1

دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس 2015-2014

جدول المحتويات
كلمة رئيس الجامعة3.................................................................................................................... ...........................................................................................
إدارة الجامعة4............................................................................................................................... ...........................................................................................
الهيكل االداري6........................................................................................................................................................................................................................

دليل الجامعة7................................................................................................................................ ........................................................................................ ...

خريطة الجامعة10............................................................................................................................ ...........................................................................................
التقويم األكاديمي11......................................................................................................................... ...........................................................................................
مصطلحات الجامعة12..............................................................................................................................................................................................................
إخالء مسؤولية16............................................................................................................ ..........................................................................................................

الفصل 1
الفصل 2
الفصل 3
الفصل 4

الفصل 5
الفصل 6
الفصل 7
الفصل 8
الفصل 9

الفصل 10
الفصل 11
الفصل 12

الجامعة17.................................................................................................................................................................................................
خدمات الحرم الجامعي21........................................................................................................................................................................
الخدمات والدعم الطالبي27 ....................................................................................................................................................................
القبول31 ..................................................................................................................... ..............................................................................
الرسوم الدراسية والمساعدات المالية والمنح لدراسية40 ..........................................................................................................................
النزاهة األكاديمية 43 ................................................................................................................................................................................
السياسات واللوائح األكاديمية 49.............................................................................................................................................................
اإلرشاد األكاديمي 59...............................................................................................................................................................................
برنامج التميز 60................................................................................................................................................. ...................................
البرنامج التأسيسي 63........................................................................................... .................................................................................
المتطلبات العامة 67.............................................................................................................................................................................
الكليات ،األقسام األكاديمية ،والدرجات العلمية 71...............................................................................................................................

كلية اآلداب والعلوم

كلية اإلدارة واالقتصاد
كلية التربية
كلية الهندسة

كلية القانون

كلية الصيدلة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

الفصل 13

توصيف المقررات 274 ..........................................................................................................................................................................

2

كلمة رئيس الجامعة
يسعدني ويطيب لي أن أرحب بكم في جامعة قطر! إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أقدم لكم هذه الوثيقة التي تعرض محتويات برنامج جامعتنا
المميز للطلبة .وعند استخدامكم لدليل الطالب هذا ،سوف تجدون ثروة من المعلومات المفيدة التي تساعدكم على اختيار مسار دراستكم.
وتتناول محتويات هذه الوثيقة الركائز الرئيسية لرسالة جامعة قطر ،وهي توفير تعليم عالي الجودة والسعي لتحقيق دور فعال في تنمية المجتمع
القطري .وقد تم تصميم المقررات الموجودة في هذا الدليل ،ومراج عتها وتقييمها بحيث تلبي أعلى المعايير التعليمية ،مع تركيز أساسي على المعرفة،
قادر على المنافسة في سوق العمل اليوم أو في مساعيه لمواصلة تعليمه العالي .إن ما تقدمه جامعة
وتطوير المهارات الالزمة للخريج كي يكون ا
قطر هو مجموعة واسعة من البرامج الدراسية ،حصل الكثير منها على االعتماد الخارجي المستقل من الهيئات المهنية المعترف بها ،وقد تم وضع
هذه البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل ،والتوجهات التنموية الطموحة للبالد .وهناك أكثر من ستين تخصصا في سبع كليات توفر مجموعة واسعة
من الخيارات المتعلقة والمفيدة التي تناسب اهتماماتكم .كما تفتخر جامعة قطر بوجود مجتمع متنوع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من المنطقة
وخارجها ،يعملون جميعا معا في جو يتسم بالتسامح واالحترام ،واألهداف المشتركة.
إن الحياة الجامعية تقدم لكم ما هو أكثر بكثير من مجرد السعي للحصول على درجة جامعية ،فهناك مجموعة متنوعة من األنشطة والبرامج المتعلقة
بالحياة الطال بية والخدمات ،والتي آمل أن تستفيدوا منها .وستجدون فرق العمل في القطاع األكاديمي والحياة الطالبية يعملون سويا لدعمكم لتتمتعوا
بتجربة شاملة ومميزة في جامعة قطر ،كخطوة أولى في عملية التعلم والتطور مدى الحياة.
أتمنى أن تستفيدوا استفادة كاملة من هذا الدليل لمعرفة كل ما يتعلق بالجامعة وبرامجها وخدماتها التي صممت لخدمة المصالح والخطط األكاديمية
والالمنهجية.
نحن هنا جميعا لتقديم المساعدة لكم في هذه الرحلة ،والتي أتمنى أن تكون تجربة غنية ومثمرة لكم في المستقبل.

شيخة عبداهلل المسند
رئيس جامعة قطر
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إدارة الجامعة

سعادة الدكتور /محمد عبدالواحد الحمادي
وزير التعليم والتعليم العالي

األمين العام للمجلس األعلى للتعليم

مجلس األمناء

عضو

يعتبر مجلس أمناء الجامعة أعلى سلطة إدارية في جامعة قطر حيث يشرف على كافة

سعادة الشيخ /فيصل بن قاسم آل ثاني

السياسات والعمليات بالجامعة ،ويتولى اعتماد الميزانية السنوية للجامعة وأية تعديالت

رئيس رابطة رجال األعمال القطريين

رئيسية في سياسات الجامعة ،وبرامجها األكاديمية وأية تشكيالت إدارية ولوجستية أخرى.

عضو

الرئيس

سعادة الشيخ الدكتور/خالد بن ثاني بن عبداهلل ال ثاني

سمو الشيخ /عبداهلل بن حمد آل ثاني

نائب األمير

رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي

عضو

نائب الرئيس

األستاذة الدكتورة /شيخة بنت عبد اهلل المســـند
رئيس جامعة قطر

سعادة الدكتور /عبد اهلل بن علي آل ثاني

عضو بحكم المنصب

العضو المنتدب بمركز قطر للقيادات

رئيس لجنة اإلدارة التنفيذية لمجلس أمناء جامعة قطر
األستاذ الدكتور /عبد العزيز السعيد البيومي
استاذ ومستشار أكاديمي لرئيس جامعة قطر

أعضاء مجلس األمناء

أمين سر مجلس أمناء جامعة قطر

سمو الشيخ /عبداهلل بن حمد آل ثاني
رئيس المجلس

الرئيس

سعادة الدكتور /عبد اهلل بن علي آل ثاني

األستاذة الدكتورة  /شيخة بنت عبداهلل المسند

نائب رئيس المجلس

رئيس جامعة قطر هو الرئيس التنفيذي لجامعة قطر ،ويملك السلطة الشاملة لإلشراف

على عملياتها اإلدارية واألكاديمية ،وذلك ضمن االلتزام بإطار األهداف الرئيسية للخطة

سعادة الشيخ/أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني

االستراتيجية للجامعة .ويشمل ذلك اإلشراف على االلتزام برؤية ورسالة جامعة قطر،

وزير االقتصاد والتجارة

والقيام بدور الناطق الرسمي باسم الجامعة وتمثيلها في جميع الفعاليات والمناسبات

عضو

العامة في دولة قطر وخارجها.

ويشارك الرئيس في جميع المداوالت الخاصة باجتماعات مجلس األمناء ،ويقوم بتنفيذ

سعادة الدكتورة /حصة سلطان الجابــر

التوصيات الصادرة عن المجلس تبع ا لذلك .ويقدم الرئيس ميزانية التشغيل السنوية

وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

للجامعة للحصول على موافقة المجلس ،إضافة إلى الترشيحات لمناصب نواب الرئيس

عضو

في الجامعة.

تولت األستاذة الدكتورة  /شيخة المسند منصبها رئيسا خامسا لجامعة قطر في عام

سعادة الدكتور /صالح محمد النابت

 ،2003بعد أن شغلت منصب نائب رئيس الجامعة للبحوث وتنمية المجتمع منذ عام

عضو

قد عادت للجامعة كمساعدة تدريس في عام  ،1977وفي عام  1986أصبحت عضوة

وزير التخطيط التنموي واإلحصاء

 2000وحتى عام  .2003واألستاذة الدكتورة  /المسند هي خريجة جامعة قطر ،وكانت
في مجلس الجامعة وفي وقت الحق ،تولت منصب رئيسة قسم أصول التربية آنذاك في
األعوام . 1995-1992
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وتتسم األستاذة الدكتورة  /شيخة المسند بتبنيها الراسخ ألهمية عملية التعليم والتعلم مدى

حصل الدكتور حسنة على درجة البكالوريوس في عام  1994من جامعة قطر ،ودرجة

جامعة دورهام ) (Durhamفي المملكة المتحدة عام  1984وكان عنوان رسالتها

عام  2003من جامعة مينيسوتا ،وكلها في الهندسة الكهربائية مع التخصص في هندسة

الحياة ،وكانت قد حصلت الدكتورة شيخة المسند على درجة الدكتوراه في التربية من

الماجستير في العلوم من جامعة جنوب كاليفورنيا في عام  ،1998ودرجة الدكتوراه في

"تطور التعليم الحديث في دول الخليج وخصوصا تعليم المرأة" وقد تم نشر الرسالة من

االتصاالت.

المدني في يناير  2008اعترافا بما قدمته من "اإلنجازات المتميزة في مجال التعليم".

الدكتور عمر محمد األنصاري

قبل مطبعة إيثاكا ) (Ithacaعام  1985ومنحتها الجامعة الدكتوراه الفخرية في القانون
في أكتوبر  ،2013حصلت على الدكتوراة الفخرية في القانون من جامعة دلهاوزي

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

بكندا.

واضافة إلى إنجازاتها الكثيرة ،فقد تم تعيين األستاذة الدكتورة  /شيخة المسند كعضوة

يتولى نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب مسؤولية اإلشراف العام على جميع المبادرات

في مجلس أمناء الجامعة األميركية بالقاهرة في  ،2010كما تم تعيينها في عام 2009

الطالبي ة في جامعة قطر ،بما في ذلك القبول ،والتسجيل ،والسجالت األكاديمية ،والحياة

كعضو في المجلس االستشاري للجامعة اآلسيوية الدولية للبنات  ،وحصلت على

الطال بية ،واألنشطة داخل الحرم الجامعي ،والدعم األكاديمي للطلبة ،وكافة الخدمات

عضوية مجلس جامعة األمم المتحدة في عام  ،2004ومن ضمن العديد من الجوائز

الطالبية ذات الصلة .وكان قد تم تعيين الدكتور األنصاري نائبا لرئيس الجامعة لشؤون

المرموقة التي نالتها ،حصلت أيضا على جائزة الشرق الوسط العاشرة للقيادات في عام

الطالب في عام  2003وتولى منصبه الحالي في عام  .2007وهو حاصل على درجة

 .2011وفي عام  ، 2010قام سمو األمير بتعيين األستاذة الدكتورة  /شيخة المسند

الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في أوستن ،بالواليات المتحدة األمريكية.

كوزيرة.

الدكتور حسن راشد الدرهم

نواب الرئيس

نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث

الدكتور حميد عبد اهلل المدفع

يتولى مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث مسؤولية تشجيع وتعزيز وتيسير

األنشطة البحثية والتعاون داخل جامعة قطر والمؤسسات والمعاهد خارج الجامعة.

نائب رئيس الجامعة لشؤون اإلدارة

والدكتور الدرهم حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة غالمورغان

(حاليا جامعة ساوث ويلز) بالمملكة المتحدة ،وكان الدكتور الدرهم قد تولى هذا المنصب

يتولى نائب رئيس الجامعة لشؤون اإلدارة مسؤولية اإلشراف العام على الشؤون اإلدارية

منذ  ،2007وذلك في أعقاب توليه منصب مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث

و المالية  ،وقد عين الدكتور حميد عبد اهلل المدفع في هذا المنصب عام .2003

في وقت سابق .وباإلضافة إلى إشرافه على مراكز ووحدات البحوث في الجامعة ،يتولى

وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في الكيمياء غير العضوية من جامعة لندن عام

الدكتور الدرهم منصب الرئيس في كال من لجنة إدارة الجودة ولجنة ضمان الجودة.

 ،1988بدأ الدكتور حميد حياته المهنية في جامعة قطر كأستاذ مساعد في قسم

الكيمياء -كلية العلوم .وقبل توليه لمنصبه الحالي كنائب رئيس الجامعة لشؤون اإلدارة

األستاذ الدكتور سيف سعيد السويدي

في  ،2003شغل عدة مناصب إدارية منها منصب مدير مركز البحوث و العلوم

نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير المؤسسي

التطبيقية ومنصب عميد شؤون الطلبة.

يتولى مكتب نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير المؤسسي مسؤولية تسهيل عمليات

الدكتور مازن عمر حسنة

المساءلة ،والتقييم ،والتخطيط ،واالعتماد ،والبحوث المؤسسية ،وتوفير الدعم الالزم إلدارة

نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية

ومجتمع جامعة قطر .وكان الدكتور السويدي قد تولى هذا المنصب منذ نوفمبر .2008
وقبل تعيينه في هذا المنصب ،شغل الدكتور السويدي منصب مستشار لرئيس جامعة

يتولى نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية مسؤولية اإلشراف العام على جميع البرامج

قطر ،ومنصب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية ومساعد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد.

األكاديمية ،والبحوث ،والتعليم المستمر والمكتبات .وتم تعيين الدكتور حسنة في فبراير

وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة دورهام في المملكة المتحدة،

 2013في منصبه الحالي بعد فترة عمله الناجحة كعميد لكلية الهندسة .وقد عمل سابقا

وقد عمل الدكتور السويدي بمنصب أستاذ االقتصاد في كلية اإلدارة واالقتصاد منذ عام

كأستاذ مساعد في كلية الهندسة وبعدها عمل كرئيس قسم الهندسة الكهربائية والعميد

.2004

المساعد للشؤون األكاديمية.
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دليل الجامعة
المكاتب

الهاتف

البريد اإللكتروني

 - ITSمكتب المساعدة

44033456

helpdesk@qu.edu.qa

البرنامج التأسيسي

44035300

foundation@qu.edu.qa

الطوارئ الصحية

44035050

hhashad@qu.edu.qa

العيادة الطبية

44033285/3290

hhashad@qu.edu.qa

المكتب القانوني

44033010

labibg@qu.edu.qa

المكتبة

44034050

library@qu.edu.qa

إدارة اإلسكان الجامعي

44033160

housing@qu.edu.qa

إدارة األنشطة الطالبية

44033800

studentactivities@qu.edu.qa

إدارة التدقيق الداخلي

44033099

إدارة التسجيل

44033777

registrationdir@qu.edu.qa

إدارة الخدمات الطالبية

44033838

studentservices@qu.edu.qa

إدارة العالقات الخارجية

44033050

ccer@qu.edu.qa

إدارة العمليات والمرافق الجامعية

44033500

bodhelpdesk@qu.edu.qa

إدارة القبول

44033737

admissiondir@qu.edu.qa

إدارة المالية

44033111

Finance@qu.edu.qa

إدارة المشتريات

44033222

Procurement@qu.edu.qa

إدارة الموارد البشرية

44033240

hroffice@qu.edu.qa

برنامج التميز األكاديمي

44034998

quhonors@qu.edu.qa

برنامج العلوم الرياضية

44034960

sportscience@qu.edu.qa

برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها

44034584

arabicprogram@qu.edu.qa

برنامج المتطلبات العامة

44034043/4044

quccprogram@qu.edu.qa

جامعة قطر  -البدالة

44033333

info@qu.edu.qa

خدمات تكنولوجيا المعلومات

44033400

helpdesk@qu.edu.qa

طوارئ األمن

44036999

طوارئ الحريق

44033999

قسم اإلدارة والتسويق

44035033/5034

قسم اإلرشاد والتوجيه

44033751/2752

studentrecruitment@qu.edu.qa

قسم اإلعالم وعلم المعلومات

44034860

headdepmasscommunication@qu.edu.qa

قسم األدب اإلنجليزي واللسانيات

44034900

malghadeer@qu.edu.qa

قسم التبادل الطالبي

44033813

studentexchange@qu.edu.qa

قسم التحويل

44033744/3745

transfer@qu.edu.qa

قسم التسجيل

44033740/3789

registrations@qu.edu.qa

قسم التطوير الطالبي

44033806

studentdevelopment@qu.edu.qa

قسم التواصل مع الطلبة

44034444

studenthelp@qu.edu.qa

قسم الجداول الدراسية

44033791/3785

schedules@qu.edu.qa

قسم الخدمات األولية

44033862/3790

primaryservices@qu.edu.qa

قسم الخدمات الغذائية والضيافة

44033865

foodservices@qu.edu.qa
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manmark@qu.edu.qa

قسم الدراسات اإلسالمية

44034470

قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

44034450

dawa@qu.edu.qa

قسم الرياضة والترفيه

44033807

sports@qu.edu.qa

قسم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء

44034600

قسم السجالت واألرشيف

44033796/3775

قسم الشؤون الدولية

44034957/4941

قسم الطلبة الدوليين

44033868/3869

internationalstudents@qu.edu.qa

قسم العلوم االجتماعية

44034750

headdeptsocsci@qu.edu.qa

قسم العلوم اإلنسانية

44034700

قسم العلوم البيولوجية والبيئية

44034530

biology@qu.edu.qa

قسم العلوم الصحية

44034800

health@qu.edu.qa

قسم العلوم النفسية

44035200

psych@qu.edu.qa

قسم العمارة و التخطيط العمراني

44034340

architecture-urban@qu.edu.qa

قسم الفعاليات والبرامج الخاصة

44033826

annualevents@qu.edu.qa

قسم القبول

44033733/3741

admission@qu.edu.qa

قسم القبول في الدراسات العليا

44033750

graduate@qu.edu.qa

الدرسية
قسم الكتب ا

44033840/3849

textbooks@qu.edu.qa

قسم الكيمياء وعلوم األرض

44034650

headdepchemistry@qu.edu.qa

قسم اللغة العربية

44034820

قسم المالية واالقتصاد

44035080

قسم المحاسبة ونظم المعلومات

44035051

قسم المنح الدراسية

44033747/3748

قسم الهندسة الكهربائية

44034200

قسم الهندسة الكيميائية

44034130

قسم الهندسة المدنية

44034170

قسم الهندسة الميكانيكية

44034300

mecheng@qu.edu.qa

قسم ذوى االحتياجات الخاصة

44033843/3854

specialneeds@qu.edu.qa

قسم صندوق الطلبة

44033842/3859

studentfund@qu.edu.qa

قسم عالقات الخريجين

44033059/3071

قسم علوم وهندسة الحاسب

44034240

cs@qu.edu.qa

كلية اإلدارة واإلقتصاد

44035000

bus-econ@qu.edu.qa

كلية اآلداب والعلوم

44034500

cas@qu.edu.qa

كلية التربية

44035100

Dean-Edu@qu.edu.qa

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

44034400

shariadean@qu.edu.qa

كلية الصيدلة

44035550

pharmacy@qu.edu.qa

كلية القانون

44035252

law@qu.edu.qa

كلية الهندسة

44034100/4104

dean-eng@qu.edu.qa

مجلس أعضاء هيئة التدريس

44034018

fs22@qu.edu.qa

مركز االتصال الطالبي

44034444

مركز اإلرشاد األكاديمي واستبقاء الطالب

44033875

caar@qu.edu.qa

مركز اإلرشاد الطالبي

44033755

studentcounseling@qu.edu.qa

مركز الخدمات المهنية

44033883

careerservices@qu.edu.qa
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islamicstudies@qu.edu.qa

math-physics@qu.edu.qa
records@qu.edu.qa
iap@qu.edu.qa

headdephumanities@qu.edu.qa

headdeparabic@qu.edu.qa
fin-econ@qu.edu.qa
accounting@qu.edu.qa
scholarships@qu.edu.qa
electrical@qu.edu.qa
che@qu.edu.qa
civil@qu.edu.qa

alumni@qu.edu.qa

studenthelp@qu.edu.qa

مركز الدراسات البيئية

44033939

esc@qu.edu.qa

مركز دعم تعلم الطالب

44033870

learningcenter@qu.edu.qa

مركز معالجة الغاز

44034370

gpc@qu.edu.qa

معمل الكتابة

44035347

writinglab@qu.edu.qa

معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

44033020

sesri@qu.edu.qa

مكتب البحث األكاديمي

44033919

olfat@qu.edu.qa

مكتب البرامج األكاديمية وتقييم مخرجات التعليم

44034007

مكتب البعثات

44034009

مكتب التعليم المستمر

44034020

مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم

44034030

ofid@qu.edu.qa

مكتب المساعدة  -الموارد البشرية

44033366

hrdesk@qu.edu.qa

مكتب إدارة الجودة

44033913

oqm@qu.edu.qa

مكتب رئيس الجامعة

44033000

president@qu.edu.qa

مكتب مساعد نائب رئيس الجامعة للمرافق الجامعية و تكنولوجيا المعلومات

44033107

avpadmin@qu.edu.qa

نائب الرئيس لشؤون اإلدارة

44033100

vpadmin@qu.edu.qa

نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث

44033900

vpr@qu.edu.qa

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

44033700

vpstudents@qu.edu.qa

نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير المؤسسي

44033670

vpipd@qu.edu.qa

نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية

44034000

vpacademic@qu.edu.qa

وحدة الدعم األكاديمي

44033870

وحدة المختبرات المركزية

44033927

clu@qu.edu.qa

وحدة المواصالت

44503746

transportation@qu.edu.qa

وحدة برنامج أولياء األمور

44033768/5967

parents@qu.edu.qa

وحدة تكنولوجيا المواد

44033988

9

aploa@qu.edu.qa
quscholarships@qu.edu.qa
continuingeducation@qu.edu.qa

academicsupport@qu.edu.qa
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مصطلحات الجامعة

حضور مقرر دراسي كمستمع
هو إذن للحضور والمشاركة في مقرر دراسي دون الحصول على ساعات دراسية

المرشد األكاديمي

مكتسبة.

هو موظف الجامعة المكلف بتقديم النصح واإلرشاد للطلبة بشأن المسائل األكاديمية.
الطالب يسمى " متلقي النصيحة أو المنصوح".

درجة البكالوريوس
درجة جامعية عدد الساعات المطلوب اجتيازها ال يقل عن .120

التقويم األكاديمي
القائمة السنوية لجميع التواريخ والمواعيد النهائية الرسمية للعام األكاديمي.

سنة قبول الطالب في الجامعة
تدل سنة قبول الطالب في الجامعة على مجموعة محددة من متطلبات التخرج التي

العبء األكاديمي

سوف تطبق على الطالب .وما لم يتم تغييرها ،فإن سنة قبول الطالب في الجامعة هي

مجموع الساعات المعتمدة التي تم تسجيل الطالب فيها لفصل دراسي معين.

السنة التي تم قبول الطالب فيها للدراسة في جامعة قطر.

السجل األكاديمي

االختبارات الموحدة

السجالت المرتبطة مباشرة بتعليم الطالب والمحفوظة في إدارة التسجيل.

هي اختبارات المقررات التي بها مجموعات متعددة يتم تحديدها في وقت موحد بناء
على طلب الكلية/القسم.

وضع الطالب األكاديمي

تحدده اللوائح األكاديمية التي تحكم وضع الطالب من حيث كونه جيدا ،أو منذر

المسار الدراسي

أكاديميا أو مطو قيده.

هو مجموعة من المقررات التي تسمح للطالب بالتركيز على جانب معين من مجال
تخصصه الرئيسي في الدراسة.

العام األكاديمي

هو الفترة الزمنية التي تبدأ من اليوم األول للدراسة في الفصل الدراسي األول (خريف)

المتطلبات العامة

والفصول الدراسية الالحقة ،حتى آخر يوم قبل اليوم األول للدراسة في الفصل الدراسي

هي المتطلبات المشتركة لجميع طالب البكالوريوس ،وهي تهدف لتوفير التوسع

األول (خريف) من السنة التالية.

والتخصص في برامج درجاتهم األكاديمية.

فترة الحذف واإلضافة

هي الفترة الزمنية التي يمكن للطلبة خاللها تعديل جداولهم من خالل حذف أو إضافة

مقرر مت ازمن

المقررات أو تغيير مجموعات لمقرر ما من دون أي غرامة مالية في بداية كل فصل

مقرر مطلوب دراسته بالتزامن مع مقرر آخر.

دراسي.

مقرر

القبول

هو وحدة دراسية قد تستخدم المحاضرة والمناقشة ،والمختبر ،والحلقة الدراسية،

القبول الرسمي كطالب.

والدراسة المستقلة ،والتدريب ،أو غيرها من أشكال التدريس المماثلة لتسهيل تعلم
الطالب.

تعليق التسجيل من قبل المرشد األكاديمي

هو آلية لمنع الطالب من التسجيل في المقررات الدراسية أو االستفادة من خدمات

الجدول الدراسي

الجامعة .ويجب على الطلبة مقابلة مرشدهم األكاديمي إللغاء هذا التعليق في

هو قائمة بالمقررات المقدمة خالل الفصل الدراسي تحدد األيام ،والساعات ،ومواقع

التسجيل.

القاعات الدراسية ،وأسماء المدرسين.

الخريجون

ساعة دراسية مكتسبة

الطلبة الذين تخرجوا من جامعة قطر.

هي تعادل محاضرة لمدة  50دقيقة ،أو ساعتين إلى ثالث ساعات في المختبر
أسبوعيا لمدة فصل دراسي منتظم.

التظلم من طي القيد

هو آلية تسمح لطالب مرحلة البكالوريوس ممن تم طي قيدهم بسبب ضعف األداء

المنهج الدراسي

األكاديمي أن يتقدموا بطلب التظلم من طي القيد في غضون  10أيام عمل من تاريخ
اإلعالن الرسمي عن الدرجات النهائية.
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هو مجموعة هيكلية من األهداف التعليمية تم بناؤها ضمن مجموعة محددة من

يعتبر الوضع األكاديمي غير منذر (جيد) لطالب البكالوريوس إذا حقق معدل تراكمي

المقررات.

 2.00أو أعلى بعد حصوله على  25ساعة محتسبة في المعدل فأعلى .ويعتبر
الوضع األكاديمي لطالب الدبلوم غير منذر (جيد) إذا حقق معدل تراكمي  2.50أو

مراجعة وتدقيق الدرجة الجامعية

أعلى .ويعتبر الوضع األكاديمي غير منذر (جيد) لطالب الدراسات العليا إذا حققوا

الفحص المنهجي ومراجعة مدى امتثال الطلبة لمتطلبات درجتهم الجامعية.

معدل تراكمي  3.00أو أعلى.

قسم

المعدل التراكمي العام

وحدة أكاديمية في كلية أو وحدة إدارية في الجامعة.

المعدل التراكمي العام لدرجات مقررات جامعة قطر ضمن مستوى معين من الدراسة.

دراسة موجهة

نقاط الدرجة

القيمة العددية المرتبطة بكل درجة.

هو جهد دراسي /بحثي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس غير ما يقدم في المقررات
الدراسة الموجودة .ويمكن أن تشمل الدراسة الموجهة ،ولكن ال تقتصر على مشاريع

طالب الدراسات العليا

التخرج ،أو البحوث أو الدراسات العليا.

وهو طالب يعمل على إكمال دراسة درجة الماجستير أو الدكتوراه.

طي القيد
انهاء سجل ا لطالب من الجامعة بسبب سلوك غير مقبول أو تحصيل دراسي غير

تعليق للتسجيل

مرضي.

آلية لمنع الطالب من التسجيل في مقررات دراسية أو االستفادة من خدمة جامعية.
وتشمل أنواع تعليق التسجيل األكثر شيوعا تعليق التسجيل من القبول ،وتعليق

مقرر اختياري

التسجيل من القسم ،وتعليق التسجيل من المرشد األكاديمي ،وتعليق التسجيل بسبب

هو مقرر يتم اختياره وفقا لتقدير الطالب ،وقد يتطلب موافقة المرشد األكاديمي.

الرسوم الدراسية .ويجب على الطالب مراجعة القسم الذي وضع تعليق التسجيل من
أجل حل المشكلة المتوقفة على ذلك.

األنشطة الالمنهجية

مقرر التميز األكاديمي

أنشطة تطوير وتنمية المهارات القيادية التي هي جزء من حياة الطالب ولكنها ليست

ويكون ضمن مقرر/مقررات المتطلبات العامة التي يتم من خاللها تلبية المتطلبات

جزءا من البرنامج الدراسي ،مثل األنشطة الطالبية ،وألعاب القوى والموسيقى.

االختيارية .يحق لطلبة برنامج التميز األكاديمي فقط من التسجيل في مقررات التميز
األكاديمي.

الرسوم
رسوم يدفعها الطالب مقابل خدمات ال تشمل رسوم تدريس المقررات.

البطاقة الجامعية
هي بطاقة هوية الطالب الجامعي التي تمكن الطالب من استخدام المرافق والخدمات

طلبة السنة األولى

الجامعية واالستفادة منها.

الطلبة الذين تم قبولهم في جامعة قطر ،ممن لم يلتحقوا بجامعة أبدا ،أو ممن حصلوا
على أقل من  24ساعة معتمدة في جامعة أخرى.

غير مكتمل

درجة مؤقتة قد يطلبها الطالب من عضو هيئة التدريس إذا كان يحضر المحاضرات

مقررات البرنامج التأسيسي

ولكنه لم يتمكن من حضور االمتحان النهائي أو استكمال جميع متطلبات المقرر.

هي مقررات تأسيسية لما قبل درجة البكالوريوس بدءا من المقرر رقم  099وأدناه.
ويمكن اعفاء الطلبة من هذه المقررات بعقد اختبارات تحديد المستوى .ومقررات

التخصص الرئيسي

البرنامج التأسيسي ال يتم احتسابها في الساعات المكتسبة الخاصة بالدرجة العلمية،

أحد مكونات المنهاج الدراسي لبرنامج أكاديمي معين ،وهو يهدف إلى توفير دراسة

لكن يتم احتسابها في المعدل التراكمي للبرنامج التأسيسي.

متعمقة في تخصص ما أو مجال مهني معين في الدراسة.
طالب بدوام كامل

التخصص الفرعي

وهو الطالب الجامعي الذي يقوم بتسجيل عدد من الساعات ال يقل عن الحد األدنى

المكون الثانوي للمنهاج الدراسي لبرنامج أكاديمي  ،وهو يهدف إلى توفير تعمق

للعبء األكاديمي في فصل دراسي معين.

محدود و /أو توسع في الدراسة في تخصص أو مجال مهني في الدراسة.
وضع الطالب األكاديمي (جيد) غير منذر
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آلية تسمح لطالب البكالوريوس ممن تم طي قيدهم بسبب ضعف األداء األكاديمي

طالب دراسة المقررات

بتق ديم طلب إعادة االلتحاق بعد انقضاء الحد األدنى من فترة اإليقاف وتكون فصل

تسمية تستخدم للطل بة الذين تم قبولهم في جامعة قطر والذين تم تسجيلهم في مقررات

دراسي واحد.

ولكن ال يسعون للحصول على درجة جامعية.

المقررات المطلوبة

طلب

مقررات أخرى غير المواد االختيارية الحرة التي تحددها الكلية/التخصص على أنها

هو طلب خطي للتنازل عن ،أو استثناء ،ألحد لوائح الجامعة ،أو سياساتها أو موعد

ضرورية الستكمال برنامج درجة جامعية معينة.

نهائي.
اختبار تحديد المستوى

طالب درجة البكالوريوس الثانية

هو اختبار فحص الكفاءة لتحديد قدرة الطالب في مجال موضوع معين .ونتائج اختبار

هو ا لطالب الذي يحمل درجة البكالوريوس في تخصص معين ،وتم قبوله في جامعة

تحديد المستوى هي التي تحدد ما إذا كان سيلتحق الطالب بالمقرر التحضيري

قطر للحصول على شهادة بكالوريوس في تخصص مختلف.

المتعلق باالختبار أم ال.

الفصل الدراسي

متطلب سابق

كال الفصلين (الخريف أو الربيع) هما فترتان تمتد كل منها لمدة  16أسبوعا دراسيا،

هو مقرر مطلوب اجتيازه قبل التسجيل في مقرر آخر.

وتليها فترة االختبارات التي تقسم العام الدراسي إلى قسمين .أما الفصل الدراسي
الصيفي فيتم البت فيه وتقديمه على أساس سنوي.

اإلنذار األكاديمي

هي حالة الوضع األكاديمي ألي طالب في مرحلة البكالوريوس بحيث يكون قد أكمل
تصنيف الطلبة

على األقل  25ساعة دراسية محتسبة في المعدل التراكمي ( )GPA Hoursوحصل

يتم تصنيف الطلبة في جامعة قطر إما كطالب منتظم/مقيد أو كطلبة زائرين/طلبة

على معدل تراكمي أقل من  .2.00كما يعطى طالب الدبلوم هذه الحالة إذا كان

دراسة المقررات.

معدله التراكمي أقل من  ،.2.50ولطالب الدراسات العليا إذا كان معدله التراكمي أقل
من .3.00

الجدول الدراسي للطالب

هو قائمة بالمقررات التي يدرسها الطالب في فصل دراسي معين ،وهو يحدد األيام،

اإلنذار التأديبي

والساعات ،وأماكن القاعات الدراسية وأسماء المدرسين.

إشعار رسمي يؤثر على الوضع غير األكاديمي للطالب وهو ناتج عن سلوك غير
مرضي.

الدراسة بالخارج

امكانية دراسة طالب جامعة قطر في جامعة أخرى خالل الفصل الدراسي.

إعادة القبول
هي إعادة قبول طالب بكالوريوس في الجامعة من خالل قسم القبول بعد انقطاعه عن

كشف الدرجات

الدراسة لفصل دراسي واحد أو أكثر.

النتيجة الرسمية للتحصيل األكاديمي للطالب.

إعادة القيد
الطالب الذي انسحب من جامعة قطر أو انقطع أكثر من أربعة فصول قد يسعى

الساعات المحولة

إلعادة القيد من خالل إدارة التسجيل.

الساعات الدراسية المكتسبة من المقررات والتي استكملت في مؤسسة أخرى وهي
مقبولة في جامعة قطر ،و قد تكون أو ال تكون مقبولة في السعي للحصول على
درجة علمية محددة من جامعة قطر.

التسجيل
عملية التسجيل في المقررات الدراسية.

الطالب المحول

هو الطالب الذي درس في جامعة أخرى سابقا وتم قبوله في جامعة قطر بعد استيفائه

الطالب المنتظم/المقيد

لشروط قبول الطالب المحول في جامعة قطر .والساعات الدراسية المكتسبة في

طالب يسعى للحصول على درجة جامعية.

