برنامج
أولياء االمور
2020 - 2019

المحتوى
 .1جامعة قطر  -رؤيتنا ورسالتنا
 .2رؤية و رسالة برنامج أولياء االمور
 .3الخريجون العشرة المتميزون من جامعة قطر
 .4رابطة الخريجين
 .٥المرحلة الجامعية واألهل
 .٦نصائح ألولياء االمور
 .٧الفرق بين الثانوية والجامعة
 .٨التقويم األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠١٩
 .٩خدمات جامعة قطر األكاديمية والغير أكاديمية
 .١٠مصطلحات أكاديمية
 .١١خريطة الحرم الجامعي  /جولة في الحرم الجامعي

رؤية و رسالة الجامعة
أن تصبح جامعة قطر نموذجا للجامعة الوطنية في المنطقة ،تتميز بنوعية التعليم
واألبحاث ،وبدورها الرائد في التنمية االقتصادية واالجتماعية .جامعة قطر هي الجامعة
الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر التي تقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية
للتعليم الجامعي والدراسات العليا ،وتقوم بإعداد خريجين أكفاء قادرين على
المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم ،كما تضم نخبة متميزة
ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم
وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية واإلقليمية وتقدم المعرفة،
واإلسهام اإليجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته.
رؤية ورسالة برنامج أولياء األمور
تتمثل رسالة برنامج أولياء أمور الطلبة في تيسير وتطوير ودعم العالقات الدائمة بين
الجامعة وأولياء األمور ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة في العملية التعليمية
والتطويرية لطلبة جامعة قطر مما يدعم المهمة التعليمية للجامعة .يعتبر برنامج
أولياء األمور بوابة التواصل بين الجامعة وأولياء األمور ،وتقدم خدمات عديدة ،منها
تعريفهم بالخدمات المقدمة للطالب واإلجابة على استفساراتهم وتنظيم لقاءات
دورية معهم وغيرها من الخدمات ،وذلك في سبيل تعزيز دور أولياء األمور في المجتمع
الجامعي لدعم نجاح وتطور الطالب .حيث يمكن التواصل معنا في الطابق االرضي من
مبنى ادارة القبول والتسجيل أو التواصل عبر البريد االلكترونيparents@qu.edu.qa :
او أرقام الهواتف التالية44033752/44033859 :

الخريجون العشرة المتميزون من جامعة قطر
 صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصررئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
 الدكتور محمد بن صالح السادهوزير الطاقة والصناعة السابق
 سعادة الدكتور صالح محمد سالم النابتوزير التخطيط التنموي واإلحصاء
 الدكتور إبراهيم صالح خليفه النعيميوكيل وزارة التعليم والتعليم العالي
 الدكتورة عائشة يوسف عمر المناعيمدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات المسلمين في الحضارة
 الدكتور عبداهلل حسين الكبيسيالمدير التنفيذي لمكتب صاحبة السمو
 الدكتور سيف علي الحجريمؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة
 الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانينائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية
 الشيخة علياء بنت سيف آل ثانيالسفير فوق العادة المفوض المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة
 الدكتور مازن عمر حسنةنائب رئيس جامعة قطر للشؤون األكاديمية السابق
رابطة خريجي جامعة قطر
أطلقت رابطة خريجي جامعة قطر في أواخر عام  2012كبادرة لتقديم الدعم المتبادل
متعدد الوجوه ،وبناء وتعزيز شبكة متفاعلة من الخريجين ،وتضم الرابطة أكثر من 45.000
خريج في صفوفها .كما تنظم الرابطة العديد من األنشطة السنوية لربط الخريجين
بالتجارب التي تعود بالنفع عليهم وعلى طالب الجامعة بل على المجتمع القطري
كافة ،وتتولى فيها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر منصب رئيس مجلس االدارة
الفخري.
إضافة الى ذلك تقدم جامعة قطر باستمرار مجموعة من االمتيازات والخدمات لخريجيها
تشمل مجموعة من الخصومات للمحالت التجارية ،والضيافة ،والرعاية الصحية من
المتاجر الفاخرة في جميع أنحاء قطر .يمكن للخريجين والطالب وأعضاء هيئة التدريس
والموظفين بالجامعة االستفادة من الخصومات مع ضرورة وجود بطاقة جامعية سارية
المفعول .

