اختبار تحديد المستوى
معلومات للمتقدمين لالمتحان

ACCUPLACER Test
Information for Candidates

 الهدف من هذا االمتحان هو تحديد قدرة الطلبة المتقدمين في مادتي اللغة اإلنجليزية.اختبار تحديد المستوى شرط اساسي من شروط التسجيل في البرنامج التأسيسي
 عند حصول الطالب على الدرجات العالية في هذا االختبار فان ذلك يتيح الفرصة للطالب بأن يتم إعفائه من دراسة مقرر الرياضيات واللغة اإلنجليزية في.والرياضيات
. االمتحان له تأثير كبير على كمية الوقت الذي يمضيه التالميذ في جامعة قطر. البرنامج التأسيسي أو التقليل من فترة دراسته

The ACCUPLACER test is one of the main requirements for registering in the Foundation Program. If you score
high enough, you may not need to take Foundation Program English or Math courses. Please do your best on the
test. Your scores will have an impact on the amount of time you will study at QU. Therefore, attempt to answer all
the questions carefully.

General Test Information
1. Latecomers who arrive after the start of the test
instructions will not be admitted into the test
room and will be asked to re-register for the test.

 كما.لن يسمح للطالب الواصلين بعد بدء االختبار بدخول قاعة االختبار
.سيطلب منهم إعادة التسجيل

.1

 سيتم استعمال.ممنوع االحتفاظ بالمتعلقات الشخصية داخل قاعة االمتحان
.اداة الكشف عن المعادن للتأكد من عدم حملكم أية أجهزة الكترونية

.2

.سيتم تزويدكم بقلم وأوراق لالستعمال داخل قاعة االختبار

.3

.ممنوع تصفح أي من مواقع اإلنترنت بهدف البحث أو الترجمة

.4

4. Do not open any other websites or Google
Translator during the test.

ستظهر درجات االمتحان ونتائج تحديد المستوى أمامكم على شاشة
. يرجى التنبه لها.الكمبيوتر بعد االنتهاء من االمتحان

.5

5. After finishing the test, scores will be displayed on
the screen along with your course placement.

 ستتمكن من.تعتبر نتائج هذا االختبار صالحة بشرط قبولكم في جامعة قطر
.رؤية النتائج على نظام بانر بعد قبولكم في الجامعة

.6

2. You are not allowed to take any personal
belongings inside the test room. You will be
checked for electronics.
3. Scratch paper and pencil will be provided inside
the test room.

6. Test scores are valid only if you are admitted to
Qatar University and then you will be able to
see your scores on BANNER.
ACCUPLACER English
1. The duration of the test is 2 hours (120 minutes).

.)دقيقة120( مدة االمتحان ساعتين

.1

.) دقيقة135( مدة االمتحان ساعتين وخمس عشرة دقيقه

.1

 ستظهر آلة حاسبة على.ممنوع إدخال اآلالت الحاسبة والساعات الرقمية
.شاشة الكمبيوتر في األسئلة المسموحة

.2

ACCUPLACER Math
1. The duration of the test is 2 hours and 15 minutes
(135 minutes).
2.

Personal calculators and digital watches are not
allowed. Calculators will be available on screen for
those questions that require them.

. فسوف يتم احتساب الدرجات التي حصل عليها في المرة األولى، وفي حال دخول االمتحان سابقا،ال يسمح للطالب بأخذ االمتحان مرتين في الفصل الواحد في جامعة قطر

QU students are not allowed to take the test more than once in the same semester. In case this happened, the new
test score will be deemed invalid and the student’s old scores will be used by QU.

ACCUPLACER Test Useful Websites مواقع مفيدة
1. http://www.qu.edu.qa/foundation/testing_center/foundation_english_exams/accuplacer_esl/index.php
2. http://www.qu.edu.qa/foundation/testing_center/foundation_math_exams/accuplacer/index.php

Email: QUTCsupport@qu.edu.qa Tel: (+974) 4403 5522 Fax: (+974) 4403 5301

P.O Box 2713

Doha, Qatar