الجامعة التي كان بها الطالب سابقا قد تكون أو قد ال تكون قابلة للتحويل إلى جامعة
قطر.

طلب إعادة االلتحاق
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الرسوم الدراسية
الرسوم المفروضة على كل مقرر في كل فصل دراسي .
طالب البكالوريوس

الطالب الذي يدرس من أجل الحصول على درجة البكالوريوس.

الطالب الزائر

هو طالب من مؤسسة معتمدة أخرى يخطط للتخرج من تلك المؤسسة وقد تم قبوله في

جامعة قطر لفترة محدودة.
تنبيه أكاديمي

هو إشعار رسمي للطلبة الذين لم يتمكنوا في فصل دراسي معين من تحقيق معدل
فصلي ال يقل عن الحد األدنى للمعدل التراكمي المطلوب لوضع الطالب الجيد/غير
منذر ،أو الذي قد يؤدي رسوبه اإلضافي في مقرر معين إلى طي قيده األكاديمي.
إنذار تأديبي

هو إشعار رسمي بأن سلوك الطالب ينتهك قانون النزاهة الطالبية.

االنسحاب من مقرر دراسي
يمكن للطلبة االنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر وذلك بعد فترة الحذف /اإلضافة
وقبل الموعد النهائي لالنسحاب من الفصل الدراسي وستطبق عليه غرامة مالية نتيجة
لذلك ،شريطة أن ال يقل العدد الكلي للساعات الدراسية المكتسبة عن الحد األدنى
المطلوب للساعات الدراسية المكتسبة في البرنامج.
االنسحاب من الفصل الدراسي

االنسحاب من جميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي.
االنسحاب من الجامعة
تعليق االلتحاق بجامعة قطر بعد الموافقة على ذلك.
شهادة لمن يهمه األمر

وثيقة رسمية تبين آخر حالة دراسية للطالب ،كما يمكن أن تحتوي على مواعيد
االختبارات النهائية إن ُوجدت.
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إخالء مسؤولية
الهدف من دليل الطالب هذا هو أن يتضمن السياسات األكاديمية الحالية ،واإلجراءات ،والدرجات العلمية المقدمة ،وتوصيف المقررات ،وغيرها من المعلومات ذات الصلة بدراسة درجة
البكالوريوس في جامعة قطر .ويحدد هذا الدليل متطلبات الحد األدنى لاللتحاق بالجامعة ،فقد تتضمن ال برامج الفردية متطلبات إضافية .ويجب على الطلبة التشاور مع كليتهم و/أو
مدير البرنامج للحصول على قائمة شاملة لمتطلبات البرامج /التخصص الرئيسي.
وحيث أنه من غير الممكن لوثيقة بهذا الحجم أن ت تضمن جميع القوانين ،والسياسات ،وغيرها من المعلومات التي تتعلق بالطلبة وبجامعة قطر ،لذلك يمكن الحصول على مزيد من
المعلومات الحالية أو الكاملة من الكلية ،أو القسم األكاديمي ،أو المكتب اإلداري.
نظر للمشاكل المحتملة عند النشر ،نود تحذير القراء مما يلي:
ودليل الطالب لمرحلة البكالوريوس يحتوي على أحدث المعلومات الدقيقة المتاحة للطلبة في الجامعة .ولكن ا
 .1األخطاء المطبعية أو التحريرية أو المشاكل التكنولوجية التي قد تكون موجودة بسبب عملية النشر ،والجامعة ال تتحمل أية مسؤولية عن مثل هذه األخطاء.
 .2قد يكون هناك تأخير بين الوقت الذي تتم فيه الموافقة على سياسات جديدة و ظهورها في دليل الطالب.
 .3تعتبر االحكام الواردة في دليل الطالب سارية المفعول وتطبق على الطلبة الراغبين في الحصول على درجة جامعية اعتبا ار من الفصل الدراسي األول من قيدهم .أما الطلبة
الذين يعيدون القيد ،فسوف يخضعون لألحكام والشروط الجديدة النافذة في الفصل الدراسي األول لعودتهم إلى الجامعة .
.4

تحتفظ الجامعة بحق تغيير أي من أحكام هذا الدليل في أي وقت ،بما في ذلك ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،المقررات العلمية المقدمة ،ومتطلبات الدرجات العلمية،
والرسوم ،وقوائم التقويم الدراسي ،وفقا لما هو مطلوب من قبل جامعة أو دولة قطر.

 .5دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس متاح بشكل مطبوع والكتروني على  . www.qu.edu.qa/students/catalog.phpوفي حال اختالف المعلومات الواردة في دليل
الطالب اإللكتروني عن دليل الطالب المطبوع ،يعتبر دليل الطالب اإللكتروني هو الوثيقة التي تحكم وتنظم سير العام األكاديمي الحالي.
 .6يعتبر محتوى هذا الدليل لالستخدام الداخلي فقط.
 .7ورغم ذلك ،فإن الدليل قد يصبح في متناول اآلخرين خارج الجامعة ،لذا تحتفظ جامعة قطر بجميع حقوق محتويات هذه الوثيقة .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع
التالي . http://www.qu.edu.qa
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ويضم المجتمع الطالبي تنوعا كبي ار ألكثر من  52جنسية ،معظمهم من المواطنين
القطريين ،في حين تشكل الطالبات حوالي  %77من العدد االجمالي للطلبة.

معلومات عن الجامعة

فيما بلغ عدد الخريجين في جامعة قطر أكثر من  33,000خريجا ،وتفتخر الجامعة

عملت جامعة قطر منذ إنشائها في عام  1973كأبرز مؤسسة وطنية في دولة قطر

برابطة خريجي جامعة قطر والتي تتكون من  15فرعا حيويا وفعاال .وتجدر اإلشارة

للتعليم العالي ،وتُعتبر منارة للتميز األكاديمي والبحثي في المنطقة .وتضم الجامعة
أكثر من  15000طالب توفر لهم بيئة جامعية للتعليم والتعلم تتميز بكادر أكاديمي

إلى أن األستاذة الدكتورة  /شيخة عبداهلل المسند ،الرئيس الخامس للجامعة والرئيس
الحالي ،هي خريجة جامعة قطر ضمن دفعة  .1977ومن ضمن أبرز خريجي

على مستوى عال من الكفاءة ،وبأفضل المرافق والمصادر والخدمات الطالبية ،التي

جامعة قطر صاحبة السمو الشيخة  /مو از بنت ناصر المسند من دفعة  1986إضافة

تعزز األداء األكاديمي وترفع من مستوى الطلبة.

إلى القادة في مجاالت األعمال والصناعة ،وفي المؤسسات الحكومة ،والتعليم،
والمجتمع المدني.

توجد بالجامعة سبع كليات :كلية اآلداب والعلوم ،وكلية اإلدارة واالقتصاد ،وكلية
التربية ،وكلية الهندسة ،وكلية القانون ،وكلية الصيدلة ،وكلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،وتقدم تلك الكليات أكثر من  70تخصصا في مرحلة البكالوريوس ،وهو

الرؤية

المعدل األعلى للبرامج األكاديمية في دولة قطر.

أن تصبح جامعة قطر نموذجا للجامعة الوطنية في المنطقة ،تتميز بنوعية التعليم

وتلتزم جامعة قطر بتلبية احتياجات سوق العم ل من محترفين متخصصين وتطلعات

واألبحاث ،وبدورها الرائد في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة من خالل استحداث مجموعة من برامج
الدراسات العليا والتي وصل عددها  26برنامجا حتى اآلن ،وتضم  19برنامجا في
الماجستير ،و 4برامج في الدبلوم ،وبرنامج دكتور صيدلة ( ،)PharmDوبرنامجين

الرسالة

في الدكتوراه ( ،)PhDsوجميعها تغطي القضايا الراهنة والبارزة في دولة قطر
والخليج .وتتوزع هذه البرامج في :كلية اآلداب والعلوم ( 5برامج في الماجستير

جامعة قطر هي الجامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر التي تقدم برامج

وبرنامج في الدكتوراه  ،)PhDوكلية اإلدارة واالقتصاد (برنامجين في الماجستير)،

أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا ،وتقوم بإعداد خريجين

وكلية التربية (برنامجين في الماجستير وأربعة برامج في الدبلوم) ،وكلية الهندسة (7

أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم ،كما تضم نخبة

برامج في الماجستير وبرنامج في الدكتوراه  ،)PhDوكلية الصيدلة (برنامج في

متميزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم واجراء

الماجستير وبرنامج دكتور صيدلة  ،)PharmDوكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية واإلقليمية وتقدم المعرفة ،واإلسهام

(برنامجين في الماجستير).

اإليجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته.

يركز البرنامج التأسيسي المعاد هيكلته عام  2012على تحسين مهارات اللغة
والرياضيات للطلبة ،ويلبي االحتياجات التعليمية الفردية للطلبة ،ويسهل على الطالب

التاريخ

االنتقال من مستوى إلى مستوى آخر متقدم .ال يتطلب البرنامج حصول الطلبة على
الحد األدنى من درجات االختبارات القياسية  IELTSأو  ،TOEFLبل يكفي للطالب

بدأت جامعة قطر بكلية التربية في عام  ،1973والتي تأسست بموجب مرسوم أميري

الحصول على درجة نجاح بنسبة  %70على األقل للتسجيل في الكلية/البرنامج التي

كأول مؤسسة وطنية للتعليم العالي انشئت في دولة قطر ،وقد شهد النمو االقتصادي

تم قبوله فيه.

المزدهر في البالد دفعة نحو إصالح التعليم لتوفير فرص التعليم ما بعد المرحلة
الثانوية للمواطنين القطريين بهدف بناء قوة عاملة وماهرة من الخريجين المتخصصين

وقد خصصت جامعة قطر موارد كبيرة لتطوير البنية التحتية للقاعات الدراسية والحرم

بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ،وااللتزام بمبادئ رؤية قطر الوطنية ،2030

الجامعي وتزويدها بالمصادر القائمة على التكنولوجيا الحديثة مثل نظام تصوير

استراتيجية التنمية الوطنية ،واالستراتيجية الوطنية للصحة ،واالستراتيجية الوطنية

المحاضرات ،ونظام البالك بورد ،ونظام سيسكو ويبكس ( ،)CiscoWebExو

للبحوث.

وسائل التكنولوجيا المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة ،ومختبرات األبحاث المتقدمة،

ونظر لمكانة جامعة قطر
ا

تجهيز جيدا .وقد أثر هذا
ا
والمباني الحديثة الصديقة للبيئة ،ومرافق المكتبة المجهزة

ومركزها المتميز كمؤسسة للتميز األكاديمي والبحثي

بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية ،تتمسك الجامعة بالحفاظ على اللغة

بشكل إيجابي على أساليب التدريس واستمتاع الطلبة ببيئة التعلم.

العربية ،والتاريخ ،والتقاليد الثقافية لدولة قطر والعالم اإلسالمي.
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سنوات من تاريخ القبول في الدراسات العليا .وال يشمل ذلك الفترة التي يقضيها

اإلصالح في جامعة قطر

الطالب في البرنامج التأسيسي.

شرعت جامعة قطر في مشروع إصالح شامل منذ عام  ،2003مع التركيز على

ويتم منح الدرجة العلمية لكل طالب حقق جميع المتطلبات األكاديمية في برنامجه

ثالثة أهداف رئيسية هي :االستقاللية ،واإلصالح األكاديمي ،واإلصالح اإلداري

األكاديمي مع معدل تراكمي ال يقل عن  ،4/2.00في حين تقام حفالت التخرج بشكل

والمالي .وكان الهدف هو تحديث برامجها األكاديمية ،وتحويل عملياتها واجراءاتها

سنوي.

اإلدارية بحيث تصبح المركزية ،وذلك مع بقاء الهدف المحوري المتمثل في السعي
لتحقيق الكفاءة الشاملة وخلق تجربة أكاديمية عظيمة ومحفزة لطالبها.

لغة التواصل

وقاد هذا المشروع فيما بعد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  ،ورئيس
الجامعة األستاذة الدكتورة  /شيخة عبداهلل المسند ،ومكتب التخطيط والتطوير

دخلت العديد من التغييرات حيز التنفيذ في جامعة قطر ابتداء من ربيع عام .2012

المؤسسي.

فتم إعفاء طلبة البرامج التي تدرس باللغة العربية من متطلبات البرنامج التأسيسي،
وسيتم تقديم برامج أخرى لغة تدريسها اللغة العربية لدرجات علمية إضافية ،بما في

وقد أفضت جهود اإلصالح إلى إنشاء مجلس األمناء الذي يوجه سياسات وعمليات

ذلك الشؤون الدولية واإلدارة واالقتصاد .وتبقى اللغة العربية هي اللغة الرسمية

جامعة قطر بشكل أساسي .وكانت خطة اإلصالح سابقة للخطة االستراتيجية الشاملة

للتواصل اإلداري في الجامعة.

للجامعة  ،2013-2009والتي سلطت الضوء على التركيز على أولوية تعزيز جودة
التعليم واألبحاث وخدمة المجتمع ،والكفاءة المؤسسية .وضعت جامعة قطر الخطة

وتسعى الجامعة إلى توفير العديد من ساعات المقررات بقدر اإلمكان ،استنادا إلى

االستراتيجية لألعوام  2016-2013والتي ترتكز على أربعة جوانب رئيسية وهي

السعة االستيعابية في التخصصات المختلفة .كما يستمر القبول في جميع برامج

إثراء تجربة الطلبة وتعزيز الفاعلية المؤسسية وبناء سمعة دولية وتحقيق التميز

الجامعة بناء على القدرة التنافسية للمتقدمين والسعة االستيعابية للبرنامج األكاديمي،

األكاديمي.

ومع ذلك ،فيجب على جميع الطلبة التسجيل في مقررات المتطلبات العامة .ويمكن
االطالع على المعلومات الخاصة بالمتطلبات العامة على الموقع اإللكتروني لجامعة
قطر.

وكان أحد الجوانب الهامة لعملية اإلصالح هو تعزيز التزام الجامعة تجاه طالبها.
فمن خالل تنفيذ عدد من المبادرات واالستراتيجيات مثل البرنامج التأسيسي المعاد
هيكلته ،والسياسات المعدلة لإلنذارات األكاديمية واستبقاء الطلبة ،وبرنامج الخبرة

وتواصل الجامعة مسؤولية تعزيز اللغة العربية ،والتاريخ ،والثقافة ،والتقاليد من خالل

الجامعية لطلبة السنة األول ى في الجامعة ،فإن جامعة قطر تعزز من فرص تحفيز

البرامج التي تقدمها كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،وبرنامج اللغة العربية ،و

ونجاح الطلبة.

المناسبات واالحتفاالت ومنها يوم اللغة العربية والقرية الثقافية.

كما تتضمن تلك المبادرات مركز دعم تعلم الطلبة ،و مركز اإلرشاد األكاديمي
واستبقاء الطالب ،ونظام شكاوي الطلبة ،وتدريس األقران ،واشراف المعلم على

باإلضافة إلى ذلك ،يمتد دور جامعة قطر من خالل برنامج اللغة العربية لغير

الطالب ،واإلرشاد الطالبي .تُعتبر هذه الجهود جزءا من استراتيجية التطوير المؤسسي
التي تضع اهتمامات كل طالب على قائمة خططها من خالل دعم تطوير المهارات

الناطقين بها ،والذي يدرس فيه طلبة من مختلف أنحاء العالم ،وهو عبارة عن برنامج
مكثف في اللغة العربية لمدة عام ،وينظم بشكل متزامن زيارات إلى المواقع الثقافية

التعليمية وتعزيز كفاءتهم كطلبة أوال وخريجين فيما بعد من أجل المنافسة في سوق

والتاريخية في دولة قطر .ويقدم البرنامج عدة مستويات منها مبتدأ ومتوسط و متقدم،

العمل.

وهو يركز على وظائف اللغة ومهارات التواصل المتعلقة بالتحدث ،والقراءة ،والكتابة،

وتتجسد مشاركة الطلبة في الحياة الجامعية في جامعة قطر في المجلس التمثيلي

واالستماع والفهم.

الطالبي ،والذي أنشئ لخدمة مصالح الطلبة والمجتمع الجامعي.

البحث

نظام التعليم في جامعة قطر

تعتبر جامعة قطر البحث العلمي مجاال له أولوية قصوى ويتطلب التطوير والتوسع

يستند نظام التعليم في الجامعة على النظام األمريكي للفصل الدراسي والذي يتكون

لصالح الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والجامعة ككل ،بل والمجتمع القطري بشكل

من فترتين دراسيتين هما الخريف والربيع ،يتم حساب المقررات بالساعات الدراسية

عام .ويتجلى ذلك واضحا من خالل دمج البحث في كل جانب من جوانب التجربة

المكتسبة .ويتألف الفصل الدراسي من  16أسبوعا من الدراسة باإلضافة إلى الفصل

األكاديمية؛ وهي حقيقة انعكست في تمويل أبحاثها الذي بلغ  200مليون دوالر

الصيفي ،ويتم وضع الساعات الدراسية المكتسبة اعتمادا على مجال المقرر.

أمريكي في العام األكاديمي  2012-2011ووصل التمويل إلى  56مليون دوالر
أمريكي في العام األكاديمي .2013-2012

وقد تختلف مدة فترة الدراسة في جامعة قطر وفقا لمتطلبات كل برنامج ،بحيث ال
تتجاوز مدة الدراسة ثماني سنوات من تاريخ القبول في مرحلة البكالوريوس وأربع
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ويتأكد التزام الجامعة بتعزيز ثقافة البحث أيضا من خالل منتدى جامعة قطر السنوي

ويمثل المعرض السنوي للدراسة في الخارج والذي ينظمه مكتب البعثات الطريقة التي

للبحث ،وادخال العديد من مراكز البحث المتخصصة الجديدة المتميزة ،وافتتاح مجمع

درساتهم العليا في الجامعات
شجعت بها الجامعة الطلبة القطريين المتميزين لمتابعة ا

البحوث والعديد من المراكز البحثية المتخصصة ،وتركز تلك المراكز التي وصل

العالمية المرموقة.

مركز على مجموعة واسعة من المجاالت البحثية ،مثل البيئة ،والمحافظة
ا
عددها 12
على البيئة البحرية ،وجمع البيانات ،والتحليل اإلحصائي ،والطرق والسالمة المرورية،

وتماشيا مع التزام الجامعة بالتقطير ،يسهل مكتب البعثات احتياجات الطلبة

ومعالجة المواد ،واالبتكارات التكنولوجية ،وادارة المختبرات والسالمة ،وتطوير

وطموحاتهم في الحصول على دراسات الماجيستير والدكتوراه بأفضل الجامعات على

المعلمين.

مستوى العالم ،وذلك من خالل تعيين مجموعة من الباحثين في جامعة قطر بعد
التخرج حيث يساهمون بخبراتهم في بيئة التعليم والتعلم في الجامعة.

وهناك مبادرات تفتح آفاقا جديدة مثل مشروع الوقود الحيوي ،ومحطة لتحلية المياه،
ودراسة إعادة استخدام المياه ،وكلها من المشاريع البحثية في جامعة قطر الموجهة

هناك اليوم  52باحثا قطريا يدرسون في جامعات مختلفة بالخارج و  20طالبا

نحو معالجة القضايا التي تطرح نفسها في دولة تشهد نموا مطردا.

يحضرون لالنضمام إلى برنامج البعثات في العديد من الدراسات األخرى التي
مؤخر  13باحثا إلى
ا
ستضيف قيمة كبيرة للكادر األكاديمي في الجامعة .وقد انضم
الجامعة مؤهلين بالخبرات والمعارف الكبيرة التي اكتسبوها من دراساتهم بالخارج.

وحافظت جامعة قطر على مركزها األول في الفوز بدورات جوائز برنامج األولويات
الوطنية للبحث العلمي ،برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين ،والذي فازت به
الجامعة في إطار الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي .وفي الدورة السادسة

يتميز مكتب الدراسات العليا بدور محوري في دعم الدراسات العليا والبحث العلمي

لبرنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي  ،فاز باحثو جامعة قطر بعدد من الجوائز

والمنح الدراسية .ويعتبر الملتقى السنوي لطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس

بلغ  63جائزة من أصل  137جائزة نتيجة لمقترحات المشاريع البحثية المقدمة والتي

منصة لبناء عالقات فعالة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من أجل تطوير البحث

تمثل أكبر نسبة (بلغت حوالي  )%46لمقترحات المشاريع البحثية مقارنة بالمؤسسات

العلمي وتعزيز التعاون.

األكاديمية األخرى.
خالل العام األكاديمي  ،2013-2012قدمت جامعة قطر منحا طالبية داخلية بلغت
كذلك حققت الجامعة أيضا نسبة نجاح بلغت  %31.9في الدورة  13لبرنامج خبرة

قيمتها أكثر من  11مليون لاير قطري ،وقد خلقت تلك المنح بيئة تنافسية إيجابية،

األبحاث للطلبة الجامعيين ،فحصلت على تمويل لنحو  29بحثا من أصل  91مقترح

وشجعت الطلبة على المشاركة والتفوق في المشاريع ذات األهمية األكاديمية

مشروع بحثي.

والمجتمعية ،وكذلك تعزيز سمعة الجامعة من خالل طالبها الموهوبين.

وقد وظفت الجامعة أولوياتها البحثية أيضا في شراكات مع المؤسسات الحكومية

وتشجع جامعة قطر أيض ا على تبادل الزيارات مع الجامعات األجنبية والرحالت

وقطاع األعمال والصناعة ومنظمات المجتمع المدني .وقد شمل ذلك ،على سبيل

التدريبية والعلمية ،حتى يتمكن الطلبة من اكتساب المعرفة وتبادل وجهات النظر على

المثال ال الحصر ،إنشاء كراسي أستاذية في المجاالت البحثية المختلفة ،واتفاقيات،

المستوى الدولي.

ومذكرات تفاهم تعزز فرص التعاون للطلبة والكليات.

هيئة التدريس

الطلبة

تهدف جامعة قطر الستقطاب الكوادر المهنية والخبراء من ذوي الخبرة الواسعة في

تفخر جامعة قطر بطالبها وخريجيها ،وكانت قد بدأت بعدد  150طالبا في عام

الميادين المختلفة لضمان التميز األكاديمي المستمر في جميع كلياتها ،وضمان جودة

 ،1973وتزايد عددهم إلى ما مجموعه حوالي  15,000طالبا في العام األكاديمي

وتنوع الخبرات والتجارب الطالبية .وتضم هيئة التدريس في جامعة قطر (بحسب

 .2013-2012وتلتزم الجامعة بضمان نمط الحياة في الحرم الجامعي كبيئة ثرية

المؤهل) أساتذة ،أساتذة مشاركين ،وأساتذة مساعدين .ويتم دعم هذه المناصب من قبل

لتشجيع العمل التطوعي ،والمسؤولية المدنية ،والقيادة.

المحاضرين ومساعدي التدريس .كما يجلب األساتذة الزائرون أيضا خبرات تضاف
إلى خبرة التعليم/التعلم.

ويشارك طلبة جامعة قطر بفعالية في العديد من المناسبات الوطنية ونشاطات خدمة
المجتمع مثل معرض قطر المهني ،وتخطيط وتنفيذ المشاريع الخيرية في األعياد،

باإلضافة إلى ذلك ،فالخبراء المعينين في مناصب كرسي األستاذية في جامعة قطر

وتنظيم حفل اليوم الوطني في جامعة قطر ،باإلضافة إلى العديد من الجمعيات

يشرفون على بحوث الدراسات العليا واألنشطة التدريبية بالتعاون مع شركات الصناعة

واألندية األكاديمية والالصفية .كما أصبحت العديد من الفعاليات الطالبية واألنشطة

لتزويد الطلبة بالخبرات العملية في المواقع الميدانية وبيئات العمل.

الالصفية ،مثل القرية الثقافية ،ويوم الرعاية والتدريب ،وكذلك يوم األندية الطالبية،
ضمن الفعاليات الدائمة في التقويم األكاديمي.

خدمة المجتمع
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تُعد خدمة المجتمع أولوية ذات مكانة عالية من أولويات جامعة قطر .و كأولوية مثل
البحث العلمي في الجامعة ،تحتل خدمة المجتمع جزءا من بيئة التعلم ،تعزز الحياة
األكاديمية للطلبة والحياة الالصفية في الجامعة.
إن تقديم خدمات مجتمعة متميزة هو جزء ال يتج أز من الخطة االستراتيجية للجامعة،
ويتماشى هذا الهدف مع أهداف أخرى موضحة في رؤية قطر الوطنية 2030
ويعد هذا الهدف من ضمن متطلبات
واستراتيجية التنمية الوطنية (ُ ،)2016-2011
وشروط الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس ،وهي الهيئة االعتمادية التي تسعى جامعة
قطر للحصول على االعتماد منها.
وتتضمن مختلف نشاطات خدمة المجتمع التي تقدمها جامعة قطر على مستوى
الجامعة والكليات ،واألقسام ،وأعضاء هيئة التدريس والطالب ،بناء قدرة وطنية كبيرة،
وفرصة لمشاركة الخريجين ،والتدريب على التطوير المهني ،وحمالت صحية ،وبرامج
التوعية بالمدارس الثانوية ،والمحافظة على البيئة ،ومصادر المكتبات ،وخدمات الدعم
اإلرشادية والبحث والتعاون.

االعتماد
تنظر جامعة قطر لالعتماد الدولي كخطوة حاسمة في تحقيق هدفها كمؤسسة للجودة
والتميز .ومع أخذ ذلك في االعتبار ،فقد شرعت الجامعة في مشروع طويل األمد
لتحقيق االعتماد الدولي لكلياتها وبرامجها ومقرراتها .وقد نجحت الجامعة في الحصول
على االعتماد من هيئات االعتماد الدولية الرائدة ،وتسعى الجامعة اآلن للحصول على
االعتماد من الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس بالواليات المتحدة األمريكية.
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باستخدام رقم القيد وكلمة المرور الخاصة بكل منهم من خالل الموقع التالي:
http://mybb.qu.edu.qa
الشبكة الالسلكية :الشبكة الالسلكية في الحرم الجامعي هي أكبر شبكة السلكية في

خدمات الحرم الجامعي

أي حرم جامعي في دولة قطر ،وهي تتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،والموظفين
االتصال باإلنترنت من أي مكان داخل الحرم الجامعي.

الحرم الجامعي

مكتب المساعدة :يقوم مكتب المساعدة لخدمات لتكنولوجيا المعلومات بمساعدة الطلبة

تقع جامعة قطر على الحافة الشمالية من مدينة الدوحة ،على ُبعد  16كيلومتر تقريبا
من مركز المدينة .وباإلضافة إلى الحرم الجامعي الرئيسي ،تمتلك الجامعة مزرعة

وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بشأن األسئلة المتعلقة بالكمبيوتر المكتبي
والمحمول ،تثبيت البرامج /التطبيقات المرخصة  ،وما يتعلق باالتصال عن بعد،

للتجارب تقع على بعد  65كيلومتر إلى الشمال من مدينة الدوحة.

واالتصال بشبكة الجامعة الداخلية ،ومعلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور ،والبريد
اإللكتروني ،والفيروسات وأي مسائل أخرى.

تم بناء الحرم الجامعي الرئيسي في جامعة قطر على مساحة إجمالية قدرها  8كيلو
متر مربع ،مع تصميم هندسي معماري يجمع بين التميز والحداثة مع الحفاظ على

نظام تسجيل المحاضرات :يتم تزويد كافة قاعات المحاضرات بنظام تسجيل

المثل العليا للتصاميم القطرية التقليدية .وتقدم للطلبة مجموعة واسعة من الخدمات في

المحاضرات المتكامل مع نظام البالك بورد ،وذلك من أجل تعزيز التعليم الجامعي

الحرم الجامعي بهدف إثراء خبراتهم األكاديمية واالجتماعية سواء أثناء دوامهم أو بعد

وتجربة التعلم .و بعد كل محاضرة ،تتاح المحاضرات المسجلة للطلبة وأعضاء هيئة

ساعات الدراسة.

التدريس كملف فيديو بواسطة البالك بورد .ويتم رفع المحاضرات على االنترنت بشكل
دائم ،لذلك يمكن للطلبة الرجوع إلى محاضرة محددة في أي وقت خالل مدة التحاقهم

تكنولوجيا المعلومات

بالمقرر في الجامعة.
نظام احضر جهازك الخاص  :BYODبإمكان الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في

تلتزم خدمات تكنولوجيا المعلومات بتوفير أفضل البنى التحتية ،والتطبيقات ،والخدمات

الجامعة احضار أجهزتهم الخاصة بهم ،حيث يمكنهم تسجيل وتوصيل ما يصل إلى

لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة وموظفي جامعة قطر .ويمكن لجميع الطلبة

أربعة أجهزة السلكية مختلفة كحد أقصى بشبكة الجامعة الالسلكية (.)Wi-Fi

وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من الوصول اآلمن إلى خدمات الجامعة التالية:
البوابة اإللكترونية ( :)myQUوهي البوابة اإللكترونية لجامعة قطر ،وهي إطار

معلومات االتصال بمكتب المساعدة لخدمات لتكنولوجيا المعلومات

عمل على شبكة اإلنترنت يوفر الوصول المركزي إلى البريد اإللكتروني ،والتقويم،

الهاتف 3456-4403 )974+( :

والخدمات اإلدارية وأدوات القاعات الدراسية ،ومعلومات أخرى من خالل اسم مستخدم

البريد اإللكتروني helpdesk@qu.edu.qa :

واحد وكلمة مرور واحدة .وللوصول إلى البوابة اإللكترونية ،يمكن استخدام أي

الموقع http://its.qu.edu.qa/ :

متصفحات اإلنترنت الرئيسية للذهاب إلى  http://my.qu.edu.qaوتسجيل الدخول

ساعات العمل:

باستخدام رقم القيد وكلمة المرور الخاصة بكل مستخدم.

 7:30ص إلى  7:30م  ،أيام األحد إلى األربعاء
 8:00ص إلى 3:00م  ،ايام السبت

نظام الخدمة الذاتية ( :)myBannerبانر هو نظام معلومات فعال يقوم بتمكين
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من الوصول إلكترونيا لتسجيل المقررات،
وخدمات الحذف واإلضافة ،والجداول الدراسية ،واالطالع على الدرجات ،ودفع الرسوم

المرافق والموارد

الدراسية إلكترونيا.

األ لعاب الرياضية

البريد اإللكتروني :توفر الجامعة لكافة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين حسابا

توفر جامعة قطر للطلبة وأعضاء هيئ ة التدريس ،والموظفين ،والمجتمع القطري

للبريد اإللكتروني بالجامعة .ويمكن الوصول إلى هذا الحساب عن طريق برامج البريد

مجموعة كبيرة من المرافق الرياضية والترفيهية إلثراء تجربتهم األكاديمية .وتتوفر

اإللكتروني المستخدمة أو من خالل البوابة اإللكترونية .ويعد حساب البريد اإللكتروني

العديد من المعدات الرياضية وصاالت األلعاب والتدريب التي تمكنهم جميعا من

الجامعي وسيلة التواصل الرسمية بين الجامعة والطلبة والموظفين.

قضاء وقت ممتع .وتدعم جامعة قطر العديد من المرافق الرياضية بما في ذلك ملعب
كرة القدم  ،ومجمع الرياضيات المائية الذي يقدم مجموعة متنوعة من اآلالت

البالك بورد :نظام البالك بورد للتعلم هو نظام إدارة المقررات ،والذي يوفر للطلبة مواد

الرياضية لتحفيز وتنشيط القلب واألوعية الدموية ،وكذلك األوزان الحرة ،واالت تخفيف

وملفات المقررات ،ومساحة للنقاش ،والمحادثات االفتراضية ،والتقييم اإللكتروني،

الوزن ،وهناك أيضا مرافق رياضية للطالبات تحتوي مجموعة واسعة من األلعاب

ومركز مخصص للمصادر األكاديمية .ويمكن للطلبة الدخول إلى البالك بورد

واألنشطة ،و صالة لأللعاب الرياضية.
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وجميع هذه المرافق متاحة طوال أيام األسبوع من  8:00صباحا حتى  10:00مساء.
لمزيد

من

المعلومات،

يرجى

االتصال

بقسم

الرياضة

والترفيه

حساب تويتر@QUFSS :
حساب الفيسبوكwww.facebook.com\QUFSS :

على

 sports@qu.edu.qaأو .44033800

ساعات العمل (قسم الخدمات الغذائية) :األحد  -الخميس  7:30ص  2:30 -م

الخدمات المصرفية

ساعات العمل (منافذ توفير الخدمات الغذائية):

يتوفر للطلبة والموظفين سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية من خالل فرعين

الكافيتيريا

للبنوك المحلية وعدد من أجهزة الصراف اآللي في المواقع الرئيسية بالحرم الجامعي.

البنات

ويقدم بنك قطر الوطني وبنك الريان مجموعة كاملة من الخدمات ،وفروعهما بالحرم

مبنى البنات الرئيسي 106

الجامعي مفتوحة طوال أيام األسبوع من  8:00صباحا إلى  1:00ظه ار.

مكتبة بيع القرطاسية

مبنى األنشطة  -بنات

القرطاسية واللوازم الدراسية األخرى ،وأدوات الدراسة والبحث ،وعلب الطالء والمواد
الفنية ،والكتب باللغتين العربية واإلنجليزية ،فضال عن المجالت ومستلزمات
الحواسيب .كما تقدم خدمات تصوير الوثائق.