المرحلة الجامعية واألهل
تعتبر فترة االنتقال إلى الجامعة صعبة نوعا ما لكثير من الطالب ،ودور األهل يبقى
أساسي ًا ولكن مع تغيرات مهمة .أولياء األمور يجب أن يكونوا على دراية كافية بكيفية
التعامل مع أبنائهم في هذه المرحلة  ،فال يكونون شديدي اإللحاح والتدخل ،أو ال
يتواصلون واليهتمون بأمور أوالدهم األكاديمية على اإلطالق ،فخير األمور أوسطها؛
ولهذا يجب على األهل أن يبقوا على تواصل مع أبنائهم ،متواجدين عندما يحتاجون
إليهم ،محترمين لخصوصيتهم ،ومشجعين لهم على الدوام.
نصائح ألولياء األمور
برنامج أولياء األمور في جامعة قطر يقترح النصائح التالية لتسهيل مرحلة انتقال األبناء
والبنات إلى الجامعة:
 كن ولي أمر وليس صديق ًا منذ الطفولة :عودوا ابناءكم على أن يلجؤوا إليكم ألخذالنصائح والرأي الحكيم ،فاستمروا في ذلك ولكن حاولوا أن تتراجعوا خطوة إلى الوراء
إلتاحة الخصوصية.
 ال تضغط :قوموا بإتاحة المجال أمامهم للتعرف على أصدقاء جدد مع إبقاءدوركم األساسي .تجنبوا االتصال بهم أكثر من الالزم عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة،
الفيسبوك ،دعوهم يتدبرون أمرهم طالما أنهم ال يرتكبون األخطاء.
 ال تلح :كأولياء أمور نكون غالبا متحمسين لنتأكد أن أبناءنا وجدوا طريقهم ووضعواخططهم وحققوا أهدافهم ،أحيانا يبدو األمر كنوع من الضغط أو اإللحاح ،فعليكم ان

تكونوا صبورين ألن النتائج تكون على المدى البعيد وليس القريب.
 شجع األفكار الخالقة :حان الوقت لتشجعوا أبناءكم على تجربة خيارات عديدةواالنفتاح أمام مجاالت جديدة .ادفعوهم ليدرسوا موادا جديدة ،ليتأكدوا من التخصص
الذي يريدونه .وهذا سوف يفيد الطالب ليختار الوظيفة المثلى له بالمستقبل.
 كن داعما :لمواجهة تحديات المرحلة الجامعية على األهل أن يدعموا أوالدهمليستلموا زمام األمور ،الطالب الذين يستطيعون التغلب على الصعوبات األكاديمية
واالجتماعية يصبحون ناجحين ومتوازنين الحقا ،دور األهل هنا يكمن في االصغاء
والتوجيه وليس الضغط أو اإللحاح.
 شجع فكرة الصداقة والعالقات االجتماعية :إذا كان أبناؤكم يشعرون بالوحدة ،أوالضياع فعلى األرجح هم يواجهون التوتر والتحديات المذكورة أعاله ،الطالب اللذين
لديهم عالقات طيبة مع أصدقائهم لديهم عوارض عاطفية أو جسدية من الضغط
النفسي بنسبة قليلة ،كما أنهم يستفيدون من التجارب الجديدة،يجب على األهل أن
يشجعوا أبناءهم على تجربة هوايات واهتمامات جديدة ،إقامة صداقات جديدة ،زيارة
أماكن جديدة ،حتى وإن لم يكونوا مستعدين،التشجيع على التواصل مهم جدا خاصة
في المنزل.

 كونوا مصدر الحكمة والتوجيه :راقبوا أوالدكم ووجهوهم كي ال ينحرفوا أو يسيروافي درب المعاصي ،بدل أن تمنعوهم عن الفعل الخاطئ أخبروهم ماذا تنتظرون
منهم ،وأنكم فخورون بإنجازاتهم وأنكم جاهزون لإلصغاء إليهم ،وإبداء النصيحة ،يجب
تذكيرهم عند اللزوم بالعقوبات لألفعال الغير شرعية ولهذا يجب أن يحسنوا استخدام
الحرية المتاحة لهم.
 تجنبوا التدخل المفرط:تصبح عملية االنتقال إلى الجامعة صعبة إذا أفرط األهل فيالتدخل ،من المهم أن تكونوا على اطالع بما يجري مع أوالدكم ،ولكن يجب أن تعرفوا
متى عليكم أن تتراجعوا وتتركوا لهم حرية التصرف.
 -قدموا المساعدة في إدارة الوقت والمصروف :الكثير من الطالب ال يعرفون كيف

يديرون وقتهم أو مالهم ،حتى أنهم يتدينون من بطاقة االئتمان المصرفي ،ويتوقعون
منكم أن تسددوا الفواتير والديون ،حاولوا أن تقاوموا إعطاءهم المال لتخفيف الضغط
النفسي عليهم ،وساعدوهم لوضع خطة لكيفية إنفاق الميزانية ،أيضا يمكنكم
االطالع على حسابهم المصرفي لتجنيبهم هدر أموالهم أو سوء التخطيط إذا سمحوا
لكم بذلك.
 اقترحوا عليهم االستعانة بمكاتب اإلرشاد األكاديمي :إن جامعة قطر توفر خياراتعديدة في تقديم المساعدة ،ولكن بعض األهل واألبناء ال يدركون كيف يطلبون
المساعدة .مكتب اإلرشاد األكاديمي ،قسم دعم التعلم ،وبرنامج أولياء األمور ،على
دراية تامة بمشاكل الطالب ،ولديهم وسائل للمساعدة التي يحتاجها الطالب ،إن
المرشد األكاديمي متواجد في مكتبه على الدوام ليساعد الطالب على اختيار المواد
المناسبة ،وتعلم عادات دراسية جيدة ،ولديه كل مصادر المساعدة ،مكتب دعم الطالب
متواجدون لتقديم المساعدة في كل جوانب الصحة ،وتقديم العالج المناسب في
بناء العالقات االجتماعية وتقويتها ،كما يوفر مركز دعم تعلم الطالب بيئة مالئمة
تقدم المساعدة األكاديمية للطالب فيما يتعلق بالمقررات الدراسية و واجبات الكتابة
واالنتقال إلى الحياة الجامعية األكاديمية وغيرها من الموضوعات األكاديمية.

