قطاع شؤون الطالب
إدارة التسجيل  -قسم التسجيل

قواعد وأنظمة التسجيل
العام األكاديمي
7102/7102

صفحة 1

المحتويات
1
تعـــريــفات 3 ....................................................................................................................................................
التسجيل 3 ........................................................................................................................................................
تسجيل طلبة البكالوريوس الجدد 3 ...........................................................................................................................
تسجيل طلبة الدراسات العليا الجدد 4 ........................................................................................................................
تسجيل الطلبة المقيدين (القدامى) 4 ..........................................................................................................................
الطلبة المتاح لهم التسجيل4 ..................................................................................................................................:
تصنيف الطلبة 4 .............................................................................................................................................. :
الرسوم الدراسية5 ............................................................................................................................................. :
اإلعفاء من الرسوم الدراسية7 .............................................................................................................................. :
إعادة الرسوم الدراسية8 ..................................................................................................................................... :
تعطيل (منع) التسجيل8 ...................................................................................................................................... :
العبء الدراسي8 .............................................................................................................................................. :
إضافة المقررات10 .......................................................................................................................................... :
حذف المقررات11 ............................................................................................................................................:
االنسحاب النهائي من مقرر دراسي11 ....................................................................................................................:
االنسحاب من الفصل الدراسي11 .......................................................................................................................... :
شهادة لمن يهمه االمر 13........................................................................................................................
قوائم االنتظار14 .............................................................................................................................................. :
االسئلة المتكررة من الطلبة 15...................................................................................................................
أماكن المحاضرات 01 ..........................................................................................................................................
المرشدون األكاديميون01 ......................................................................................................................................
معلومات التواصل مع المرشدين األكاديميين01 ...........................................................................................................
دليل نظام الخدمة الذاتية 62...................................................................................................................................
اخطاء التسجيل الشائعة 55.....................................................................................................................................

صفحة 2

تعـــريــفات:
 التسجيل :هو عملية تسجيل المقررات الدراسية في جامعة قطر.
 التسجيل المبكر :فترة تسجيل المقررات بالنسبة للطلبة المقيدين في الجامعة والمستمرين بها وتبدأ عادة من
منتصف الفصل الدراسي ويكون التسجيل للفصل الذي يليه ،ويكون تسجيل الفصل الصيفي وفصل الخريف معا ً
والشتاء والربيع في نفس الفترة من كل عام.
 الحذف :عملية حذف مقرر في فصل ما ضمن المدة المقررة لذلك حسب التقويم األكاديمي.
 اإلضافة :عملية إضافة مقرر في فصل ما ضمن المدة المقررة حسب التقويم األكاديمي.
 العبء الدراسي :مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي يمكن أن يسجلها الطالب في فصل ما ضمن الحدين
األعلى واألدنى المسموح بها حسب أنظمة ولوائح الجامعة.
 المتطلب السابق للمقرر :المقرر الذي يجب على الطالب دراسته واجتيازه بنجاح حتى يتمكن من التسجيل للمقرر
الذي يكون هذا المتطلب السابق شرطا ً له.
 المتطلب المرافق (المتزامن) :مقرر يجب تسجيله في نفس الوقت متزامنا ً مع مقرر آخر في نفس الفصل
الدراسي.

التسجيل
بعد استالم الطالب لرسالة القبول والتي تفيد قبوله رسميا ً في جامعة قطر فإن عليه القيام بتسجيل المقررات الدراسية
وذلك خالل الل قاء التعريفي والذي يحدد تاريخه في رسالة القبول .حيث يتم تزويد كل طالب باسم مستخدم وكلمة سر
لنظام التسجيل وللبريد اإللكتروني الخاص به.
تكون األولوية في تسجيل المقررات بالنسبة للطلبة المقيدين والمنتظمين في الجامعة بحسب عدد الساعات المجتازة وكما
هو موضح في جدول التسجيل المبكر والذي يتم إرساله بالبريد اإللكتروني لجميع الطلبة قبل بدء التسجيل بوق ٍ
ت كافٍ
يكون تسجيل المقررات عن طريق البوابة اإللكترونية ومن خالل الخدمة الذاتية في نظام التسجيل بانر.

تسجيل طلبة البكالوريوس الجدد
يقوم الطلبة الجدد بتسجيل المقررات خالل أيام اللقاء التعريفي وذلك بحسب الكلية التي ينتمي إليها الطالب واليوم
المخصص له حيث سيتواجد مجموعة من األساتذة بغرض اإلرشاد األكاديمي للطلبة والتأكد من تسجيل المقررات
المطلوبة للبرنامج .علما ً بأنه بانتهاء موعد الحذف واإلضافة سوف يتم إلغاء قبول الطالب الذي لم يتمكن من تسجيل أي
مقرر.

صفحة 3

تسجيل طلبة الدراسات العليا الجدد
سوف يتم تحديد أيام معينة لتسجيل المقررات وإرشاد الطلبة وذلك من قبل البرامج العلمية التي التحقوا بها.

تسجيل الطلبة المقيدين (القدامى)
يمكن للطلبة المقيدين والمنتظمين في جامعة قطر تسجيل المقررات اعتبارا ً من بدء التسجيل المبكر وحتى آخر يوم في
فترة الحذف واإلضافة.
ويوضح الجدول التالي توزيع أيام التسجيل خالل فترة التسجيل المبكر:
التاريخ
اليوم األول من أيام التسجيل المبكر
اليوم الثاني من أيام التسجيل المبكر
اليوم الثالث من أيام التسجيل المبكر
اليوم الرابع من أيام التسجيل المبكر
اليوم الخامس من أيام التسجيل المبكر
اليوم السادس من أيام التسجيل المبكر
اليوم السابع من أيام التسجيل المبكر

فئة الطلبة
طلبة الدراسات العليــا – طلبة التميز العلمي
طلبة البكالوريوس المجتازين لعدد  09ساعة وأكثر
طلبة البكالوريوس المجتازين لعدد  55ساعة مكتسبة وأكثر
طلبة البكالوريوس المجتازين لعدد  29ساعة مكتسبة وأكثر
طلبة البكالوريوس المجتازين لعدد  55ساعة مكتسبة وأكثر
طلبة البكالوريوس المجتازين لعدد  09ساعة مكتسبة وأكثر
طلبة البكالوريوس المجتازين ساعات مكتسبة أقل من  09وجميع
الطلبة المنتظمين في الجامعة.

الطلبة المتاح لهم التسجيل
بإمكان الطلبة المقيدين والمنتظمين حاليا ً في الجامعة تسجيل المقررات خالل أيام التسجيل المبكر.
لن يتمكن الطالب من تسجيل المقررات في الحاالت التالية:

 -1عدم دفع المستحقات المالية للجامعة.
 -6إيقاف الطالب ألسباب تأديبية.
 -0الطلبة الذين يتم طي قيدهم لضعف األداء.
 -5في حالة وجود حظر أو منع تسجيل للطالب سوا ًء كان هذا الحظر أو المنع أكاديميا ً أو إداريا ً.