درسية
الكتب ال ا

درسية
الدرسية لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة كافة الكتب ال ا
توفر قسم الكتب ا

 7:00ص
 7:00ص

 7:00م

مبنى الصالة الرياضية

 7:30ص

 4:00م

كلية اإلدارة واالقتصاد

 7:00ص

 8:30م

كلية التربية

 7:00ص

 7:00م

أنشطة البنات

 7:00ص

 9:30م

مجمع المطاعم

 7:30ص

 7:00م

المكتبة الجديدة

 7:00ص

 9:30م

واإللكترونية المصممة لدعم المناهج الدراسية الخاصة بهم .وكجزء من مبادرة الجامعة

البنين

لتعزيز اكتساب المهارات التعليمية وتعزيز البحوث ،تسهم الجامعة بنسبة  %50من

كلية الهندسية – ممر رقم

درسية واإللكترونية التي يفوق سعرها  50لاير قطري .ولمزيد
السعر االجمالي للكتب ال ا
من

المعلومات،

تقدم جامعة قطر مرافق واسعة لتناول الوجبات داخل حرمها الجامعي

 7:00ص

 8:00م

8

الرابط:
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.http://www.qu.edu.qa/students/services/textbooks/index.php

الخدمات الغذائية

 7:00ص –  7:00م و  7:00ص –  4:30م
 4:30م

مجمع المواقف

تقع المكتبة في مبنى مجمع المطاعم في قسم الطالبات ،وتبيع مجموعة واسعة من

يرجى

 7:00ص –  7:00م و  7:00ص –  6:30م

و 161
كلية اآلداب والعلوم  1و 2

زيارة

مواعيد بدء وانتهاء الدوام

 7:00ص –  7:00م و  7:00ص –  4:30م

و 138

و هي

تناسب العديد من االذواق  .يضم قسم البنات مجمع المطاعم و  14كافتيريا .بينما
يضم قسم البنين  9كافيتيريات منفصلة .كما يضم الحرم الجامعي مقاهي عالمية مثل

مبنى األنشطة للبنين

 7:00ص

 6:00م

مبنى التأسيسي  -بنين

 7:00ص

 4:00م

كلية اإلدارة واالقتصاد

 7:00ص

 8:30م

مجمع الرياضات المائية

 9:30ص

 9:00م

المكتبة الجديدة

 7:00ص

 9:30م

ستاربكس ،وكوفي تايم ،وكوفي بين وتي ليف ،وكوستا.
الموقع:

معامل الكمبيوتر

المقر الرئيسي :مجمع المطاعم ،طابق الميزانين  ،المكتب رقم .2

يتوفر عدد كبير من معامل الكمبيوتر في جميع أنحاء الحرم الجامعي لبحوث الطلبة
والواجبات الجامعية .ويجب على الطلبة االتصال مباشرة باألقسام األكاديمية للحصول

منافذ توفير الخدمات الغذائية:

على معلومات محددة تتعلق بمعامل الكمبيوتر الفردية والمصادر الخاصة بكل كلية.

البنات :كلية اآلداب والعلوم ،ومبنى البنات الرئيسي ،ومبنى األنشطة الطالبية ،و
مجمع المواقف ،ومبنى الصالة الرياضية ،ومبنى كلية اإلدارة واالقتصاد ،ومجمع

مراكز خدمات الطباعة والتصوير

المطاعم ،والمكتبة الجديدة.

توفر جامعة قطر خدمات النسخ ،والطباعة ،والتغليف الحراري ،والمسح الضوئي في

البنين :كلية الهندسة (ممر رقم  ،)8ومبنى البنين الرئيسي ،ومبنى األنشطة الطالبية،

ال مراكز  ،والتي تقع في مباني األنشطة الخاصة بالطالبات والطالب وفي مبنى

ومبنى التأسيسي ،ومبنى كلية اإلدارة واالقتصاد ،ومجمع الرياضات المائية ،والمكتبة

المكتبة .ويمكن للطلبة أيضا استخدام خدمة الطباعة أونالين من خالل البوابة

الجديدة.

اإللكترونية للجامعة .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الرابط أدناه:

الهاتف4403-3865 5970\5975 :

http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/primary_services/cop

البريد اإللكترونيfoodservices@qu.edu.qa :

y_center.php
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قاعات اإلنترنت

تم تأسيس المركز باعتباره مركز بحثي متعدد التخصصات ،وهو يجمع بين أحدث
األجهزة والمرافق والموظفين الخبراء .ومركز المواد المتقدمة هو محور األنشطة

تتوفر قاعات اإلنترنت للطلبة في مباني األنشطة الطالبية في قسمي البنين والبنات،

البحثية لعلوم المواد الهندسية في دولة قطر ،ويهدف إلى تطوير قاعدة معلوماتية في

وتوفر قاعات اإلنترنت أيضا االتصال الالسلكي باإلنترنت ،وهي متاحة طوال أيام

مجال التصميم ،والتوليف ،والتوصيف وكذلك المعالجة الذكية للمواد المتقدمة.

األسبوع من  8:00صباحا إلى  05:00مساء .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
الرابط أدناه:

ولتلبية احتياجات التطبيقات التكنولوجية المحتملة ،يهتم مركز المواد المتقدمة بالبحوث

http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/primary_services/net

التطبيقية في مجاالت تقنية النانو ،والمركبات ،والتآكل نتيجة التفاعالت الكيميائية أو

_hall.php

اإللكتروكيميائية ،ومواد البناء ،وتقييم دورة الحياة .وقد نفذ المركز أيضا برنامجا
متكامال لتدريب الخريجين ركز على كال من توليف وتوصيف المواد والتقنيات التي

الخزائن

تغطي مجموعة واسعة من المواد والتحقيقات التجريبية .وعالوة على ذلك فإن مركز

توفر جامعة قطر خزائن في مختلف المباني في أقسام الطالب والطالبات  .لمزيد من

المواد المتقدمة يقدم خدمات المسئولية المجتمعية وكذلك الدورات التدريبية المهنية

المعلومات ،يرجى زيارة الرابط أدناه:

للشركات الصناعية .لمزيد من التفاصيل والتطبيقات ،يرجى زيارة موقع المركز التالي:

http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/lockers/index.php

http://www.qu.edu.qa/offices/research/CAM/index.php

بطاقة الطالب الجامعية

بطاقة الطالب الجامعية هي جزء من برنامج البطاقة الواحدة ،وتستخدم بشكل أساسي

وحدة المختبر المركزي

في الحرم الجامعي كبطاقة تعريفية كما تلبي كذلك أغراضا أخرى ،مثل :الدخول إلى

توفر وحدة المختبر المركزي الدعم التحليلي والتقني ،واالستشارات لخدمات األنشطة

مرافق الجامعة ،واستعارة مواد المكتبة ،وشراء الكتب من قسم الكتب الدراسية،

البحثية واحتياجات االختبار .وتعمل الوحدة أيضا على تحسين ورفع مستوى األداء

باإلضافة إلى الحصول على العديد من الخدمات األخرى في الجامعة ،

العملي للموظفين الفنيين والطلبة ،وكذلك لتوفير التدريب العملي في استخدام األدوات

للحصول على معلومات إضافية بخصوص بطاقة الطالب الجامعية  ،يرجى زيارة

التحليلية ألعضاء الجامعة.

موقعنا على الرابط التالي:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/uni_id_card/index.ph

مركز الدراسات البيئية

p

يقود مركز الدراسات البيئية العديد من جوانب التحليل البيئي على النباتات والحيوانات

في المناطق الطبيعية الهامة .وغالبا ما تتعاقد الحكومة أو المؤسسات الخاصة خارج

المسجد

الجامعة مع المركز لتقديم االستشارات وتقييم األثر المحتمل للتنمية الصناعية.

ال يقتصر دور مسجد الجامعة فقط كمركز ديني ،ولكنه معلم معماري يقع على حافة

ويستخدم المركز مجموعة واسعة من المعدات التقنية ،بما في ذلك سفينة األبحاث

الحرم الجامعي ،وفيه يتجسد تراث دولة قطر .وعلى الرغم من أن قسم الطالبات ال

المتطورة إلجراء التجارب وجمع البيانات.

يوجد فيه مسجد مركزي أو مكان مخصص للصالة ،إلى أن غرف الصالة تتوفر في
العديد من المباني وهي مؤثثة بشكل مناسب إلقامة الصلوات ومخصصة لإلناث فقط.

مركز أبحاث الغاز

يدعم مركز أبحاث الغاز اتحاد كبير من الشركات الصناعية الوطنية والمتعددة

مكتب البريد

الجنسيات ،ويتناول معالجة المشاكل والتحديات والفرص التي تواجه قطاع معالجة

مكتب البريد في الحرم الجامعي هو فرع من فروع كيوبوست ،والذي يقدم مجموعة

الغاز في دولة قطر .ويقوم المركز بإجراء البحوث والتطوير في المجاالت المتعلقة

متنوعة من الحلول لتلبية االحتياجات البريدية للطلبة أو لهيئة التدريس ،سواء أكانت

باحتياجات أعضاء االتحاد ،ويقوم بتوجيه موارده نحو مجالين :إدارة األصول /تحسين

إرسال البريد العاجل أو الطرود أو البريد الدولي .ويقع هذا المكتب في مبنى أنشطة

العمليات ،والتنمية المستدامة .ويقدم مركز أبحاث الغاز برنامجا تدريبيا مكثفا

الطالبات.

باإلضافة إلى االنخراط مع المجتمع ككل من خالل المسابقة السنوية "غازنا
."GASNA

وحدات ومراكز ومعاهد البحث

مكتب البحث األكاديمي

يوجد في جامعة قطر أربعة مراكز أبحاث :وحدة المختبر المركزي ،ومركز أبحاث

أنشئ مكتب البحث األكاديمي في عام  ،2007ويعمل تحت مظلة مكتب نائب رئيس

الغاز ،ومركز الدراسات البيئية ،ومركز المواد المتقدمة.

ال جامعة لشؤون البحث .ومنذ ذلك الحين ،عمل مكتب البحث األكاديمي كمصدر
حيوي لهيئة التدريس فيما يتعلق بإعداد و تقديم المقترحات ،والمصادر ،وفرص

مركز المواد المتقدمة
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التمويل ،ومراجعة الميزانيات ،والتقيد بسياسات واجراءات الجامعة والرعاة ،وتعزيز

منذ إنشاء مكتب التعليم المستمر في عام  ،1995قدم المكتب دورات وورش عمل

التكنولوجيا في الجامعة.

جرى تصميمها خصيصا للتعليم المستمر ،وذلك بالتعاون مع األقسام األكاديمية
المختلفة .وعلى امتداد عدة سنوات ،اظهرت البرامج التدريبية المبنية على االحتياجات

مكتب إدارة الجودة

الفعلية للمجتمع ،حجم الطلب المتزايد من قبل األفراد والمؤسسات لمزيد من هذه
البرامج.

يسعى مكتب إدارة الجودة لتعزيز الفعالية المؤسسية ،وتوسيع قدراتها ،وغرس ثقافة
التحسين المستمر واألداء المتميز ،وذلك بالتعاون مع نائب رئيس الجامعة لشؤون

يقدم المكتب البرامج التالية :

البحث ،واإلدارة العليا وموظفي المراكز والوحدات التابعة لمكتب نائب رئيس الجامعة
لشؤون البحث.
وكان مكتب إدارة الجودة قد أنشئ لضمان وجود سياسات وممارسات إدارية متسقة،

برامج عامة

والربط بين االختبار ونتائج مراقبة الجودة ،وتشجيع أفضل الممارسات في مجال تبادل

يتم تقديم مقررات باللغة اإلنجليزية (التجارية أو العامة) وباللغة العربية .وهي متوفرة

الخبرات ،والقضاء على االزدواجية في الجهود .إن مكتب إدارة الجودة يعمل على

لكل من جامعة قطر والجمهور عامة .التسجيل والوثائق الخاصة بالمقرر موجودة

المساعدة في توجيه المراكز والوحدات في رحلتهم نحو التميز في األداء .ومن أجل

على اإلنترنت.

تحقيق أداء متميز ،يعمل المكتب مع مراكز البحوث والوحدات للقيام باستثمارات مثمرة

عقود (خاصة)

في مصادرنا القيمة ،وعلى رأسهم أبناء الوطن ،بحيث نترجم رسالة جامعة قطر بتقديم
خدمات عالية الجودة لعمالئنا.

وهي مقررات محددة يتم وضعها حسب احتياجات الهيئات الحكومية أو الخاصة،
على أن يكون هناك حد أدنى لعدد الحضور ،وهذه المقررات ليست متاحة ألي
شخص يعمل في جهة أخرى غير الجهة الطالبة.

معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

تأسس معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية في عام  2008ويعمل تحت

برامج تمنح شهادات

القضايا المتعلقة بتنمية ورفاه المجتمع القطري في المجاالت االجتماعية واالقتصادية

التي تؤهل للعمل وتعزز الكفاءة الشخصية .وهي متاحة للجمهور ،ويمكن دراستها من

مظلة مكتب رئيس الجامعة .وتتمحور رسالته حول إجراء البحوث عالية الجودة بشأن

يتوفر عدد من البرامج التي تمنح شهادات معينة مثل (  ، ICDL ،CPAوغيرها)

والثقافية .ومع وجود وحدة مسح متطورة للعمليات وموظفين ذوي الخبرة من الباحثين

قبل األفراد في المنزل .لمزيد من المعلومات حول هذه البرامج وكيفية التقديم ،يرجى

ومساعدي الباحثين ،يقوم معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية بإجراء

زيارة موقع مكتب التعليم المستمر على الرابط التالي:

دراسات وطنية واقليمية تستند إلى أفضل الممارسات في مجال البحث المسحي .وهو

http://www.qu.edu.qa/offices/ceo/programs/certificate_programs

يزود هيئة التدريس والطلبة المهتمين بمنصة للتعاون في مشاريع متنوعة مع

/index.php

المواضيع التي تتراوح بين التعليم والقيم إلى النوع االجتماعي والصحة وهجرة اليد
العاملة.
ويتم تشجيع الطلبة الراغبين في متابعة البحوث في الجامعة لزيارة ومعرفة المزيد عن

مكتبة الجامعة

هذه المراكز ،والعمل مع المدربين لتطوير المشاريع التي تتناسب مع أهدافهم .وتقدم
جامعة قطر عددا من المنح ومصادر التمويل ،باإلضافة إلى دورها البارز في

تحتضن جامعة قطر مكتبة حديثة لتلبية احتياجات الطلبة والموظفين والمجتمع

الحصول على المنح الخارجية واالعتراف من الهيئات المتخصصة مثل برنامج

القطري  .وهي كمؤسسة ملتزمة بالتميز األكاديمي فضال عن حفاظها على الثقافة

األولويات الوطنية للبحث العلمي وبرنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين .وتتوفر

العربية وتوسيع انتشارها.

معلومات إضافية على موقع الجامعة على الرابط التالي:

تم تدشين مبنى المكتبة الجديد في أكتوبر  ،2012وهو مصمم لمجاراة التوسع في

http://www.qu.edu.qa/offices/research/index.php

البرامج األكاديمية بجامعة قطر وتزايد أعداد الطلبة .تقع المكتبة في الجزء المستحدث
من الحرم الجامعي ،وتتألف من خمسة طوابق مصممة لسعة قصوى تبلغ مليون

مكتب التعليم المستمر

مجلد .وخصص الطابقان األرضي واألول للبنات وأعضاء هيئة التدريس ،والموظفين،
والزوار ،في حين تم تخصيص الطابق الثاني للبنين.

يعتبر المكتب حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع .ويقوم المكتب بتحديد وتلبية
االحتياجات التدريبية الفعلية للمجتمع من خالل برامج تدريبية متخصصة ،باإلضافة

ويستطيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،والموظفين والطلبة استعارة ،وحجز ،وحتى

إلى برامج التحضير والتأهيل للشهادات المهنية والدولية ،ويمكن المجتمع من االستفادة

طلب الكتب من المكتبات األخرى من خالل خدمات اإلعارة التبادلية بين المكتبات.

من الخبرات والتجارب والمصادر المتاحة في الجامعة.

كما تتوفر في المكتبة خدمات التصوير والخدمات المرتبطة بمكتبة المعلومات خالل
ساعات العمل الرسمية من  7:30صباحا حتى  10:00مساء خالل أيام األسبوع
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رقم الهاتف(+974) 4403 3295 :

ومن الساعة  8:00صباحا حتى الثالثة عص ار أيام السبت .كذلك تحتوي مكتبة
جامعة قطر على مجموعة مهمة من المصادر االلكترونية ،بما في ذلك االشتراك في

عيادة البنين :تقع بمبنى النشاط الطالبي (بنين) – الطابق األرضي ،تتوفر فيها

العديد من الدوريات األكاديمية ،والكتب والمطبوعات االلكترونية األخرى .ويمكن

الممرضات لتقديم الخدمات الطبية األساسية

الوصول الى هذه المصادر من خالل موقع المكتبة اإللكتروني من داخل الجامعة

مواعيد العمل :من الساعة  7:30صباحا –  2:30عص ار

ومن خارجها ،ولمزيد من المعلومات عن المكتبة وخدماتها ،يرجى زيارة الرابط

رقم الهاتف(+974) 4403 3287 :

التاليhttp://library.qu.edu.qa :

السكن الطالبي
العيادة الطبية

يحق ل لطلبة الذين يدرسون في جامعة قطر تقديم طلب للحصول على سكن طالبي.
وتوفر الجامعة بيئة سليمة وآمنة للطلبة لالستمتاع بتجربتهم األكاديمية بعيدا عن

عيادة الجامعة هي عيادة خارجية لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية للطالب،

منازلهم .ويجري بناء سكن للطلبة ومجتمع للتعلم على أحدث المستويات وسوف يتوفر

أعضاء هيئة التدريس ،الموظفين والزائرين وفقا لسياسات المجلس األعلى للصحة.

قريبا السكن للطلبة في الحرم الجامعي.

تضم العيادة الطبية طاقم من األطباء ،الممرضات والصيادلة لتأمين السالمة للحاالت
الطارئة ،توفير الرعاية الطبية و المساهمة في برامج التوعية الصحية لمنتسبي

وفي الوقت الحاضر ،تم توفير سكن الطلبة خارج الحرم الجامعي ،والذي يوفر موقعا

الجامعة.

مريحا وبيئة تعليمية إيجابية ،ووسائل نقل من والى الجامعة ،في حين تم تأثيث الغرف

خدمات العيادة

بالكامل وتوفير أماكن مريحة للجلوس .وتقع الصاالت والمساحات المشتركة في جميع
أنحاء المبنى مما يتيح للطلبة فرصة التواجد معا للدراسة والترفيه .يتوفر أيضا معمل

تقديم اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة في أماكن حدوثها.

للكمبيوتر في السكن الطالبي.

تحويل الحاالت الحرجة إلى طوارئ مستشفى حمد العام بمرافقة إحدى ممرضات

ومن أجل ضمان أفضل تجربة ممكنة للجميع ،قامت جامعة قطر بتطبيق مبادئ

العيادة.

توجيهية وسياسات للسالمة ،نرجو منك االطالع عليها في موقع اإلنترنت التالي:

تقديم الخدمات العالجية للحاالت المرضية والتي تشمل إجراء الكشف الطبي ،وصف

www.qu.edu.qa/ar/offices/housing_department

و صرف العالج المناسب .
خدمة متابعة الحوامل للعناية باألم الحامل وجنينها أثناء الحمل.
برنامج الرعاية الصحية ألطفال مركز الطفولة المبكرة.

مواقف السيارات في الحرم الجامعي

تحويل المرضى للعيادات التخصصية المختلفة التابعة للمجلس األعلى للصحة.
توفير الدعم الطبي الالزم خالل فترات االمتحانات ،وفعاليات الجامعة وأيام التخرج اذا

تتوفر العديد من مواقف السيارات لسيارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة

اقتضت الحاجة.

والزوار ،بما في ذلك مناطق محددة خصيصا للطلبة أو الموظفين .وتعمل الجامعة

المساهمة في نشر الوعي والتثقيف الصحي بين منتسبي الجامعة من خالل:

على توسيع الحرم الجامعي عن طريق إضافة المزيد من أماكن وقوف السيارات،

تنظيم واقامة الندوات وورش العمل الصحية .
توفير النشرات والكتيبات وتقديم االستشارات الطبية.

والحد من مسافات السير على األقدام إلى مرافق الجامعة قدر اإلمكان .

الموقع ومواعيد العمل وأرقام الهواتف

األمن والسالمة في الحرم الجامعي

رقم الطوارئ)+974 44035050( : :

تلتزم إدارة األمن والسالمة بتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة مع إبقاء مجتمع الجامعة
مطلعا على شؤون األمن داخل الحرم الجامعي .ويتم إصدار تصاريح للزيارة خاصة

العيادة الرئيسية (بنات) :تقع بالساحة الرئيسية بمبنى البنات ،تقدم العيادة خدماتها

باألفراد والشركات والخريجين والمشاركين في المؤتمرات ،كما تصدر تصاريح

للطالبات ،الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ،بإمكان أي شخص االتصال بالعيادة

السيارات لكافة الطلبة .للحصول على معلومات إضافية ،يرجى زيارة موقع إدارة

لطلب الدعم في موقعه.

العمليات

مواعيد العمل :من الساعة  7:30صباحا –  7:30مساء

والمرافق

الجامعية:

http://www.qu.edu.qa/offices/businessop/services/index.php

االستقبال(+974) 4403 3294 :

فاكس(+974) 4403 3286 :

المفقودات والموجودات

عيادة كلية اآلداب والعلوم (بنات) :تقع عند المدخل الرئيسي لمبنى كلية اآلداب

والعلوم (بنات) ،)،تتوفر فيها الممرضات لتقديم الخدمات الطبية األساسية

تعتبر خدمة المفقودات والموجودات المسئولة عن االحتفاظ وتسليم أي مادة مفقودة

مواعيد العمل :من الساعة  7:30صباحا –  2:30عص ار

داخل الحرم الجامعي .وتكون الطريقة الرسمية لإلبالغ عن المادة المفقودة إما بزيارة
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قسم الخدمات الطالبية بمبنى النشاط الطالبي أو عن طريق تقديم بالغ الكتروني من
موقع

خالل

الجامعة.

لمزيد

من

المعلومات

يرجى

زيارة

الرابط

http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/lost-and-found.php

بطاقة الطالب الجامعية
بطاقة الطالب الجامعية هي جزء من برنامج البطاقة الواحدة ،وتستخدم بشكل أساسي
في الحرم الجامعي كبطاقة تعريفية كما تلبي كذلك أغراضا أخرى ،مثل :الدخول إلى
م ارفق الجامعة ،استعارة مواد المكتبة ،وشراء الكتب من متجر الكتب الدراسية،
باإلضافة إلى الحصول على العديد من الخدمات األخرى في الجامعة .للحصول على
معلومات إضافية بخصوص بطاقة الطالب الجامعية  ،يرجى زيارة موقعنا على الرابط
التالي:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/uni_id_card/index.ph
p

خدمات المواصالت
توفر جامعة قطر خدمات المواصالت التالية:


حافالت المواصالت للطالبات من والى الجامعة.



حافالت المواصالت بين السكن الطالبي والجامعة للطالب والطالبات.



حافالت المواصالت للرحالت العلمية والتعليمية التي تنظمها أقسام
الجامعة المختلفة.



الجامعة اكسبريس :خدمة الحافالت المجانية التي تنقل الطلبة في أنحاء
الحرم الجامعي.

للحصول على معلومات إضافية ،يرجى زيارة موقع خدمات المواصالت:
http://www.qu.edu.qa/students/services/tra/index.php
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تقدم الجامعة للطلبة والخريجين ولهيئة التدريس والموظفين مجموعة واسعة من الفرص
لممارسة الرياضات التنافسية والترفيهية .على مدار العام ،يتم منح الطلبة الفرصة
للتنافس ضد الفرق األخرى في الجامعة ،والفرق من جامعات أخرى ،أو المجتمع

الخدمات والدعم الطالبي

المحلي.
وقد صممت هذه البرامج لتعزيز مناخ العمل كفريق وفرص القيادة لجميع المشاركين.
كذلك ،توفر الجامعة دروس تعليمية في السباحة ،واإلسعافات األولية وغيرها من

المشاركة المجتمعية وتعلم المسؤولية

الدروس التي تهم الطلبة .باإلضافة إلى ذلك ،تتوفر في كثير من األحيان ورش عمل
ودورات تدريبية معتمدة في مجموعة متنوعة من المجاالت.

توفر جامعة قطر نظام دعم وخدمة الطلبة بحيث تشجعهم على اتخاذ خيارات هامة
تتعلق بخبراتهم االجتماعية والنفسية والتعليمية ،فضال عن تنميتهم الشاملة .وتهتم

تجهيز
ا
وعالوة على ذلك ،تتيح الجامعة إمكانية استخدام ثالثة مرافق رياضية مجهزة

جامعة قطر ببناء مجتمع واعي ،فتقوم بإشراك الطلبة في مختلف مبادرات خدمة

جيدا ،بما في ذلك مجمع الرياضات المائية للرجال ،وملعب ومجمع رياضي داخلي

المجتمع التي تؤدي إلى تطور شخصية الفرد.

للطالبات .ويضم المجمع المائي حمام غطس وحمام سباحة أولمبي ،وحمام سباحة
لتدريب األطفال .ويمكن ممارسة مجموعة متنوعة من الرياضات في المالعب بالهواء

ويتم تشجيع طالب جامعة قطر على المشاركة في مجموعة واسعة من برامج خدمة

الطلق ،بما في ذلك كرة المضرب والكرة الطائرة ،وكرة السلة .كما يتوفر ملعب لكرة

المجتمع والتعلم الرامية إلى تعزيز المشاركة والمسؤولية المدنية ،وذلك في إطار تقدير

القدم ومسار للركض متاحين الستخدام الطلبة على مدار العام .كما توجد صالة

تميز الثقافة القطرية ،فضال عن خوض الطلبة لتجارب متنوعة .

تجهيز جيدا يتدرب بها عدد كبير من الطلبة والموظفين أو
ا
لأللعاب الرياضية مجهزة
أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر.
وتتوفر ألعاب تنس الطاولة ،والبلياردو ،واأللعاب الترفيهية األخرى في مباني األنشطة

األنشطة الطالبية

الطالبية .وتتوفر أيضا فرص االشتراك اليومي أو السنوي لمجتمع جامعة قطر
والجمهور مقابل رسوم رمزية .لمزيد من المعلومات أو االستفسارات يرجى التواصل

ترى جامعة قطر أن الكثير من المعرفة التي يحصلها الطالب في الحرم الجامعي

على . sports@qu.edu.qa :

تحدث خارج الفصول الدراسية .لذلك تدرك الجامعة أن األنشطة الطالبية تساعد
الطلبة على تحقيق أقصى إمكاناتهم .وتهدف األنشطة الطالبية إلى دعم األهداف
األكاديمية للطالب من خالل توفير أنشطة وبرامج تهدف إلى تعزيز خبرات الطلبة

الثقافة وبرامج التبادل

الدراسية والخبرات المصاحبة للدراسة األكاديمية في مجال التعليم ،والترفيه ،والتفاعل

يتمتع طالب جامعة قطر بالعديد من البرامج والرحالت المتنوعة التي تمكنهم من

االجتماعي ،ونمو الشخصية .للحصول على معلومات إضافية ،يرجى زيارة الموقع

استكشاف المؤسسات والثقافات األخرى .وتقوم إدارة األنشطة الطالبية بتسهيل ودعم

اإللكتروني إلدارة األنشطة الطالبية:

تبادل الطلبة إلى وخارج الجامعة ،وكذلك أي طالب في جامعة قطر ممن يحب أن

www.qu.edu.qa/ar/students/activities

يسافر لالستفادة من الفرص التعليمية المقدمة من خالل جامعة قطر.

الحياة الطالبية

وهناك فرص عديدة ومتنوعة متاحة خارج الحرم الجامعي أيضا ،بما في ذلك:


فعاليات الحرم الجامعي

المؤتمرات األكاديمية/البحثية حيث يمثل الطلبة جامعة قطر من خالل
تقديم أبحاثهم في مختلف المحافل إقليميا ودوليا.

يتم تشجيع جميع الطلبة على تطوير إمكاناتهم الشخصية ،واألكاديمية الفريدة من



نوعها من خالل المشاركة في مجموعة واسعة من األنشطة والبرامج والفعاليات التي

الرحالت الثقافية/التعليمية حيث يزور بعض طالب جامعة قطر
المختارين المؤسسات التعليمية المرموقة .ويستجيب طالب هذه المؤسسات

ترعاها الجامعة ،والتي تجمع بين الثقافة والتعلم والترفيه .وتشمل مثل هذه الفعاليات

بالمثل من خالل زيارة جامعة قطر .ومثال على هذا النوع من البرامج

على :مهرجان اليوم الوطني ،والقرية الثقافية ،وبرنامج المواهب ،وأيام األلعاب

برنامج كلية السالم في والية كارولينا الشمالية ،بالواليات المتحدة

والنوادي السنوية ،باإلضافة إلى مجموعة واسعة من الفرص المصاحبة للمناهج

األمريكية.

الدراسية األخرى والتي يتم اإلعالن في الحرم الجامعي على مدار العام.



يمكن اختيار الطلبة لتمثيل الجامعة رسميا إقليميا أو دوليا في مجال
الرياضة ،واألنشطة الترفيهية أو التعليمية .حاليا ،يشارك طالب جامعة
قطر بانتظام في األسبوع الثقافي العلمي بالمملكة العربية السعودية،

الرياضة والترفيه

وكذلك في البطوالت الرياضية بمصر وسلطنة عمان.
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يوفر مركز الخدمات المهنية اإلرشاد والتدريب ،وخدمات التطوير المهني ،ويساعد

الحصول على الساعات الدراسية المكتسبة و برامج التبادل في الخارج.

أيضا على إعداد الطلبة للمشاركة والمنافسة للحصول على أفضل الفرص الوظيفية.
كما يقوم بتوفير فرص التوظيف الطالبي لطلبة الجامعة خالل دراستهم في الجامعة.

الطلبة الذين يرغبون في الحصول على أي فرصة للتبادل خارج الحرم الجامعي

باإلضافة إلى ذلك ،يساعد مركز الخدمات المهنية الطلبة في الحصول على الرعاية

يمكنهم التقديم على اإلنترنت أو االتصال على:

والتدريب وفرص العمل بدوام كامل ،ويوفر العديد من الموارد والبرامج واألنشطة ذات

studentexchange@qu.edu.qa

الصلة بالمسار الوظيفي .للحصول على معلومات إضافية ،يرجى زيارة موقع مركز
الخدمات المهنية على الرابط التالي:
www.qu.edu.qa/ar/students/services/csc/index.php

خدمات الدعم األكاديمي
يقدم مركز دعم تعلم الطالب خدمات الدعم األكاديمي لجميع الطلبة في جامعة قطر.

خدمات اإلرشاد الطالبي

الدراسية ،كما يقوم بمساعدة الطالب الجدد على التأقلم في الحياة الجامعية أو

جامعة قطر .وتشمل هذه الخدمات جلسات اإلرشاد الفردي والجماعي التي تساعد

يمثل المركز بيئة داعمة تمكن الطلبة من الحصول على المساعدة في الواجبات

يوفر مركز اإلرشاد الطالبي مجموعة من الخدمات االرشادية و النفسية لمجتمع

معاون تهم على تخطي أي صعوبات أكاديمية أخرى قد تواجههم .تشمل برامج مركز

الطلبة على التغلب على أي معوقات تؤثر على نجاحهم .يعزز المركز النمو

دعم تعلم الطالب :برنامج تدريس األقران ،ومعمل الكتابة ،وبرنامج الدروس التكميلية،

الشخصي واالجتماعي من خالل الدورات والمجموعات الخاصة بتطوير الذات،

ومختبر الرياضيات ،وورش عمل الكتابة والنجاح األكاديمي .لقد تم تصميم كافة

والزواج ،وبرامج التوعية االجتماعية ،وأفضل القراء ،والقدوات ،والنجاح في السنة

البرامج لمساعدة الطلبة على التعلم الذاتي من خالل تطوير مهاراتهم الدراسة ،و تنمية

األولى .تساعد جلسات النجاح في السنة األولى الطالب المستجدين في التعرف على

ثقتهم بأنفسهم ،وزيادة معرفتهم بالمواد الدراسية ،وتشجيعهم على تبني مواقف إيجابية

متطلبات الكلية في عامهم األول في الجامعة .ويتلقى الطالب التدريب على إدارة

تجاه التعليم ،واعدادهم للتعلم مدى الحياة.

الوقت ومعالجة التوتر ،ومهارات الدراسة ،والنجاح األكاديمي ،وتقدير الذات ،وتحديد
األهداف ،و ومسائل بناء العالقات ،وبناء الثقة في النفس واستراتيجيات التأقلم
األخرى .يعزز برنامج أفضل القراء ثقافة القراءة ،والتفكير الناقد بين الطالب .يقدم

يوفر مركز دعم تعلم الطالب تدريس األقران في مقررات المتطلبات العامة ومقررات

المركز أيضا عدد من ورش العمل األخرى التي تعزز تطوير الذات لدى الطالب.

البرنامج التأسيس ي كما يقدم برنامج تطوير المحادثة باللغة اإلنجليزية .هذا باإلضافة

كما تتوفر في المركز مواضيع ومقاالت للمساعدة الذاتية عالوة على التواصل مع

إلى التوجيه األكاديمي الذي يتم بصورة فردية للطالب الذين يواجهون صعوبات في

المجتمع لدى الحاجة.

دراستهم.

للسرية أهمية بالغة ،حيث ال يتم تداول بيانات الطالب مع أي أطراف أخرى إال في
حال توقيع الطالب على نموذج إذن بمشاركة المعلومات .كما أن المالحظات التي يتم

يقدم مختبر الرياضيات التابع لمركز دعم تعلم الطالب التعليم الفردي للطالب،

تدوينها أثناء الجلسات اإلرشادية ال تُعتبر جزءا من السجل األكاديمي للطالب.
يستطيع الطالب حجز المواعيد عبر اإلنترنت ،أو شخصيا ،أو عبر الهاتف .للمزيد

ودورات لمراجعة الرياضيات ،وعدد من مصادر الرياضيات المتنوعة التي تساعد
الطالب في مقرراتهم .ويتم تقديم دعم إضافي للطالب المسجلين في مقررات

من المعلومات المتعلقة بتلك الخدمات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمركز اإلرشاد

الرياضيات المعروفة بصعوبتها في الجامعة.

الطالبي htt://www.qu.edu.qa/students/services/scc :أو حساب تويتر:
 ،@QUSCأو حساب انستقرام ،@QUSCC :أو حساب الفيسبوك.@QUSCC :

يعمل معمل الكتابة التابع لمركز دعم تعلم الطالب على مساعدة الطالب في تطوير
مهارة الكتابة باللغتين العربية واإلنجليزية ليصبحوا كتابا أفضل .وفي معمل الكتابة،
يتلقى الطلبة المساعدة في كل مراحل عملية الكتابة ،بدءا من تكوين األفكار إلى
مرحلة استكمال المسودة النهائية .وخدمات معمل الكتابة متاحة لكل المقررات التي

التواصل مع الطلبة

يقع مركز دعم تعلم الطالب في مبنى أعضاء هيئة التدريس ومبنى األنشطة الطالبية

يتم التواصل بين األقسام والطالب من خالل مكتب االستقبال ،ومركز االتصال

تدرس في جامعة قطر.