الفرق بين المدرسة الثانوية والجامعة
المدرسة الثانوية
 األهل واألساتذة يحددون الوقت يحتاج الطالب ألخذ اإلذن ليشارك في النشاطات اإلضافية للطالب األهل واألساتذة هم المستشارين الذين يعتمد عليهم الطالب ليذكروه بمسؤولياتهوواجباته ويساعدوه على تحديد أولوياته
 الطالب يقضي ست ساعات يوميا في المدرسة أي بما يعادل ثالثين ساعة أسبوعيافي الصف
 الجدول األكاديمي هو نفسه لكل الطالب النجاح في االختبارات يؤهل الطالب للتخرج إذا أساء الطالب التصرف سيتم إعالمه باألمر عدد الطالب في الصف يتراوح من  15الى 35طالبا الطالب عليهم أن يقوموا بأبحاث ويجمعوا ساعات تطوعية ولكن األهل واألساتذةيساعدونهم في هذه المهمة
 األساتذة يتأكدون إذا أنجز الطالب فروضه الدراسية ويقدمون المساعدة إذا كانيحتاجها
 األساتذة عادة متواجدون للحديث مع طالبهم معظم الوقت األساتذة في المدرسة يزودون الطالب بالمعلومات الالزمة في حال الغياب الثانوية هي المحيط الكتساب المهارات والحقائق االختبارات منتظمة وتغطي بعض من المادة امتحانات اإلكمال متوفرة الدرجات تكون حول معظم الواجبات واالمتحانات عادة درجات الواجبات الجيدة ترفع العالمة النهائية حتى ولو كانت درجات االختباراتمنخفضة
 الوحدات اإلضافية للمشاريع عادة متوافرة لتساعد الطالب على رفع درجاته درجات االختبارات حتى وان كانت منخفضة قد ال تؤثر على الدرجات النهائية يمكن أن يتخرج الطالب إذا أتم كل المواد بمعدل «مقبول « أو أعلىالجامعة
 الطالب مسؤول عن تنظيم وقته الطالب يقرر إذا كان يود المشاركة في النشاطات اإلضافية الطالب صاحب القرار وبالتالي عليه أن يوازن بين مسؤولياته وأولوياته ألخذ قراراتهمهمة
 -الصفوف ليست متتالية وهي مختلفة من ناحية الزمان والمكان فيقضي الطالب

من  12إلى  16ساعة أسبوعي ًا في المحاضرات
 الطالب يستعين بمرشده األكاديمي ليحدد برنامجه األكاديمي على الطالب أن يعرف الشروط التي تؤهله للتخرج وهي معقدة وتختلف من سنةإلى أخرى
 الطالب وحده المسؤول عن تصرفاته والعواقب عدد الطالب عادة كبير الطالب يراجع المالحظات التابعة للدرس والمادة ويدرس ما يعادل ساعتين الى ثالثساعات لكل ساعة يقضيها في الصف
 األساتذة يتوقعون من الطالب أن ينجز فروضه بنفسه ورغم أنهم متعاونين إال أنهميتوقعون منه أن يبادر بطلب المساعدة إذا احتاجها
 األساتذة في الجامعة لديهم ساعات عمل محددة في مكاتبهم للقاء الطالب األساتذة في الجامعة يتوقعون من الطالب أن يلجأ إلى زمالئه ليأخذ المعلومات فيحالة الغياب
 الجامعة هي المكان الذي يجعل الطالب يتحمل المسؤولية ليفكر ويحلل و يطبقما تعلمه
 االختبارات عادة غير منتظمة واختبارات اإلكمال نادرا ما تكون متوفرة ،وإذا كانتموجودة فعلى الطالب أن يطلبها بنفسه.
 الدرجات ليست بالضرورة أن تكون لكل الواجبات واالمتحانات درجات االختبار والمشاريع األكاديمية تحدد عالمة المقرر النهائية بأكملها الدرجات اإلضافية للمشاريع ال يمكن للطالب أن يستخدمها لرفع الدرجات في المقررالدراسي
 الطالب يجب أن ينتبه لنتائج االختبارات األولية التي تعتبر بمثابة جرس إنذار ،فدرجاتهتؤثر على النتيجة النهائية للمقرر
 -يمكن أن يتخرج الطالب إذا كان معدله النهائي بمجموع جيد أو أعلى