تصنيف الطلبة
يتم تصنيف طلبة مرحلة البكالوريوس عند التسجيل بنا ًء على عدد الساعات المجتازة لكل طالب ،ويبين الجدول التالي
التصنيف العام للطلبة:

تصنيف الطلبة

عدد الساعات المجتازة
صفحة 4

الطلبة الجدد
طلبة السنة الثانية
طلبة السنة الثالثة
طلبة السنة الرابعة

الذين لم يجتازوا أي ساعة مكتسبة أو اجتازوا عدد ساعات
أقل من  09ساعة مكتسبة
الذين اجتازوا عدد من  50-09ساعة مكتسبة
الذين اجتازوا عدد من  90-29ساعة مكتسبة
الذين اجتازوا عدد  09ساعة مكتسبة وأكثر

الرسوم الدراسية
تحدد الرسوم الدراسية حسب التخصص الدراسي (على سبيل المثال العلوم ،اإلدارة واالقتصاد ،الهندسة ...،إلخ) للمقرر
المسجل فيه الطالب .ومن ثم فالرسوم المدفوعة في مقرر ما ،هي نفسها لكل الطالب بصرف النظر عن مجال دراسة
كل منهم ،وذلك حسب الجدول المبين في هذا القسم .تدفع الرسوم الدراسية قبل التسجيل المبكر ،ويمكن دفعها نقداً أو
اونالين أو بموجب شيكات (للمؤسسات) إلدارة المالية في مكتب الخزينة ،أو بأي وسيلة أخرى تعتمدها الجامعة.

الرسوم الدراسية الجامعية لدرجة البكالوريوس
لجميع الطلبة المقبولين بدءا من خريف  2009وما قبل ،فيتم اعتماد الرسوم الدراسية الموضحة في الجدول أدناه
الكلية /البرنامج
التربية
اآلداب
الشريعة والدراسات اإلسالمية
القانون
العلوم
االقتصاد
الصيدلة
الهندسة
البرنامج التأسيسي

الرسوم الدراسية
(للساعة المكتسبة بالريال القطري)
599
599
599
599
599
599
599
299
599

لجميع الطلبة المقبولين بدءا من خريف  7102وما بعده
-

تُقدر الرسوم الدراسية تبعا ً للتخصص الدراسي الذي يسجل فيه الطالب ،وبغض النظر عن تخصص الطالب الدراسي ،وكمثال
على ذلك أنه لو سجل طالبان من تخصصين مختلفين في نفس المقرر الدراسي فإنهم سيدفعون الرسوم الدراسية ذاتها .ويوضح
الجدول أدناه قيمة الرسوم الدراسية بالريال القطري للساعة الدراسية المكتسبة للطالب في مرحلة البكالوريوس.
ولن يتمكن الطالب من التسجيل للفصل القادم حتى يسدد جميع المستحقات المالية المترتبة على الفصل السابق في حال إذا كانت
أكثر من  199ريال قطري.

صفحة 5

الرسوم الدراسية للساعة المكتسبة الواحدة
)بالريال القطري(
999
099
999
1999
099
999
1999
099
999

التخصص الدراسي
اآلداب
اإلدارة واالقتصاد
التربية
الهندسة
البرنامج التأسيسي
القانون
الصيدلة
العلوم
الشريعة والدراسات اإلسالمية

الرسوم الدراسية لكلية الطب
السنة الدراسية
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة

السنة الخامسة
السنة السادسة

الرسوم الدراسية حسب الفصل الدراسي (بالريال القطري)

المجموع

تكلفة الوحدة الدراسية
(بالريال القطري)
(بالريال القطري)
فصل الصيف
فصل الربيع
فصل الخريف
تعتمد الرسوم الدراسية على المقررات التي يسجلها الطالب في الكليات المختلفة
290999
00999
650999
090999
10999
290999
00999
620999
010999
10999
090999
20999
550999
090999
( 10999مرحلة المقررات
الدراسية) ( 60999المرحلة
اإلكلينيكية)
1690999
90999
520999
520999
60999
1690999
-290999
290999
60999

ثانيًا :جميع الطلبة المقبولين بدءا من خريف  7112إلى ربيع 7102
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الرسوم الدراسية للساعة المكتسبة الواحدة بالريال
القطري

التخصص الدراسي

011
211
011
011
211
011
011
211
011

اآلداب
اإلدارة واالقتصاد
التربية
الهندسة
البرنامج التأسيسي
القانون
الصيدلة
العلوم
الشريعة والدراسات اإلسالمية

طالب برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها
تبلغ قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب المسجلين في برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها  1999ريال قطري
للساعة الدراسية.

اإلعفاء من الرسوم الدراسية
يعفى الطالب القطريون وطالب المنح الدراسية من دفع الرسوم الدراسية للبرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس،
ما لم ينص صراحة على خالف ذلك في ظروف خاصة .أما بالنسبة للطالب القطريين وطالب المنح الدراسية الذين لم
يستوفوا متطلبات درجة البكالوريوس في إطار الحد للساعات المكتسبة الموضحة أدناه ،سيتم فرض رسوم دراسية عن
جميع الساعات المكتسبة اإلضافية حتى التخرج.
فئة الطالب
طالب درجة البكالوريوس
الطلبة الذين غيروا تخصصهم الرئيسي و/أو
الفرعي بعد قبولهم في مرحلة البكالوريوس
الطلبة المحولون إلى جامعة قطر

حد الساعات المكتسبة
التخرج بحد أقصى بتخصص رئيسي واحد
وتخصص فرعي واحد  ٢١ +ساعة مكتسبة
الحد األدنى من عدد الساعات المكتسبة المطلوبة
للتخرج بالنسبة للتخصص الرئيسي والفرعي الذي
اختاره الطالب  ٢١ +ساعة مكتسبة
الساعات المكتسبة المتبقية (بعد احتساب الساعات
المحولة) بالنسبة لتخصص رئيسي واحد وتخصص
فرعي واحد (إن وجد)  ٢١ +ساعة مكتسبة

صفحة 7

إعادة الرسوم الدراسية
في حال حذف الطالب واحد أو أكثر من المقررات الدراسية أو انسحب من الفصل الدراسي بعد انتهاء فترة الحذف
واإلضافة ،بصرف النظر عن تخصصه الدراسي ،فإنه يتعرض لغرامات مالية وذلك كما في الجدول التالي:
غرامات االنسحاب من الفصول خريف وربيع

حتى أسبوعين
بعد أسبوعين وحتى  5أسابيع
بعد  5أسابيع وحتى  9أسابيع
بعد  9أسابيع

الخريف والربيع

% 69
% 59
% 55
% 199

غرامات االنسحاب من الفصول الصيفية وفصل الشتاء

صيف  /3 ,0الشتاء
يومين بعد انتهاء فترة الحذف
واإلضافة
أسبوع ويومين بعد انتهاء فترة
الحذف واإلضافة
بعد انتهاء فترة االنسحاب من مقرر

دراسي ومن الفصل

صيف 7
يومين بعد انتهاء فترة الحذف واإلضافة

نسبة الغرامة
المالية
%69

أسبوعين ويومين بعد انتهاء فترة الحذف
واإلضافة

% 59

بعد انتهاء فترة االنسحاب من مقرر دراسي ومن
الفصل

%199

إذا تخلل األسبوع الكامل عطلة رسمية فإنها ال تحسب ضمن األسابيع الموضحة أعاله· .تنطبق الغرامات الموضحة
كل الطلبة الذين يدفعون رسوم دراسية والطالب المعفيين منها.
أعاله على ٍ

تعطيل (منع) التسجيل
يسمح نظام التسجيل المستخدم بالجامعة باستخدام خاصية تعطيل التسجيل عن الطالب في حال وجود أسباب تبرر منع
الطالب من التسجيل مثل عدم دفع الرسوم المستحقة أو عدم إرجاع الكتب إلى المكتبة أو عدم مراجعة المرشد األكاديمي
عندما يطلب منه القيام بذلك .وتمنح للجهات المختلفة صالحيات استخدام هذه الخاصية لتعطيل تسجيل الطالب متى ما
وجدت المبررات .وعندما تقوم إحدى الجهات بتعطيل تسجيل الطالب فال يسمح للطالب بالتسجيل في المقررات حتى
يتم إلغاء خاصية تعطيل التسجيل من قبل الجهة التي عطلت تسجيله .وفي هذه الحالة يتوجب على الطالب مراجعة
الجهة المعنية لحل أية مشاكل متعلقة معها لتقوم هذه الجهة بإلغاء خاصية تعطيل التسجيل.

