة، كما تعمل على 

استقطاب أفضل الكفاءات األاكديمية واإلدارية المتخصصة لالنضمام إليها.

وبينما نمضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من التقدم لخدمة المجتمع وتوفير تجربة 

تعليمية متميزة لطالبنا وطالباتنا، ستظل أبواب اللكية مفتوحة دومًا أمام أبناء وبنات 

هذا الوطن على اختالف أعمارهم ومعدالتهم الدراسية ليتمكنوا من إطالق 

قدراتهم الاكمنة وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

نعـلـم األجيـال لبنـاء
مستقبــل الوطـــن

www.ccq.edu.qa
CommunityCQ



لكية المجتمع ... طريقك نحو المستقبل

القطريون

أبناء القطريات
الشهادة الثانوية القطرية األصلية

شهادة الصفين األول والثاني الثانوي، على أن تكون جميع الشهادات من داخل دولة قطر،
أو كتاب من معادلة الشهادات يفيد بأن الطالب قد درس جميع مراحل الثانوية داخل دولة قطر

IELTS كشف درجات اختبار تحديد المستوى أو شهادة

مستخرج رسمي من شهادة الميالد                                صورة البطاقة الشخصية لألم

صورة البطاقة الشخصية للطالب                                       تقرير الفحص الطبي

كيفية االلتحاق الطالب الجدد (خريجو الثانوية العامة):

متطلبات القبول:
يشترط لاللتحاق بلكية المجتمع أن يكون المتقدم:

مسار اللغة اإلنجليزيةمسار اللغة العربية

تتميز لكية المجتمع في قطر بمجموعة متنوعة وذات جودة عالية من برامج الدبلوم المشارك والباكلوريوس

التي تلبي حاجة سوق العمل في دولة قطر.

ومن بين هذه البرامج: باكلوريوس اآلداب في اإلدارة العامة وبرامج الدبلوم المشارك في اآلداب وفي  العلوم التي تمتد لعامين 

دراسيين والموجهة للطالب الراغبين في  استكمال دراستهم بإحدى الجامعات التـي تعتمد نظام دراسة لمدة أربع سنوات، 

فضًال عن برامج أاكديمية تعتمد على الخطة الدراسية (عامين + عامين) التي تلقى إقباًال واسعًا حيث تؤهل الطالب 

للحصول على درجة الدبلوم المشارك والباكلوريوس، وذلك باإلضافة إلى برامج تمتد لمدة عامين للحصول على درجة 

الدبلوم المشارك في الفنون التطبيقية والدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية.

عالوة على ذلك، تقدم "لكية المجتمع في قطر" 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.

يحضر الطالب إلى قسم القبول بمبنى لوسيل
مع المستندات أدناه وذلك بعد الدخول على

رابط موقع اللكيه التالي:

www.ccq.edu.qa
وتعبئة طلب االلتحاق الكترونيا وحجز موعد

الشهادة الثانوية القطرية األصلية أو ما يعادلها (إذا اكنت الشهادة من خارج دولة قطر أو من مدرسة
خاصة داخل قطر، يجب معادلتها)

IELTS كشف درجات اختبار تحديد المستوى أو شهادة

صورة من البطاقة الشخصية

تقرير الفحص الطبي

يوضح الجدول أدناه توزيع الطالب على مستويات المقررات المختلفة
:(IELTS) وفًقا لدرجات اختبار

يوضح الجدول أدناه توزيع الطالب على مستويات المقررات المختلفة
:(ESL ACCUPLACER) وفًقا لدرجات اختبار

الدرجة

6.0

5.5

5.0

4.99 - 4.5

4.49 - 4.0

3.99 - 3.0

المستوى

English 1301

Transition 2 - English 0349 - GUST 0342

Transition 1 - English 0347 - GUST 0341

المستوى 4

المستوى 3 أو مسار اللغة العربية

المستوى 2

المستوى 1

شهادة تأدية الخدمة الوطنية أو كتاب لمن يهمه
األمر باإلعفاء من الخدمة الوطنية (للبنين)

قد اجتاز اختبار تحديد المستوى
(Accuplacer) بمعدل ال يقل عن 150 درجة

أو شهادة IELTS بمعدل ال يقل عن 3.0 درجة

- الدبلوم المشارك في اآلداب

- الدبلوم المشارك في اآلداب في اإلدارة العامة

- الدبلوم المشارك في اآلداب في  الطفولة المبكرة    

- الدبلوم المشارك في الفنون التطبيقية في الفنون المسرحية

درجة الدبلوم المشارك في الفنون التطبيقية:

- الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة

الخدمات اللوجستية واإلمدادات

درجة الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية:

- باكلوريوس اآلداب في اإلدارة العامة

درجة الباكلوريوس:

إدارة األعمال / الموارد البشرية / الخدمة االجتماعية

التخصص الفرعي:

درجة الدبلوم المشارك:درجة الدبلوم المشارك:

- 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 فـي العلوم التطبيقية:

- 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

حاصًال على
الشهادة الثانوية

القطرية أو ما يعادلها

قطري الجنسية
أو من أبناء القطريات

المستوىالدرجة 

غير مؤهل لالنضمام للبرنامج التأسيسي باللكية. لذا على الطالب الذين يحصلون على معدل أقل من 110 درجة:

· االلتحاق بأحد مراكز دراسة اللغة اإلنجليزية
· تحسين مستواهم في اللغة اإلنجليزية عبر الدراسة الذاتية وإعادة االختبار

109 - 0

على الطالب الذين يجتازون االختبار بمعدل أقل عن 140 درجة:

· االلتحاق بدورة تمهيدية (Bridging Course) لمدة 120 ساعة.

على الطالب الذين يجتازون االختبار بمعدل أقل عن 150 درجة:

· االلتحاق بدورة مكثفة (Crash Course) لمدة 20 ساعة، ثم إعادة اختبار تحديد المستوى

أو · إعادة االختبار بعد مرور شهر

139 - 110

149 - 140

المستوى 1 (االبتدائي) 225- 150

المستوى 3 أو مسار اللغة العربية (المتوسط) 316 – 269

المستوى االنتقالي 1 (مستوى اللكية) 479 - 400

المستوى 2 (األساسي) 268– 226

المستوى 4 (المتقدم) 399 – 317