يوفر قسم التواصل مع الطلبة نقطة مرجعية واحدة لجميع استفسارات الطلبة العامة،

للبنات .جميع خدمات المركز مجانية لطالب جامعة قطر.

الطالبي ،والحسابات الرسمية لجامعة قطر على مواقع التواصل االجتماعي (فيسبوك

للحصول على معلومات إضافية عن خدمات الدعم األكاديمي في جامعة قطر،

وتويتر) .باإلضافة إلى ذلك ،يقدم قسم التواصل خدمة جولة الحرم الجامعي "اكتشف

يرجى زيارة موقع مركز دعم تعلم الطالب على الرابط:

جامعة قطر" للتعرف على مباني وخدمات جامعة قطر .يمكن للطلبة االتصال بقسم

www.qu.edu.qa/students/services/slsc/index.php

التواصل مع الطلبة من خالل:
البريد اإللكترونيstudenthelp@qu.edu.qa :

الخدمات المهنية
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الهاتف 4403 4444 :



الزيارة الشخصية لقسم التواصل مع الطلبة

يقدم قسم الطلبة الدوليين خدمات الدعم المصممة لمساعدة الطلبة الدوليين في أي
أمور أكاديمية أو شخصية أو مالية و ما يتعلق بأمور الهجرة والجوازات ،ويقدم للطلبة
فرصة لالنخراط في مجتمع جامعة قطر .حاليا ،لدينا طالب دوليين من حوالي 70

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الرابط التالي:

بلد.

http://www.qu.edu.qa/students/services/helpdesk/

وتتمثل مهمة قسم الطلبة الدوليين في رعاية شؤون الطلبة الدوليين ممن هم على كفالة
الجامعة وتوفير خدمات مختلفة بكفاءة إلثراء الحياة الجامعية لهم ،وهو يساعد الطلبة
الدوليين على تأمين الحصول على تأشيرة الدخول وتصريح اإلقامة ،وتصريح الخروج،

مكتب االستقبال

واصدار تذاكر الطيران السنوية لطالب المنح الدراسية الذين تشمل منحتهم على هذه

مكتب االستقبال يجيب مباشرة على الطلبة الذين يقومون بزيارته فيما يتعلق بأي أسئلة

الميزة ،واصدار خطابات رسمية باسم الكفيل (جامعة قطر) ،وتنسيق اإلقامة مع إدارة

عامة .ويساعد أيضا الطلبة على إتمام أي إجراءات قد يواجهون صعوبة فيها،

السكن الطالبي في جامعة قطر.

باإلضافة إلى محاولة إيجاد أفضل الحلول للمشاكل المعقدة التي تحتاج إلى دراسة

ويشرف قسم الطلبة الدوليين أيضا على القبول في برنامج اللغة العربية لغير الناطقين

ومتابعة .يقع مكتب االستقبال في مبنى القبول والتسجيل في الطابق األرضي.

بها .للحصول على معلومات إضافية ،يرجى زيارة موقع قسم الطلبة الدوليين على
اإلنترنت على الرابط التالي:

مركز االتصال الطالبي

www.qu.edu.qa/ar/students/services/is/index.php

يتلقى مركز االتصال الطالبي المكالمات من الطلبة الحاليين أو طالب الدراسات
العليا ،واآلباء ،وأي من الجهات الخارجية ،ويوفر لهم إجابات على المسائل المتعلقة

اليوم التعريفي للطلبة الجدد

بجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة ،ويقوم بتوجيههم إلى الجهات المعنية عند

اليوم التعريفي للطلبة الجدد هو فعالية لمدة يوم كامل مصممة لمساعدة طالب

الضرورة .مركز االتصال الطالبي متاح أثناء ساعات العمل في الجامعة من 7:30

البكالوريوس والبرنامج التأسيسي للتعرف على الفرص المختلفة التي توفرها جامعة

ص إلى  2:30م على الرقم 4403-4444 :لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة

قطر.

الموقع التالي:

وخالل أنشطة وفعاليات اليوم التعريفي ،يقسم الطالب إلى مجموعات حسب كلياتهم،

www.qu.edu.qa/ar/students/services/helpdesk/call_center.php

مما يتيح لهم الفرصة للتعرف على برامجهم األكاديمية وتكوين عالقات جيدة مع
زمالءهم في الكلية والمرشدين األكاديميين.

خدمة اكتشف جامعة قطر

يعد حضور اليوم التعريفي للطلبة الجدد في البرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس
إلزاميا .لن يتمكن الطالب الذين لم يحضروا البرنامج التعريفي من التسجيل في

هي خدمة تقدم جولة بالحرم الجامعي لجامعة قطر يقدمها قسم التواصل مع الطلبة.

المقررات الدراسية أو حضور المحاضرات للفصل الدراسي الذي تم قبولهم فيه ،وعليهم

يسمح هذا القسم للطلبة المستجدين وأولياء أمورهم بالتعرف على الحرم الجامعي

التقدم للقبول من جديد في المستقبل .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع اليوم

لجامعة قطر واستكشاف مبانيها وخدماتها من خالل جوالت منظمة وتثقيفية وممتعة.

التعريفي للطلبة الجدد:
www.qu.edu.qa/ar/students/admission/new_student_orientation.

برنامج أولياء األمور

php

يقدم برنامج أولياء األمور التواصل بين الجامعة وأولياء أمور الطلبة في جامعة قطر،

يز للدور المناسب ألولياء
وذلك لدعم نجاح الطالب ،وتأكيدا لحسن نوايا الجامعة ،وتعز ا
األمور في مجتمع الحرم الجامعي .عالوة على تنظيم اللقاء التعريفي ألولياء أمور

ذوي االحتياجات الخاصة

األمور ،واعداد دليل أولياء األمور السنوي .وتسمح الوحدة ألولياء األمور باستعارة

كل جهد ممكن لضمان الوصول العادل والمناسب للبرامج والخدمات والمرافق

الطالب المستجدين ،وورش العمل التعليمية والتدريب ،واإلجابة على استفسارات أولياء

تلتزم جامعة قطر بتوفير الفرص التعليمية لجميع الطلبة المؤهلين أكاديميا .ويتم بذل

الكتب من مكتبة جامعة قطر و والدخول واالستفادة من المرافق الرياضية .تقدم مكتبة

واألنشطة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة .ويوفر مركز ذوي االحتياجات

جامعة قطر العضوية ألولياء أمور الطالب المنتسبين حاليا للجامعة مقابل  200لاير

الخاصة الخدمات وأساليب الدعم التي صممت خصيصا لتلبية االحتياجات الفردية

قطري رسوم اشتراك ،ويتم استردادها عند تخرج الطالب/الطالبة .كما يحصل أولياء

للطلبة طوال مدة تواجدهم في الجامعة.

السباحة ،والمالعب الرياضية بعد سداد الرسوم السنوية ومقدارها  200لاير قطري.

ويتم حاليا تقديم خدمات الدعم للطلبة من ذوي اإلعاقات البصرية (العمى أو ضعف

األمور على تصريح دخول المرافق الرياضية مثل صالة األلعاب الرياضية ،وحمام
يتواصل أولياء األمور مع الوحدة من خالل الهاتف-3768 \ 4403-5967 :

البصر) ،وذوي اإلعاقات الجسدية ،وصعوبة القراءة (الديسلكسيا) ،ومن يعانون

 4403أو من خالل البريد اإللكتروني.parents@qu.edu.qa :

صعوبات في النطق والسمع (الطلبة من غير الصم ولكن يستخدمون السماعات).
يلبي المركز أيضا احتياجات الطلبة الذين يعانون مشكالت أو إصابات مؤقتة.

قسم الطلبة الدوليين

وتتضمن بعض الخدمات وأماكن اإلقامة قاعات لتقديم االختبارات ،واستخدام
29

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 الرابط:
www.qu.edu.qa/ar/students/services/special_needs/index.php
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 .1نظام المعدل التراكمي )(GPA

البد لخريج المدرسة الثا نوية األمريكية أو لحملة شهادات المستوى المتقدم

القبول

من تحقيق الشروط التالية:
 الحصول على دبلومة التعليم الثانوي في خطة المتطلبات العامة
بمعدل ( )Cكحد أدنى ،أو ما يعادل  2,00من  ،4,00وتحقيق

القبول في جامعة قطر

الحد األدنى من نسبة الثانوية العامة خالل السنة األخيرة من
المدرسة الثانوية.

يتم النظر في الطلبات المقدمة من الراغبين بالدراسة ،والذين ينطبق عليهم الحد

 النجاح في ست مقررات مختلفة على األقل ،على أن تكون إحداها

األدنى من متطلبات القبول في جامعة قطر .ويراعى الحد األدنى من متطلبات القبول

في تخصص العلوم (أحياء  ،فيزياء  ،كيمياء) والثانية في

والمؤهالت األكاديمية التي تضمن نجاح الطالب خالل فترة دراسته.

تخصص الرياضيات (جبر  ،حساب مثلثات  ،هندسة) ،والثالثة

وعند القبول تأخذ جامعة قطر في االعتبار ،باإلضافة إلى هذه المؤهالت ،القدرة

في اللغة اإلنجليزية في السنة األخيرة أو قبل األخيرة.

االستيعابية لكل كلية أو برنامج باإلضافة إلى احتياجات دولة قطر ،ويتم قبول
الطالب على أساس تنافسي في الفصل الدراسي الذي تقدموا لاللتحاق فيه.

 .2شهادات التعليم الثانوي البريطانية

على الطالب الذي أدى أحد امتحانات المدارس الثانوية البريطانية أن

متطلبات الثانوية العامة

يحقق المتطلبات اآلتية:

تقبل جامعة قطر بشكل عام خريجي المدارس الثانوية من مختلف البرامج الدراسية،

 أن يكون قد أكمل الصف الثاني عشر أو ثالث عشرة سنة

ممن أنهوا اثني عشر عاما دراسيا على األقل ،وذلك طبقا للمتطلبات الواردة أدناه.

دراسية وفقا للنظام الذي تخرج منه.

على أنه البد من مالحظة أن هذه المتطلبات قد تتغير بحسب مستوى المتقدمين

 أن يكون قد اجتاز ست مقررات على األقل في اختبار الثانوية

والقدرة االستيعابية لكل كلية .عالوة على ذلك ،فإن المتطلبات تختلف بحسب الكلية،

للنظام البريطاني  IGSCEالمستوى العادي ( )O levelبدرجة

حيث يحق للكليات وضع شروط إضافية للحد األدنى من متطلبات القبول المذكورة

( )Dعلى األقل.

أدناه قبل قبول الطالب.

 أن يكون قد اجتاز مقررين على األقل في المستوى المتقدم أو
المستوى المتقدم التكميلي ،أو يجمع بين مقررات المستويين

شهادة الثانوية العامة القطرية

بعالمة ( )Dعلى األقل.

 .1المدارس الثانوية العامة

 .3شهادة البكالوريا الدولية

تعتمد نسبة الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة عند تقدمه للقبول بالجامعة إذا

يمكن للطالب الحاصل على دبلومة كاملة في البكالوريا الدولية  IBالتقدم إلى جامعة

كان أحد طلبة المدارس الحكومية العامة.

قطر ،شريطة اجتيازه بنجاح ست مقررات على األقل ،على أن تكون اثنتان منها في

 .2المدارس المستقلة

المستوى العالي واألربعة الباقية في المستوى المتقدم .كما ال بد أن تشمل هذه

يُقبل حملة شهادات المدارس المستقلة بموجب نظام الشهادة الثانوية العامة بدولة قطر

المقررات لغة ثانية ورياضيات وعلوم .والبد أن يحصل الطالب على مجموع كلي 24

( )QSSCعلى أساس المجموع النهائي للمقررات للسنة األخيرة بالنسبة للطلبة

درجة من  42بخالف درجات نظرية المعرفة ومقرر المقال المطول.

الحاصلين على هذه الشهادة في العام األكاديمي  2010/2009فما بعد .أما بالنسبة
للطلبة الذين حصلوا على الشهادة المستقلة قبل العام األكاديمي  2010/2009فتتم
معادلة شهاداتهم باستخدام جدول المعادلة المعتمدة في كل عام أكاديمي.

 .4نظام الشهادة الثانوية من المملكة العربية السعودية
تعتمد نسبة الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة عند تقدمه للقبول بالجامعة بعد
الحصول على الشهادة الثانوية بفروعها من الممكلة العربية السعودية وكذلك اجتياز

شهادات المدارس الخاصة والدولية

اختبار القياس والتقويم في التعليم العالي ،مع تحقيق الحد األدنى للنسب المطلوبة من
قبل التخصص/البرنامج.

تجدون أدناه الشروط العامة لمعادلة شهادات المدارس الخاصة والدولية األكثر شيوعا،
ويمكن الرجوع إلى إدارة القبول لمزيد من المعلومات في هذا الشأن.
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يجب على جميع الطلبة الذي درسوا في مدارس ثانوية خارج دولة قطر التأكد من

االستثناء في نسبة الثانوية العامة

استيفاء المتطلبات التالية لكشوف الدرجات:
 .5أن يكون كشف الدرجات المقدم نهائي.

بالنسبة إلى الطالب الذين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة فبإمكانهم التقدم إلى الكلية

 .6أن يكون كشف الدرجات المقدم رسمي.

الذي يرغبون فيها إذا كانوا قد أكملوا اثني عشرة سنة دراسية رسمية ،وحققوا َّ
الحد

فق به نسخة مترجمة إلى العربية أو
 .7أن يكون كشف الدرجات المقدم مر ٌ
اإلنجليزية في حال لم يكن بإحدى اللغتين.

األدنى من متطلبات االلتحاق بجامعة قطر على النحو التالي:
الطالب الذين يرغبون االلتحاق بكليات اآلداب  ،واإلدارة واالقتصاد  ،والتربية ،

 .8أن يكون كشف الدرجات المقدم حاص ٌل على تصديق من و ازرة التعليم أو

والشريعة  ،والقانون:
ACT = 24

الرياضيات :

و ازرة الشؤون الخارجية في الدولة التي تمت فيها الدراسة الثانوية .كما

SAT = 550

الطالب الذين يرغبون االلتحاق بكليات الصيدلة  ،والعلوم  ،والهندسة

يجب أن يكون كشف الدرجات حاص ٌل على تصديق:
والتربية

(التعليم الثانوي مسار العلوم والرياضيات):
اللغة االنجليزية :

IELTS = 5.5

:

ACT = 24

الرياضيات



السفارة القطرية في البلد الصادر منها؛ أو



سفارة الدولة المعنية في الدوحة.

TOEFL = 500
SAT = 550

الجامعات في دولة قطر

يجب على جميع الطلبة الذي درسوا في جامعة داخل دولة قطر ويرغبون في التحويل

ويقوم عميد الكلية بالنظر في مثل هذه الطلبات من حيث مستوى المتقدم ،والقدرة

إلى جامعة قطر ،التأكد من استيفاء المتطلبات التالية لكشوف الدرجات:

االستيعابية للتخصص المطلوب ،وعالمات المواد الدراسية في المرحلة الثانوية.

 .1أن يكون كشف الدرجات المقدم نهائي.
 .2أن يكون كشف الدرجات المقدم رسمي.

متطلبات كشف الدرجات

ومختوم من الجهة المعنية في
 .3أن يكون كشف الدرجات المقدم موقعٌ
ٌ
الجامعة.

تشترط جامعة قطر أن تكون جميع كشوف الدرجات التي يتم ارفاقها مع طلب القبول

 .4يجب أن تكون الجامعة معتمدة ومعترف بها من قبل و ازرة التعليم في دولة
قطر.

نهائية ورسمية ومصدقة حسب مجموعة المعايير التالية:

المدارس الثانوية الحكومية والمستقلة في دولة قطر

الجامعات خارج دولة قطر

يجب على جميع الطلبة الذي درسوا في مدارس ثانوية حكومية أو مستقلة داخل دولة

 .1أن يكون كشف الدرجات المقدم نهائي.

قطر التأكد من استيفاء المتطلبات التالية لكشوف الدرجات:

 .2أن يكون كشف الدرجات المقدم رسمي.

 .2أن يكون كشف الدرجات المقدم رسمي.

فق به نسخة مترجمة إلى العربية أو
 .3أن يكون كشف الدرجات المقدم مر ٌ
اإلنجليزية في حال لم يكن بإحدى اللغتين.

 .1أن يكون كشف الدرجات المقدم نهائي.
توم من إدارة المدرسة.
 .3أن يكون كشف الدرجات المقدم موق ٌع ومخ ٌ

 .4في حال كانت الجامعة معتمدة ومعترف بها من قبل هيئة اعتراف دولية
(يجب أن يكون اعتماد االعتراف موضحا في النسخة الرسمية للكشف)
وال يطلب أي تصديق آخر.

المدارس الثانوية الخاصة في دولة قطر

 .5إذا لم تكن الجامعة معتمدة أو معترف بها عالميا ،فيجب أن تصدق
الشهادة من و ازرة التعليم العالي أو و ازرة الشؤون الخارجية في الدولة التي

يجب على جميع الطلبة الذي درسوا في مدارس ثانوية خاصة داخل دولة قطر التأكد

تمت فيها الدراسة الجامعية ،كما يجب أن تصدق الشهادة من:

من استيفاء المتطلبات التالية لكشوف الدرجات:
 .1أن يكون كشف الدرجات المقدم نهائي.



السفارة القطرية في البلد الصادرة منها؛ أو

 .2أن يكون كشف الدرجات المقدم رسمي.



سفارة الدولة المعنية في الدوحة.

ومختوم من إدارة المدرسة.
 .3أن يكون كشف الدرجات المقدم موق ٌع
ٌ
مصدق من و ازرة التعليم للمدراس
 .4أن يكون كشف الدرجات المقدم
ٌ

فئات القبول في مرحلة البكالوريوس

الخاصة.

يمكن للطالب االلتحاق بالدراسة في جامعة قطر في مرحلة البكالوريوس في واحدة من

المدارس الثانوية الدولية خارج دولة قطر

الفئات الست التالية:
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بيان رسمي يثبت ذلك خالل فترة التقديم لاللتحاق إلى جامعة قطر

االلتحاق بالسنة األولى

حتى يتم إعفائهم من متطلبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية.

يصنف طالب السنة األولى على أنهم جميع الطالب الذين لم يسبق لهم االلتحاق



ال يحق للطلبة الذين لم يستوفوا هذه الشروط االلتحاق بالبرنامج
التأسيسي.

بأي جامعة أو من لم يسجلوا  24ساعة مكتسبة على األقل في الجامعة ،أو من

.4

يتقدمون إلى جامعة قطر في البرنامج التأسيسي أو درجة البكالوريوس .ويمكن لطالب

متطلبات جامعة قطر في مهارات الرياضيات .ال يحق للطلبة الذين لم
يحققوا هذه المتطلبات االلتحاق بالبرنامج التأسيسي بالنسبة للكليات التي

هذه الفئة التقدم لاللتحاق بفصل الخريف أو الربيع مع تقديم التالي:

تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي.

 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200لاير قطري)
 .2كشف درجات الدراسة الثانوية النهائي والرسمي
 .3شهادة صحية صادرة داخل قطر

على جميع الطلبة المحولون تقديم المستندات التالية إلدارة القبول:

 .4صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (باإلضافة إلى صورة عن جواز
السفر لغير القطرين)
 .5صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم  ،بخلفية بيضاء



تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200لاير قطري)



كشف درجات الدراسة الجامعية النهائي والرسمي والمصدق



نتائج االمتحانات القياسية للغة اإلنجليزية والرياضيات للطلبة المتقدمين
للكليات التي تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي

والبد أن يفي طالب االلتحاق بالسنة األولى في جامعة قطر بجميع متطلبات القبول



شهادة صحية صادرة داخل قطر

في مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي المراد تقديم طلب القبول فيه ،مع تقديم جميع



صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (باإلضافة إلى صورة عن جواز
السفر لغير القطرين).

األوراق والمستندات المطلوبة لقسم القبول بالجامعة خالل المدة المقررة للتقديم .طالب
االلتحاق بالسنة األولى غير مؤهلين لتحويل ساعاتهم المكتسبة التي حصلوا عليها قبل



الفصل الدراسي للقبول في جامعة قطر.

صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم  ،بخلفية بيضاء

يجب على المتقدمين للتحويل إلى مرحلة البكالوريوس استيفاء جميع متطلبات وشروط
التحويل لمرحلة البكالوريوس في جامعة قطر للفصل الدراسي المراد تقديم طلب القبول

االلتحاق بالتحويل

فيه ،مع تقديم جميع األوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة القبول خالل المدة المقررة
للتقديم .بالنسبة للطالب المتقدمين ممن قامت جامعتهم/كليتهم السابقة بإخضاعهم

ُّ
يعد المتقدمون إلى جامعة قطر طلبة محولين في حال كانوا يدرسون أو سبق لهم

إلجراءات تأديبية أو قامت بفصلهم ألسباب غير أكاديمية ،فال يسمح لهم بالتسجيل

الدراسة في جامعة أخرى واجتازوا على األقل  24ساعة مكتسبة و سجلوا ما ال يقل

كطلبة محولين.

عن فصلين دراسيين (الخريف والربيع( ،ويمكنهم التقدم لاللتحاق بجامعة قطر ضمن
هذه الفئة .يمكن للطلبة المحولين التقدم للقبول في درجة البكالوريوس فقط ،في فصل

متطلبات تحويل الساعات المعتمدة

الخريف أو الربيع.

تعتمد جامعة قطر في معادلة الساعات المكتسبة على المعايير والشروط

سيتم النظر في قبول جميع الطلبة المحولين ممن يحققون الحد األدنى من المتطلبات

التالية:

التالية:
 .1الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.



 .2إكمال  24ساعة دراسية مكتسبة وانهاء ما ال يقل عن فصلين دراسيين

تسليم المستندات التالية المطلوبة لمعادلة الساعات المعتمدة:

 .1كشف درجات الدراسة الجامعية األصلي مصدقا

(الخريف والربيع) في مرحلة البكالوريوس ،بمعدل تراكمي ال يقل عن

ومعتمدا من الجهات المختصة

 4,00/2,5من جامعة معتمدة ومعترف بها من هيئة اعتراف دولية ،أو

 .2مخطط تفصيلي للمقررات مصدقا من الجامعة

من و ازرة التعليم العالي أو ما يعادلها في تلك الدولة.

Courses Syllabus

 .3تحقيق متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة اإلنجليزية من خالل أي
من التالي:


تقديم نتائج االمتحانات القياسية في اللغة اإلنجليزية معتمدة



وصالحة.


اكمال  24ساعة مكتسبة وانهاء فصلين دراسيين في إحدى
مؤسسات التعليم العالي حيث كانت اللغة اإلنجليزية هي اللغة
المستخدمة في التعليم في ذلك البرنامج ،ويجب على الطلبة تقديم
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المحتمل معادلتها هو (ج) أو أكثر،
الحد األدنى لمعدل الساعات المعتمدة ُ
وتم اجتيازها في السنوات الخمس الماضية.





الحد األقصى من الساعات المعتمدة المحتمل معادلتها ال تتعدى %50

يجب على المتقدمين للتحويل من كلية شمال األطلنطي بموجب هذه االتفاقية ،استيفاء

من ساعات البرنامج المقُدم إليه ولكل كلية تحديد عدد الساعات التي
يمكن تحويلها بما يتناسب مع برامجها.

جميع متطلبات التحويل لمرحلة البكالوريوس في جامعة قطر للفصل الدراسي المراد
تقديم طلب القبول فيه ،مع تقديم جميع األوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة القبول

ال تحسب العالمات والنقاط التراكمية المكتسبة في المقررات المقبولة

خالل المدة المقررة للتقديم .بالنسبة للطالب المتقدمين ممن قامت جامعتهم/كليتهم

للتحويل ضمن المعدل التراكمي العام في جامعة قطر وتحسب ضمن عدد

السابقة بإخضاعهم إلجراءات تأديبية أو قامت بفصلهم ألسباب غير أكاديمية ،فال

الساعات الكلي المطلوب للتخرج.

يسمح لهم بالتسجيل كطلبة محولين.

تحويل الساعات المكتسبة من كلية شمال األطلنطي في قطر

التحويل من كلية شمال األطلنطي في قطر ()CNA-Q

تعتمد جامعة قطر في معادلة الساعات المعتمدة المعايير والشروط التالية :

يمكن للطالب بموجب اتفاقية خاصة ،ممن أنهوا درجة الدبلومة المتقدمة في كلية



شمال األطلنطي بقطر التقدم بطلب القبول للحصول على درجات علمية بعدد من

تسليم كشف درجات الدراسة الجامعية األصلي مصدقا ومعتمدا من كلية
شمال األطلنطي – قطر.

برامج جامعة قطر.



متطلبات التحويل من كلية شمال األطلنطي في قطر إلى جامعة قطر

المحتمل معادلتها هو (ج) أو أكثر
الحد األدنى لمعدل الساعات المعتمدة ُ
وتم اجتيازها في السنوات الخمس الماضية.



الحد األقصى من الساعات المعتمدة المحتمل معادلتها ال تتعدى %50
من ساعات البرنامج المقُدم إليه ولكل كلية تحديد عدد الساعات التي
يمكن تحويلها بما يتناسب مع برامجها.

البد من استيفاء الشروط التالية فيمن يتقدم للقبول بجامعة قطر بموجب االتفاقية

الخاصة:
 .1الحصول على معدل تراكمي  4,00/3,00بحد أدنى في أي من برامج



للتحويل ضمن المعدل التراكمي العام في جامعة قطر وتحسب ضمن عدد

الدبلومة المتقدمة بكلية شمال األطلنطي قطر:

الساعات الكلي المطلوب للتخرج.



إدارة األعمال (محاسبة)



إدارة األعمال (إدارة الموارد البشرية)



إدارة األعمال (تسويق)



تكنولوجيا الهندسة الكهربية (القوى والتحكم)



تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

الطلبة المحولون من كلية المجتمع في قطر



تكنولوجيا هندسة اآلالت



تكنولوجيا هندسة االتصاالت

يحق لجميع الطلبة المنتسبين لكلية المجتمع في قطر ممن أنهوا  24ساعة دراسية



تطوير تطبيقات االنترنت



محلل برامج (أعمال)



أخصائي دعم حاسب آلي

مكتسبة بنجاح التقدم للتحويل إلى جامعة قطر في أي من الفصول الدراسية الخريف
أو الربيع ولكن للبرامج التي تمنح درجة البكالوريوس فقط.

معايير وشروط قبول طلبة كلية المجتمع في قطر (الخريجون):

سيتم النظر في طلبات االلتحاق للطلبة المتقدمين من خريجي كلية المجتمع في قطر

 .2أن يتم تقديم المستندات والوثائق المطلوبة خالل المدة المقررة للتقديم.

بدرجة جامعية في اآلداب ) (AAأو العلوم ) (SAممن يحققون الحد األدنى من
المتطلبات التالية:

لكي يتم النظر في طلب القبول إلى جامعة قطر ،على المتقدمين بموجب هذه

 .1الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

االتفاقية ،تقديم المستندات التالية:


تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200لاير قطري)



كشف الدرجات النهائي والرسمي والمصدق من كلية شمال األطلنطي في

 .2الحصول على شهادة في اآلداب أو في العلوم من كلية المجتمع في
قطر.
 .3إكمال  60ساعة دراسية مكتسبة كحد أدنى في كلية المجتمع في قطر

قطر


شهادة صحية صادرة داخل قطر



صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (باإلضافة إلى صورة عن جواز

بمعدل تراكمي ال يقل عن .4/2.5
 .4يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الكلية في العلوم فقط دراسة
التخصصات العلمية في جامعة قطر.

السفر لغير القطرين)


ال تحسب العالمات والنقاط التراكمية المكتسبة في المقررات المقبولة

 .5تسليم المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي للقبول.

صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم  ،بخلفية بيضاء

يعفى خريجو كلية شمال األطلنطي في قطر بدرجة جامعية في اآلداب ( )AAأو في
العلوم ( )SAمن متطلبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات.
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معايير

قبول

طلبة

كلية

المجتمع

في

قطر

(غير

 .2أن يتم تقديم المستندات والوثائق المطلوبة إلدارة القبول خالل المدة المقررة

الخريجين):

للتقديم.

سيتم النظر في طلبات االلتحاق للطلبة المتقدمين من خريجي كلية المجتمع في قطر
والذين لم يكملوا متطلبات الدرجة في اآلداب ) (AAأو العلوم ) (SAويرغبوا في
التحويل إلى جامعة قطر ،إذا حققوا الحد األدنى من الشروط التالية:

في جميع الح االت ،يجب أن تكون هذه الجامعة معتمدة ومعترف بها من هيئة

 .1الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اعتراف دولية ،أو من و ازرة التعليم العالي أو ما يعادلها في تلك الدولة .وعلى الطالب

 .2إكمال  24ساعة دراسية مكتسبة كحد أدنى في كلية المجتمع في قطر

تسليم جميع متطلبات طلب القبول إلى إدارة القبول قبل الموعد النهائي للتقديم.

بمعدل تراكمي ال يقل عن .4/2.5
 .3استيفاء متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات
للطلبة المتقدمين للكليات التي تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي .ال يحق

متطلبات قبول الطلبة الزائرين

للطلبة الذين تقدموا لكليات تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي ممن لم

على جميع المتقدمين الزائرين تقديم المستندات التالية إلى إدارة القبول:

يستوفوا هذه الشروط االلتحاق بالبرنامج التأسيسي.
 .4وال يجوز للطلبة المفصولين من جامعة أو كلية أخرى ألسباب تأديبية أو
غير أكاديمية تقديم طلب القبول في جامعة قطر كطلبة محولين.

 .5تسليم المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي للقبول.



تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200لاير قطري)



كشف درجات الدراسة الجامعية الرسمي والمصدق أو رسالة القبول في
الجامعة التي تم قبولهم فيها في حال لم يقيدوا فيها حتى اآلن

تحويل الساعات المكتسبة من كلية المجتمع في قطر



شهادة صحية صادرة داخل قطر



صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (باإلضافة إلى صورة عن جواز
السفر لغير القطرين)

تعتمد جامعة قطر في معادلة الساعات المعتمدة المعايير والشروط التالية:



المحتمل معادلتها هو (ج) أو أكثر
 .6الحد األدنى لمعدل الساعات المعتمدة ُ
وأن ال يتجاوز عمرها أكثر من خمس سنوات.

صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم  ،بخلفية بيضاء

البد أن يستوفي الطالب الزائرون جميع متطلبات القبول بجامعة قطر الخاصة

 .7تسليم كشف الدرجات الرسمي والمصدق من كلية المجتمع في قطر.

بالطلبة الزائرين في الفصل الدراسي المراد تقديم طلب القبول فيه ،مع تقديم جميع

 .8الحد األقصى من الساعات المعتمدة المحتمل معادلتها ال تتعدى %50

األوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة القبول بالجامعة خالل المدة المقررة للتقديم.

من ساعات البرنامج المقُدم إليه ولكل كلية تحديد عدد الساعات التي
يمكن تحويلها بما يتناسب مع برامجها.

 .9ال تحسب العالمات والنقاط التراكمية المكتسبة في المقررات المقبولة

يمكن للطالب الزائرين التقدم للتحويل في جامعة قطر ،على أنه ال بد من استيفاء

للتحويل ضمن المعدل التراكمي العام في جامعة قطر وتحسب ضمن عدد

المتطلبات التالية:

الساعات الكلي المطلوب للتخرج.

 .1إكمال  24ساعة مكتسبة كحد أدنى في مقر ارت مرحلة البكالوريوس
بمعدل تراكمي  4,00/2,50كحد أدنى ،في جامعة معترف بها من هيئة
اعتراف دولية أو من و ازرة التعليم العالي أو ما يعادلها في تلك الدولة.

الطلبة الزائرون

 .2إكمال  24ساعة مكتسبة كحد أدنى في مقررات مرحلة البكالوريوس
باإلقامة في جامعة قطر بمعدل تراكمي ال يقل عن 4,00/2,00كحد

يمكن النظر في قبول المتقدمين إلى جامعة قطر كطالب زائرين في حال كانوا

أدنى.

يدرسون في جامعة أخرى وال ينوون التخرج من جامعة قطر ،ويمكنهم التقدم للقبول

 .3استيفاء متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات

في درجة البكالوريوس في فصل الخريف أو الربيع و/أو الصيف .ويمكن للطالب

حسب الكلية التي تتطلب ذلك.

الزائرين تسجيل  48ساعة كحد أقصى أو  4فصول دراسية بجامعة قطر ،أيهما أوال.

 .4استيفاء جميع متطلبات التحويل في الفصل الدراسي المراد تقديم طلب

سيتم النظر في قبول جميع الطلبة الزائرين في جامعة قطر ممن يحققون الحد األدنى

القبول فيه ،مع تقديم جميع األوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة القبول

من المتطلبات التالية:

في الجامعة خالل المدة المقررة للتقديم.

 .1أن ال يقل المعدل التراكمي  GPAعن  .2,00على الطلبة الذين حصلوا
على القبول في جامعة ما للدراسة فيها في فصل قادم ،ويرغبون بدراسة

يمكن تحويل الساعات المكتسبة بهدف الحصول على شهادة جامعية من جامعة قطر

مقررات في جامعة قطر قبل االنتظام في الدراسة في تلك الجامعة ،تقديم

للطالب الزائرين الذين تم قبول تحويلهم في جامعة قطر ويحققون اإلرشادات التالية:

نسخة من رسالة القبول في تلك الجامعة وذلك عوضا عن كشف
الدرجات.
35

 .1تقديم  36ساعة مكتسبة بحد أقصى في جامعة قطر في مقررات تم
.2

يمكن للطالب الذي سبق له الحصول على درجة البكالوريوس ويرغب في االستمرار

اجتيازها بتقدير (د) أو أعلى.

في دراسته الجامعية في ت خصص آخر التقدم إلى جامعة قطر للحصول على شهادة

كما يمكن باإلضافة إلى تقديم ساعاتهم المكتسبة إلى جامعة قطر تحويل

جامعية أخرى.