التقويم األكاديمي للعام 2020 - 2019

خدمات جامعة قطر
 .1برنامج أولياء األمور
ينظم ويشارك برنامج أولياء االمور في العديد من األنشطة إضافة إلى تقديم العديد
من الخدمات كالتالي:
 اللقاء التعريفي ألولياء األموراللقاء التعريفي ألولياء األمور يحدث في الربيع والخريف من كل عام ويهدف إلى عرض
الخدمات التي تقدمها جامعة قطر للطلبة وعائالتهم ،حيث يتم تمثيل معظم األقسام
والمراكز الداعمة ،وخالل جلسات نقاشية يتم الرد على استفسارات أولياء األمور ،مما
يعزز دورهم الفعال في حياة الطالب الجامعية ،وإفساح المجال ألولياء األمور في أن
يطرحوا أسئلتهم ،إضافة إلى أخذهم في جولة بالحرم الجامعي ،سيتعرف أولياء
األمور في اللقاء التعريفي على برنامج أولياء األمور من أجل ان يبقوا على تواصل ألي
استفسارات مستقبلية.
 كشف الدرجات والجدول الدراسيبرنامج أولياء األمور يجيب على استفسارات أولياء األمور وبعد تعبئة استمارة التواصل
مرفقة بالمستندات المطلوبة ،يسمح لألهل باالطالع على كشف الدرجات والجدول
الدراسي للطالب ،لمتابعة وضع أبنائهم األكاديمي.
 اللقاء التعريفي للطالب الجدداللقاء التعريفي للطالب الجدد إلزامي على جميع الطلبة المقبولين  ،كما يتيح اللقاء
التعريفي للطلبة الحصول على المعلومات والتعليمات من خالل مقابلة الطلبة
اآلخرين في نفس الكلية والتفاعل والمشاركة معهم في األنشطة المتنوعة،و التعرف
على خدمات الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية المقدمة ،والحصول على اإلرشاد
األكاديمي بشأن اختيار المقررات الدراسية المناسبة من خالل استخدام بوابة الجامعة
اإللكترونية و خدمات البريد اإللكتروني واستالم البطاقة الجامعية.
 اللقاء التعريفي لطلبة القبول المشروط المبكريتمكن الطالب وأولياء االمور خالل هذا اللقاء من التحدث مع أساتذة الكلية وزمالء
الدراسة ،والتعرف على األنشطة الجامعية األكاديمية وغير األكاديمية ،باإلضافة إلى
الحصول على خدمات اإلرشاد األكاديمي لشرح الخطة الدراسية مع المرشد األكاديمي،
والتسجيل في المقررات.

 اليوم المفتوح لطلبة الثانوية العامةاليوم المفتوح يعتبر الطريقة المثلى للطلبة الجدد للحصول على صورة كاملة عن
الجامعة وبرامجها ،ولمعرفة حقيقة ما تكون عليه الحياة الجامعية ،في هذا اليوم
سيتواجد الموظفين والطالب الذين يمثلون جميع كليات الجامعة ،وجميع األقسام
في الجامعة ،لإلجابة على أسئلة الطالب حول البرامج والخدمات المختلفة المتاحة في
جامعة قطر .إضافة إلى جولة خاصة في الحرم الجامعي ،كما سيعقد موظفو إدارة
القبول جلسات معهم لإلجابة على األسئلة المتعلقة بعملية القبول في جامعة قطر،
ومواعيد التقديم للقبول والوثائق المطلوبة.
 .2المكتبة
تضم مكتبة جامعة قطر أكثر من  65,000عنوان باللغة العربية وحوالي 70,000
عنوان باللغة اإلنجليزية ،كما تتضمن المجموعات الخاصة أكثر من  2000عنوان عن
دولة قطر.
تتيح المكتبة حوالي  3000أطروحة و 160,000كتاب إلكتروني و 152قاعدة بيانات في
جميع التخصصات يستطيع المستفيد البحث فيها ،الستخدام المجموعات يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني عبرhttp://library.qu.edu.qa :

لالستفسار عن العضوية و االستعارة يرجى التواصل على :
هاتف+ 974 44034070 :
البريد اإللكترونيlib.circulation@qu.edu.qa :
للحصول على المساعدة البحثية
اتصل بنا على http://libanswers.qu.edu.qa :
هاتف + 974 44034005
عضوية اولياء أمور الطالب في مكتبة جامعة قطر:
يسر المكتبة تقديم عضوية خاصة ألولياء أمور طالب جامعة قطر ،للحصول عليها
يرجى اتباع الخطوات التالية:
 تعبئة نموذج التسجيل اإللكتروني library.qu.edu.qa/membership دفع رسوم التأمين إلكتروني ًا عن طريق موقع المكتبة ( library.qu.edu.qaخدماتالدفع اإللكتروني للمكتبة) بعد استالم اشعار التحقق من البيانات والبطاقة الشخصية
من موقع المكتبة.
 سوف تصل رسالة تأكيد العضوية عبر البريد االلكتروني الذي تم تسجيله الستالم بطاقة العضوية يرجى زيارة مكتب اإلعارة بمكتبة جامعة قطر مبنى B13الطابق األول (بنات)
الطابق الثاني (بنين)
الشروط واالمتيازات للحصول على العضوية:

 .3األنشطة الرياضية
تم أيضا توقيع اتفاقية مع إدارة األنشطة الرياضية للسماح ألولياء األمور باستخدام
المرافق الرياضية ضمن سياسات وإجراءات معينة ،حيث أن االشتراك السنوي في مجمع
الرياضات المائية للبنين مقابل مبلغ رمزي وقدرة  400ريال ،والصالة الرياضية للبنات 200
ريال سنويا ،وقسم الرياضات المائية للبنات  350ريال شهريا.
 .4مركز الخدمات المهنية
يُساعد مركز الخدمات المهنية طلبة وخريجي جامعة قطر على التخطيط لمستقبلهم
المهني وتطوير المهارات المهنية الالزمة من خالل قسم التطوير المهني .كما يقدم
المركز فرص توظيف لطلبة جامعة قطر في مختلف األقسام األكاديمية واإلدارية من
خالل قسم التوظيف الطالبي .باإلضافة إلى قسم عالقات سوق العمل والذي يعد
حلقة الوصل بين طلبة جامعة قطر وسوق العمل القطري كما يُ ّ
نظم فعاليات مهنية
معا في مكان واحد.
الستقطاب الطلبة والخريجين وأرباب العمل ً
 .5مركز اإلرشاد الطالبي
يسعى مركز اإلرشاد الطالبي بجامعة قطر إلى تقديم إرشاد نفسي متكامل لتيسير
بيئة تعليمية صحية تمكن الطالب من الناحيتين النفسية واالجتماعية واألكاديمية.
يوفر المركز أيض ًا خدمات الدعم النفسي للطالب بما في ذلك المشاكل السلوكية
واالجتماعية والروحية والعاطفية التي تتداخل مع حياتهم الشخصية ،والعالقات
الشخصية ،واألكاديمية .ويلتزم المركز بدعم الطالب الكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم،
لتمكينهم من متابعة النجاح األكاديمي وتحقيق النمو الشخصي من خالل تقديم
اإلرشاد النفسي  ،التي تتضمن التقييم  ،الوقاية ،التوعية ،التدخل في األزمات ،وخدمات
اإلحالة الى المراكز الصحية واالجتماعية األخرى  .يعمل مركز اإلرشاد الطالبي كمصدر
لهيئة التدريس واآلباء من خالل تقديم االستشارات والبرامج التعليمية واستراتيجيات
الوقاية.

 .6مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات الخاصة
تلتزم جامعة قطر بتوفير الفرص التعليمية لجميع الطلبة المؤهلين أكاديم ًيا .ويتم
بذل كل جهد ممكن لضمان الوصول العادل والمناسب للبرامج والخدمات والمرافق
واألنشطة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة .ويوفر مركز ذوي االحتياجات الخاصة
خصيصا لتلبية االحتياجات الفردية للطلبة
الخدمات وأساليب الدعم التي صممت
ً
طوال مدة تواجدهم في الجامعة.
ويتم حالي ًا تقديم خدمات الدعم للطلبة من ذوي اإلعاقات البصرية (العمى أو ضعف
البصر) ،وذوي اإلعاقات الجسدية ،وصعوبة القراءة (الديسلكسيا) ،ومن يعانون
صعوبات في النطق والسمع (الطلبة من غير الصم ولكن يستخدمون السماعات).
يلبي المركز ً
أيضا احتياجات الطلبة الذين يعانون مشكالت أو إصابات مؤقتة .وتتضمن
بعض الخدمات والتسهيالت  -قاعات خاصة لتقديم االختبارات ،واستخدام التكنولوجيا
المساعدة ،وتوفير طلبة مساعدين لتدوين المحاضرات أو تقنيات تدوين المالحظات،
والبديل لتنسيق النصوص للمواد المطبوعة ،وأولوية التسجيل في المقررات،
والحصول على دعم أعضاء هيئة التدريس لضمان التسهيالت األكاديمية المناسبة.
للحصول على معلومات إضافية حول الخدمات التي يقدمها مركز ذوي االحتياجات
الخاصة ،يرجى زيارة الرابطwww.qu.edu.qa/ar/students/success-and- :
development/special-needs
 .7المنح الدراسية
تقدم جامعة قطر عددا من المنح الدراسية سنويا الستقطاب ودعم الطالب المؤهلين
والمتفوقين أكاديمي ًا ،وتمنح هذه المنح على أساس الجدارة والمنافسة األكاديمية.
تقدم المنح الدراسية لطالب البكالوريوس المستجدين سواء الطلبة خريجي الثانوية
العامة أو المحولون من جامعات أخرى إلى جامعة قطر ،باإلضافة إلى إمكانية أن يتقدم
الطلبة المقيدون في جامعة قطر للحصول على على منحة دراسية بشكل تنافسي
من جامعة قطر .علم ًا أن خريج الثانوية العامة ينافس بحسب معدل الثانوية العامة،
أما بالنسبة للطلبة المقيدين فيتم األخذ بالمعدل التراكمي الجامعي وعدد الساعات
المكتسبة.
 .8صندوق الطلبة والمساعدات المالية
تقدم جامعة قطر مساعدات مالية بطرق متعددة لطلبة الجامعة ممن يواجهون
صعوبات مالية قد تحول دون قدرتهم على مواصلة مسيرتهم الجامعية .ويقوم
قسم صندوق الطلبة والمساعدات المالية باستقبال الطلبات ودراستها حسب معايير
وقوانين الجامعة المحددة .تكون قرارات الحصول على المساعدة المالية بناء على
الموارد المتاحة ،في الوقت الحالي تخصص الجامعة لخدمة المساعدات المالية موارد
مالية إضافة إلى الجهود المستمرة الستقطاب الممولين من المؤسسات واألفراد