العبء الدراسي

صفحة 8

هو مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي يمكن أن يسجلها الطالب في فصل ما ضمن الحدين األعلى واألدنى
المسموح بها حسب أنظمة ولوائح الجامعة.

أوال :طلبة البكالوريوس:
الفصل الدراسي

المعدل التراكمي

نوع الدراسة

الخريف والربيع

غير منذر
( )2.00فأعلى

دوام كامل
دوام كامل تأسيسي
دوام جزئي
دوام كامل
دوام كامل تأسيسي
دوام جزئي
دوام كامل
دوام جزئي
دوام كامل تأسيسي
دوام كامل
دوام جزئي
دوام كامل تأسيسي

منذر
أقل من ()6.99
الصيف

غير منذر
( )2.00فأعلى
منذر
أقل من ()6.99

العبء الدراسي بالساعة المكتسبة
الحد األقصى
الحد األدنى
19
16
15
9
11
1
16
0
16
9
0
1
12
9
9
9

16
2

9

2

يسمح للطالب المستجد في الجامعة أن يسجل الحد األقصى من الساعات المكتسبة التي يسمح بها برنامجه .كما يسمح
للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي قدره  3,5فأعلى ،بعد اجتياز  15ساعة مكتسبة فأكثر أن يزيد عدد الساعات
المسجلة بمقدار ساعة إلى ثالث ساعات مكتسبة .ويحق للطالب المتوقع تخرجه في نهاية الفصل الدراسي أن يسجل
في ذلك الفصل لعدد من الساعات المكتسبة أقل من الحد األدنى المشترط في العبء الدراسي الموضح في الجدول أعاله.

ثانيا ً :طلبة الدراسات العليا:
يمكن لطالب الدراسات العليا تسجيل عدد ساعات دراسية في الفصل الدراسي الواحد يبلغ الحدود القصوى التالية:
 .1يسمح لطالب الدراسات العليا بعبء أكاديمي بحد أقصى  12ساعة دراسية في الفصل الدراسي .ويمكن للطلبة
المقبولين في برنامج الدكتوراه في الصيدلة بكلية الصيدلة ،بتسجيل  18ساعة مكتسبة كحد أقصى في الفصل
الدراسي.
 .6يسمح لطالب الدراسات العليا المنذر بعبء أكاديمي بحد أقصى  6ساعات دراسية في الفصل الدراسي.
 .0العبء األكاديمي لجميع طالب الدراسات العليا في الفصل الدراسي الصيفي بحد أقصى  6ساعات دراسية.
وبسبب طبيعة البرامج الدراسية ومتطلباتها ،يمكن لبعض الكليات أن تشجع طالبها على التسجيل في ساعات دراسية
أقل من الحد األقصى.

صفحة 9

إضافة المقررات
يمكن للطالب إضافة مقرر دراسي أو أكثر باستخدام الخدمة الذاتية في نظام معلومات الطلبة ) (Bannerوذلك خالل
الفترات المحددة لإلضافة والتي تبدأ اعتبارا ً من فترة التسجيل المبكر بالنسبة للطلبة المقيدين والمنتظمين ،وتبدأ من
اللقاء التعريفي بالنسبة للطلبة الجدد وتنتهي لجميع الطلبة بنهاية فترة الحذف واإلضافة.

إضافة مقرر مغلق أو يحتاج إلى الحصول على موافقة القسم أو الكلية (خدمة تجاوز قيد ):
يمكن للطالب الذي يرغب في تسجيل مقرر مغلق أو عليه قيد معين (مخصص لكلية معينة ،مخصص لتخصص معين،
مخصص لمجموعة طلبة معينين ،مقرر لديه متطلب سابق سبق للطالب اجتيازه كمقرر بديل ،مخصص لبرنامج معين،
مخصص لدرجة علمية معينة) ،أن يقوم بالتقديم على خدمة تجاوز قيد الموجودة في نظام الخدمة الذاتية (بانر) حسب
المواعيد المحددة لهذه الخدمة التي يعلن عنها كل فصل دراسي من قبل قسم التسجيل.
الجدول التالي يوضح االخطاء التي تظهر للطالب اثناء التسجيل في نظام الخدمة الذاتية (بانر) وتستدعي التقديم على
خدمة تجاوز قيد:
الموافقات المطلوبة
موافقة أستاذ المقرر ورئيس القسم
الذي يطرح المقرر
موافقة رئيس القسم الذي يطرح
المقرر

الوصف
يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر مغلق

الخطأ الذي يظهر للطالب
Closed Section

موافقة رئيس القسم والعميد المساعد
في الكلية التي تطرح المقرر
موافقة العميد المساعد لشئون الطالب
في الكلية التي تطرح المقرر

يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر مخصص
لطلبة اجتازوا عدد معين من الساعات
المكتسبة
يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر مخصص
لطلبة تخصص معين
يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر مخصص
لطلبة كلية معينة

موافقة مدير البرنامج الذي يطرح
المقرر

يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر مخصص
لطلبة برنامج معين

Field of study
Restriction

موافقة رئيس القسم الذي يطرح
المقرر

يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر يحتاج إلى
موافقة من رئيس القسم الذي يطرح المقرر

Special Approval

Class Restriction

Major Restriction
College Restriction

بعد موافقة الكلية على الطلب المقدم عن طريق نظام الخدمة الذاتية (بانر) ،تقوم الكلية بمنح الطالب صالحية التسجيل
في هذا المقرر ويصل الطالب إشعار بالبريد اإللكتروني بالموافقة ،حيث يتوجب على الطالب بعدها القيام بتسجيل
المقرر بنفسه.

حذف المقررات
يمكن للطالب حذف مقرر أو أكثر باستخدام الخدمة الذاتية في نظام معلومات الطلبة ( )Bannerوذلك خالل الفترات
المحددة للحذف والتي تبدأ مع بدأ الطالب في تسجيل المقررات حسب الفترة المحددة له وحتى نهاية فترة الحذف
واإلضافة ،حيث يكون الحذف خالل هذه الفترة بدون أي غرامة مالية وبدون أن يظهر المقرر المحذوف في سجل
الطالب.