ساعاتهم المكتسبة من جامعات سابقة إلى درجتهم الجامعية في جامعة

سيتم النظر في قبول جميع المتقدمين للحصول على درجة البكالوريوس الثانية في

قطر ،ويتم في هذه الحالة تطبيق جميع شروط تحويل الساعات المكتسبة.

جامعة قطر ممن يحققون الحد األدنى من المتطلبات التالية:
 .1الحصول على شهادة جامعية بمعدل تراكمي  4,00/2.00كحد أدنى من
جامعة مع ترف بها من هيئة اعتراف دولية أو من و ازرة التعليم العالي أو
ما يعادلها في تلك الدولة.

طالب دراسة المقررات

 .2تحقيق متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة اإلنجليزية من خالل أي
من التالي:

تتيح جامعة قطر القبول لعدد محدود من األفراد للدراسة في الجامعة كطلبة دراسة

تقديم نتائج االمتحانات القياسية في اللغة اإلنجليزية معتمدة



مقررات ،وذلك بالتسجيل في مقررات دراسية بنظام الساعات المكتسبة ،لكنهم ال

وصالحة.

يسعون للتسجيل في أحد برامج درجة البكالوريوس .ويمكن لطلبة دراسة المقررات

الحصول على درجة جامعية من جامعة كانت لغة التدريس



التسجيل في  48ساعة مكتسبة أو أربعة فصول دراسية بجامعة قطر ،أيهما أوال.

المعتمدة فيها هي اللغة اإلنجليزية ،ويجب على الطلبة تقديم بيان
رسمي يثبت ذلك خالل فترة التقديم لاللتحاق إلى جامعة قطر

سيتم النظر في قبول جميع طالب دراسة المقررات في جامعة قطر ممن يحققون الحد

حتى يتم إعفائهم من متطلبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية.

األدنى من المتطلبات التالية:

ال يحق للطلبة الذين لم يستوفوا هذه الشروط االلتحاق بالبرنامج



التأسيسي.


 .3استيفاء متطلبات جامعة قطر في مهارات الرياضيات .ال يحق للطلبة

استيفاء جميع متطلبات القبول في الفصل الدراسي المراد تقديم طلب القبول فيه،

الذين لم يستوفوا هذه الشروط االلتحاق بالبرنامج التأسيسي.

مع تقديم جميع متطلبات القبول مرفقة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة القبول

 .4استئناف الدراسة في تخصص آخر غير الذي حصل عليه في شهادته

خالل المدة المقررة للقبول.

السابقة.

على جميع المتقدمين لدراسة المقررات تقديم المستندات التالية إلى إدارة القبول:


تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200لاير قطري)



كشف درجات الدراسة الجامعية النهائي والرسمي والمصدق



شهادة صحية صادرة داخل قطر



صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (باإلضافة إلى صورة عن جواز

المستندات المطلوبة
على جميع المتقدمين للحصول على درجة البكالوريوس الثانية تقديم

السفر لغير القطرين)


المستندات التالية إلى إدارة القبول:

صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم  ،بخلفية بيضاء



تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا ( 200لاير
قطري)

يجب على طلبة دراسة المقررات استيفاء جميع متطلبات القبول لمرحلة البكالوريوس
في جامعة قطر في الفصل الدراسي المراد تقديم طلب القبول فيه ،مع تقديم جميع
األوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة القبول في الجامعة خالل المدة المقررة للتقديم.
ويمكن لطالب دراسة المقررات تقديم جميع المقررات التي تم الحصول عليها بنظام



كشف درجات الدراسة الجامعية النهائي والرسمي والمصدق



شهادة صحية صادرة داخل قطر



صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (باإلضافة إلى صورة
عن جواز السفر لغير القطرين)

دراسة المقررات للحصول على درجة بكالوريوس ثانية ،على أال يتجاوز عدد الساعات



المكتسبة  48ساعة في مرحلة البكالوريوس في جامعة قطر وبتقدير نهائي (د) أو

صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4سم،
بخلفية بيضاء

أعلى ،ويتم في هذه الحالة تطبيق جميع شروط الحصول على درجة البكالوريوس
الثانية.

سيتم تقييم المعدل التراكمي العام ( )GPAوالساعات المكتسبة في جامعة قطر بشكل
مستمر خالل فترة دراسة الطالب في مرحلة البكالوريوس في الجامعة .وستقوم جامعة
قطر بتقييم الرسوم الدراسية والرسوم المرتبطة بها لجميع الطالب الذين يدرسون في

درجة البكالوريوس الثانية

الجامعة بعد االنتهاء من درجتهم الجامعية األولى.
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إعادة القبول
يعتبر إعادة القبول في جامعة قطر تنافسي ،ويأخذ في االعتبار المؤهالت األكاديمية
للمتقدمين والقدرة االستيعابية لكل كلية وقسم في الفصل الدراسي المراد تقديم طلب
القبول فيه .ويجب على الطلبة الراغبين في تقديم طلب إعادة القبول استيفاء جميع
شروط ومتطلبات القبول لدرجة البكالوريوس في جامعة قطر للفصل الدراسي المراد
تقديم طلب القبول فيه ،وتقديم جميع األوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة القبول
بالجامعة قبل الموعد النهائي للتقديم.

الطلبة الذين تم طي قيدهم أكاديميا
يحق للطلبة الذين تم طي قيدهم أكاديميا من جامعة قطر تقديم طلب إعادة القبول بعد
استيفاء متطلبات االلتحاق الخاصة بالتحويل .وستبقى المقررات والدرجات التي حصل
عليها الطالب قبل طي قيده في كشف الدرجات بجامعة قطر ،في حين سيتم احتساب
الساعات المكتسبة التي سيأخذها الطالب ومعدله التراكمي العام من جديد ابتداء من
إعادة القبول .ويمكن للطلبة الذي أعادوا تقديم طلب القبول الحصول على فرصة
لتحويل الساعات المكتسبة وفق قوانين تحويل الساعات في جامعة قطر.

إنهاء قيد القبول
تتعلق هذه السياسة بالطلبة المقبولين الذين لم يسجلوا في مقررات دراسية قبل نهاية
فترة الحذف/اإلضافة في الفصل الدراسي الذي تم قبولهم فيه ،وعليه يتم إلغاء وحذف
ملف القبول الخاص بهم .ويحتاج الطلبة الذين ألغي قبولهم ،ويرغبون في الدراسة في
جامعة قطر مستقبال ،إلى إعادة تقديم طلب القبول.

المهارات المطلوبة
يفترض في جميع الطالب توفر الحد األدنى من المهارات األساسية حتى يتم التحاقهم
بالبرامج األكاديمية المتقدمين إليها .وللقبول في مرحلة البكالوريوس في جامعة قطر،
البد لجميع الطلبة المتقدمين للكليات التالية فقط أن يحققوا المتطلبات التالية في اللغة
اإلنجليزية والرياضيات الموضحة أدناه أو اجتياز البرنامج التأسيسي:
 .1كلية اآلداب والعلوم (المسار العلمي فقط)
.2

كلية التربية (تخصص التعليم الثانوي ،مسارات الرياضيات والعلوم فقط(

 .3كلية الهندسة
 .4كلية الصيدلة
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مهارات اللغة اإلنجليزية
الحد األدنى من الدرجة المطلوبة

االختبار

التوفل TOEFL

لإلعفاء

اختبار اللغة االنجليزية التوفل الورقي ( ( pBT

500

اختبار اللغة االنجليزية على اإلنترنت ()iBT

61

اختبار اللغة االنجليزية على الحاسب اآللي) (cBT

173

االيلتس IELTS

ACCUPLACER ESL

5.5
Aggregate Score

400

ESL Reading Skills

100

ESL Language in Use

100

مهارات الرياضيات
الحد األدنى من الدرجة

االختبار




المطلوبة لإلعفاء

درجة قسم الرياضيات في اختبار SAT

500

درجة قسم الرياضيات في اختبار ACT

21

درجة قسم الرياضيات في اختبار ACCUPLACER Math

82

يحق للبرنامج التأسيسي التحقق من نتائج اختبارات القبول للطالب واعادة االختبار إذا لزم األمر.

تعد نتائج أي امتحان قياسي غير صالحة إذا كانت أقدم من فترة الصالحية من بداية أول يوم دراسي .لذا على الطلبة الحاصلين على نتائج امتحان
أقدم من فترة الصالحية ،ضرورة أخذ االمتحان مرة أخرى .وتعد نتائج امتحان SATأو  ACTصالحة لفترة  5سنوات .أما الطلبة الحاصلين على

نتائج امتحانات  TOEFL/IELTSأقدم من سنتين ،فيجب عليهم إعادة تقديم هذه االمتحانات ليتم بذلك التحقق من صحة النتائج.


في حالة عدم تحقيق الطالب المتقدم الحد األدنى من الكفاءات والقدرات في اللغة االنجليزية والرياضيات والموضحة أعاله  ،فيقبل في البرنامج



وسيتم تسجيله في مستويات معينة بناء على نتائج اختبار  Accuplacerفي اللغة اإلنجليزية والرياضيات.

التأسيسي
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يعد حضور اليوم التعريفي للطلبة الجدد في البرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس

مواعيد التقديم

إلزاميا .لن يتمكن الطالب الذين لم يحضروا البرنامج التعريفي من التسجيل في
المقررات الدراسية أو حضور المحاضرات للفصل الدراسي الذي تم قبولهم فيه ،وعليهم

يكون التقدم للفصل الدراسي على أساس تنافسي ومحدود ،ومن ثم ينصح الطالب

التقدم للقبول من جديد في المستقبل.

بتقديم طلب التقديم وجميع المستندات في أقرب وقت ممكن ،وال تقبل جامعة قطر
الطلبات بعد انتهاء فترة التقديم المعلن عنها ،ويمكن االطالع على القائمة الشاملة
لمواعيد التقديم على موقع الجامعة االلكتروني .www.qu.edu.qa

تصنيف الطالب
يتم تصنيف الطالب حسب الفئات التالية:
 .1الطالب المنتظمون للحصول على درجة جامعية

الطالب المنتظمون هم الذين تقدموا لاللتحاق ببرنامج أكاديمي بجامعة قطر للحصول
على درجة جامعية .ويتوقع من الطالب المنتظمون بدوام كلي التسجيل في ما ال يقل
عن  12ساعة دراسية مكتسبة في كل فصل دراسي.
 .2الطالب الزائرون وطالب دراسة المقررات
ال يصنف الطالب الزائرون وغير المقيَّدين كطالب منتظمون يسعون للحصول على
درجة جامعية ،حيث ال يسمح لهم وضع قبولهم بالحصول على درجة من جامعة
قطر .ويمكن للطالب الزائرون وطالب دراسة المقررات تسجيل  18ساعة مكتسبة
بحد أقصى في الفصل الدراسي الواحد .ويخضع الطالب الزائرون وطالب دراسة
المقررات لنفس المعايير األكاديمية والسلوكية المطبقة على غيرهم من طالب جامعة
قطر .وتُسجل قائمة المقررات المجتازة في جامعة قطر في السجل األكاديمي الخاص
بال طالب وتبقى في كشف الدرجات .وفي حالة طي قيد الطالب الزائر أو طالب دراسة
المقررات من جامعة قطر ،يكون طي القيد نهائيا وال يحق له العودة إلى جامعة قطر
في المستقبل.

اللقاء التعريفي للطالب الجدد
يعد اليوم التعريفي للطلبة الجدد فعالية لمدة يوم كامل وذلك لمساعدة الطلبة الجدد في
البرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس للتعرف واالنخراط في الفرص الكبيرة التي
تقدمها جامعة قطر كالبرامج والخدمات واإلرشاد األكاديمي ،والخدمات المهنية،
والحياة الجامعية ،وعملية تسجيل المقررات ،والخدمات االجتماعية.

وخالل أنشطة وفعاليات الي وم التعريفي ،يقسم الطالب إلى مجموعات حسب كلياتهم،
مما يتيح لهم الفرصة للتعرف على برامجهم األكاديمية وتكوين عالقات جيدة مع
زمالءهم في الكلية والمرشدين األكاديميين .سيكون المرشد األكاديمي أهم مرجع
للطالب ،والذي سيجتمع معهم ويراجع سجلهم األكاديمي ونتائج االمتحانات القياسية،
وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالمقررات المناسبة التي يجب عليهم التسجيل فيها في
كل فصل دراسي.
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طالب الدبلوم

تبلغ قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب المسجلين في جميع برامج الدبلوم 1000

الرسوم الدراسية والمساعدات المالية والمنح الدراسية والكتب

لاير قطري للساعة الدراسية.

الدراسية

طالب الماجستير

الرسوم الدراسية

تبلغ قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب المسجلين في جميع برامج الماجستير

 1250لاير قطري للساعة الدراسية.

طالب البرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس

طالب الدكتوراه

تحدد الرسوم الدراسية حسب التخصص الدراسي (على سبيل المثال العلوم ،اإلدارة ،

تبلغ قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب المسجلين في جميع برامج الدكتوراه

الهندسة... ،إلخ) للمقرر الدراسي المسجل فيه الطالب .وتكون الرسوم المدفوعة في

 1250لاير قطري للساعة الدراسية.

مقرر معين  ،هي نفسها لكل الطالب بصرف النظر عن مجال دراسة كل منهم ،وذلك
حسب الجدول المبين في هذا القسم .يعفى الطالب القطريون من دفع الرسوم الدراسية
ما لم ينص صراحة على خالف ذلك في ظروف خاصة .بالنسبة للطلبة المعفيين من

طالب برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها

الرسوم الدراسية ،يجب عليهم دفع رسوم كل المقررات المعادة ألكثر من  12ساعة .و

تبلغ قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب المسجلين في برنامج اللغة العربية لغير

تدفع الرسوم الدراسية قبل اليوم األول من بدء الدراسة.

تخصص المقرر

الناطقين بها  600لاير قطري للساعة الدراسي

الرسوم الدراسية للساعة المكتسبة

اإلعفاء من الرسوم الدراسية

باللاير القطري

اآلداب

400

التربية

400

القانون

400

الشريعة والدراسات اإلسالمية

400

اإلدارة واالقتصاد

500

البرنامج التأسيسي

500

العلوم

500

الهندسة

600

الصيدلة

600

يعفى الطالب القطريون والطالب المعفيين من الرسوم من دفع الرسوم الدراسية
للبرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس  ،ما لم ينص صراحة على خالف ذلك في
ظروف محددة .بالنسبة للطالب القطريين والطالب المعفيين من الرسوم 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

حد الساعات المكتسبة
التخرج بحد أقصى بتخصص

طالب درجة البكالوريوس

رئيسي واحد وتخصص فرعي واحد
 12 +ساعة مكتسبة
الحد األدنى من عدد الساعات

* ابتداء من خريف  ،2009يتم اعتماد الرسوم الدراسية الموضحة في الجدول أعاله.

الطلبة الذين غيروا تخصصهم الرئيسي

المكتسبة المطلوبة للتخرج بالنسبة

و/أو الفرعي بعد قبولهم في مرحلة

للتخصص الرئيسي والفرعي الذي

البكالوريوس

اختاره الطالب  12 +ساعة
مكتسبة

وبالنسبة للطلبة المقبولين في فصول سابقة ،فسيتم تقييمهم بطريقة مختلفة .الرسوم
الدراسية بالنسبة للطلبة القطريين المسجلين بدوام جزئي تقل  100لاير قطري عن

الطلبة المحولون إلى جامعة قطر

الرسوم المحددة أعاله
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الساعات المكتسبة المتبقية (بعد
احتساب الساعات المحولة)

بالنسبة لتخصص رئيسي واحد
وتخصص فرعي واحد (إن وجد) +

البطاقة الجامعية

 12ساعة مكتسبة

يتم استخراج البطاقة الجامعية مقابل  50لاير قطري .يتم دفع هذا المبلغ مرة أخرى في
حال استخراج بدل فاقد أو تالف.

إعادة الرسوم الدراسية

السكن الجامعي

في حال حذف الطالب واحد أو أكثر من المقررات الدراسية أو انسحب من الفصل

يدفع الطلبة المقيمين في السكن الجامعي الذي توفره الجامعة  800لاير قطري شهريا

الدراسي بعد انتهاء فترة الحذف واإلضافة ،بصرف النظر عن تخصصه الدراسي،

مقابل المعيشة والمواصالت من والى الجامعة .وتعد هذه الرسوم غير قابلة لالسترداد.

فإنه يتعرض لغرامات مالية وذلك حسب الجدول التالي:

الفصل

وقت الحذف أو االنسحاب بعد انتهاء
فترة الحذف واإلضافة

المواصالت الجامعية

الغرامة

حتى أسبوعين

20%

الخريف

بعد أسبوعين وحتى  4أسابيع

50%

والربيع

بعد  4أسابيع وحتى  8أسابيع

75%

بعد  8أسابيع

100%

حتى أسبوع

20%

بعد أسبوع وحتى أسبوعين

50%

بعد أسبوعين

100%

الصيف

توفر الجامعة خدمة المواصالت من المنزل إلى الجامعة مقابل  700لاير في الفصل



إذا تخلل األسبوع الكامل عطلة رسمية فإنها ال تحسب ضمن



تنطبق الغرامات الموضحة أعاله على ٍّ
كل من الطالب الذين يدفعون

الدراسي للطالبات .وتعد هذه الرسوم غير قابلة لالسترداد.

المساعدات المالية
توفر جامعة قطر العديد من خيارات المساعدات المالية للطلبة .تتوفر هذه البرامج
للطلبة الذين لديهم ظروف مالية قد تمنعهم من مواصلة تعلميهم الجامعي .للمزيد من
المعلومات حول المساعدات المالية ،يرجى التواصل مع قسم المساعدات المالية عن
طريق اإليميل  ، studentfund@qu.edu.qaأو زيارة الموقع اإللكتروني:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/financial_aid/index.p
hp

قسم الكتب الدراسية
يختص قسم الكتب الدراسية في بيع الكتب الدراسية واإللكترونية لطالب وأعضاء هيئة

األسابيع الموضحة أعاله.

التدريس في جامعة قطر .تقدم الجامعة دعم ومقداره  %50من السعر اإلجمالي
للكتب التي يبلغ سعرها أكثر من  50لاير قطري وال يجوز استرداد المبلغ المدفوع.

الرسوم الدراسية والطالب المعفيين منها.

يعلن القسم عن جدول بيع الكتب الدراسية قبل كل فصل دراسي للطالب وأعضاء
هيئة التدريس .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

الرسوم الجامعية األخرى

.http://www.qu.edu.qa/students/services/textbooks/index.php

الخزائن

المنح الدراسية

تتوفر الخزائن الجامعية مقابل  25لاير قطري في الفصل الدراسي .وتعد هذه الرسوم
غير قابلة لالسترداد.
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تقدم جامعة قطر العديد من المنح الدراسية لجذب ودعم الطلبة المتميزين أكاديميا.

هي منح تقدمها الجامعة للطلبة من العالم اإلسالمي والدول األخرى ،وتستثنى منها

ورغم أن الحصول على المنح يكون على أساس تنافسي ،فإن جامعة قطر تنظر في

دول مجلس التعاون الخليجي.

الحاجة المالية عند إعطاء المنح الدراسية .تغطي جميع المنح الرسوم الدراسية ،ولكن
بعض المنح الدراسية قد تتضمن أيضا واحدة أو أكثر مما يلي:



السكن الجامعي والمواصالت من والى الجامعة.



تذكرة سفر سنوية إلى بلد الطالب األصلي بالنسبة للطلبة غير المقيمين

منح األداء المتميز

هي منح دراسية تعطى للطلبة من جامعة قطر ممن يدفعون رسوما دراسية ،ويكون

في دولة قطر.

أداؤهم متمي از في المقررات الدراسية.

منح سكان قطر

أنواع المنح الدراسية

هي منح مخصصة للطلبة الذين يحملون وثيقة قطرية (سكان قطر).

تقدم جامعة قطر المنح الدراسية التالية على سواء على أساس تنافسي أو غير

تنافسي:

المنح القصيرة لدراسة اللغة العربية (لغير الناطقين بها)

تخص ص هذه المنح للطالب المقيدين في برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.

منح البكالوريوس

ولكي يتمكن الطالب من االستمرار في المنحة الدراسية البد أن يحقق متطلبات
المعدل التراكمي العام والعبء األكاديمي للمنحة الدراسية .باإلضافة لذلك ،فإن غالبية

منح دول مجلس التعاون الخليجي

المنح الدراسية تكون لها فترة زمنية محددة وقد تختلف هذه المدة حسب نوع المنحة.
يلتزم الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية بقوانين ولوائح جامعة قطر ،ويتحملوا

تخصص هذه المنح للطلبة من أبناء مجلس التعاون الخليجي الذين حصلوا على

المسؤولية عن جميع الغرامات المالية التي يمكن أن يتعرضوا لها.

الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من دولهم أو أية دولة أخرى غير دولة قطر .ويخصص

لمزيد من المعلومات حول المنح الدراسية ،يرجى التواصل مع قسم المنح الدراسية

عدد من المنح لكل دولة من دول الخليج ،ويترك لسفارات هذه الدول ترشيح من تراه

على البريد اإللكتروني  scholarships@qu.edu.qaأو زيارة الموقع اإللكتروني

من طلبتها لهذه المنح.

http://www.qu.edu.qa/students/admission/scholarships/index.ph
p

منح أبناء مجلس التعاون الخليجي

هي منح مخصصة ألبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين حصلوا على الثانوية
العامة القطرية وأبناء دول المجلس من أمهات قطريات ،أو الطالبات من أبناء دول

مجلس التعاون المتزوجات من قطريين.

منح العاملين في جامعة قطر

تمنح ألبناء العاملين في جامعة قطر.

منح أبناء القطريين

هي منح مخصصة للطلبة غير القطريين في حال كون األم قطرية أو األب قطري.

ويعفى الطلبة المستفيدون من هذه المنح من دفع رسوم المقررات الدراسية وال توجد أية
مزايا أخرى مع هذه المنح.

منح سمو األمير للتفوق العلمي
تمنح هذه المنح لعشرة طالب وعشر طالبات من أبناء المقيمين الحاصلين على أعلى
معدالت في الثانوية القطرية من المتقدمين لالستفادة من هذه المنح بصورة تنافسية.

منح العالم اإلسالمي والدول األخرى
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فرص متساوية بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو
السن أو اإلعاقة.



إجراءات تحقيق عادلة كلما اقتضى األمر.



المحافظة على سرية سجالت الطالب الجامعية وعدم مشاركتها مع أي
جهة أخرى إال بموافقة كتابية صريحة من الطالب (باستثناء األشخاص
المصرح لهم بذلك كما هو موضح في سياسات سرية السجالت الطالبية.

ميثاق النزاهة الطالبية
واجبات الطالب

تعد الجامعات مجتمعات فريدة لبناء المعرفة ونقلها ،وهي تعتمد على حرية األفراد في
اكتشاف األفكار لتطوير قدراتهم ،وتعتمد هذه الحرية على النية الحميدة والسلوك

على طالب جامعة قطر:

المسؤول لجميع أفراد المجتمع في تعامالتهم مع بعضهم بعضا في جو من التسامح
واالحترام ،والبد أن يتيح أفراد المجتمع لبعضهم بعضا بيئة صالحة ،تساعد في تطوير
قدراتهم إلى أقصى درجة ممكنة واالستفادة من موارد المؤسسات .وتوفر جامعة قطر



المساهمة في المحافظة على سالمة البيئة التعليمية ونظامها في الجامعة.



إظهار االحترام لألفراد في جامعة قطر من الطالب أو العاملين أو
الزوار.

مقرين منفصلين إحداهما للبنين واآلخر للبنات.
يهدف ميثاق النزاهة الطال بية إلى تزويد جميع الطالب في جامعة قطر بمعايير
واضحة للسلوك .ويقر جميع الطالب لدى التسجيل كطالب بالجامعة بمعرفتهم
ألي من هذه
ودرايتهم بالميثاق واجراءاته ،فضال عن معرفتهم بتبعات انتهاكهم ٍّ
المعايير .وقد تكون المخالفات ذات طبيعة أكاديمية أو غير أكاديمية.

ويخضع الطالب الذين يحضرون أنشطة خارج نطاق الجامعة كممثلين عنها (ويشمل



التعاطي بإيجابية مع جميع اللوائح والسياسات واإلجراءات والتقيد بها.



بذل أقصى جهد في جميع المساعي األكاديمية.



التصرف بمسؤولية.



مواصلة االطالع وتحصيل المعرفة.



االلتزام بالزي المن اسب ،حسب قواعد الجامعة ولوائحها الخاصة في هذا
الشأن.

ذلك  -وال يقتصر -على المؤتمرات والفرق الرياضية ،أو االشتراك في أنشطة األندية)



لإلجراءات التأديبية نفسها ،في حال مخالفة الميثاق.

تحمل مسؤولية تصرفاتهم.

وتتوقع جامعة قطر من طالبها اتِّباع أعلى معايير السلوك ،والتقيد بها في تعامالتهم
مع أساتذتهم وزمالئهم وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة والمجتمع الجامعي
بشكل عام .كما تتوقع الجامعة من طالبها التصرف بنضج ومسؤولية في عالقتهم

سرية السجالت الطالبية

التي يفرضها االنتساب إلى مجتمع جامعة قطر .وعليه ،تتوقع الجامعة من طالبها

إن جميع السجالت الطالبية وما يتعلق بها من أمور مالية تعتبر سرية  ،ويتم إنشاء

ببعضهم البعض .وينتظر من كل طالب وطالبة االضطالع بالمسؤوليات والواجبات

السجالت الطالبية للجامعة واالحتفاظ بها ألغراض إدارية .وبالتالي يقتصر االطالع

عدم ممارسة تصرفات من شأنها اإلخالل بنزاهتهم أو بميثاق الجامعة .وتشجع جامعة

على هذه السجالت على الطالب نفسه والموظفين المسؤولين في الجامعة المرخص

قطر طالبها على التعبير عن أنفسهم بكل حرية ،وتتوقف هذه الحرية عند انتهاك

لهم بذلك كما هو موضح فيما يلي .أما إطالع أي أشخاص آخرين فيتطلب موافقة

حقوق اآلخرين أو احترامهم .وعلى الطالب بصفة خاصة االلتزام بالمبادئ األكاديمية

كتابية صريحة من الطالب ،ويستثنى من ذلك والدا الطالب أو ولي أمره قانونا.

وغير األكاديمية في الميدان األكاديمي وغير األكاديمي كما هو محدد أدناه.

ويتم تحديد موظفي الجامعة المخولين ممن لديهم مصلحة تعليمية قانونية إذا كانت
المعلومات المطلوبة ضرورية لقيام ذلك الموظف بما يقتضيه عمله والمرتبط بأداء
مهامه الوظيفية أو بموجب عقد مع الجامعة .ويندرج تحت مسمى "موظف الجامعة"

حقوق الطالب وواجباته

أعضاء هيئة التدريس  ،الموظفون ،أعضاء مجلس أمناء الجامعة ،والجهات األخرى
التي تعم ل بالنيابة عن الجامعة ،واألفراد العاملين في لجان الجامعة ،بما فيهم

حقوق الطالب

الطالب .أما ما يتعلق بتحديد المصلحة التعليمية القانونية لالطالع على هذه
السجالت ،فيقوم بذلك أخصائي السجالت الطالبية لكل حالة على حدة .في حال

تعترف جامعة قطر بحقوق الطالب التي تشمل:

تضمنت االتفاقيات بين الطالب واحدى الهيئات الخارجية التي تكفله أو ترعاه أن

 الوصول للفرص األكاديمية وغير األكاديمية المتوفرة لهم داخل الجامعة،

يكون لهذه الهيئات الحق في االطالع على سجالت الطالب ،فعلى الطالب أن ينص

شريطة أن تقع هذه الفرص ضم ن المعايير و /أو الشروط التي تضعها

على إصدار هذه السجالت لتلك الهيئات ويوقع طلبا بهذا المعنى بمجرد التحاقه

الجامعة.


بالجامعة.

حرية الفكر والتعبير ،حسب السياسات والقواعد والقوانين المطبقة من قبل

عندما يتولى الطالب وظيفة بجامعة قطر فإنه يعد موظفا بها ومن ثم فإنه في بعض

الجامعة.

ا ألحيان قد يطلب منه معرفة بعض المواد السرية ،ولذلك يطلب منه التوقيع على
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إقرار السرية المتعارف عليه بالجامعة والذي ينص على عدم إفشاء أية معلومات سرية

التضليل

أو الموظفين ..إلخ .أما إفشاء أية معلومات سرية عن قصد فقد يؤدي إلى اتخاذ

قد يكون التضليل في االختبارات أو األعمال المقدمة من خالل األشكال والصور

خاصة بها وما يمت إليها بصلة كمعلومات خاصة بالطالب أو أعضاء هيئة التدريس
إجراءات تأديبية قد ينتج عنها إيقافه عن العمل أو طرده من الجامعة.

التالية :تقديم أوراق غير أصلية ،في نتيجة اال ختبار ،في األعمال والمواد ،أي صورة
من التواصل الجماعي أو الفردي بين الطالب خالل االختبار ،الغش من طالب آخر
خالل االختبار ،النقل من ورقة طالب أو تقديم مساعدة غير مصرح بها ،المعرفة

جهة االختصاص

المسبقة بأسئلة االختبارات أو استخدام آالت او عمل وسائل أو إجراءات بغرض
الحصول على درجات مزورة في االختبارات المصححة آليا ،أو تقديم مواد مجهزة أو

يتم تحويل جميع االتهامات التي تتضمن انتهاكا لميثاق النزاهة الطالبية إلى نائب

مشتراه من شخص أو شركة ما.

رئيس الجامعة لشؤون الطالب ،لتسجيلها وتقرير اإلجراء المناسب ،بالتشاور مع
األطراف المعنية إذا دعت الحاجة.

تقديم العمل المعد لمقرر ما في مقرر آخر
ال يجوز بشكل عام تقديم أي عمل خاص بمقرر ما في مقرر آخر .وهكذا ِّ
نذكر

تعريف المخالفات األكاديمية وغير األكاديمية

الطالب أنه عند تضمين بحث سابق في مشروع ما البد من اإلشارة إلى العمل
السابق.

تشمل المخالفات األكاديمية ما يلي (وال تقتصر عليها):

االنتحال

تزوير المعلومات عن عمد

ينطبق االنتحال على جميع الفروض واألعمال المقدمة من الطالب ،ويشمل النماذج

ويشمل ذلك تزوير أي نوع من البيانات عن طريق التالعب بتغيير المستندات الداعمة

التالية :استخدام أعمال اآلخرين أو أفكارهم أو صورهم أو كلماتهم دون إذن منهم،

ألعمال المقرر الدراسي أو غيره من األنشطة األكاديمية.

واستخدام كلمات اآلخرين أو أسماءهم أو عباراتهم أو جملهم أو فقراتهم أو
موضوعاتهم ،دون عالمات اقتباس ،أو عدم توضيح المصدر المنقول عنه.

االشتراك في التضليل األكاديمي

التعاون غير المالئم

ونعني بهذا مساعدة طالب آخر أو محاولة مساعدته في ارتكاب عمل من أعمال
التضليل األكاديمي ،كالقيام بعمل اآلخرين ،أو تصميم مشروع لطالب آخر أو إنتاجه،

ٍ
شخص ما في إعداد األعمال المقدمة أو
ويشمل ذلك األمثلة التالية :العمل مع

أو تزويده طواعية بإجابات خالل االختبار ،أو االتصال بطالب خالل فترة اختباره

تنظيمها أو مراجعتها دون اإلقرار بمساعدة هذا الشخص .وقد يكون هذا العمل

وتزويده بمعلومات ،أو إعطاء طالب نسخة من اختبار ما مقدما أو ترك مواد ذات

مشروعا أو ورقة أو عرضا شفهيا أو بحثا أو مشروع تصميم أو اختبا ار منزليا ،أو

صلة في مكان االختبار أو االمتحان أو تغيير النتيجة.

االستعانة بمدرس خاص لكتابة العمل المقدم أو تحريره أو تلفيقه ،أو االستعانة
بمساع ٍ
مصرٍح بها في جميع أنواع األعمال المقدمة.
دة غير
َّ
َ

التدخل في أعمال اآلخرين

الوكالة غير المالئمة

ويشمل ذلك تدخل الطالب عمدا في أعمال غيره من الطالب ،وتخريب تجاربهم
المخبرية ،وأبحاثهم وملفاتهم االلكترونية ،وتزويدهم بمعلومات مضللة ،أو تعطيل

وذلك في حالة حضور طالب أي اختبار أو نشاط أو واجب أكاديمي بدال عن طالب

أعمال مقرر الطالب.

آخر.
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التي توزع أو تعرض في معظم المباني في الحرم الجامعي فالبد من

انتهاك حقوق التأليف

اعتمادها وختمها من إدارة األنشطة الطالبية.

إن احترام اإلبداع الفكري مسألة هامة في المجال األكاديمي ،وينطبق ذلك على
أعمال جميع المؤلفين والناشرين في كافة األشكال .ويشمل هذا احترام نِسبة العمل

الفصل في المخالفات

للقائمين به ،وحق السرية وحق تحديد صورة وطريقة وشروط النشر والتوزيع.
وكقاعدة عامة فإن نسخ أو توزيع أو اشتقاق أو عرض األعمال المحمية بموجب

إن الحاالت الناشئة عن انتهاكات مزعومة لميثاق النزاهة الطالبية تدخل ضمن

حقوق التأليف يتطلب إذنا من صاحب حقوق التأليف .أما فيما يتعلق بأغراض النقاش

اختصاص عضو هيئة التدريس ورئيس القسم وعميد الكلية ونائب الرئيس لشؤون

والتحليل والتعليق ونقل األخبار والتعليم والتثقيف والبحث فيمكن استخدام األعمال

الطالب ،بالتشاور مع لجنة النظام الجامعي التي تختص بالتحقيق في المخالفات على

المحمية بموجب حقوق التأليف ،دون الحصول على إذن .وال يعد ذلك خرقا لحقوق

مستوى الجامعة .وتفوض اللجنة بتقديم المشورة لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

التأليف شريطة نسبة العمل ألصحابه .وحيث يعد من السهل إعادة إنتاج المعلومات

بشأن حاالت فردية تتعلق بمخالفات أكاديمية أو غير أكاديمية لميثاق النزاهة

االلكترونية فإن احترام العمل وتعبيرات اآلخرين من المسائل الهامة في وسائل اإلعالم

الطالبية .وتتبع اللجنة في ممارسة أعمالها:

االلكترونية؛ ومن ثم فإن المخالفات المتعلقة بانتهاك الملكية الفكرية -بما في ذلك

أ-

االنتحال وخرق الخصوصية والدخول غير المصرح به وانتهاك حقوق التأليف -يعد

مفاهيم العدالة اإلجرائية

ب -ميثاق النزاهة الطالبية القائم

من موجبات اإلجراءات التأديبية بحق أي عضو في المجتمع الجامعي.