لدعم الطالب في مسيرتهم التعليمية من خالل عدد من البرامج المشتركة مع بعض
المؤسسات والجمعيات والمراكز الخارجية.
 .9خدمات الطلبة الدوليين
يدعم قسم الطلبة الدوليين ( )ISSفي إدارة القبول ،أحد أهداف جامعة قطر والمتمثلة
في استضافة الطالب من جميع أنحاء العالم ،بتبني وتنفيذ عدد من اإلجراءات
والممارسات التي تٌوفر للطلبة من خارج دولة قطر المساعدة في االلتحاق بأي من
البرامج المتعددة التي تطرحها الجامعة في جميع المراحل الدراسية المختلفة،
وبتسهيل اقامتهم في الدولة .إضافة إلى ذلك ،يُقدم القسم خدمات تدعم النمو
الشخصي للطالب الدوليين المقيدين في الجامعة لتطوير مهاراتهم وتوجيههم
لالستفادة من مختلف خدمات وبرامج الجامعة التي تُسهم في دعمهم ومساعدتهم
لتحقيق النجاح والتميز األكاديمي الذي يتطلعون اليه عند التحاقهم بالجامعة ،فرسالة
القسم هي توفير الرعاية المتواصلة للطالب الدولي حتى تخرجه .إضافة للقيام بجميع
اإلجراءات المتعلقة بالقبول لبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.
 .10العيادة الطبية
تقدم العيادة الطبية في الجامعة خدمات الرعاية الصحية األولية مجان ًا لجميع منتسبي
الجامعة من طالب ،أعضاء هيئة تدريس ،موظفين وزائرين تبع ًا لسياسات وزارة الصحة
العامة .تضم العيادة طاقما من األطباء والممرضات والصيادلة ،لتأمين السالمة في
حاالت الطوارئ ،وتوفير الرعاية الطبية أثناء اليوم الدراسي ،باإلضافة إلى المساهمة في
برامج التوعية الصحية.
 .11األنشطة الطالبية
إدارة األنشطة الطالبية تساهم في بناء وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسعى لتعزيز قدرة
الطالب على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع ،وتحفيزه على النجاح واكتشاف وتطوير
مهاراته ،من خالل تقديم فرص متعددة للمشاركة في البرامج والفعاليات الجامعية،
برنامج تطوير وتنمية القيادة الطالبية ،األنشطة الرياضة والترفيه ،برامج التبادل الطالبي،
األندية الطالبية والمنظمات ،والعمل التطوعي وخدمة المجتمع ،ودور إدارة األنشطة
الطالبية األساسي هو منح طلبة الجامعة فرصة الكتساب مهارات قيادية وصقلها،
وإعدادهم بشكل جيد النخراطهم في المجتمع بعد التخرج.
 .12خدمة المواصالت
يقوم قسم المواصالت باإلدارة واإلشراف على الخدمات المقدمة إلى جانب تطويرها
بما ينسجم مع رؤية جامعة قطر وبأرقى المعايير العالمية ،وقد ُج ِّهز أسطول المواصالت
بالعديد من اإلمكانيات بما يتناسب مع حاجات المنتفعين ،ويضمن لهم تنق ً
ال آمن ًا