صفحة 11

االنسحاب النهائي من مقرر دراسي
يمكن االنسحاب من مقرر دراسي بعد فترة الحذف واإلضافة واعتبارا ً من األسبوع الثاني وحتى األسبوع الثامن من
بدء الدراسة لفصلي الخريف والربيع ،وحتى األسبوع الثاني لصيفي االول والثالث وحتى االسبوع الثالث من بدء
الدراسة للفصل الصيفي الثاني ( 2اسابيع) فإنه يمكن للطالب أن ينسحب من مقرر دراسي أو أكثر وذلك وفقا ً للقواعد
التالية:
-1
-6
-0
-5
-5

يرصد للطالب في المقرر الذي انسحب منه درجة (.)W
لن يتأثر المعدل التراكمي برصد درجة ( )Wللطالب ولن تدخل هذه الدرجة في حساب المعدل.
ال يمكن للطالب أن ينسحب من المقرر الدراسي إذا كان سيترتب على هذا االنسحاب أن يقل العبء الدراسي
للطالب إلى أقل من العبء المسموح له به (خريف – ربيع)
ال يسمح للطالب أن ينسحب من المقرر األخير وفي حالة رغبته في حذف المقرر األخير المسجل لديه أن يقوم
بالتقديم على خدمة االنسحاب من الفصل الدراسي في نظام الخدمة الذاتية (بانر) (خريف – ربيع)
سوف يترتب غرامة مالية على االنسحاب من المقررات الدراسية خالل الفترة المسموح باالنسحاب فيها،
وتحدد هذه الغرامة بنا ًء على تاريخ االنسحاب وكما هو محدد في جدول إعادة الرسوم الدراسية.

االنسحاب من الفصل الدراسي
يمكن للطالب االنسحاب من الفصل الدراسي (الخريف أو الربيع) وذلك بعد انتهاء فترة الحذف واالضافة وحتى نهاية
االسبوع العاشر من بدء الدراسة عن طريق تقديم طلب على نظام الخدمة الذاتية (البانر).

فترات االنسحاب من الفصل الدراسي:
يقدم طلب االنسحاب في مدة أقصاها نهاية األسبوع العاشر من بدء الدراسة لفصلي الخريف والربيع ونهاية األسبوع
الثاني لصيفي واحد واالسبوع الثالث للصيفي الثاني .حيث يرصد للطالب في هذه الحالة تقدير ( )Wولن يتأثر معدله
التراكمي بهذه الدرجة ولن تدخل في حساب المعدل .وسوف يترتب على االنسحاب في هذه الفترة غرامة مالية يتم
تحديدها بنا ًء على تاريخ االنسحاب وكما هو محدد في جدول إعادة الرسوم الدراسية.
سياسة االنسحاب/االعتذار من الفصل الدراسي لطلبة البكالوريوس
 االعتذار من الفصل يكون خالل فترة الحذف واالضافة ومن دون اي غرامات مالية.
 االنسحاب من الفصل يبدأ بعد انتهاء فترة الحذف واالضافة الى االسبوع العاشر من الفصل الدراسي وتطبق
الغرامات المالية حسب تاريخ االنسحاب.
 يحق للطالب االنسحاب /االعتذار من اربعه فصول دراسية (متقطعة او متواصلة) خالل فترة دراسته لدرجة
البكالوريوس.
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ال يحق للطالب االنسحاب /االعتذار من الفصل في حال كان سيتجاوز مدة الدراسة المسموح بها ( 9سنوات).
ال يحق للطالب المستجد في الجامعة االعتذار عن أول فصل دراسي له ،وفي حال عدم تسجيله ألي مقرر سيتم
الغاء قبوله من الجامعة .بينما يحق له االنسحاب من الفصل فيما بعد (بعد انتهاء فترة الحذف واالضافة) وتطبق
عليه الغرامة المالية.
يحق لطلبة إعادة القبول االعتذار عن أول فصل دراسي لهم بعد إعادة قبولهم في الجامعة.
في حال حصل الطالب على فصل غير أكاديمي ،ال يتم احتساب مدة العقوبة ضمن الفصول األربعة المسموحة.
بالنسبة لطلبة اعادة االلتحاق ،ال تحتسب الفصول التي انقطع فيها الطالب عن الدراسة بعد طي القيد وقبل اعادة
التحاقه ضمن الفصول االربعة المسموحة.
يحق لطلبة إعادة االلتحاق االعتذار /االنسحاب من الفصل الذي تم فيه إعادة التحاقهم.
يحق للطالب المنذر انذار أكاديمي نهائي االعتذار/االنسحاب من الفصل.
في حال حصل الطالب على موافقة للتظلم من طي القيد ،يحق له االعتذار  /االنسحاب من الفصل الدراسي
الذي يلي القرار.

سياسة االنسحاب  /االعتذار من الفصل الدراسي لطلبة الدراسات العليا
تأجيل الدراسة:
 يستطيع طالب الدراسات العليا تقديم طلب تأجيل قبول لمدة فصليين دراسيين قبل بدء الدراسة في البرنامج.








االعتذار /االنسحاب من الفصل:
يحق للطالب االعتذار /االنسحاب من فصليين دراسيين (متواصلين او متقطعين) خالل فترة دراسته في
الدراسات العليا.
يحق للطالب المنذر أكاديميا طلب االنسحاب /االعتذار من الفصل.
يتطلب االنسحاب من الفصل الدراسي (من جميع المقررات الدراسية) موافقة من المرشد األكاديمي للطالب
ومدير برنامج الدراسات العليا بالكلية.
في حالة االنسحاب من الفصل الدراسي ،يرصد للطالب تقدير ' 'Wلجميع المقررات المسجلة في ذلك الفصل،
وال يتأثر معدل الطالب بهذه الدرجة.
قد يترتب على االنسحاب من الفصل الدراسي غرامة مالية يتم تحديدها بنا ًء على تاريخ االنسحاب.
يجب االلتزام بالفترة المحددة في التقويم األكاديمي لالنسحاب من الفصل الدراسي.

سياسة االنسحاب من الجامعة
لطلبة البكالوريوس

صفحة 12







يحق للطالب طلب االنسحاب النهائي من الجامعة في حال لم يتجاوز االنسحابات (  5فصول دراسية) المسموح
له بها خالل فترة دراسته لدرجة البكالوريوس.
في حال كان الطالب مسجال لمقررات في الفصل الذي يرغب فيه االنسحاب من الجامعة ،يجب عليه االنسحاب
من الفصل الدراسي أوال في الفترة المحددة لالنسحاب ودفع الغرامة المترتبة عليه.
سيطلب من الطالب تعبئة طلب إخالء طرف ،للتأكد من دفعه لجميع المستحقات المالية المترتبة عليه .ويعتبر
طلب االنسحاب النهائي الغيا بعد اسبوعين في حال عدم تسليم إخالء الطرف.
سيطلب من الطالب تعبئة طلب االنسحاب النهائي لدى قسم التسجيل ،وسيقوم موظف التسجيل بتنفيذ الطلب
وتسليم الطالب نسخة عنه.
يستطيع الطالب طلب المستندات التي قام بتسلميها عند قبوله في الجامعة.