ويتم تحقيقها بالنظر إلى حقائق كل حالة على حدة ،ومراجعة اإلجراءات والملفات
للتأكد من تطابق اإلجراءات مع سياسة جامعة قطر.

وقد تشمل المخالفات غير األكاديمية لمعايير السلوك بجامعة قطر على التالي (وال

وفي حالة المخالفات األكاديمية يقوم عميد الكلية التي وقعت بها المخالفة األكاديمية

تقتصر عليه):

المدعاة بالتشاور مع لجنة شؤون الطالب بالكلية للتحقيق في الحاالت ،ما لم يتم حلها
من قبل عض و هيئة التدريس أو داخل اإلدارة ،إال أنه البد من رفع المخالفات



أي من ممتلكات جامعة قطر ،من المباني أو المنشآت أو المرافق،
تجاوز ٍّ



اإليذاء (بالقول أو الفعل) و /أو ترهيب الزمالء وزوار الجامعة أو الكلية،

الطالب ،الذي يتواصل بدوره مع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية ورئيس

وموظفيها.

الجامعة التخاذ القرار .ويكون القرار النهائي بالفصل من الجامعة من اختصاص



السلوك التخريبي أو المسيء داخل حدود الحرم الجامعي.

رئيس الجامعة.



السلوك الذي من شأنه تهديد حياة اآلخرين أو سالمتهم سواء ماديا أو

األكاديمية التي تؤدي إلى فصل الطالب من الجامعة إلى نائب رئيس الجامعة لشؤون

أو الدخول إليها دون تصريح.

معنويا ،داخل مقرات الحرم الجامعي ومرافقه.


السرقة التي تشمل سرقة الخدمات أو الممتلكات الشخصية أو التابعة

اإلجراءات التأديبية

انتهاك معايير الملبس الخاصة بجامعة قطر :وتراعي الجامعة التنوع

على الطالب أن يعلم أنه سيتم التعامل مع مخالفات ميثاق النزاهة الطالبية بحزم،

للجامعة داخل مقرات الجامعة أو في أي نشاط جامعي.


الثقافي وتحترم متطلبات توفير بيئة تعليم إنتاجية ،ومن ثم على الطالب

وتدون مخالفات الطالب للميثاق في سجله الدائم ،وقد
السيما المخالفات المتكررةَّ .

المالئم من الذكور أو اإلناث ،إذ يواجه الطالب المخالف اإلجراءات

يلي:

احترام الثقافة والتقاليد المحلية في ملبسهم ،حيث ال يقبل اللباس غير

تشمل عقوبات مخالفة قواعد جامعة قطر ولوائحها أو سوء السلوك واحد أو أكثر مما

التأديبية المناسبة.


تخريب ممتلكات الجامعة أو ممتلكات اآلخرين داخل مقر الجامعة ،أو
تدميرها أو تشويهها.





الفئة األولى:

امتالك مفاتيح لمباني الجامعة أو مرافقها أو ممتلكاتها ،أو نسخها أو
استخدامها دون تصريح.



دخول مرافق الجامعة أو ممتلكاتها ،أو استخدامهما دون تصريح ،بما في

إعادة تقديم عمل محدد من قبل عضو هيئة التدريس.



ذلك أدوات الحاسب اآللي أو برامجه.

تقديم عمل إضافي للمقرر الذي تم فيه المخالفة.



الحصول على عالمة منخفضة أو فقدان الساعات المكتسبة عن العمل

وضع عالمات أو إخطارات أو الفتات أو لوحات أو تنويهات دون

الذي يعد انتهاكا لميثاق النزاهة الطالبية.

تصريح .إذ توضع مثل هذه المواد في لوحات النشرات المصرح بها أو



أماكن أخرى محددة .وال يسمح بوضعها على السيارات أو األشجار أو

الحصول على درجة رسوب ( )Fأو ( )WFأو عدم اعتبار الساعات
المكتسبة في المقرر الذي وقعت به المخالفة.

الجدران أو األبواب أو أسطح الزجاج .أما إعالنات الفعاليات الطالبية



إنذار خطي من عميد الكلية والذي يكون بيانا مكتوبا يصدر للطالب
ويوضع في ملفه.
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القيام بأنشطة تعليمية ،والتي تشمل كتابة مقاالت أو وضع عرض

متابعة الحاالت المتكررة لمخالفات الطالب على مستوى الجامعة

للمجتمع الجامعي.

وتسجيلها.
 -2في حالة اقتناع عضو هيئة التدريس أن المخالفة المدعاة قد نشأت عن
سوء تقدير من جانب الطالب ال عن تضليل متعمد ،فإن عليه أن ينصح

الفئة الثانية:


الطالب بعمل أكاديمي مقبول ويسجله في سجل الطالب .وفي مثل هذه
الحاالت يطلب عضو هيئة التدريس على سبيل المثال أن يعيد الطالب

الخدمات الجامعية :قد يطلب من الطالب تأدية عدد من ساعات الخدمة

كتابة العمل األصلي أو الفرض أو إعادة تقديم عمل أو فرض جديد.

الجامعية واالنخراط بعدد من المهام الخفيفة كأعمال صيانة الكلية /

 -3على عضو هيئة التدريس المسؤول عن عمل تقارير عن ادعاءات

ممتلكات الجامعة و/أو أعمال كتابية.


فقدان أهلية العمل الطالبي و/أو ميزة المنحة.



تعويض الجامعة عن أي ضرر يلحق بممتلكاتها.



المنع :باال ستثناء من المشاركة في األنشطة االجتماعية التي تتضمن (وال

التضليل إعداد التقرير عن هذه األعمال خال ل ثالثة أيام عمل من تاريخ
وقوعها ،على أن يرسل النموذج لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
ورئيس القسم الذي وقعت فيه المخالفة.
-4

تقتصر عليه) :المنع من تمثيل جامعة قطر في األنشطة الرسمية،

المخالفة وذلك بالتشاور مع عضو هيئة التدريس ،وبعد االجتماع مع

والفعاليات سواء ثقافية أو رياضية ،ودخول كليات الجامعة ،أو العمل

عضو هيئة التدريس والطالب معا.

كمسؤول في المنظمات الطالبية.


 -5يتم إرسال النموذج إلى عميد الكلية التخاذ القرار النهائي أو إلرسالها إلى

إنذار ،وهو إخطار كتابي بأن سلوك الطالب يعد مخالفا لميثاق النزاهة

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب .والبد أن يستند القرار على مستوى

الطالبية والبد من وقف هذا الفعل أو السلوك ،وأن سوء السلوك هذا قد

عميد الكلية على توصيات لجنة شؤون الطالب في الكلية ،التي يتم

ينتج عنه إجراءات تأديبية أخرى.


يدون رئيس القسم تقري ار برأيه (على النموذج) اعتمادا على مدى خطورة

اختيار أعضاءها بداية العام الدراسي .ويعمل أعضاء هذه اللجنة لمدة

فترة اختبار ،وتعد إخطا ار رسميا للطالب يؤثر على وضعه غير األكاديمي

عامين ،وتضم العميد المساعد لشؤون الطالب في الكلية وعضو أو اثنين

بأن سلوكه غير مقبول داخل المجتمع الجامعي .وتتطلب فترة االختبار أن

يتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس حسب عدد الطلبة في الكلية.

يظهر الطالب خالل فترة معينة أنه قادر على الوفاء بمعايير السلوك

-6

المطلوبة من أفراد المجتمع الجامعي.

من الممكن لعميد الكلية المقيد بها الطالب اعتماد توصيات اإلجراءات
التأديبية من الفئة األولى (راجع الجزء السابق) وتنفيذها .أما الحاالت التي
تتطلب إجراءات من الفئة الثانية أو الثالثة فالبد من الرجوع إلى نائب
رئيس الجامعة لشؤون الطالب لالطالع عليها من قبل لجنة النظام

الفئة الثالثة:


الجامعي.
 -7في جميع الحاالت البد من تسجيل المخالفات وارسالها لنائب رئيس

االستبعاد من المزايا األكاديمية بما في ذلك قائمتي العميد ونائب رئيس

الجامعة لشؤون الطالب بغرض المتابعة.

الجامعة.


 -8في جميع الحاالت البد أن يحضر الطالب جميع االجتماعات التي تطلبها

التوصية بحضور معالجة أو استشارة كما يقررها مدير مركز اإلرشاد

الجامعة أو الكلية التي وقعت بها المخالفة لالستماع .وفي حين عدم

الطالبي وذلك بالتشاور مع نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب.



االستجابة لهذا قد يصدر القرار بناء على الحقائق المتوفرة.

الفصل :من فصل دراسي أو عدد من الفصول.

 -9أما الحاالت التي ال يوافق فيها عضو هيئة التدريس على قرار لجنة

الطرد من الجامعة.

الكلية ،فمن الممكن التظلم بشأنه لدى نائب رئيس الجامعة لشؤون
الطالب.

إجراءات وارشادات
أما بالنسبة للمخالفات غير األكاديمية ،فيمكن ألي عضو في المجتمع الجامعي أن

يتم اتباع اإلجراءات التالية في حالة المخالفات األكاديمية للطالب:

يرفع دعوى إساءة سلوك ضد أي طالب .وعلى الطرف المختص ملء "نموذج مخالفة

 -1تقع مسؤولية التعامل الفوري مع حاالت التضليل أو االنتحال أو

غير أكاديمية" خالل ثالثة أيام من حدوثها .ويتم تسجيل المخالفة لدى نائب رئيس

التخريب -في غرفة الدراسة أو غيرها من المخالفات األكاديمية -على

الجامعة لشؤون الطالب ،الذي يخطر بدوره الطالب صاحب الشأن ،ليتم إجراء مقابلة

عضو هيئة التدريس .وفي حالة أي مخالفة أكاديمية يرتكبها طالب يقوم

ويحدد ما إذا كان ميثاق النزاهة الطالبية قد انتهك ويقرر الرد المناسب.

عضو هيئة التدريس بملء النموذج الالزم (نموذج تسجيل المخالفات)،
والذي يتم توثيقه في الملف الشخصي للطالب في أرشيف الكلية وفي

سجل اإلجراءات التأديبية

مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب .ويتيح هذا اإلجراء للجامعة
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يتم حفظ سجالت المخالفات واإلجراءات التأديبية والعقوبات كجزء من السجالت

طريقة التسوية الرسمية

السرية في مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب وعميد الكلية المختص لمدة
عامين من تخرج الطالب أو توقفه عن الدراسة .ويتم اعتبار الوقف أو الفصل جزءا

 -1تعبئة النموذج االلكتروني الرسمي من قبل الطالب خالل ( )10أيام عمل

من سجل الطالب الدراسي الرسمي.

من تاريخ وقوع الحادثة مستوفيا فيها البيانات التالية :موضوع الشكوى،
األفراد المعنيين بالنزاع ،تاريخ و مكان قوع الحادثة ،ويتم مراجعة الشكوى
والبحث فيها بشكل خاص وسري ،ويبلغ الطالب بالقرار عبر البريد

الشكاوي الطالبية

الرسمي خالل ( )10أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
 -2يحق للطالب االستئناف ورفع التظلم مرة وذلك في خالل ( )10أيام عمل

تنتهج جامعة قطر سياسة عادلة في التعامل مع طالبها وعالقاتهم مع غيرهم من أفراد

من تاريخ استالم القرار ويبلغ الطالب بالقرار عبر البريد الرسمي خالل

مجتمع الجامعة ،مستهدفة تأسيس وتنفيذ السياسات واإلجراءات السليمة.

( )10أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم.
 -3في جميع األحوال ،يعتبر طلب التظلم مرفوضا إذا لم يتلقى الطالب ردا
رسميا خالل ( )10أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم المستأنف.

الشكاوي األكاديمية

 -4يمكن للطالب أن يستأنف التظلم ويرفعه إلى نائب رئيس الجامعة لشؤون
الطالب ،إذا اعتقد بأن السياسات واإلجراءات لم تتبع بشكل صحيح،
وذلك خالل ( )10أيام عمل من تاريخ استالم القرار ،ويقوم نائب رئيس

تشمل الشكاوي األكاديمية على سبيل المثال ال الحصر :القبول ،درجات الطلبة أثناء

الجامعة لشؤون الطالب بمراجعة كل ما يتعلق بالتظلم وطبيعة الشكوى

الفصل الدراسي ،اإليقاف األكاديمي ،التضليل ،االنتحال ،تزوير المعلومات عن عمد،

التخاذ ق ارره ،وال يتسنى للطالب أي استئناف بعد صدور هذا القرار.

تقديم العمل المعد لمقرر ما في مقرر آخر ،باإلضافة إلى انتهاك حقوق التأليف.

 -5يتم حفظ كل ما يتعلق بالتظلم أو بموضوع في مكتب نائب رئيس الجامعة

ويستثنى تعديل التقدير النهائي للدرجات من هذا البند حيث أنها تتبع سياسات أخرى.

لشؤون الطالب.

نطاق الشكاوي األكاديمية

سحب الشكوى المقدمة

يحدد هذا القسم اإلجراءات التي يمكن أن يتبعها الطالب الذي يعتقد بأنه تمت معاملته

يحق للطالب سحب الشكوى المقدمة الكترونيا في حين تكون الشكوى في إطار

بطريقة غير عادلة أو منصفة فيما يتعلق بالعملية األكاديمية .و يطبق هذا األمر

التحقيق ،وفي هذه الحالة يتم إغالق سجل الشكوى و يُعلم األطراف المعنيين

حول الخالف على استحقاق الدرجات أثناء الفصل الدراسي ،أو إصدار قرار حول

باالنسحاب ،وال يسمح بسحب الشكوى التي تم حلها أو إغالقها.

متطلبات برنامج ما ،أو مدى أهلية الطالب لمتطلب ما ،أو االدعاء بأن متطلبات
مادة دراسية لم تكن منصفة.

الشكاوي غير األكاديمية

طريقة التسوية غير الرسمية

تتضمن الشكاوي غير األ كاديمية ،على سبيل المثال ال الحصر ،التحرش (اللفظي أو

بداية يجب على الطالب أن يحاول جاهدا حل خالفه بصورة ودية وغير رسمية ،

الجسدي) ،أو التهديد ،أو السلوك التخريبي أو التعسفي داخل الحرم الجامعي،

ويناقش ذلك مع عضو هيئة التدريس المعني ،بمجرد أن يكون على بينة من األمر،

الغرامات ،أو الرسوم ،أو حتى االستبعاد من استخدام خدمة معينة ،أو التمييز ،وكذلك

وفي حال عدم التوصل إلى ٍ
حل مرضي بين الطالب وعضو هيئة التدريس ،ينبغي

االطالع على السجالت ،ومخالفة السياسات.

على الطالب أن يرفع تظلمه إلى رئيس القسم التابع له عضو هيئة التدريس ،فإن لم
يتم حل النزاع ،وجب عليه التقدم لرفعه ومناقشته مع عميد الكلية .وفي أثناء هذه
المناقشات الغير رسمية يفترض من رئيس القسم أو عميد الكلية المنتمي لهما عضو

نطاق الشكاوي غير األكاديمية

عضو هيئة التدريس (أحدهما أو كليهما) وبصورة فردية أو ثنائية ،والنظر في أي أدلة

يحدد هذا القسم اإلجراءات التي يمكن أن يتبعها الطالب في حال تمت معاملته

هيئة التدريس أن يكونا وسيطا لحل النزاع ،فيسمح لهما بالتحدث مع الطالب أو
أو وثائق يرغب أي من طرفي النزاع في تقديمها .أما إن كان تظلمه ضد أي من

بصورة غير عادلة وغير الئقة من قبل أحد أفراد المجتمع الجامعي فيما يتعلق

رئيس القسم أو عميد الكلية ،فتتم المناقشة مع من هو أعلى منهما مرتبة إدارية.

بالمسائل غير األكاديمية.
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معلومات عن الشكوى ،وتستخدم المعلومات لغرض التحقيق وحل الشكوى وفقا لسياسة

طريقة التسوية غير الرسمية

الجامعة.

بداية يجب على الطالب أن يحاول جاهدا حل خالفه بصورة ودية وغير رسمية في
أقرب فرصة متاحة ،ويناقش ذلك مع طرف النزاع ،بمجرد أن يكون على بينة من
األمر .فإذا كان األمر يقتصر على موظف ما ولم يتم الوصول إلى حل مرضي،

نماذج تسجيل المخالفات

الطالب وعضو هيئة التدريس ولم يتم الوصول إلى حل النزاع ،فينبغي عليه أن يناقش

نموذج تسجيل المخالفات األكاديمية

وجب عليه رفع التظلم إلى المشرف على هذا الموظف .وهكذا ،إذا كان الخالف بين
تظلمه مع رئيس القسم التابع له هذا العضو .ورغم أنه من األفضل للطالب اللجوء

نموذج تسجيل المخالفات غير األكاديمية

إلى حل النزاعات بصورة ودية وغير رسمية ،إال أن بعض الحاالت قد يكون األفضل
فيها إحالتها لطريقة التسوية الرسمية.

إخطار طرف خارجي

طريقة التسوية الرسمية

تحتفظ الجامعة بحقها في إخطار والدي الطالب أو ولي أمره إذا تطلب األمر ذلك،
وذلك في أي وقت من العملية التأديبية.

 -1تعبئة النموذج االلكتروني الرسمي من قبل الطالب خالل ( )10أيام عمل
من تاريخ وقوع الحادثة مستوفيا فيها البيانات التالية :موضوع التظلم،
األفراد المعنيين بالنزاع ،تاريخ ومكان قوع الحادثة.
 -2ينظر نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب في موضوع التظلم ،ويتم
إحالته للجهة المعنية وذلك بشكل خاص وسري ،ويتم إبالغ الطالب
بالقرار عبر البريد الرسمي خالل ( )10أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم.
 -3يمكن للطالب أن يستأنف التظلم ويرفعه إلى نائب رئيس الجامعة لشؤون
الطالب خالل ( )10أيام عمل من تاريخ استالم القرار  ،إذا اعتقد بأن
السياسات واإلجراءات لم تتبع بشكل صحيح ،وسيقوم نائب رئيس الجامعة
لشؤون الطالب بمراجعة كل ما يتعلق بالتظلم وطبيعة الشكوى التخاذ
ق ارره ،وال يتسنى للطالب أي استئناف بعد صدور هذا القرار.
 -4ال يتسنى للطالب أي استئناف بعد صدور قرار نائب رئيس الجامعة
لشؤون الطالب حيث يعتبر هذا القرار نهائيا ،أما في الحاالت التي يكون
القرار فيها بالفصل من الجامعة ،فيسمح للطالب أن يتقدم برفع التظلم إلى
رئيس الجامعة.
 -5يتم حفظ كل ما يتعلق بالتظلم أو بموضوع في مكتب نائب رئيس الجامعة
لشؤون الطالب.

سحب الشكوى المقدمة
يحق للطالب سحب الشكوى المقدمة الكترونيا في حين تكون الشكوى في إطار
التحقيق ،وفي هذه الحالة يتم إغالق سجل الشكوى و يُعلم األطراف المعنيين
باالنسحاب ،وال يسمح بسحب الشكوى التي تم حلها أو إغالقها.

الخصوصية
يتم التعامل مع كل المعلومات الخاصة بالشكاوى بخصوصية وسرية تامة ،ويتم تزويد
المع لومات لألطراف المصرح لهم فقط بشكل خاص وسري في حالة وجوب معرفة
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يجوز للطالب من التسجيل المبكر إذا لم يكن قد أنهى المتطلبات السابقة ،بناء على
االفتراض أنه سيجتاز مقررات المتطلب السابق ،في أثناء الفصل الدراسي ،الذي يتم
فيه هذا التسجيل المبكر .أم ا إذا لم ينجح الطالب في اجتياز أي من مقررات

السياسات واللوائح األكاديمية

المتطلب السابق فستقوم إدارة التسجيل بإلغاء جميع المقررات التي تم تسجيلها مبك ار،
والمعتمدة على تلك المقررات غير المجتازة من دون سابق إخطار .وبالتالي يكون
الطالب مسؤوال عن التحقق من درجاته النهائية لضمان إتمامه المتطلبات السابقة

التسجيل

بنجاح والتأكد من سالمة تسجيله المقررات التي اختارها للفصل الدراسي الجديد .واذا
لم يسمح للطالب بالتسجيل في أحد المقررات فالسبب أنه لم ينجح في اجتياز المتطلب

ينبغي للطالب فور قبوله بجامعة قطر أن يختار المقررات التي تشكل المتطلبات

السابق أو أنه حذفه ،كما يكون الطالب مسؤوال عن التأكد من أن عدد ساعات

الالزمة للحصول على الدرجة الجامعية التي يسعى إليها ويسجلها .ويتم التسجيل قبل

مقرراته ال يقل عن الحد األدنى لعدد الساعات المكتسبة المسموح بتسجيلها.

بداية كل فصل دراسي .ويتلقى الطالب النصح والمساعدة من المرشد األكاديمي
المحدد له ،لضمان تسجيله في المقررات الصحيحة في كل فصل دراسي .وعلى

تحدد الجامعة مواعيد التسجيل المبكر والتسجيل العادي ويتم اإلعالن عنها في التقويم

الطالب الذين يحتاجون إلى المشورة األكاديمية مراجعة مرشديهم قبل التسجيل .وتعد

األكاديمي لكل عام .كما تنشر هذه المعلومات أيضا في الجامعة ويتم تحديثها بصفة

المعلومات اآلتية ذات أهمية كبيرة لضمان نجاح عملية التسجيل في المقررات.

منتظمة على موقع الجامعة اإللكتروني.

العبء األكاديمي

طرق التسجيل

العبء الدراسي

أداء الطالب

تتم عملية تسجيل المقررات الدراسية عن طريق استخدام البوابة اإللكترونية للتسجيل
 myQUوذلك بعد مقابلة الطالب مرشده األكاديمي .وعلى الطالب الجدد استخدام

الفصل

المعلومات الخاصة باسم المستخدم وكلمة المرور المرفقة بخطاب القبول ليتمكنوا من

الدراسي

الوصول إلى البوابة اإللكترونية.
بعد االنتهاء من عملية التسجيل بنجاح ينصح الطالب بطباعة وثيقة التسجيل

(بالساعة

األكاديمي
(المعدل

التراكمي

المستوى

نوع الدراسة

الحد

)GPA

واالحتفاظ بها ،والتي تحتوي على المقررات وأرقامها ،والرموز الخاصة بها ،والجدول

األدنى
البكالوريوس

دوام كامل

12

18

فأعلى)

التأسيسي

دوام كامل

0

15

البكالوريوس

دوام جزئي

1

11

منذر

البكالوريوس

دوام كامل

9

12

)2,00

التأسيسي

دوام كامل

0

12

البكالوريوس

دوام جزئي

1

9

غير منذر

البكالوريوس

دوام كامل

فأعلى)

التأسيسي

دوام كامل

البكالوريوس

دوام جزئي

منذر

البكالوريوس

دوام كامل

التأسيسي

دوام كامل

البكالوريوس

دوام جزئي

(2,00

التي قام الطالب بالتسجيل فيها ،ويمكن للطالب تقديم هذه الوثيقة كإثبات عند الحاجة.

الخريف

وفي حين مواجهة أي مشاكل في الدخول إلى البوابة االلكترونية  ،myQUيرجى

والربيع

التواصل مع خدمات تقنية المعلومات ( )helpdeskعلى البريد االلكتروني

(أقل من

.helpdesk@qu.edu.qa

معلومات مهمة عن التسجيل

(2,00

الصيف

يتحمل كل طالب مسؤولية التسجيل في المقرراتُّ .
ويعد الطالب مسجلين رسميا في
المقرر عندما يظهر المقرر على الجدول الدراسي للطالب على حسابه اإللكتروني.

(أقل من

قد يكون من الضروري أحيانا أن يجري القسم األكاديمي أو الكلية تغييرات في الجدول

)2,00

الدراسي مثل أوقات المحاضرات أو أماكنها أو أساتذتها أو دمج المجموعات أو حتى
إلغاء المقررات؛ ومن ثم فإن المسؤولية تقع على الطالب لمتابعة وضع تسجيله بناء

الحد

األقصى

غير منذر

الدراسي ،وأماكن الدراسة ،وأسماء األساتذة لكل مقرر ،وذلك بالنسبة لجميع المقررات

المكتسبة)

0

0

9

6

يسمح للطالب المستجد في الجامعة أن يسجل الحد األقصى من الساعات المكتسبة

على مثل هذه التغييرات .ويخصص األسبوع األول من الفصل الدراسي لهذا الغرض.

التي يسمح بها برنامجه .كما يسمح للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي قدره

وال يسمح بإجراء أية تغييرات في تسجيل الطالب بعد آخر يوم من فترة الحذف

3,5فأعلى ،بعد اجتياز  15ساعة مكتسبة فأكثر أن يزيد عدد الساعات المسجلة

واإلضافة.

بمقدار ساعة إلى ثالث ساعات مكتسبة .ويحق للطالب المتوقع تخرجه في نهاية
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الفصل الدراسي أن يسجل في ذلك الفصل لعدد من الساعات المكتسبة أقل من الحد

يتطلب االنسحاب من الفصل الدراسي (من جميع المقررات) موافقة مرشد الطالب

األدنى المشترط في العبء الدراسي الموضح في الجدول أعاله.

األكاديمي ورئيس قسمه ،أما الطالب الحاصل على إنذار أكاديمي نهائي فال يسمح له
باال نسحاب من الفصل الدراسي من دون تقديم عذر قهري .وينبغي أن يتم االنسحاب
من الفصل الدراسي في الحدود الزمنية الموضحة في التقويم األكاديمي.
ال يسمح للطالب باالنسحاب من جامعة قطر ألكثر من أربعة فصول دراسية،

حذف المقررات واضافتها

واالستثناء من هذا الشرط يكون خالل التوقف الدراسي (ألسباب طارئة) ،وبناء على
موافقة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب ،فإذا انسحب الطالب من فصل دراسي،

يمكن للطالب أن يحذف المقررات أو يضيفها خالل الفترة المحددة للحذف واإلضافة

ينبغي عليه إعادة قيده قبل التسجيل في الفصل التالي.

فقط .وتحدد الجامعة هذه الفترة وتدرجها في التقويم األكاديمي ،وتقوم بتحديثها على
موقع الجامعة االلكتروني .المقرر الذي يحذف قبل نهاية فترة الحذف واإلضافة لن
يظهر في سجل الطالب األكاديمي.

االنسحاب من الجامعة
يمكن للطالب أن يطلب االنسحاب من الجامعة عن طريق التواصل مع إدارة

المتطلبات السابقة

التسجيل .وفي هذه الحالة سوف يتم تعليق قيد الطالب ،واالحتفاظ بالدرجات التي
حصل عليها في سجله الخاص ،شريطة أن يكون الطالب قد أكمل فصال دراسيا
واحدا على األقل ،وال يجوز أن تزيد مدة ترك الطالب للجامعة عن أربعة فصول

عندما يقوم الطالب بالتسجيل في مقرر معين فإن نظام التسجيل يقوم بالرجوع إلى

دراسية.

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.

إعادة القيد
على الطالب الذي ينسحب من الجامعة أو ينقطع عنها (من دون موافقة مسبقة) أن

المنع من التسجيل

يعيد قيده قبل الموعد الذي تحدده إدارة التسجيل ،ويمكن إجراء إعادة القيد بمراجعة
إدارة التسجيل قبل الموعد النهائي المحدد في التقويم األكاديمي .وتقرر إدارة التسجيل
ما إذا كان باإلمكان المضي في إجراءات إعادة القيد من عدمه ،وذلك بالتشاور مع

يسمح نظام التسجيل المستخدم بالجامعة باستخدام خاصية المنع من التسجيل عن

مدير إدارة القبول ورئيس القسم وعميد الكلية التي يريد الطالب إعادة قيده فيها ،وقد

الطالب في حال وجود أسباب تبرر منع الطالب من التسجيل مثل عدم دفع الرسوم

ُيطلب من الطالب الذي يرغب في إعادة قيده بعد غياب فصلين دراسيين متتابعين
إعادة قيده وفقا لقواعد وضوابط النظام الدراسي القائم في وقت إعادة القيد .وفي حال

المستحقة أو عدم إرجاع الكتب إلى المكتبة أو عدم مراجعة المرشد األكاديمي عندما
يطلب منه القيام بذلك .وتمنح للجهات المختلفة صالحيات استخدام هذه الخاصية

طلب معادلة الساعا ت المكتسبة المجتازة قبل االنقطاع ،فيتم معادلتها على أال تتعدى

للمنع من تسجيل الطالب متى ما وجدت المبررات.

فترة انقطاع الطالب عن خمس سنوات من اجتياز المقرر الدراسي.

وعندما تقوم إحدى الجهات بمنع تسجيل الطالب فال يسمح للطالب بالتسجيل في
المقررات حتى يتم إلغاء خاصية المنع من التسجيل من قبل الجهة التي عطلت
تسجيله .وفي هذه الحالة يتوجب على الطالب مراجعة الجهة المعنية لحل أية مشاكل

إرجاع شهادات الثانوية العامة

متعلقة معها لتقوم هذه الجهة بإلغاء خاصية المنع من التسجيل.

في حال طلب الطالب استرجاع النسخة األصلية من شهادة الثانوية العامة  ،تقوم

االنسحاب من المقرر

إدارة التسجيل بتسليم الشهادة إلى الطالب في حال لم يعد مقيدا في جامعة قطر .ويتم
اتالف ملف الطالب الورقي بعد مرور خمس سنوات من إيقاف سجل الطالب ،وعليه

يمكن للطالب ،بعد انتهاء فترة الحذف واإلضافة المقررة بداية كل فصل دراسي

فإن الجامعة ال تتحمل مسؤولية أي ملف يتم التخلص منه .أما بالنسبة للطلبة

االنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر ،قبل انتهاء األسبوع الثامن من الفصل الدراسي،

المقيدين في الجامعة ،فال يتم إرجاع شهادات الثانوية العامة األصلية لهم خالل فترة

بشرط أال يقل العدد اإلجمالي للساعات المكتسبة عن متطلبات الحد األدنى للبرنامج.

التحاقهم.

بالرجوع إلى التقويم األكاديمي لمعرفة المواعيد المهمة .وفي حالة انسحاب الطالب

جدول االمتحان النهائي

هذا ويختلف معدل إعادة الرسوم الدراسية حسب فترة االنسحاب ،لذا ينصح الطالب
خالل فترة االنسحاب ،توضع عالمة ” “wفي سجله الدراسي.

االنسحاب من الفصل الدراسي
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تقوم الجامعة بتحديد مواعيد االمتحانات النهائية للمقررات بداية كل فصل دراسي،

العديد من اآلليات والوسائل واألدوات .فهم ملزمون بتقييم أداء كل طالب ورصد تقدمه

ويتم اإلعالن عنها على موقع الجامعة اإللكتروني .وينصح الطلبة بمراجعة مواعيد

في المقرر حتى يتعرفوا إلى نواحي القوة والضعف .أما تقدير الدرجات فهي مسألة

االمتحانات النهائية قبل التسجيل في المقررات ،لتفادي وجود عدد كبير من

تراكمية تعكس جهد الطالب وأداءه الكلي في المقرر في أثناء الفصل الدراسي .وال

االمتحانات النهائية في فترات متقاربة .وفي جميع األحوال يكون الطالب مسؤوال عن

يجوز أن تبنى الدرجة النهائية للطالب على أقل من ثالث أدوات تقييم وقد يكون من

معرفة هذه المواعيد ،أما الطالب الذي يتخلف عن أي امتحان بسبب خارج عن إرادته

بين هذه األدوات :االمتحانات والمشروعات والعروض والتقارير واالختبارات السريعة

(مرض في األسرة – أو وفاة ... ،إلخ) فعليه االتصال بأستاذه ليبرر غيابه ويقدم

الفورية ومهام قرائية وأوراق بحثية وكتابة مقاالت ومناقشات داخل قاعة الدراسة إلخ.

الدليل على تلك الظروف ،وينبغي أن يتم ذلك قبل موعد تسليم األستاذ لدرجات

وفي كل األحوال للطالب الحق في االطالع على درجاته التي حصل عليها ومراجعتها

الطالب النهائية إلدارة التسجيل .فإذا قبل األستاذ عذر الطالب فعليه أن يعطيه درجة

ومناقشتها مع أستاذه.

(غير مكتمل) ويحدد موعدا إلجراء امتحان تعويضي ،وتحدد درجته ،ثم يقدم األستاذ،
بموافقة رئيس قسمه ،الدرجة النهائية للطالب لتحل محل درجة (غير مكتمل).

سياسة تقدير الدرجات
المبادئ والسياسات الدراسية

يتولى األساتذة تحديد درجات كل طالب مسجل في مقرراتهم في مرحلة البكالوريوس،
طبقا للجدول اآلتي :

الحضور

إن مشاركة الطالب وحضوره المحاضرات شرطان مهمان لتقييم أدائه في جامعة قطر،

التقديرات بالحروف وما يقابلها من نقاط مكتسبة

ومن المتوقع من الطالب أن يحضر جميع محاضراته .ويقوم أستاذ المقرر بمتابعة
حضوره ومالحظة أدائه في القاعة الدراسية .وينبغي للطالب أال يتغيب عن أكثر من
 % 25من محاضراته في الفصل الدراسي الواحد .أما إذا تعدت نسبة الغياب تلك
النسبة المحددة فسوف يحصل الطالب على تقدير "راسب" بصرف النظر عن أدائه.
ويمكن في حاالت استثنائية أن ُيعفى الطالب من حضور محاضرة شريطة أال يتعدى
عدد هذه المحاضرات الحد الذي تسمح به الجامعة .أما الطالب الذي تتعدى نسبة

التقدير بالحروف

الوصف

النسبة المئوية

النقاط المكتسبة

A

ممتاز

%100 – 90

4.0

B+

جيد جدا مرتفع

 85إلى أقل من

3.5

B

جيد جدا

C+

جيد مرتفع

C

جيد

90

غيابه  % 25ولديه عذر مقبول للغياب فيمكن السماح له باالنسحاب من المقرر.