وسه ً
ال أثناء استخدامها .من خدماتنا المتنوعة التي تلبي احتياجات منتسبي الجامعة،
أو ًال الرحالت داخل الجامعة ،ومنها تنقل الطلبة بالحافالت ،والنقل لطلبة السكن
الجامعي ،باإلضافة إلى طلبة االحتياجات الخاصة ،إلى جانب تصاريح السيارات الخاصة.
ثاني ًا الرحالت خارج الجامعة ،ومنها النقل من المنزل إلى الجامعة للطالبات فقط،
والرحالت التعليمية والثقافية لطلبة الجامعة.
 .13البطاقة الجامعية
تعتبر بطاقة الطالب الجامعية بمثابة بطاقة تعريف عن الطالب المسجلين في
جامعة قطركما أنها تسهل دخولهم لعدد كبير من المرافق واالستفادة من الخدمات
المخصصة لهم .الحصول على البطاقة الجامعية تعتبر خطوة أساسية من أجل
الحصول على الكتب الدراسية و تصريح السيارة لدخول الجامعة.
 .14مركز االتصال الطالبي
يسعى مركز االتصال الطالبي إلى أن يكون الخيار األول للطلبة في حال واجهتهم
أية عقبة أو مشكلة عامة ،كما يعمل على إيجاد قنوات تواصل فعالة تتسم بالمبادرة
والثبات لجميع المنتفعين .يقوم بتعزيز التواصل واالجابة على استفسارات الطلبة و
أولياء األمور عبر وسائل التواصل المختلفة:
البريد اإللكترونيstudenthelp@qu.edu.qa :
الهاتف4403 4444 :
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الرابط التاليhttp://www.qu.edu.qa/ar/ :
students/services/student-call-center

 .15السكن الطالبي
توفر إدارة السكن الطالبي والحياة السكنية سكنين للطالب والطالبات .تتوفر في كل
سكن غرف مزدوجة ومفردة وهي مؤثثة بالكامل ،كما توجد مرافق خدمية مختلفة مثل
صالة الدراسة وغرفة التلفزيون ومركز اللياقة البدنية ومنطقة تناول الطعام والمجلس
وغرفة الصالة .إن من أهداف السكن دعم تعلم الطالب ونجاحه ،وتعزيز المجتمع ،
وتخطيط األنشطة االجتماعية والتعليمية في السكن لتلبية احتياجات الطالب.
 .16الخدمات الغذائية
الهدف من وحدة الخدمات الغذائية في جامعة قطر تأمين لوائح طعام متنوعة ذات
جودة غذائية لكل من الطالب ،األساتذة ،الموظفين ،وزائري جامعة قطر.
 .17الخدمات الطالبية العامة
يقدم قسم الخدمات العامة للطلبة بإدارة الخدمات الطالبية مجموعة من الخدمات
المتنوعة التي تسهل وتدعم الحياه األكاديمية للطالب ومنتسبي جامعة قطر،
كالتالي:
• خدمة الطباعة الذاتية في كل أنحاء الجامعة باستخدام البطاقة الجامعية
• الخزائن لحفظ األغراض
• خدمة المفقودات والموجودات
• مركز دعم الطباعة والتصوير ( تغليف ،تجليد ..الخ )
• قاعة اإلنترنت
• مكتبة بيع القرطاسية

 .18مركز اإلرشاد األكاديمي
يتم تعيين مرشد أكاديمي خاص لكل طالب عندما يتم قبوله في جامعة قطر ،يقوم
المرشد األكاديمي بشرح البرامج األكاديمية ،والسياسات والخدمات التي تقدمها جامعة
قطر .كما يساعد المرشد األكاديمي الطالب على استكشاف الفرص والخيارات المتاحة
أمامهم في الجامعة.
يقوم المرشد أيض ًا بمراجعة سجل الطالب األكاديمي ،وتقديم المشورة له/لها بشأن
المقررات المناسبة ،التي يجب أن تسجل من قبل الطالب حسب الخطة الدراسية
ويكون ذلك خالل جلسات فرديه مع الطالب.
 .19برنامج التميز األكاديمي
برنامج التميز هو مجتمع من العقول االستثنائية ،المحفزة والمبتكرة .وهو بمثابة
وسيلة لتحسين المستويات الفكرية وإللهام الثقافة األكاديمية للجامعة .يشمل
البرنامج جميع كليات وبرامج البكالوريوس في الجامعة ،و يطمح برنامج التميز الى
أن يكون نموذج ًا للتميز ومحفزاً لتحقيقه في جامعة قطر ،وأن يكون بارزاً بنوعية
برامجه األكاديمية ومبادراته التحفيزية التي يتم إعداد الطالب من خاللها ليكونوا قادة
المستقبل.
يقدم برنامج التميز برامج أكاديمية ذات مستويات فكرية متقدمة .ويعمل البرنامج على
تحقيق التميز في التدريس من خالل استخدام تقنيات تدريسية تتميز بالحداثة وتتمحور
حول الطالب ،باإلضافة الى المبادرات التعاونية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات
العالقة .كما يعمل البرنامج على انخراط طالبه في برامج تجريبية وتطبيقية ،من شأنها
تطوير مهاراتهم المهنية.
 .20مركز دعم تعلم الطالب
يوفر مركز دعم تعلم الطالب خدمات أكاديمية شاملة لجميع طلبة جامعة قطر .للمركز
مناخ داعم ومشجع على النمو والتطور ،حيث يتلقى الطلبة المساعدة في مقرراتهم
الدراسية ،وواجبات الكتابة والتأقلم مع الحياة الجامعية ،وكثير من الجوانب األكاديمية
األخرى .تشمل البرامج التي يقدمها مركز دعم تعلم الطالب تدريس األقران والدروس
التكميلية ودعم الكتابة ،باإلضافة الى خدمة التوجيه األكاديمي وورش العمل
المتنوعة.