لطلبة الدراسات العليا






يحق للطالب طلب االنسحاب النهائي من الجامعة في حال لم يتجاوز االنسحابات (فصليين دراسيين) المسموح
له بها خالل فترة دراسته للبرنامج.
في حال كان الطالب مسجال لمقررات في الفصل الذي يرغب فيه االنسحاب من الجامعة ،يجب عليه االنسحاب
من الفصل الدراسي أوال ودفع الغرامة المترتبة عليه.
سيطلب من الطالب تعبئة طلب إخالء طرف ،للتأكد من دفعه لجميع المستحقات المالية المترتبة عليه .ويعتبر
طلب االنسحاب النهائي الغيا بعد اسبوعين في حال عدم تسليم إخالء الطرف.
سيطلب من الطالب تعبئة طلب االنسحاب النهائي لدى قسم التسجيل ،وسيقوم موظف التسجيل بإرسال الطلب
للبرنامج األكاديمي ألتأخذ الموافقة ،وسيتم ابالغ الطالب فور موافقة الكلية وتنفيذ الطلب.
يستطيع الطالب طلب المستندات التي قام بتسلميها عند قبوله في الجامعة.

شهادة لمن يهمه األمر تفيد بانه الطالب مقيد في جامعة قطر
هي شهادة تستخرج للطلبة المقيدين والمنتظمين بجامعة قطر وتفيد بآخر حالة دراسية للطالب (منتظم ،منسحب ،معتذر
عن الدراسة) ،كما يمكن أن تحتوي الشهادة على مواعيد االختبارات النهائية بالجامعة عند طلبها.

القواعد المنظمة الستخراج شهادة لمن يهمه األمر:
 -1أن يكون الطالب مقيدا ً ومنتظما ً في جامعة قطر.
 -6أن يتقدم الطالب بطلب الشهادة عن طريق الخدمة الذاتية في نظام معلومات الطلبة بانر.
 -0يتم احتساب رسوم مالية قدرها ( )15خمسة عشر رياالً قطريا ً عن كل نسخة.
 -5يمكن للطالب استالم شهادة إلى من يهمه األمر بعد يوم عمل من طلبها.
 -5يمكن للطلبة الجدد طلب شهادة إلى من يهمه األمر ،ولكن لن يستطيعوا استالمها قبل انتهاء فترة الحذف واإلضافة
للفصل الذي تم قبولهم فيه.

الخطوات التي يجب على الطالب إتباعها الستخراج شهادة لمن يهمه األمر:
صفحة 13

 -1الدخول على الحساب الجامعي للطالب من خالل البوابة اإللكترونية.
 -6طلب الشهادة كما هو مبين في دليل اإلجراءات.
 -0متابعة حالة الطلب للتأكد من أن الشهادة جاهزة لالستالم.
 -5الحضور لمبنى إدارة القبول والتسجيل مصحوبا ً بالبطاقة الجامعية أو الهوية الشخصية الستالم الشهادة.

أنواع شهادات القيد (لمن يهمه األمر) التي يمكن للطالب طلبها عن طريق الخدمة الذاتية:
النوع
Ar- In State Enrollment
Ver.
Ar- Out of State
Enrollment Ver.
En- In State Enrollment
Ver.
En- Out of State
Enrollment Ver.
Ar- Exam Enrollment
Ver.
En- Exam Enrollment
Ver.

الوصف
تكون إفادة التسجيل بالجامعة باللغة العربية للجهات الرسمية داخل الدولة
والمعروفة بشهادة لمن يهمه األمر
تكون إفادة التسجيل بالجامعة باللغة العربية خارج الدولة وتحمل ختم التصديق
لوزارة الخارجية
تكون إفادة التسجيل بالجامعة باللغة اإلنجليزية للجهات الرسمية داخل الدولة
والمعروفة بشهادة لمن يهمه األمر
تكون إفادة التسجيل بالجامعة باللغة اإلنجليزية خارج الدولة وتحمل ختم التصديق
لوزارة الخارجية
إفادة التسجيل بالجامعة باللغة العربية وتحتوي على مواعيد االمتحانات النهائية
للفصل الدراسي الحالي
إفادة التسجيل بالجامعة باللغة اإلنجليزية وتحتوي على مواعيد االمتحانات النهائية
للفصل الدراسي الحالي

قوائم االنتظار :هي قوائم الطلبة الراغبين في تسجيل مقرر مغلق ،حيث يمكن للطالب أن يضيف نفسه على قائمة
االنتظار إذا وجد أن عدد الطلبة المسجلين في المقرر قد وصل إلى الحد األقصى على أن يكون هذا المقرر ضمن
المقررات المتاح عليها قوائم االنتظار.

القواعد المنظمة لقوائم االنتظار:
-1
-6
-0
-5
-5
-2

ال يمكن للطالب أن يضع نفسه على مجموعتين مختلفتين لنفس المقرر.
في حال عدم تحقيق الطالب للمتطلب السابق لن يتمكن الطالب من تسجيل المقرر أو وجود قيد على المقرر
فلن يتمكن الطالب من تسجيله.
إذا قام الطالب بحذف مقرر يحتوي على قائمة انتظار فلن يتمكن من إعادة تسجيله إال بوضع نفسه على قائمة
االنتظار.
وضع الطالب نفسه على قائمة االنتظار للمقرر ال يعني تسجيل المقرر وإنما ينبغي على الطالب تسجيل المقرر
بنفسه بعد وصوله إشعار بوجود مكان شاغر.
يتم اإلعالن عن المقررات التي تتضمن خاصية قوائم االنتظار ووقت تفعيل هذه الخدمة وذلك في إعالن يرسل
من قبل إدارة التسجيل لجميع طلبة الجامعة.
يجب االلتزام بالتواريخ التي تحددها إدارة التسجيل لبدء خدمة قوائم االنتظار وانتهائها.
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 -5ال تدخل الساعات المكتسبة للمقرر المسجل في قوائم االنتظار ضمن الساعات المسجلة في الفصل الدراسي إال
بعد تحويل حالة المقرر إلى مقرر مسجل فعلياً.
 -9إذا خرج الطالب من قوائم االنتظار لمقرر فلن يتمكن من العودة لنفس المكان وعليه أن يضيف نفسه في آخر
قائمة االنتظار.
 -0إذا مضى على وصول اإلشعار بوجود مكان شاغر في المقرر للطالب  16ساعة ولم يقم الطالب خاللها بتسجيل
المقرر فسوف يتم حذفه أوتوماتيكيا من قبل النظام وسوف يتم إرسال إشعار للطالب الذي يليه في القائمة.
 -19ال يسمح لألقسام األكاديمية ومكاتب اإلرشاد في الكليات بعمل رفع سقف مقرر لطالب معين إذا كان ذلك
المقرر ضمن قوائم االنتظار ،حيث أن عمل ذلك يؤدي إلى فقدان الطالب الموجود على قوائم االنتظار لفرصته
في تسجيل المقرر ويحرمه منها.