 80إلى أقل من

3.0

85

ويعفى الطالب في هذه الحالة من أية غرامات تكون مقررة لالنسحاب.
وتطبق القواعد اآلتية في تحديد حضور الطالب:

 75إلى أقل من

2.5

80

ُّ
سيعده
إذا حضر طالب جزءا من المحاضرة فالقرار ألستاذ المقرر فيما إذا كان
حاض ار أو غائبا بالنسبة لهذه المحاضرة.

 70إلى أقل من

2

75

يبدأ تسجيل الغياب من أول يوم في الدراسة بصرف النظر عن فترة الحذف واإلضافة
والتسجيل المتأخر.

D+

مقبول مرتفع

D

مقبول

 65إلى أقل من

1.5

70

إذا حدد أستاذ المقرر موعدا جديدا إلحدى المحاضرات فينبغي أن يكون الموعد
مناسبا للطالب ،على أن يصرحوا بموافقتهم كتابة ،واال فال يمكن ألستاذ المقرر أن

 60إلى أقل من

1

65

يحمل الطالب مسؤولية عدم الحضور في هذه الحالة.
إذا أُلغي أكثر من  %25من المحاضرات في أحد المقررات أثناء الفصل الدراسي،
ولم تُعاد جدولتها بشكل سليم فال يجوز اعتبار رسوب أي طالب بسبب الغياب.
الطالب الذي ال يؤدي أي امتحان يكون ألستاذه القرار بأنه معذور أو غير معذور.
ال يجوز استخدام الحضور كمقياس لتقييم الطالب ،وال يجوز خفض درجات الطالب
بسبب عدم التزامه بحضور المحاضرات ضمن نسبة الغياب المسموح بها.

تقييم درجات أعمال السنة للطالب وتقديرها

إن عملية تقييم الطالب ووضع درجات له عملية مستمرة تبدأ من أول يوم في الدراسة

وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي .حيث يقيِّم األساتذة أداء طالبهم ،وذلك باستخدام
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F

راسب

أقل من 60

0

P

مقرر مجتاز(ناجح)

-

-

NP

مقرر غير مجتاز

-

-

CC

مقرر مستمر

-

-

I

غير مكتمل

-

-

TC

ساعات منقولة

-

-

W

انسحاب

-

-

WF

انسحاب إجباري

-

-

Au

مستمع

-

-

الدرجة على أساس المادة  : 4الدرجة النهائية = صفر × ( 1ساعة مكتسبة

المعدل التراكمي العام )(GPA

=

صفر

كما هو موضح فإن كل تقدير يقابله عدد من النقاط المكتسبة ،ويشكل هذا أساس

إجمالي النقاط المكتسبة = إجمالي الساعات المكتسبة للمقرر × النقاط المقابلة للتقدير

حساب المعدل التراكمي العام .ويتم حساب عدد النقاط المكتسبة ألي مقرر بضرب

الذي حصل عليه الطالب في نفس المقرر.

عدد الساعات المكتسبة المخصصة للمقرر في عدد النقاط المكتسبة المقابلة للتقدير

إجمالي النقاط (للفصل الدراسي الحالي) =  + 3 + 5 + 12صفر =  20نقطة

الحرفي ،الذي حصل عليه الطالب  -كما هو مبين أعاله .ويحتسب المعدل التراكمي

إجمالي النقاط (من الفصول الدراسية السابقة) ( +للفصل الدراسي الحالي) =

للطالب بقسمة مجموع عدد النقاط المكتسبة للمقررات على إجمالي عدد الساعات

115.5=95.5+20

المكتسبة ،ويكون المعدل التراكمي العام للطالب مؤش ار ألدائه األكاديمي في الجامعة.
ويوضح المثال اآلتي كيفية احتساب المعدل التراكمي العام للطالب.

المعدل التراكمي العام = إجمالي النقاط  /عدد الساعات المكتسبة التي أتمها الطالب
= ] 2.68 = [9 + 34] / [ 115.5

مثال :

تقارير وكشوف الدرجات

عدد المقرات المسجل فيها الطالب في الفصل الدراسي الحالي = 4

العدد اإلجمالي للساعات المكتسبة التي أتمها الطالب = 34
العدد اإلجمالي للنقاط المكتسبة

= 95.5

المعدل التراكمي العام الحالي للطالب

= 2.80 = 34/ 95.5

إن سجالت التقديرات الرسمية بجامعة قطر هي النتائج المسجلة ألداء الطالب دراسيا،
وتتضمن هذه السجالت جميع المعلومات األساسية التي تتعلق بتقديرات الطالب في
المقررات ومستواه الدراسي والمنح الدراسية والدرجات التي حصل عليها .كما أنها
تلخص مسيرة الطالب األكاديمية في جامعة قطر .وفي نهاية كل فصل دراسي يصدر

مع مالحظة بأنه يتم استخدام أول رقمين صحيحين بعد العالمة العشرية فقط كما

لكل طالب تقرير من خالل  myQUيتضمن ملخص للدرجات النهائية التي حصل

هما وبدون تقريب.

عليها الطالب في الفصل الدراسي .ويحق للطالب الحصول على نسخة من سجله

المقررات المسجلة للطالب حاليا هي كاآلتي :

الرسمي في جامعة قطر من إدارة التسجيل.

المادة  3 : 1ساعات مكتسبة
المادة  2 : 2ساعة مكتسبة

التخصص

المادة  3 : 3ساعات مكتسبة
المادة  1 : 4ساعة مكتسبة

التخصص هو مكون رئيسي من مقررات برنامج دراسي معين يهدف لتقديم معرفة
معمقة في مجال دراسي أو مهني محدد .ويحدد التخصص مجال الدراسة الرئيسية

إجمالي عدد الساعات المكتسبة للفصل الدراسي الحالي 9 = 1+3+2+3 :

للطالب ويتطلب استكمال دراسة مجموعة من المقررات الدراسية المحددة وتحقيق

ساعات مكتسبة

الساعات المعتمدة المطلوبة.

تقديرات الطالب النهائية في نهاية الفصل الدراسي الحالي :
المادة A : 1

اختيار التخصص

المادة C+ : 2
المادة D : 3

 )1يقبل الطالب في البرنامج العام في الكلية التي يرغبون في مواصلة دراستهم

المادة F : 4

حساب المعدل التراكمي العام للطالب:

الدرجة على أساس المادة  : 1الدرجة النهائية =  3( × 4ساعات مكتسبة)

بها ،وذلك عند التقدم للقبول في جامعة قطر.
 )2يمكن للطالب اختيار التخصص المطلوب بعد تحقيقهم للحد األدنى من
المتطلبات األكاديمية .يعتمد القبول في التخصص على أساس تنافسي جدا بين

=

المتقدمين ،مع العلم بأن تحقيق الحد األدنى من المتطلبات ال يضمن بالضرورة

 12نقطة

القبول في التخصص المطلوب.

الدرجة على أساس المادة  : 2الدرجة النهائية =  2( ×2.5ساعات مكتسبة) =

 )3يتم فتح القبول في التخصصات األكاديمية للطالب في حال:

 5نقاط
الدرجة على أساس المادة  : 3الدرجة النهائية =  3( × 1ساعات مكتسبة =

أ-

3

حققوا متطلبات القبول في البرنامج.

ب -حققوا متطلبات المواد الدراسية في الثانوية العامة.

نقاط

ت -اجتازوا متطلبات البرنامج التأسيسي (بالنسبة للطالب المتقدمين على
الكليات التي تتطلب البرنامج التأسيسي).
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 )5يجب دراسة ما ال يقل عن نصف الساعات الدراسية المعتمدة لتخصص فرعي

ث -موافقة القسم األكاديمي الذي يقدم ذلك التخصص على طلب تخصيص

معين من خالل دراسة منتظمة في جامعة قطر.

الطالب للبرنامج بناء على القدرة االستيعابية فيه.

 )6يجب على الطالب استكمال متطلبات التخرج للحصول على درجة البكالوريوس

 )4يجوز للطالب تحديد ودراسة تخصص دراسي واحد فقط.

من جامعة قطر كي يتم اعتماد تخصصه الفرعي الذي حقق متطلباته.

 )5يجب على الطلبة تحديد تخصصهم الدراسي قبل استكمالهم دراسة  36ساعة

 )7يعتبر التخصص الفرعي الذي يظهر في كشف الدرجات الرسمي عند التخرج

مكتسبة.

وفي إفادة التخرج هو التخصص الفرعي الوحيد الذي نجح فيه الطالب والذي

 )6يجب دراسة ما ال يقل عن نصف الساعات الدراسية المعتمدة لتخصص معين

تقره وتعترف به جامعة قطر.

بنظام الدراسة المنتظمة في جامعة قطر.
 )7يجب على الطالب استكمال متطلبات التخرج للحصول على درجة البكالوريوس
من جامعة قطر كي يتم اعتماد تخصصه الدراسي الذي حقق متطلباته.
)8

تغيير التخصص الفرعي

يعتبر التخصص الذي يظهر في كشف الدرجات الرسمي عند التخرج وفي إفادة
التخرج هو التخصص الرئيسي الوحيد الذي نجح فيه الطالب والذي تقره وتعترف

يجوز للطالب تغيير تخصصه الفرعي مرة واحدة فقط شريطة أن يتم ذلك قبل

به جامعة قطر.

استكمال  12ساعة مكتسبة في ذلك التخصص واستكمال  90ساعة مكتسبة من
مت طلبات درجة البكالوريوس .يجب أن توافق الكلية المطلوبة أو القسم األكاديمي

تغيير التخصص

المعني على تغيير التخصص الفرعي مع األخذ بعين االعتبار متطلبات االنتقال
الخاصة بتلك الكلية أو ذلك القسم وقدرتيهما االستيعابية.

يجوز للطالب أن يغير تخصصه الرئيسي قبل أن يكون قد أنهى  60ساعة مكتسبة
في مرحلة البكالوريوس .عالوة على ذلك ،يجوز للطالب الحاصل على معدل تراكمي

متطلبات التخرج

تخصصه حتى لو لم تكن شروط القبول في ذلك التخصص تنطبق عليه عند قبوله

لكل برنامج خطة دراسية تتكون من مقررات المتطلبات العامة للجامعة ومتطلبات

ال يقل عن  2.5وأكمل  30ساعة دراسة مكتسبة كحد أدنى ،أن يتقدم بطلب لتغيير
في الجامعة.

الكلية ومتطلبات البرنامج (للتخصص الرئيسي  /والفرعي) والمقررات االختيارية.

وفي جميع الحاالت ،يجب أن توافق الكلية المطلوبة أو القسم األكاديمي المعني على

وتمنح الدرجة العلمية للطالب الذي يفي بجميع هذه المتطلبات الخاصة بالبرنامج

تغيير التخصص مع األخذ بعين االعتبار متطلبات االنتقال الخاصة بتلك الكلية أو

المسجل فيه وبحصوله على  2.0كحد أدنى للمعدل التراكمي العام .وقد تتباين عدد

ذلك القسم وقدرتيهما االستيعابية.

الساعات المكتسبة الالزمة لكل خطة دراسية داخل الكليات وفقا لكل برنامج .وفيما
يلي الحد األدنى لعدد الساعات المكتسبة الالزمة للتخرج من كل كلية:

التخصص الفرعي
التخصص الفرعي هو مكون من مقررات برنامج دراسي معين يهدف لتقديم معرفة
ليست معمقة إلى حد ما أو /و دراسة عامة في مجال دراسي أو مهني محدد .أما
الهدف الرئيسي لهذا التخصص هو تزويد الطلبة بالخبرات والمعارف في أكثر من
مجال دراسي معين.

اختيار التخصص الفرعي
 )1التخصصات الفرعية مفتوحة أمام جميع طلبة جامعة قطر شريطة:
أ-

أن يحقق الطلبة متطلبات القبول في التخصص الفرعي.

ب -موافقة القسم األكاديمي الذي يقدم التخصص الفرعي على قبول الطالب
في التخصص الفرعي المطلوب في ضوء قدرة القسم على استيعاب الطلبة
المتقدمين.
 )2ال يجوز للطلبة تحديد تخصصهم الفرعي قبل تحديد تخصصهم الرئيسي.
 )3يجوز للطلبة تحديد تخصص فرعي واحد أو أكثر من تخصص فرعي.
 )4ال يجوز للطلبة تحديد تخصص فرعي في نفس المجال الدراسي لتخصصاتهم
الرئيسية.
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الكلية

التخصص

العدد

درجة غير مكتمل

الكلي

للساعات المكتسبة

اللغة العربية

120

يمكن أن يحصل الطالب على تقدير "غير مكتمل" في أحد المقررات إذا كان مداوما

العلوم البيولوجية

120

على الحضور ولكنه لم ينجح في استكمال جميع متطلبات المقرر ،وال يكون تقدير

العلوم الحيوية الطبية

135

"غير مكتمل  "Iمعادال لتقدير "راسب  "Fالخاص باألداء الضعيف .وكي يحصل

الكيمياء

120

األدب اإلنجليزي واللسانيات

120

الطالب على تقدير "غير مكتمل  "Iعليه أن يقدم تبري ار مقبوال لعدم قدرته على
استكمال العمل الذي يطلبه منه أستاذ المقرر ،على أن يوافق رئيس القسم أيضا على
هذا التبرير .أما إذا كانت المبررات تتعلق بأسباب طبية فعلى الطالب أن يقدم ما

العلوم البيئية

في المسارات التالية:
 -علوم البحار

 -تكنولوجيا حيوية

يدعمها بتقرير من هيئة صحية معتمدة أو من مؤسسة حمد الطبية ،ويقدم هذا التقرير
لمدير إدارة التسجيل وعلى أي شخص يقدم مثل هذا التقرير الطبي نيابة عن الطالب

125

أن يبرز بطاقة هويته مع بطاقة الطالب نفسه.

126

أما إذا حصل الطالب على تقدير "غير مكتمل" لعدم حضوره االمتحان النهائي فعليه

تاريخ

120

تغذية االنسان

132

شؤون دولية

120

إعالم

126

خدمة اجتماعية

120

علم االجتماع

120

علوم الرياضة

120

إحصاء

120

السياسة والتخطيط والتطوير

120

علم النفس

120

الصحة العامة

120

المحاسبة

125

اإلدارة

المالية

125

واالقتصاد

اإلدارة

125

التسويق

125

تعليم ابتدائي

120

تعليم ثانوي

120

العمارة

160

الهندسة المدنية

131

الهندسة الكيميائية

131

علوم الحاسب

120

الشكوى الجديرة باالهتمام ويتخذ ق ارره بشأنها .وقد يستشير رئيس القسم أستاذ المقرر

هندسة الحاسب

128

المعني في القسم قبل إصدار ق ارره بخصوص الشكوى .وفي حالة كان أستاذ المقرر

الهندسة الكهربائية

131

هو نفسه رئيس القسم فعلى الطالب أن يتقدم بشكواه إلى العميد المساعد في الكلية

الهندسة الصناعية والنظم

128

الهندسة الميكانيكية

131

القانون

123

الدعوة

120

الدراسات اإلسالمية

120

الصيدلة

173

اآلداب
والعلوم

التربية

الهندسة

القانون
الشريعة
والدراسات
اإلسالمية
الصيدلة

أن يتخذ الترتيبات مع أستاذه إلجراء امتحان بديل .ويكون الموعد النهائي لتغيير
تقدير " غير مكتمل  " Iهو آخر يوم من األسبوع الثاني من الدراسة للفصل الدراسي
التالي .وعند إتمام األعمال المطلوبة يقوم أستاذ المقرر بتغيير تقدير " غير مكتمل " I
بالتقدير الحرفي الذي يحصل عليه الطالب (من  Aإلى  )Fويقدم هذا التقدير األخير
إلدارة التسجيل بعد موافقة رئيس القسم.
إذا لم يتم تغيير تقدير "غير مكتمل  "Iبعد الموعد النهائي المحدد ،فإن التقدير يتحول
تلقائيا إلى "راسب  "Fويحق لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب  -فقط  -أن يمنح
الطالب تمديدا لما بعد الموعد النهائي المحدد .وتقوم إدارة التسجيل بتذكير األساتذة
في نهاية األسبوع األول من الدراسة من الفصل التالي ممن أعطوا طالبهم تقدير "
غير مكتمل  " Iبتغيير هذا التقدير قبل الموعد النهائي.

التظلم من الدرجة وتغييرها
يجوز للطالب الذي يشعر أنه قد حصل على درجة غير منصفة أو خاطئة في مقرر
ما أن يتظلم من الدرجة لدى أستاذ مقرره خالل ( )10أيام من تاريخ صدور تقرير
الدرجات .فإذا اتفق األستاذ مع الطالب على هذا التظلم المقدم ،فإن أستاذ المقرر
وي َّبلغ الطالب بالدرجة فور تغييرها
يقوم بتسليم الدرجة التي تم تغييرها إلى رئيس القسم ُ
وارسالها إلدارة التسجيل لتسجيلها.
ُّ
فيحق للطالب أن يقدم طلبا كتابيا موقعا
أما إذا لم يقتنع أستاذ المقرر بادعاء الطالب
منه ومؤرخا إلى رئيس القسم يشرح فيه موقفه ليتولى رئيس القسم استعراض نقاط

مباشرة ،فإذا لم يقبل الطالب بقرار أستاذ المقرر أو رئيس القسم فعليه أن يتقدم بطلب
كتابي للعميد المساعد ف ي الكلية الذي يقوم بدوره باتخاذ القرار النهائي بشأن التظلم.
أما في الحاالت التي يشعر فيها الطالب أن تظلمه لم تتخذ فيه االجراءات الصحيحة
فيمكنه تقديم تظلم كتابي لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب .وجدير بالذكر أن
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب سيقوم فقط بالتحقق من اتخاذ اإلجراءات
الصحيحة حيال التظلم ولن يتخذ ق ار ار بشأن تغيير الدرجة.
وبمجرد تقييم الطلب من قبل اللجنة ،سيتم إخطار الطالب بالقرار عن طريق البريد
اإللكتروني.
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يمكن ل لطلبة تحت اإلنذار األكاديمي أو تحت اإلنذار األكاديمي النهائي التقدم بطلب

اإلنذار األكاديمي

لتغيير تخصصهم إلى تخصص آخر وفقا لقواعد ولوائح الجامعة .اإلنذارات
األكاديمية ال تنطبق على فصل الصيف.

بينما تقوم جامعة قطر ببذل كل الجهود الممكنة لتوفير المعلومات الدقيقة في حينها
للطلبة حول وضعهم األكاديمي ،فمن مسؤولية الطلبة أن يكونوا على وعي وعلم
بوضعهم األكاديمي طوال الوقت.

طي القيد األكاديمي
سوف يتم طي القيد الطالب من الجامعة ألسباب أكاديمية وفقا للشروط التالية:

يتم وضع طلبة البكالوريوس تحت اإلنذار األكاديمي بناء على معدلهم التراكمي وعدد
الساعات الدراسية المكتسبة كما هو موضح أدناه:


 24-0ساعة دراسية محتسبة في المعدل  -ال يطبق عليه نظام اإلنذار



الرسوب في أي مقرر لثالث ( )3مرات.



عدم النجاح في تحقيق الحد األدنى للمعدل التراكمي  2.00لمدة ثالثة
فصول ( )3متتالية أو أربعة ( )4فصول دراسية غير متتالية منذ التحاقه،

األكاديمي


أو ثالثة ( )3فصول دراسية غير متتالية منذ إعادة التحاقه.

 25ساعة دراسية محتسبة في المعدل أو أكثر -يطبق عليه نظام اإلنذار



األكاديمي إذا كان معدله التراكمي أقل من 2.00

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

ويتم تسجيل اإلنذار األكاديمي على كشف درجات الطالب وسجالته األكاديمية.

القيد أو إعادة االلتحاق.


وعندما يوضع الطالب تحت اإلنذار األكاديمي ،يمنح فصلين دراسيين ( )2متتاليين

عدم التسجيل في أي من المقررات في فصل دراسي معين ،باستثناء فصل
الصيف ،في حال كان منذ ار إنذا ار نهائيا بدون حصوله على موافقة مسبقة

أو ثالثة ( )3فصول دراسية منفصلة (ال تشمل الفصل الدراسي الصيفي) لرفع اإلنذار

من لجنة شؤون الطالب.

األكاديمي قبل أن يتم طي قيده من الجامعة.
وفي حال حصول طالب البكالوريوس على اإلنذار األكاديمي في نهاية الفصل

يتم تسجيل طي القيد في كشف درجات الطالب وسجالته األكاديمية.

في نهاية الفصل الدراسي التالي لاللتحاق ،باستثناء الفصل الصيفي ،فسوف يوضع

التظلم من طي القيد

الدراسي ،ولم يتمكن من رفع المعدل التراكمي إلى ( 2.00في وضع أكاديمي جيد)
الطالب تحت اإلنذار األكاديمي النهائي.
وفي حال حصول طالب البكالوريوس على اإلنذار األكاديمي النهائي في نهاية

يحق ألي طالب في جامعة قطر تم طي قيده من الجامعة بسبب ضعف األداء

الفصل الدراسي ،ولم يتمكن من رفع المعدل التراكمي إلى ( 2.00الحصول على

األكاديمي تقديم استئناف أمام لجنة طي القيد والتظلم واعادة االلتحاق .ويجب تقديم

وضع أكاديمي جيد) في نهاية الفصل الدراسي التالي للتسجيل ،باستثناء الفصل

طلب التظلم إلى مدير إدارة التسجيل في غضون عشرة ( )10أيام عمل من اإلعالن

الصيفي  ،فسوف يتم طي قيده من الجامعة.

الرسمي عن الدرجات النهائية .ويتم منح طلبات التظلم التي يتم الموافقة عليها ،فصال

إنذار نهائيا في أي من المقررات في فصل دراسي
ا
في حال لم يسجل الطلبة المنذرين

دراسيا إضافيا واحدا كحد أقصى (خريف أو ربيع) تحت اإلنذار النهائي.

معين ،فسوف يتم طي قيدهم في نهاية ذلك الفصل ،ما لم يحصلوا على موافقة مسبقة
من لجنة شؤون الطالب.
إنذار نهائيا االنسحاب أو االعتذار من الفصل الدراسي ،أو
ا
ال يحق للطلبة المنذرين

سيتم تطبيق المعايير التالية من لجنة طي القيد ،والتظلم واعادة االلتحاق (الملحق أ)

االنسحاب من الجامعة لما تبقى من الفصل الدراسي ما لم يحصلوا على موافقة مسبقة

عند تقييم التظلم:

من لجنة شؤون الطالب.

 -1في الفصل الدراسي الذي يتم فيه طي القيد ،أن يكون الطالب قد شهد وفاة

ويجوز لطلبة البكالوريوس تحت اإلنذار األكاديمي أو اإلنذار النهائي تسجيل 9

أحد أقربائه أو عانى من مشكلة طبية أدت إلقامته بالمستشفى لفترة طويلة

ساعات مكتسبة على األقل و  12ساعة مكتسبة بحد أقصى لكل فصل دراسي

و/أو العالج الطبي ،أو

منتظم ،و  6ساعات مكتسبة بحد أقصى في فصل الصيف .ويمكن للطلبة التسجيل

 -2الطالب الحاصل على معدل تراكمي  1.90على األقل ،أو

ألكثر من الحد األقصى للساعات المكتسبة ،مع مراعاة حصولهم على موافقة مسبقة

 -3حاجة الطالب إلى التسجيل في  15ساعة مكتسبة بحد أقصى من أجل

من لجنة شؤون الطالب.

تحقيق متطلبات التخرج ،مع قدرته على الحصول على معدل تراكمي

يتم تطبيق خاصية المنع من التسجيل ( )holdعلى جميع الطلبة تحت اإلنذار

 2.00واجتياز  15ساعة مكتسبة بحد أقصى بمعدل.) (A

األكاديمي أو تحت اإلنذار األكاديمي النهائي ،أو ممن تلقوا تنبيها أكاديميا بسبب

 -4في حال ال يحق للطالب تقديم طلب التظلم من طي القيد ،أو يحق له

رسوبهم مرتين في مقرر ما .وعلى هؤالء الطلبة مقابلة مرشدهم األكاديمي قبل

التظلم ولكن لم يقم بتقديم الطلب ،أو إذا لم تتم الموافقة على طلب تظلمه،

التسجيل في المقررات المطروحة في الفصل الدراسي التالي.

فيمكنه تقديم طلب إعادة االلتحاق.
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يتم احتساب المقرر الذي تمت إعادته مرة واحدة فقط كساعات مكتسبة
مطلوبة للتخرج.

إعادة االلتحاق



المقررات التي يتم نقلها من كلية أو جامعة أخرى معتمدة ال يمكن إعادتها
للحصول على ساعات مكتسبة إضافية.

يمكن ألي طالب في جامعة قطر ممن تم طي قيده بسبب ضعف األداء األكاديمي



تقديم طلب إلعادة االلتحاق بحد أقصى سنة واحدة ( )1من تاريخ اإلخطار الرسمي

بالنسبة لجميع المقررات التي تمت دراستها قبل ربيع  2013وأعيدت في
ربيع  2013وما بعد ،يتم إلغاء تأثير درجة الرسوب عن المعدل التراكمي

بقرار طي قيده.

في المحاوالت السابقة ،وسوف تحسب للطالب الدرجة األخيرة التي حصل

ويمكن للمتقدمين تقديم طلب إلعادة االلتحاق بعد انقضاء الحد األدنى لفترة التعليق

عليها ضمن حساب المعدل التراكمي.

وهي فصل دراسي منتظم  ،باستثناء فصل الصيف .ويجب تقديم طلب إعادة االلتحاق



لمدير إدارة التسجيل قبل الموعد النهائي للتقديم.

تظهر درجات جميع المحاوالت الجتياز مقرر ما في كشف الدرجات
الرسمي .ويشير رمز " "Eفي كشف الدرجات الرسمي إلى المحاوالت التي
تم إلغاء تأثيرها من حساب المعدل التراكمي ،في حين يشير رمز " "Rفي
كشف الدرجات الرسمي على المحاولة التي تم احتسابها في حساب

ين طبق ما يلي على جميع مقدمي طلبات إعادة االلتحاق:


المعدل التراكمي.

يجب على جميع المتقدمين االلتزام بجميع المواعيد النهائية إلعادة



االلتحاق.


بعد الحصول على الدرجة العلمية.

يمكن ل لطلبة الذين تم إعادة التحاقهم العودة إلى الكلية التي تم طي قيدهم
منها ،أو يمكنهم التحويل إلى كلية أخرى كجزء من إعادة التحاقهم.



يجب على الطلبة الذين تم إعادة التحاقهم المشاركة في برنامج التحول

مقررات االستماع

سيتم إعادة التحاق الطالب لمرة واحدة فقط .واذا تم طي قيد الطالب للمرة

تسمح جامعة قطر للطالب بالتسجيل في مقررات بوصفهم مستمعين من دون

الناجح.


الثانية ،فال يحق له إعادة االلتحاق.

الحصول على ساعات مكتسبة ،وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من أستاذ
المقرر ،ويكون تسجيل الطالب فيها كمستمع .وتتوقف الموافقة في هذه الحالة على

ينطبق ما يلي على جميع مقدمي طلبات إعادة االلتحاق:
أ-

حجم الصف وتوفر األماكن ،وتعطى األولوية للطالب الذين يسجلون في المقرر

سوف تبقى جميع المقررات الدراسية والمعدل التراكمي الذي حصل عليه

للحصول على ساعات مكتسبة .وتفرض على الطالب المستمع الرسوم الدراسية

الطالب قبل طي القيد من جامعة قطر في سجله األكاديمي .وسيتم إعادة

العادية نفسها وتكاليف التسجيل .ويتوقع من الطالب المستمع حضور المحاضرات

التحاق الطالب تحت اإلنذار األكاديمي ،وبالتالي سيكون لديه فصلين

بانتظام رغم أنه غير مرغم على أداء أية امتحانات ،ومن ثم فإنه ال يحصل على أية

دراسيين كحد أقصى لرفع اإلنذار األكاديمي أو يتم طي قيده من الجامعة.

تقديرات (من  Aإلى  .) Fغير أنه بعد االنتهاء من المقرر تسجل له عالمة )- (AU

ب -يجوز للطلبة الذين تم إعادة التحاقهم بعد طي القيد بسبب الرسوب

مقابل رمز المقرر في سجله األكاديمي  -مما يفيد أنه قد أنهى المقرر كمستمع .أما

المتكرر في مقرر معين ،إعادة هذا المقرر لمرة واحدة فقط .وسيؤدي

إذا رغب الطالب بالتسجيل في المقرر للحصول على درجة فعليه أن يقوم بتغيير

الرسوب اإلضافي للمقرر المعاد إلى طي القيد من الجامعة.

وضعه من خالل إدارة التسجيل في موعد أقصاه أسبوعان من بداية الدراسة ،ويجوز

ت -يمكن النظر في حصول الطلبة الذين تم إعادة التحاقهم بالجامعة ،على

للطالب التسجيل في أي مقرر بوصفه مستمعا مرة واحدة فقط ،في ذلك المقرر ،طوال

ساعات محولة وفقا لقواعد تحويل الساعات المكتسبة في الجامعة.

فترة دراسته في الجامعة.

إعادة مقرر دراسي

التدريب العملي

يجوز للطالب إعادة أي مقرر دراسي قام بدراسته في جامعة قطر وحصل على تقدير
نهائي ” “D+أو أدنى في هذا المقرر.

تشجع الجامعة طالبها على االستفادة من التدريب العملي كلما أمكن ذلك .فالتدريب

ينطبق ما يلي على جميع الطلبة الذين يعيدون مقرر دراسي:


ال يمكن تغيير المعدل التراكمي في حال إعادة أي من المقررات الدراسية

العملي يجمع بين ما تعلمه الطالب في قاعة الدراسة وبيئة العالم الواقعي ،مثل

يجوز لطالب البكالوريوس إعادة مقرر بحد أقصى مرتين .والرسوب في

الشركات واأل عمال التجارية والمعامل والمشروعات الحكومية .ويحدد كل قسم أكاديمي

مقرر للمرة الثالثة يؤدي إلى طي القيد .وفي حال رسوب طالب

عدد الساعات المكتسبة المخصصة للتدريب العملي .ويحصل الطالب على تقدير بعد

البكالوريوس في مقرر ما مرتين ،يجب عليهم الحصول على موافقة

االنتهاء من متطلبات التدريب العملي .وللتقدم بطلب للتدريب العملي البد أن يحصل

المرشد األكاديمي ورئيس القسم قبل إعادة المقرر.

الطالب على دعم مرشده األكاديمي ورئيس قسمه وعميد كليته .ويمكن الحصول على
طلبات التدريب العملي من قسم الخدمات المهنية أو من كلية الطالب .ويتم اختيار
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الطالب للتدريب العملي على أساس قدرته على أداء العمل الخاص بالوظيفة التي

وسام التميز

الدراسي في الجامعة جيدا .ويتطلب االنتهاء من التدريب العملي أداء وظيفيا ُمرضيا

قطر ،اعترافا من الجامعة وتكريما ،لهم ويتم ذلك في أثناء حفل التخرج .ويتم اختيار

يرغب بالتدريب عليها .حينئذ البد أن يكون الطالب "بدوام كامل" وأن يكون مستواه

ويمنح لخريجي البكالوريوس الذين أظهروا أداء أكاديميا متمي از أثناء دراستهم بجامعة

وحدا أدنى من المعدل التراكمي العام قدره (.)2,0

عشرة خريجين كحد أقصى لمنحهم هذه الجائزة المتميزة بشرط أن يفوا بالشروط اآلتية
:

نقل ساعات مكتسبة من جامعات أخرى إلى جامعة قطر

 -1الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن  3,80وأال يكونوا قد حصلوا
على تقدير أقل من "جيد جدا  "Bطوال دراستهم في مرحلة البكالوريوس.
 -2أال يكون قد صدر بحقهم إنذار كتابي أو أية عقوبة طوال مدة دراستهم في

يمكن لطلبة جامعة قطر التسجيل في مقررات في كليات وجامعات معتمدة ،ويمكن

جامعة قطر.

نقل المقررات التي اجتازها الطالب إلى جامعة قطر وفقا للشروط اآلتية :


يتقدم الطالب بطلب إلى إدارة التسجيل مصحوبا بجميع الوثائق الرسمية
والخطة الدراسية الصادرة من الكليات أو الجامعات التي كان مقيدا بها.
وينبغي أن ِ
تعادل محتويات المقررات المنقولة  %90على األقل من

التخرج ضمن قوائم التفوق (الشرف)
تعترف الجامعة بالطالب الذين تخرجوا وحصلوا على البكالوريوس وتكرمهم لتحقيقهم

محت ويات المقررات المقابلة لها في جامعة قطر وسيتم نقل المقررات التي

مستوى متفوقا في األداء الدراسي وذلك أثناء حفل التخرج وتصدر لهم شهادات تشهد

حصل الطالب فيها على تقدير (جيد) فأعلى فقط.


على إنجازاتهم .ولكي يستحق الطالب هذه الجائزة البد أن يفي بالشروط اآلتية :

يقوم القسم األكاديمي المختص بجامعة قطر باتخاذ القرار النهائي بشأن

 -1أن يتخرج ضمن أعلى  %5من دفعة تخرج السنة األكاديمية ذاتها ،بمعدل

نقل الساعات المكتسبة إلى برنامج الطالب .وتعطى المقررات التي قُبل
نقلها الرمز ( )TCأي ساعات منقولة ،ولكن دون أن يكون لها تأثير على

تراكمي عام  4.00/3.50أو أعلى.
 -2أال يكون قد حص ل على أي إنذار أكاديمي على اإلطالق ،أو يكون قد

معدل الطالب التراكمي بجامعة قطر ،ورغم ذلك فيمكن أن تستخدم هذه

طبق عليه إجراء تأديبي طوال دراسته بجامعة قطر.

الساعات المنقولة في الوفاء بمتطلبات التخرج شريطة أال تزيد عن %50
من الساعات المكتسبة المطلوبة للتخرج من جامعة قطر.


قائمة نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية

الطلبة الملتحقين بالسنة األولى غير مؤهلين لتحويل ساعاتهم المكتسبة

تضم قائمة نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية جميع الطالب على مستوى

التي حصلوا عليها قبل الفصل الدراسي للقبول في جامعة قطر.