مصطلحات أكاديمية
التسجيل
ينبغي للطالب فور قبوله بجامعة قطر أن يختار المقررات التي تشكل المتطلبات
الالزمة للحصول على الدرجة الجامعية التي يسعى إليها ويسجلها ،ويتم التسجيل قبل
بداية كل فصل دراسي (خريف  ،ربيع  ،صيف).
يعتبر تسجيل المقررات من مسؤولية الطالب الذي عليه أن يأخذ بعين االعتبار المواعيد
النهائية إلضافة وحذف المقررات ،.ويمكن للطالب أن يحذف المقررات أو يضيفها خالل
الفترة المحددة للحذف واإلضافة فقط ،وتحدد الجامعة هذه الفترة وتدرجها في التقويم
األكاديمي ،وتقوم بتحديثها على موقع الجامعة اإللكتروني ،.المقرر الذي يحذف قبل
نهاية فترة الحذف واإلضافة لن يظهر في سجل الطالب األكاديمي.
حضور المحاضرات
إن مشاركة الطالب وحضوره المحاضرات شرطان مهمان لتقييم أدائه في جامعة
قطر ،ومن المتوقع من الطالب أن يحضر جميع محاضراته ،ويقوم أستاذ المقرر بمتابعة
حضوره ومالحظة أدائه في القاعة الدراسية ،وينبغي للطالب أالّ يتغيب عن أكثر من
 %25من محاضراته في الفصل الدراسي الواحد %10( .بالنسبة لطلبة كلية الطب
الملتحقين ببرنامج دكتور في الطب) ،أما إذا تعدت نسبة الغياب تلك النسبة المحددة،
فسوف يحصل الطالب على تقدير «راسب» بصرف النظر عن أدائه.
المعدل التراكمي العام
كل تقدير يقابله عدد من النقاط المكتسبة ،ويشكل هذا أساس حساب المعدل
التراكمي العام ،ويتم احتساب عدد النقاط المكتسبة ألي مقرر بضرب عدد الساعات
المكتسبة المخصصة للمقرر في عدد النقاط المكتسبة المقابلة للتقدير الحرفي الذي
حصل عليه الطالب ،ويحتسب المعدل التراكمي للطالب بقسمة مجموع عدد النقاط
المكتسبة للمقررات على إجمالي عدد الساعات المكتسبة ،ويكون المعدل التراكمي
العام للطالب مؤشراً على أدائه األكاديمي في الجامعة.
حساب المعدل التراكمي
إذا كنت بحاجة إلى معرفة ما هو متوسط معدلك التراكمي المتوقع الحصول عليه
قبل االنتهاء من االمتحانات النهائية وإعالن النتائج  ،يمكنك وضع الدرجات المتوقعة
والحصول على فكرة مستقبلية لما قد يكون عليه  AGPAالخاص بك .بالقيام بما يلي:
يرجى الذهاب الى  my banner ، my academic ، student registrationستجد
الحاسبة اإللكترونية لقياس المعدل التراكمي GPA

اإلنذار األكاديمي
يتم وضع طلبة البكالوريوس تحت اإلنذار األكاديمي بناء على معدلهم التراكمي وعدد
الساعات الدراسية المكتسبة كما هو موضح أدناه:
•  0-24ساعة دراسية محتسبة في المعدل  -ال يطبق عليه نظام اإلنذار األكاديمي
•  25ساعة دراسية محتسبة في المعدل أو أكثر -يطبق عليه نظام اإلنذار األكاديمي إذا
كان معدله التراكمي أقل من 2.00
ويتم تسجيل اإلنذار األكاديمي على كشف درجات الطالب وسجالته األكاديمية.
وفي حال حصول طالب البكالوريوس على اإلنذار األكاديمي في نهاية الفصل
الدراسي ،ولم يتمكن من رفع المعدل التراكمي إلى ( 2.00في وضع أكاديمي جيد)
في نهاية الفصل الدراسي التالي لاللتحاق ،باستثناء الفصل الصيفي ،فسوف يوضع
الطالب تحت اإلنذار األكاديمي النهائي.
طي القيد الدراسي
يطوى قيد الطالب من الجامعة ألسباب أكاديمية وفق ًا للحاالت اآلتية:
• عدم النجاح في تحقيق الحد األدنى للمعدل التراكمي  2.00لمدة ثالثة فصول ()3
متتالية منذ التحاقه.
• عدم النجاح في تحقيق متطلبات التخرج في غضون ثماني سنوات من تاريخ االلتحاق
بالجامعة (باستثناء البرنامج التأسيسي) أو ضمن الحد األقصى المسموح به كوقت
إضافي كما هو مبين في قرار التظلم من طي القيد أو إعادة االلتحاق.

خريطة جامعة قطر

www.qu.edu.qa