األسئلة المتكررة من الطلبه
ما هو التسجيل ؟
هي عملية التسجيل في المقررات الدراسية حسب الخطة الدراسية.
ماذا يعني طالب منتظم  /مقيد؟
طالب يسعى للحصول على درجة جامعية ،ومنتظم بالحضور لساعات دراسية مكتسبة في الجامعة.
كم فصل دراسي في السنة الدراسية ؟
كال الفصلين )الخريف أو الربيع) هما فترتان تمتد كل منها لمدة  15أسبوع ،وتليها فترة االختبارات التي تقسم
العام الدراسي إلى قسمين أما الفصل الدراسي الشتوي والصيفي فيحدد مواعيد حسب التقويم األكاديمي.
كيف انسحب من مقرر دراسي؟
بعد فترة الحذف واالضافة ،يمكن للطلبة االنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر قبل الموعد النهائي لالنسحاب
الخاص بالفصل الدراسي بغرامة مالية ،شريطة أال يقل العدد اإلجمالي للساعات الدراسية المكتسبة عن الحد
األدنى المطلوب للساعات الدراسية المكتسبة في البرنامج.
ماذا يعني االنسحاب من الفصل الدراسي؟
االنسحاب من جميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي بطلب رسمي قبل انقضاء الموعد المحدد المعلن
في التقويم األكاديمي.
كيف انسحاب من الجامعة؟
تعليق االلتحاق بجامعة قطر بعد الموافقة على ذلك رسميا ،واخالء الطرف من قبل الجامعة.
ماهي شهادة لمن يهمه األمر؟
صفحة 15

وثيقة رسمية تبين آخر حالة دراسية للطالب ،كما يمكن أن تحتوي على مواعيد االختبارات النهائية إن ُوجدت.
ماذا تعني عملية الحذف واالضافة؟
هي الفترة التي يسمح بها للطالب بعملية الحذف واالضافة وتسجيل مقرراته الدراسية فيها ،وتبدأ من اول يوم
للتسجيل المبكر وحتى آخر يوم للحذف واالضافة.
انا طالب مستجد هل يمكنني التقديم على اعتذار  /االنسحاب خالل اسبوع الحذف واالضافة؟ لماذا (ما النتائج
المترتبة على ذلك)
االعتذار من الفصل الدراسي األول بعد القبول في الجامعة يعتبر الغاء قبول وليس (اعتذار) ويسمح للطالب
المستجد باالنسحاب بعد انتهاء فترة الحذف واالضافة حتى ال يفقد مقعده في الجامعة.
ماهي الخطة الدراسية؟
هي مجموعة المقررات المحددة من الكلية التي ينتمي لها الطالب والتي عليه اجتيازها من أجل التخرج.
ماهي المتطلبات السابقة؟
عندما يقوم الطالب بالتسجيل في مقرر معين له متطلب سابق فإن نظام التسجيل يقوم بالرجوع إلى سجل
الطالب األكاديمي وفي حالة عدم استيفاء الطالب للمتطلبات السابقة للمقرر ،فسيتم منعه من التسجيل وعلى
الطالب االتصال بالمرشد األكاديمي للبرنامج في حالة وجود اختالف في المتطلبات السابقة.

ما هو العبء األكاديمي؟
هو عدد الساعات المسموح للطالب بالتسجيل فيها لفصل دراسي بناء على وضعه األكاديمي.
الطالب المنذر
16-90
( 92-9طلبة الدراسات العليا)

الطالب غير المنذر
19-16
( 16-9طلبة الدراسات العليا)

كما يسمح للطالب الذي معدله  005وأعلى بالتسجيل  61ساعة شريطة اجتياز  15ساعة.
ما الفرق بين حذف مقرر واالنسحاب من المقرر؟
حذف المقرر بدون غرامة مالية ويحدد حتى آخر يوم للحذف واالضافة ،اما االنسحاب من المقرر يكون بغرامة
مالية ويبدأ بعد انتهاء فترة الحذف واالضافة وحتى االسبوع الثامن من بدء الدراسة.

صفحة 16

كم عدد االعتذارات؟ االنسحابات المسموح بها لطالب التأسيسي والطالب الغير ملتحق بالبرنامج التأسيسي؟
للطالب حق االنسحاب لمدة أربعة فصول دراسية.

ما هو االعتذار وكيفية التقديم عليه؟ وكذلك االنسحاب وكيفية التقديم عليه؟
االعتذار من الفصل الدراسي هو اثناء فترة الحذف واالضافة وال يترتب عليه غرامة مالية.
االنسحاب من الفصل الدراسي يبدأ بعد انتهاء فترة الحذف واالضافة إلى األسبوع العاشر من الفصل الدراسي
وتطبق الغرامات المالية حسب تاريخ االنسحاب.
طريقة تقديم طلب االعتذار أو االنسحاب من الفصل الدراسي عن طريق نظام الخدمة الذاتية (بانر):
http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/students/documents/registration-self-servicebanner-withdrawal-from-semester-ar.pdf
اإلنذار األكاديمي
هي حالة الوضع األكاديمي ألي طالب في مرحلة البكالوريوس بحيث يكون قد أكمل على األقل  25ساعة
دراسية محتسبة في المعدل التراكمي ( )GPAوحصل على معدل تراكمي أقل من .6.99
كم عدد اإلنذارات المسموح بها للطالب المنتظم؟
عندما يوضع الطالب تحت اإلنذار األكاديمي ،يمنح فصلين دراسيين متتاليين (ال تشمل الفصل الصيفي) لرفع
اإلنذار األكاديمي قبل أن يتم طي قيده من الجامعة.
وفي حال حصول الطالب على اإلنذار األكاديمي في نهاية الفصل الدراسي ولم يتمكن من رفع المعدل التراكمي
إلى  6.99في نهاية الفصل الدراسي التالي لاللتحاق فسوف يوضع الطالب تحت اإلنذار األكاديمي النهائي.
وفي حال حصول الطالب على اإلنذار األكاديمي النهائي في نهاية الفصل الدراسي ولم يتمكن من رفع المعدل
التراكمي إلى( )6في نهاية الفصل الدراسي التالي للتسجيل سوف يتم طي قيده من الجامعة.
ماذا يعني طي القيد؟
انهاء سجل الطالب من الجامعة بسبب سلوك غير مقبول أو تحصيل دراسي غير مرضي.
متى يتم طي قيد الطالب؟
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يتم طي قيد الطالب من الجامعة ألسباب أكاديمية وفقا ً للشروط التالية:
عدم النجاح في تحقيق الحد األدنى للمعدل التراكمي  6.99لمدة ثالثة فصول متتالية منذ التحاقه.
عدم النجاح في تحقيق متطلبات التخرج في غضون ثماني سنوات من تاريخ االلتحاق بالجامعة (باستثناء
البرنامج التأسيسي).

ما هو طلب إعادة االلتحاق؟
يمكن للطلبة الذين تم طي قيدهم بسبب ضعف األداء (ألسباب أكاديمية) بمرحلة البكالوريوس والذين لم يمض
على طي قيدهم عامين أكاديميين بحد أقصى من تاريخ إخطارهم بطي القيد أن يتقدموا بطلب إعادة االلتحاق.
حيث يمكن للطلبة تقديم طلب إعادة االلتحاق الكترونيا ً وذلك عن طريق نظام الخدمة الذاتية (بانر) قبل انتهاء
الموعد النهائي المحدد لطلب إعادة االلتحاق.
ينطبق ما يلي على جميع مقدمي طلبات إعادة االلتحاق:










يجب على جميع المتقدمين االلتزام بجميع المواعيد النهائية إلعادة االلتحاق.
سيتم إعادة التحاق الطالب لمرة واحدة فقط .وإذا تم طي قيد الطالب للمرة الثانية ،فال يحق له إعادة
االلتحاق.
سوف تبقى جميع المقررات الدراسية والمعدل التراكمي الذي حصل عليه الطالب قبل طي القيد من
جامعة قطر في سجله األكاديمي .وسيتم إعادة التحاق الطالب تحت الوضع األكاديمي غير منذر،
وستطبق عليه اللوائح واألنظمة الجامعية الخاصة بالطلبة الحاليين.
ً
يمكن النظر في حصول الطلبة الذين تم إعادة التحاقهم بالجامعة ،على ساعات محولة وفقا لقواعد
تحويل الساعات المكتسبة في الجامعة.
تقديم طلب إعادة االلتحاق ال يعني بالضرورة الموافقة عليه ،وستقوم اللجنة المختصة بمراجعة وتقييم
جميع الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ،ومن ثم ستقوم إدارة التسجيل بالتواصل مع
المتقدمين وإعالمهم بقرار اللجنة.
تقديم الطالب إلعادة االلتحاق يعني قدرته على مباشرة الدراسة بداية من الفصل القادم.
اللجنة المختصة هي الجهة المخولة بتحديد الفصل الدراسي الذي يتم إعادة التحاق الطالب عليه.

كيفية التقديم إلكترونيا ً على طلب اعادة االلتحاق؟
تبدأ فترة تعبئة الطلب اإللكتروني إلعادة االلتحاق حسب التقويم األكاديمي .ويمكن الوصول إلى طلب إعادة
االلتحاق من خالل اتباع الخطوات التالية:
 .0الذهاب إلى نظام الخدمة الذاتية (بانر)
 .7تسجيل الدخول باستخدام اإليميل وكلمة السر
 .3الضغط على ""Student Services
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االلتحاق"

 .4الضغط على "طلب إعادة
 .5تعبئة الحقول المطلوبة وإرسال الطلب
 .0كما يمكنكم االطالع على خطوات تقديم طلب إعادة االلتحاق لمزيد من التفاصيل.

هل يمكن للطالب المطوي قيده او المنسحب نهائيا او المنقطع من الجامعة التقديم على اعادة قبول؟
يمكن للطلبة الذين تركوا الدراسة في جامعة قطر العودة إلى مقاعدهم الدراسية عن طريق تقديم طلب إعادة
القبول ،حيث يتوجب على الطالب تعبئة طلب القبول اإللكتروني خالل المواعيد المحددة في التقويم األكاديمي
وتسليم المستندات المطلوبة التالية:
 .1كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية األصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة.
 .6شهادة صحية صادرة داخل قطر (يرجى من الطلبة الدوليين مراجعة موقع الطلبة الدوليين).
 .3صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين ،وللطلبة الدوليين
يرجى مراجعة موقع الطلبة الدوليين).
 .4صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  2×5سم ،بخلفية بيضاء.
 .5نتائج االمتحانات القياسية ( )TOEFL, IELTS, SAT, ACTللطلبة المتقدمين للكليات التي
تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي ان وجدت.
ماهي الفئات التي تستطيع التقدم بطلب إعادة القبول؟
.1
.6
.0
.5

الطلبة تحت حالة "االنسحاب من الجامعة" :الطلبة الذين انسحبوا من الجامعة.
الطلبة تحت حالة "غياب مطول" :الطلبة الذين تغيبوا عن الجامعة ألكثر من أربعة فصول دراسية
متتالية دون موافقة مسبقة.
الطلبة تحت حالة "تعليق عن البرنامج التأسيسي بسبب الغياب" :الطلبة المقبولون سابقا في البرنامج
التأسيسي الذين تغيبوا عن الجامعة ألكثر من فصلين دراسيين متتاليين.
الطلبة تحت حالة "تعليق أكاديمي عن البرنامج التأسيسي" :الطلبة المقبولون سابقا في البرنامج
التأسيسي الذين لم يكملوا متطلبات البرنامج خالل أربعة فصول دراسية منتظمة.

الطلبة تحت حالة "طي القيد األكاديمي" :الطلبة الذين تم طي قيدهم ألسباب

أكاديمية.
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أماكن المحاضرات
رموز المباني المحددة بخط أسفل الرمز في الجدول أدناه يوجد فيها مصاعد كهربائية .الغرف التي تبدأ
رموزها بالرقم  1تقع في الطابق األرضي ،والغرف التي تبدأ بالرقم  6فهي في الطابق األول ،والتي تبدأ
بالرقم  0تقع في الطابق الثاني.

مباني قسم البنين

مباني قسم البنات

معامل الحاسب والتأسيسي

A06

مبنى كلية التربية

B04

مبنى البنين الرئيسي

B05

مبنى مكتبة الطالبات

B13

قاعات ابن خلدون

B11

مبنى كلية العلوم

C01

مكاتب الباحثين

B13

مبنى البنات الرئيسي

C04

ممرات كلية العلوم والهندسة

BCR

مبنى كلية الهندسة

C07

مبنى كلية االدارة واالقتصاد

H08

مبنى إدارة العمليات

C08

مبنى كلية الطب

H12

مبنى كلية الشريعة

C11

مبنى البدع أو المواقف

D01

مبنى التأسيسي

D05

مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد

H08

ممرات كلية اآلداب والعلوم وكلية الهندسة
كلية الهندسة

كلية اآلداب والعلوم
الممر

الرمز

الممر

الرمز

ممر 6

 BCR Fممر BCR A 1

ممر 7

 BCR Gممر BCR B 2
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المرشدون األكاديميون

BCR C 3  ممرBCR H

8 ممر

BCR D 4 ممر

BCR I

9 ممر

BCR E 5 ممر

BCR J 11 ممر

معلومات التواصل مع المرشدين األكاديميين
الهاتف

البريد اإللكتروني

مكان المكتب

المسمى

االسم

مركز االرشاد األكاديمي
6533

w.rebeeha@qu.edu.qa

Old Women's
Library, Room 309

4120

chithira@qu.edu.qa

Old Women's
Library, Room 305

3875
elmaatic@qu.edu.qa
7948
5971
5944
5908

farjana@qu.edu.qa
grizwan@qu.edu.qa
sturkiah@qu.edu.qa
tzaghmout@qu.edu.qa

Old Women's
Library, Room 303
Old Women's
Library, Room 310
Old Women's
Library, Room 306
Old Women's
Library, Room 308
Old Women's
Library, Room 311

CAA Director
Section Head
of Retention
Academic
Advising Unit
Head
Assessment
Coordinator
Retention
Coordinator
Administrative
Coordinator
Academic
Advising
Coordinator

Wedad
Abdullah
Rebeeha
Chithira
Johnson
Elma Atic
Farjana
Mahjabin
Rizwan Gitay
Suzan Omar
Turkiah
Tamara
Zaghmout

كلية اآلداب والعلوم
Science Building,
Female Campus,
Room B228
Main Women’s
Building, Room 201

CAS Section
Head

5320

sh.alqahtani@qu.edu.qa

7912

selatwy@qu.edu.qa

6535

suad.alhashemi@qu.edu.qa

Main Women’s
Building, Room 105

Academic
Advisor

amra.ikan@qu.edu.qa

Science Building,
Female Campus,
Room B228

Senior
Academic
Advisor

6437
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First Year Unit
Head

Shouroq
AbdoulQader
Al Qahtani
Saher ElAtawy
Suad
Mohammed
Al-Hashemi
Amra Music
Ikanovic

6436

dalal.almushaifri@qu.edu.qa

6835

halla.mousa@qu.edu.qa

Main Women’s
Building, Room 105

Academic
Advisor

6834

hend.aziz@qu.edu.qa

Main Women’s
Building, Room 201

Academic
Advisor

4526

j.ali@qu.edu.qa

Main Women’s
Building, Room 105

Academic
Advisor

Jameela Amer

m.aldalis@qu.edu.qa

Main Men’s
Building, Room 145

Academic
Advisor

Maison
Abdulrahman
Aldalis

Academic
Advisor

May Habib

Academic
Advisor

Reem Rashid
S H Al-Jabri

Main Men’s
Building, Room 145

Senior
Academic
Advisor

Main Women’s
Building, Room 201

Academic
Advisor

Main Women’s
Building, Room 105

Academic
Advisor

Main Women’s
Building, Room 201

Academic
Advisor

Sana Walid
Elkhatib
Elkhaldi
Shaikha
Mohammed S
Q Al-Kobaisi
Wadha
Khalifa G
Alkubaisi
Noora
Masoud AlMarri

5979

6534

mayhabib@qu.edu.qa

6822

reem.aljabri@qu.edu.qa

6821

sanakh@qu.edu.qa

5916
shaikha.alkobaisi@qu.edu.qa
6532

w.alkubaisi@qu.edu.qa

7525
Noora.Masoud@qu.edu.qa

Science
Building,Female
Campus, Room B228
Science
Building,Female
Campus, Room B228

Academic
Advisor

Dalal
Mohamed Al
Mushaifri
Halla A M
Mousa
Hend
Abdulaziz A A
Al-Mogaiseeb

Main Women’s
Building, Room 105

كلية اإلدارة واالقتصاد
5021

m.jassim@qu.edu.qa

6731
ameera.elhusain@qu.edu.qa
7141
aalmejali@qu.edu.qa
5023
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amr.hosny@qu.edu.qa

College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room C-204
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room E-221
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room C-204
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room E-221

CBE Head

Maha Jassim
M J Al-Thani

Academic
Advisor

Ameera
Abdelazeez
Omer
Elhusain

Academic
Advisor

Amna Mejalli
S M Al-Mejali

Academic
Advisor

Amr Hosny
Mohammed
Refaat Hosny

5016

d.morina@qu.edu.qa

5029

ghada@qu.edu.qa

5028

hshouman@qu.edu.qa

5027
helen.saba@qu.edu.qa
5020

h-omar@qu.edu.qa

6734

nalnahawi@qu.edu.qa

6730

obadr@qu.edu.qa

5017

ralaqili@qu.edu.qa

6469

s.al-humaidi@qu.edu.qa

College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room E-221
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room C-230
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room C-232
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room C-232
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room C-232
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room C-232
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room E-221
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room C-204
College of Business
and Economics, 2nd
Floor, Room C-230

Academic
Advisor
Senior
Academic
Advisor
Senior
Academic
Advisor
Senior
Academic
Advisor
Senior
Academic
Advisor
Academic
Advisor

Dardan
Morina
Ghada Zakaria
Alanany
Hazar
Shouman
Helen Saba
Hind Omar I
Al-Dafa
Noor Nahawi

Senior
Academic
Advisor
Senior
Academic
Advisor

Omneya
Mostafa O A
Badr

Academic
Advisor

Sara Saleh A S
Al-Hemeidi

Female Engineering
Building, C07, Room
140
Science Building,
Female Campus,
Section E, Room E104

CENG, CRX
and CMED
Head

Karama
Hamdi

Male Engineering
Building BCR,
Corridor H, Office
H201
Male Engineering
Building BCR,
Corridor H, Office
H201

Senior
Academic
Advisor

Abeer Mousa

Senior
Academic
Advisor

Assem
Hassanian

Academic
Advisor

Dima Riyad
Issa

Reem Abdulla
S S Al-Aqeeli

كلية الهندسة
4239

3866

6381

6370
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eekarama@qu.edu.qa

mousaabeer@qu.edu.qa

ahassanain@qu.edu.qa

dimaissa@qu.edu.qa

Female Engineering
Building, C07, Room
140

6378

mounia.zp@qu.edu.qa

6382
s.saad@qu.edu.qa

Female Engineering
Building C07, Office
140
Male Engineering
Building BCR,
Corridor H, Office
H201

Senior
Academic
Advisor

Mounia Zidani

Academic
Advisor

Sawsan Saad

كلية التربية
5977

Main Men's
abdullah.almuraikhi@qu.edu.qa
Building, Room 101

5112

l.elmusharaf@qu.edu.qa

5129

safaa.hani@qu.edu.qa

_
falmeraikhi@qu.edu.qa

Old Women's
Library, Room 302
Main Women's
Building, 1st Floor,
C040, Room 166
Main Women's
Building, 1st Floor,
C040, Room 166

CEDU, CLAW,
AND CSIS
Head
Academic
Advisor

Abdullah
Hamad AlMuraikhi
Laila Haider
Babiker
Elmusharaf

Academic
Advisor

Safaa Hani
Fayez Hasan

Academic
Advisor

Fatima AlMeraikhi

CEDU, CLAW,
AND CSIS
Head

Abdullah
Hamad AlMuraikhi
Amal
Mohamed A J
Al-Sarraf

كلية القانون
5977

Main Men's
abdullah.almuraikhi@qu.edu.qa
Building, Room 101

5964

amal.alsarraf@qu.edu.qa

5268

fatema.hasan@qu.edu.qa

6701

h.elmoghazy@qu.edu.qa

College of Business
and Economics, 2nd
floor, RoomC-222
College of Business
and Economics, 2nd
floor, Room C-222
College of Business
and Economics, 1st
floor, Room E-105

Academic
Advisor
Senior
Academic
Advisor

Fatima Khalil
Hassan

Academic
Advisor

Hadi Fayez
Elmoghazy

CENG, CRX
and CMED
Head

Karama
Hamdi

Senior
Academic
Advisor

Saloua Ahm
Askri

كلية الصيدلة
4239

6379

eekarama@qu.edu.qa

askri.saloua@qu.edu.qa

Female Engineering
Building, C07, Room
140
Science Building,
Female Campus,
Section E, Room E104
كلية الطب
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4239

eekarama@qu.edu.qa

Female Engineering
Building, C07, Room
140

6379

askri.saloua@qu.edu.qa

College of Medicine,
Room 106

CENG, CRX
and CMED
Head
Senior
Academic
Advisor

Karama
Hamdi
Saloua Ahm
Askri

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
5977

abdullah.almuraikhi@qu.edu.qa

Main Men's
Building, Room 101

CEDU, CLAW,
AND CSIS
Head

Abdullah
Hamad AlMuraikhi

5962

younga@qu.edu.qa

College of Sharia,
2nd Floor, Male
Section, Room 225

Academic
Advisor

Aboubacar
Younga

Academic
Advisor

Aldana Jassim
Al-Thani

Academic
Advisor

Maryam
Abdulhameed
A Al-Shumiri

4418

aldana.althani@qu.edu.qa

4436

maryam.s@qu.edu.qa

College of Sharia
C11, 3rd Floor,
Female Section,
Office 303
College of Sharia
C11, 3rd Floor,
Female Section,
Office 303

)دليل نظام الخدمة الذاتية (بانر
يساعدك دليل استخدام نظام الخدمة الذاتية (بانر) في معرفة كل ما يتعلق بتسجيل المقررات الدراسية واالنسحاب والحذف
.واإلضافة وطلبات الخدمات اإللكترونية المتنوعة التي تقدمها إدارة التسجيل
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