الجامعة ،ممن أظهروا أداء أكاديميا متمي از .ويصدر نائب رئيس الجامعة لشؤون
الطالب هذه القائمة في نهاية الفصلين الدراسيين :الربيع والخريف ،بناء على موافقة

أما إذا كان الطالب قد اجتاز بنجاح أكثر من  %50من المقررات الالزمة للحصول

نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية .ويوضع في كشف درجات الطالب ما يبين

على الدرجة الجامعية لجامعة قطر من مؤسسات تعليمية أخرى فعليه أن يقرر أي

أنه ضمن هذه القائمة للفصل الذي تصدر فيه.

المقررات التي يرغب بن قلها إلى سجله في جامعة قطر ،وتكون ضمن خطته الدراسية

وللدخول في قائمة نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية البد أن يحقق الطالب

في جامعة قطر.

الشروط التالية باإلضافة إلى متطلبات قائمة العميد:
 -1الحصول على معدل تراكمي  3,50كحد أدنى.

الطالب المحولون

 -2إكمال  30ساعة مكتسبة كحد أدنى.
 -3الحصول على تقدير نهائي (ج) في جميع المقررات التي اجتازها باستثناء

ترحب جامعة قطر بالطلبة المحولين من مختلف مؤسسات التعليم والجامعات األخرى

المقررات التي تتم دراستها بنظام النجاح والرسوب.

المعتمدة ويمكن االطالع على متطلبات التحويل إلى جامعة قطر من خالل الرجوع

 -4عدم التعرض ألي إجراء تأديبي في الجامعة.

إلى القسم الخاص بالقبول في هذا الدليل.

قائمة العميد

جوائز اإلنجاز الدراسي

قائمة العميد مكافأة أكاديمية لإلشادة باإلنجازات الهامة للطالب الجامعي ،ويصدرها
عمداء الكليات المختلفة في نهاية الفصلين الدراسيين :الخريف والربيع ،ويوضع في

الهدف من جوائز اإلنجاز الدراسي هو تمييز الطالب الذين ُيعد أداؤهم الدراسي ممتا از
ومتمي از ،وتشجيعهم خالل دراستهم بجامعة قطر .وتعكس القوائم التالية مستويات

كشف درجات الطالب ما يبين أنه ضمن هذه القائمة للفصل الذي تصدر فيه.
وللدخول في قائمة العميد البد أن يحقق الطالب الشروط التالية:

التكريم:

 -1الحصول على معدل فصلي  3,50كحد أدنى.
 -2أال يقل العبء الدراسي الفصلي عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات
الجامعية.
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 -3أال يقل التقدير النهائي في جميع المقررات التي اجتازها عن (ج) باستثناء
المقررات التي تتم دراستها بنظام النجاح والرسوب.

جائزة الطالب الرياضي (طالب واحد وطالبة واحدة)

 -4أال يكون الطالب قد وضع تحت اإلنذار األكاديمي خالل الفصل الذي

وتُمنح هذه الجائزة تكريما للطالب الذين حققوا تمي از في األنشطة الرياضية التي
يمارسونها .وللحصول على هذه الجائزة ينبغي أن يكون الطالب:

يوضع فيه على قائمة العميد.
 -5عدم التعرض ألي إجراء تأديبي من قبل الجامعة خالل الفصلين السابقين

 -1نشيطا في أنشطة الجامعة الرياضية.

للفصل الذي يوضع فيه على قائمة العميد.

 -2قد حقق إنجا از رياضيا واضحا.
 -3محافظا على مستوى تدريب وحمية بحيث يكون مدربه راضيا عنها.

الجوائز الطالبية غير األكاديمية

 -4قد أنهى  60ساعة مكتسبة على األقل.
 -5قد حصل على معدل تراكمي ال يقل عن ( )2,0في الفصلين الدراسيين

تمنح الجامعة جوائز خاصة للطالب الذين يقدمون إسهامات مميزة في مختلف نواحي

السابقين.

الحياة الجامعية واألنشطة الطالبية والرياضة والخدمات .وتقدم ثالثة أنواع من
الجوائز ،سواء للطالب أو للطالبات  )1( :جائزة القيادة الطالبية ( )2جائزة الخدمات
الطالبية و ( )3جائزة الطالب الرياضي.
ويمكن أن يرشح الطالب لينال إحدى هذه الجوائز غير األكاديمية أحد أعضاء هيئة
التدريس أو الطالب أو الطالب نفسه ،طالما قد حقق معايير استحقاق الجائزة ،فإذا
رغب الطالب في ترشيح نفسه ألي من هذه الجوائز فإنه ينبغي أن يقدم خطاب
توصي ة واحد على األقل ،يشيد بصفاته القيادية وبما قدمه من خدمات أو بما يتمتع به
من مهارات رياضية.

جائزة القيادة الطالبية (طالب واحد وطالبة واحدة)
تُخصص هذه الجائزة لطالب واحد وطالبة واحدة ممن أظهروا ملكات قيادية متميزة في
األنشطة الطالبية أو المنظمات الطالبية .وحتى يكون الطالب مؤهال لنيل هذه الجائزة
البد أن يكون الطالب قد:
 -1تسلم موقعا قياديا.
 -2عمل على إحداث تغيير مهم في حياة غيره من الطالب.
 -3أظهر التزاما نحو زيادة إسهامات الطالب في الحياة الجامعية.
 -4شارك في العديد من األنشطة الجامعية وأظهر قيادة متميزة فيها.
 -5أكمل  60ساعة مكتسبة على األقل.
 -6حصل على معدل عام ( )2,0في الفصلين الدراسيين السابقين.

جائزة الخدمات الطالبية (ثالثة طالب وثالث طالبات)

وتمنح هذه الجائزة لثالثة طالب وثالث طالبات ممن حققوا إنجازات متميزة في

األنشطة الطالبية ،وفي الخدمات الطالبية وخدمة المجتمع .وللحصول على هذه
الجائزة ينبغي على الطالب أن يكون:
 -5نشطا في األنشطة الطالبية وفي خدمة الطالب ،أو خدمة المجتمع،
ويكون قد حقق إنجا از واضحا في هذا المجال.
 -6قد أسهم في الحياة الجامعية والمجتمع.
 -7مثاال يحتذي به الطالب الستغالل الوقت والطاقة لتحسين الحياة
الجامعية.
 -8قد أنهى  60ساعة مكتسبة على األقل.
 -9قد حصل على معدل عام ال يقل عن ( )2,0في الفصلين الدراسيين
السابقين.
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اإلرشاد األكاديمي
إن اإلرشاد األكاديمي هو عملية تعاون مستمرة بين الطالب ومرشديهم األكاديميين من أجل مساعدة الطلبة في تحقيق أهدافهم األكاديمية والشخصية والمهنية.
و ال تتم عملية الشراكة هذه إال بوصل الطالب بكل ما تتيحه الجامعة .كما تتطلب هذه الشراكة أيضا مساعدة الطالب على فهم ما يتطلبه النجاح بالجامعة .ويعد المرشد األكاديمي
حلقة وصل أساسية بين البرنامج األكاديمي للطالب والمصادر األخرى المتوفرة في الجامعة ،حيث يقوم المرشدون األكاديميون بمساعدة الطالب في التعرف على الفرص المتاحة
وايصال معلومات صحيحة ودقيقة بالسياسات واإلجراءات التى يجب ان يلتزم بها الطالب والبرامج والمصادر والفرص المهنية و ذلك لمساعدة الطالب في اتخاذ ق اررات مبنية على
أسس صحيحة عند تحديد أهدافهم التعليمية والمهنية.
إن خدمة اإلرشاد األكاديمي متوفرة ل جميع الطلبة ،وباإلضافة إلى ذلك ،يتم تخصيص مرشدين أكاديميين للطلبة في كلياتهم ،و ذلك لمساعدتهم في التخطيط األكاديمي واختيار
وتسجيل المقررات الدراسية .حيث يوجد بكل كلية مكتب إرشاد أكاديمى.
بالرغم من أن المرشدين األكاديميين في جامعة قطر يقومون بمساعدة الطلبة على اتخاذ خيارات أكاديمية ناجحة ،إال أن على الطالب تحمل المسؤولية شخصيا فيما يتعلق بالتخطيط
األكاديمي وذلك لتحقيق متطلبات التخرج من التخصص األكاديمي .وبناء عليه فإنه يجب على الطلبة المبادرة بتطوير عالقتهم بمرشديهم األكاديميين من خالل التواصل معهم بشكل
دا ئم  ،حيث أن التواصل المنتظم مع المرشد األكاديمي يمكن الطلبة من تطوير مهارات االتصال واتخاذ الق اررات وحل المشاكالت ،كما يساعدهم أيضا في المشاركة الفعالة في الحياة
الجامعية التي تثري خبراتهم التعليمية.
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يجب على طلبة البكالوريوس المقبولين حديثا تحقيق ما يلي:


أن ال تقل نسبة الثانوية العامة عن  % 90أو ما يعادلها



اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح



خطابات التوصية



اجتياز االمتحان المقالي

 104-103مبنى البنين (قسم البنين)
الهاتف +97444034990/4995/4994/4993 :

يمكن لطلبة البكالوريوس تقديم طلب االلتحاق في برنامج التميز إذا تمكنوا من تحقيق

البريد اإللكترونيquhonors@qu.edu.qa :

المتطلبات التالية:

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/honors_program :



برنامج التميز هو مجتمع من العقول االستثنائية ،المحفزة والمبتكرة .وهو بمثابة وسيلة

إكمال  18-12ساعة مكتسبة على األقل أو على وشك إكمالها في
مقررات البكالوريوس بمعدل تراكمي ال يقل عن .3.3

لتحسين المستويات الفكرية وإللهام الثقافة األكاديمية للجامعة .يشمل البرنامج جميع



كليات وبرامج البكالوريوس في الجامعة.

أن ال يكون لديهم سجل إنذارات أكاديمية أو بسبب سوء السلوك أو مخالفة
تأديبية.



توفر خطابات التوصية من المدرسين الحاليين أو السابقين ،أو المرشدين،
أو المرشدين األكاديميين.

فوائد التميز األكاديمي
طلبة برنامج التميز األكاديمي في جامعة قطر لديهم الفرص األكاديمية التالية المتاحة
تقدي ار وثناء عند التخرج ،وعلى كشوف الدرجات بما يوضح مشاركتهم

يجب على جميع طلبة البكالوريوس المقبولين في برنامج التميز تحقيق المتطلبات

الناجحة في برنامج التميز األكاديمي العالي الجودة.




اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

االستمرار في برنامج التميز

لهم:




مقال مكتوب.

التالية من أجل االستمرار في الدراسة في البرنامج:

مقررات مبتكرة خصيصا لبرنامج التميز يقوم على تدريسها نخبة متميزة
من الخبراء واعضاء هيئة التدريس .



أن ال يقل المعدل التراكمي بجامعة قطر عن .3.30



المشاركة والتوجيه المركز من أعضاء هيئة التدريس.



أن يكون هناك تقدم في استكمال متطلبات درجة البكالوريوس.



األولوية لتمويل بحوث مرحلة البكالوريوس.



عدم دراسة أكثر من فصلين دراسيين متتاليين من دون التسجيل في



الفوز بمنحه دراسية إذا استمر الطالب في وضع جيد كعضو في برنامج

مقر ارت برنامج التميز.

التميز على مستوى الكلية والمحافظة على معدل تراكمي ال يقل عن



أن ال يحصل الطالب على مخالفات أو إنذارات تأديبية بسبب سوء
السلوك.

.3.5


فرص لدعم طلبة برنامج التميز المتفوقين لحضور المؤتمرات.



جوائز سنوية لطلبة برنامج التميز األكاديمي ألفضل أداء أكاديمي وأفضل

التخرج من البرنامج

إمكانية حضور المؤتمرات والفعاليات التي ترعاها الجهات الراعية في

 )1يجب على طلبة البكالوريوس استكمال المتطلبات التالية من أجل التخرج من

خدمات طالبية.


قطاع الصناعة.

برنامج التميز:



إمكانيات تمويل مشاريع التخرج ورسائل الدراسات العليا.





االنضمام المجاني ألندية الجامعة أو تخفيض  %25لالشتراك في أندية

أن ال يقل المعدل التراكمي بجامعة قطر عن  3.30عند التخرج.



أخرى يتم اختيارها.

إكمال ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة من مقررات برنامج التميز.



تكون األولوية للطلبة المتميزين للنظر في حصولهم على منح دراسية

اكمال جميع مقررات برنامج التميز بتقدير جيد ( )Cكحد أدنى.



أن ال يكون قد حصل على إنذار أكاديمي ،أو تعرض إلجراءات تأديبية



لبرامج الماجستير والدكتوراه في جامعة قطر ومساعدي تدريس.


أثناء دراسته في جامعة قطر.

تكون األولوية للطلبة المتميزين للمشاركة في برنامج المنظمة العالمية
لتبادل الطلبة للخبرة الفنية (األيستا .)IAESTE



 )2بالنسبة للطلبة الذين يكملون جميع متطلبات التميز بمعدل تراكمي أقل من 3.5

تكون األولوية للطلبة المتميزين للتدريب الداخلي والتدريب الصيفي.

لكنه ال يقل عن  ،3.3فسوف يحصلون على شهادة إتمام برنامج التميز (للطلبة
الذين أتموا بنجاح جميع المقررات المطلوبة في الخطة الدراسة لبرنامج التميز،

متطلبات القبول ببرنامج التميز األكاديمي
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فستكون قائمة المقررات والتقديرات مطابقة لما ورد رسميا في السجالت

التراكمي الحالي وتقدمه العلمي ،يقرر مدير برنامج التميز بالتشاور مع مجلس برنامج

األكاديمية الرسمية للطالب).

التميز للنظر في إمكانية إعادة التحاق الطالب أم ال.

هيكل خطة دراسة برنامج التميز
طي القيد واالنسحاب من برنامج التميز

من أجل التخرج مع مرتبة الشرف ،يجب على الطلبة إكمال ما ال يقل عن  24ساعة
مكتسبة من مقررات التميز األكاديمي .ويتضمن التقدم المقبول :االنتهاء من دراسة 6

سيتم طي قيد الطالب في برنامج التميز في الحاالت التالية:

ساعات تميز مكتسبة على األقل كل سنة ،مع معدل تراكمي إجمالي  .3.30من أجل

 )1تدني المعدل التراكمي إلى أقل من .3.3

اإلبقاء على امتيازات العضوية في برنامج التميز ،يجب على الطلبة المحافظة على

 )2أن تكتشف الجامعة أن الطالب قد ارتكب أو شارك في حادثة انتهاك النزاهة

هذا المستوى من التقدم.

األكاديمية أو أي انتهاك آخر
 )3عدم استكمال أي من مقررات التميز بنجاح خالل فصلين دراسيين متتاليين.

المنهج الدراسي برنامج التميز

يجب على الطلبة الراغبين في االنسحاب من البرنامج ملء " نموذج االنسحاب"
المطلوب وتقديمه إلى مكتب برنامج التميز األكاديمي للتقييم.

تطرح مقررات برنامج التميز األكاديمي في كل فصل دراسي خصيصا ألعضاء
البرنامج .ويقوم أعضاء هيئة التدريس المتميزين بتدريس هذه المقررات .وعادة ما
تؤكد مقررات التميز على األساليب التشاركية في الصف ،والدراسة المكثفة والمتعمقة

إعادة االلتحاق ببرنامج التميز

لل موضوع ،واستخدام مواد المصدر الرئيسي  ،والتدريس كفريق أو مجموعة ،ووجود
موضوع متعدد التخصصات ،وعنصر من عناصر الدراسة المستقلة .وتشمل مقررات

يمكن ألي طالب تم طي قيده أو انسحب من برنامج التميز تقديم طلب إلعادة

برنامج التميز القراءة المكثفة ،والكتابة ،والبحث .ويمكن لطلبة برنامج التميز فقط

االلتحاق بالبرنامج .ويجوز للطالب الذي تم طي قيده أو انسحب من برنامج التميز

التسجيل في مقررات التميز األكاديمي.

تقديم التماس رسمي بخطاب لطلب إعادة االلتحاق بالبرنامج .ويجب تقديم الخطاب
مطبوعا إلى مدير برنامج التميز مع شرح مالبسات طي قيده أو االنسحاب وأسباب
إعادة االلتحاق .وبعد النظر في الظروف والتاريخ األكاديمي للطالب ،والمعدل

تسلسل مقررات التميز األكاديمي النموذجي (خريف * )2013
الساعات المكتسبة
3

مقررات التميز األكاديمي
( Freshman Seminar Courseمقرر تميز أكاديمي )1

6

مقرران للجامعة من حقائب مختلفة (مقرر تميز أكاديمي  2ومقرر تميز أكاديمي )3

9

 3مقررات تميز للتخصص الرئيسي (مستوى )400-300

6

حلقة دراسية للطلبة الخريجين  ،498رسالة التميز ( 499مشروع الطلبة الخريجين ،حلقة دراسية للطلبة الخريجين ..الخ)
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مجموع الساعات المكتسبة للبرنامج**

* يمكن لطلبة التميز األكاديمي الذين انضموا للبرنامج قبل عام  2013إما البقاء

نادي الطلبة المتميزين

أعاله.

هناك العديد م ن الفرص للمشاركة في األنشطة األكاديمية والترفيهية للطلبة المتميزين

على تسلسلهم القديم في برنامج التميز األكاديمي أو متابعة التسلسل الجديد المدرج
** يرجى مالحظة أن  24ساعة مكتسبة الستكمال برنامج التميز األكاديمي تم

من خالل مشاركتهم في نادي الطلبة المتميزين .والنادي هو هيئة منتخبة من الطلبة

تضمينها في الساعات اإلجمالية الالزمة للحصول على درجة البكالوريوس في جامعة

تقوم بالمهام التالية:

قطر.
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 .1تمثيل مصالح الطلبة المتميزين ،وتعزيز برنامج التميز األكاديمي داخل
وخارج الحرم الجامعي.
 .2تخطي ط وتنفيذ الفعاليات الخاصة ،بما في ذلك األنشطة األكاديمية
والالمنهجية التي تركز على الثراء األكاديمي والتطوير المهني ،والتنمية
االجتماعية ،وخدمة المجتمع.
 .3إشراك الطلبة المتميزين مع الطلبة في األقسام األكاديمية في جميع أنحاء
الحرم الجامعي ومع البرامج األكاديمية المختلفة في المدينة التعليمية.

اإلرشاد األكاديمي لطلبة التميز األكاديمي
يتم تعيين مرشد أكاديمي لكل طالب بمجرد القبول في الجامعة ،ولكن طلبة التميز
األكاديمي يحصلون أيضا على مرشد أكاديمي خاص بهم ،والذي سيقدم لهم المشورة
بشأن االمور المتعلقة بمواد برنامج التميز األكاديمي .وتقديم المشورة األكاديمية
المتميزة من خالل التوجيه والمتابعة .ويقوم مكتب إرشاد طلبة التميز األكاديمي
بإرسال تقاريره مباشرة إلى مدير البرنامج والعمل عن كثب مع مركز اإلرشاد
األكاديمي الرئيسي في الجامعة.

معلومات االتصال
لمزيد من المعلومات حول برنامج التميز األكاديمي ،يرجى زيارة موقع البرنامج:
http://www.qu.edu.qa/honors_program
او إرسال بريد إلكتروني إلىquhonors@qu.edu.qa :
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للطلبة للقيام بدراسة ساعات إضافية مستقلة عبر شبكة اإلنترنت "التعليم اإللكتروني"
كل أسبوع.
يجب على جميع الطلبة الجدد الراغبين في االلتحاق بتخصصات العلوم ،أو
الهندسة ،أو الصيدلة التسجيل في مقررات البرنامج التأسيسي أو تقديم ما يثبت
حصولهم على الدرجات المطلوبة في اختبارات تحديد الكفاءة ( ACT, SAT,
 .)TOEFL, IELTSويجب على الطلبة إنهاء جميع مقررات البرنامج التأسيسي

مبنى البرنامج التأسيسي (مبنى الطالبات)

المطلوبة من قبل البرنامج ضمن اإلطار الزمني المحدد في لوائح الجامعة .مقررات

الهاتف +97444035328 :

البرنامج التأسيسي ليست جزءا من خطط دراسة البكالوريوس ،وبالتالي ال يتم احتساب

البريد اإللكترونيfpstudent@qu.edu.qa :

الدرجات التي يحصل عليها الطالب في مواد البرنامج التأسيسي ضمن درجات شهادة

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/foundation/ :

البكالوريوس أو الدراسات العليا.

مدير البرنامج

الخدمات الطالبية

الدكتور محمد النعيمي
الهاتف+97444035300 :
البريد اإللكترونيfoundation@qu.edu.qa :

يقدم البرنامج التأسيسي دورات في اللغة اإلنجليزية والرياضيات وخدمات في

فاكس+97444035301 :

االختبارات القياسية الخارجية (.ACT, SAT, TOEFL, IELTS
يقوم البرنامج التأسيسي بالتنسيق والتواصل مع الجهات المختلفة في جامعة قطر مثل

مقدمة

الخدمات الطالبية ،والتعليم المستمر ،واألنشطة الطالبية ،وشؤون الطالب ،وذوي
االحتياجات الخاصة ،وذلك لتقديم الدعم والخدمات المناسبة بما في ذلك:

يقدم البرنامج التأسيسي في جامعة قطر فرصا وتحديات فريدة من نوعها للطلبة



األندية ،والمنافسات ،والرحالت الميدانية.

ليصبحوا مؤهلين بشكل أفضل ويكتسبوا الثقة الالزمة للدراسة في المجاالت األكاديمية



االستفادة من مركز اإلرشاد االكاديمي.

الرئيسية في جامعة قطر .كما يمنح جميع الطلبة الذين يسجلون في مقررات البرنامج



تقديم الدعم األكاديمي من خالل مركز دعم تعلم الطالب.

التأسيسي بجامعة قطر فرصا لتطوير قدراتهم األكاديمية في إطار التحضير اللتحاقهم



الدورات التأهيلية والتدريبية الختبارات  IELTSو  TOEFLو . ACT

ببرامج كليات العلوم والهندسة والصيدلة في جامعة قطر.

قسم اللغة اإلنجليزية

الرؤية

الهاتف+97444035330 :

يطمح البرنامج التأسيسي ألن يكون معترف به دوليا لتعليمه المبتكر وعالي الجودة.

البريد اإللكترونيfpde@qu.edu.qa :

الرسالة

رئيس القسم
السيد  /باتريك ميرفي

تتمثل رسالة البرنامج التأسيسي في تزويد طالب جامعة قطر بالمتطلبات األساسية

مقررات اللغة اإل نجليزية العامة (غير معتمدة/مكتسبة) واللغة

للغة اإلنجليزية والرياضيات من خالل التعلم النشط ،وسيتم إعداد الطلبة ليكونوا
قادرين على حل المشكالت  ،والتفكير الناقد واإللمام بالمهارات الدراسية من خالل

اإلنجليزية لألغراض األكاديمية

المناهج المتمحورة حول الطالب.

لمحة عامة

مدة ومحتوى البرنامج

يحظى برنامج اللغة اإلنجليزية باالعتماد لمدة خمس سنوات من قبل هيئة اعتماد

يتألف البرنامج التأسيسي من قسمين أكاديميين :قسم اللغة اإلنجليزية وقسم

برامج اللغة االنجليزية ( ،)CEAويقدم مستويات مختلفة من التدريس ،ويركز على

الرياضيات .ويوفر البرنامج التأسيسي مواد دراسية تصل لـ  25ساعة في األسبوع

تطوير المهارات اللغوية لدى الطلبة في القراءة والكتابة واالستماع والتحدث .وقد تم

( 21ساعة في اللغة اإلنجليزية 4 ،ساعات في الرياضيات) .باإلضافة إلى ذلك،

دمج التكنولوجيا المالئمة ألنشطة البرنامج بهدف المساعدة في تطوير المهارات

يوفر قسم اللغة اإلنجليزية المصادر الالزمة عبر اإلنترنت ،كما يوفر التوجيه والتقييم

اللغوية ودعم التعلم الذاتي .ومن المتوقع أن يكمل الطلبة هذا البرنامج في عام واحد.
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ويتألف برنامج اللغة اإلنجليزية من ثالث مقررات بالمستويات االبتدائية والمتوسطة.

والكفاءة .ويحتفظ البرنامج التأسيسي بالحق في التحقق من أي شهادة صادرة من

والمقررات هي :اللغة اإلنجليزية األساسية المتكاملة ،وورشة عمل قراءة اإلنجليزية،

مراكز خارج دولة قطر .

وورشة عمل كتابة اإلنجليزية .ومن الممكن أن يتم وضع الطلبة في مستويات مختلفة
في كل مقرر على أساس المتطلبات السابقة للمقرر .وعند إنهاء المستوى األعلى لكل

المقررات المطلوبة للجامعة :ما بعد التأسيسي واللغة اإلنجليزية

مقرر بمعدل  ،)C( %70يكون الطلبة قد أكملوا برنامج اللغة اإلنجليزية في البرنامج

لكليات اآلداب والشريعة و التربية

التأسيسي.

تحديد المستوى

يوفر البرنامج التأسيسي مقررات المتطلبات في اللغة االنجليزية وهي :مقررات ما بعد
التأسيسي واللغة اإلنجليزية لكليات اآلداب والشريعة والتربية.

يجب على الطلبة الجدد الذين لم يحققوا درجات اإلعفاء أن يتقدموا المتحان
) .ACCUPLACER ESL (APLواختبار  APLيقيس مستويات القراءة،

مدة ومحتوى المقررات لما بعد الفترة التأسيسية

واالستماع لدى الطلبة ،وفهم قواعد ومفردات اللغة االنجليزية .ويسمح للطلبة بتقديم

بعد إنهاء الطلبة أو إعفائهم من شرط برنامج اللغة اإلنجليزية الـتأسيسي ،فإن الطلبة

هذا االختبار مرة واحدة خالل دراسة اللغة اإلنجليزية في البرنامج التأسيسي ،ما لم

الذين يدرسون في كليات العلوم ،والهندسة ،والصيدلة يدرسون المقررين المطلوبين

ينص على خالف ذلك من قبل القسم .ويتم وضع الطلبة في المستوى المناسب في

بساعات مكتسبة :لغة إنجليزية  1ولغة إنجليزية  .2وكالهما مقررات مدتها ثالث

اللغة اإلنجليزية األساسية المتكاملة ،وورشة عمل قراءة اإلنجليزية ،وورشة كتابة

ساعات في األسبوع تهدف إلى تعزيز المهارات األكاديمية المتقدمة ،مع التركيز بشكل

اإلنجليزية بناء على ما يحصلون عليه من درجات في اختبار . ACCUPLACER

خاص على الكتابة والتفكير الناقد .ويركز مقرر لغة إنجليزية  1على تطوير القدرة

وينتقل الطلبة إلى المستويات المتقدمة ويجتازوا البرنامج التأسيسي بالحصول على

على كتابة أنواع مختلفة من المقاالت األساسية .ويقوم هذا المقرر أيضا بتطوير

 )C( %70في كل مقرر.

المفردات األكاديمية للغة لدى الطالب ومهارات القراءة والتفكير الناقد .أخيرا ،يتم
تعريف الطلبة على مختلف منصات التعلم األساسية على االنترنت ،باإلضافة إلى

أهداف البرنامج

مهارات كتابة الملخص األكاديمي إعادة الصياغة .أما مقرر لغة إنجليزية  ،2فهو

يسعى البرنامج إلى مساعدة الطلبة على تطوير المهارات الالزمة لتحقيق األهداف

يعزز المهارات الالزمة للطلبة ليكونوا قادرين على كتابة موضوع البحث ،وسؤال

التالية:

البحث وخطة بحث مناسبة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تعليم الطلبة كيفية إجراء عمليات

 .1تفسير النصوص األكاديمية

البحث في المكتبة وعبر اإلنترنت بأنفسهم ،واعادة صياغة ودمج المعلومات المشار

 .2التعبير كتابة عن األفكار والحقائق بشكل فعال

إليها في كتاباتهم وكتابة البحث مع المراجع .وبعد االنتهاء من كال المقررين ،يكون

 .3استخدام المهارات اللفظية للتواصل بشكل فعال

لدى الطلبة المهارات والقدرات الستكمال متطلبات الكتابة األكاديمية المطلوبة في

 .4تفسير المعلومات المسموعة

مقررات تخصصاتهم الرئيسية في الجامعة بنجاح.

 .5إظهار الكفاءة الالزمة لتفسير واستخدام اللغة
 .6تطبيق مهارات التعلم المستقل

مدة ومحتوى مقررات اللغة اإلنجليزية لكليات اآلداب والشريعة

 .7استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المناسبة للتعلم

والتربية

والتواصل
 .8إظهار مهارات التعاون

يعفى الطلبة في بعض التخصصات الدراسية من متطلبات اللغة اإلنجليزية في
البرنامج التأسيسي .ويدرس هؤالء الطلبة مقررين أقصر (ثالث ساعات مكتسبة لكل

استكمال متطلبات اللغة اإلنجليزية

مقرر) لتطوير مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية .يركز مقرر اللغة اإلنجليزية لكليات
اآلداب والشريعة والتربية ( )1على التكامل بين المهارات األربع (القراءة ،والكتابة،

تم تصميم البرنامج التأسيسي بحيث يمكن اجتيازه خالل فصل دراسي واحد أو فصلين

واالستماع ،والتحدث) باإلضافة إلى تطوير قواعد اللغة والمفردات .أما المقرر التالي،

دراسيين وذلك يعتمد على مستوى الطالب عند دخوله البرنامج .ينهي الطلبة متطلبات

وهو اللغة اإلنجليزية لكليات اآلداب والشريعة والتربية ( ،)2فينمي مهارات القراءة مثل

اللغة اإلنجليزية في البرنامج التأسيسي عند إكمالهم كال المستويين في البرنامج.

القراءة السريعة ،والتنبؤ ،وتحديد األفكار الرئيسية .ويركز كال المقررين على تطوير

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يتم إعفاؤهم من متطلبات اللغة اإلنجليزية في البرنامج

مهارات الكتابة والعرض لدى الطالب ،بحيث يكون قاد ار على التعامل مع متطلبات

التأسيسي عند تحقيقهم النتيجة المطلوبة في اختبار  ،pBTأو  ،TOEFL iBTأو

اللغة اإلنجليزية األساسية في وقت الحق من حياته األكاديمية والمهنية.

 .IELTSويتعاون البرنامج مع مؤسسات مختلفة للتحقق من صحة شهادات
االمتحانات التي تقدم خارج جامعة قطر للحفاظ على مستوى مناسب من المهارة
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.3

المقررات المطلوبة للجامعة :اللغة اإلنجليزية للمقررات غير

تحديد المستوى

التأسيسية

على الطالب اجتياز أحد االختبارات القياسية المطلوبة ،وهي ( & ACT, SAT,
 )ACCUPLACERسيتم تحديد مستوى الطالب /أو إعفائه من مقررات الرياضيات

يوفر قسم اللغة االنجليزية في البرنامج التأسيسي أربع مقررات للغة اإلنجليزية للطلبة

وفقُا للمعايير الموضحة في الجدول التالي:

الذين يدرسون باللغة العربية في كليات اآلداب والعلوم  ،واإلدارة واالقتصاد ،والقانون.
وهي:


لغة إنجليزية ، )110( 1



لغة إنجليزية ، )111( 2



للغة اإلنجليزية للتواصل ،)250( 1



واللغة اإلنجليزية للتواصل .)251( 2

تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي وحل المشكالت .

الجبر

االبتدائي

Elementary
Algebra
*درجة  ACTأقل من

* درجة  ACTأكثر من أو

21

تساوي  22وأقل من 24

أو تساوي 24

درجة  SATأكثر من 499

درجة  SATأكثر من أو

وأقل من 500

تساوي 550

500

جميع هذه المقررات بثالث ساعات مكتسبة وخمس ساعات دراسية في األسبوع
لضمان االستخدام الفعال للغة اإلنجليزية مع شخصين ومع المجموعة ،كما تتضمن
هذه المقررات مشروع للمقرر .وتعتمد جميع المقررات على دمج المهارات األربع

)Calculus

* درجة  ACTأكثر من

درجة  SATأقل من

مدة ومحتوى مقررات اللغة اإلنجليزية للمقررات غير التأسيسية

مقرر ما قبل الحسبان (Pre-

إعفاء كامل

درجة  APLالجبر

درجة  APLالجبر االبتدائي

درجة الرياضيات مستوى

االبتدائي أقل من 82

أكثر من 81

الكلية أكثر من 94

الخاصة بالتحدث واالستماع والقراءة والكتابة بدرجات مختلفة من التركيز على كل
مهارة في كل مقرر .فمقرر اللغة اإلنجليزية  110يركز على المحادثة واالستماع

 :EAهو جزء الجبر االبتدائي في اختبار . ACCUPLACER

بشكل عام ،في حين يعطي مقرر اللغة اإلنجليزية  111أهمية متساوية لجميع

 :CLMهو جزء الرياضيات على مستوى الكلية في اختبار ACCUPLACER

المهارات .أما مقرر اللغة اإلنجليزية  250و 251فيهتم بالقراءة والكتابة بشكل كامل
من خالل دراسة كتابة العديد من النصوص الفعلية  ،فضال عن زيادة المهارات
األكاديمية إلى مستوى كتابة بحث .بعد إنهاء المقررات األربعة ،يجب أن يكون لدى

مقررات الجبر االبتدائي ) - (Elementary Algebraدون ساعات

الطلبة مستوى جيد من الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ،بحيث يمكنهم التعامل بمرونة مع

مكتسبة

وسائل اإلعالم اإلنجليزية في مكان العمل والدراسات المستقبلية في تخصصاتهم.

يتكون برنامج الرياضيات التأسيسية من مستوى واحد وهو مقرر الجبر االبتدائي
) ، (Elementary Algebraوالذي يركز على تطوير مهارات الرياضيات لدى

قسم الرياضيات

الطلبة تمهيدا اللتحاقهم بالبرامج األكاديمية في جامعة قطر .يحافظ البرنامج على بيئة
التعلم والتعليم المبتكرة والتي تطور مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة ،ويعزز قدرات

الهاتف+97444035500 :

التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة ،ويزود الطلبة بمهارات الرياضيات الالزمة

البريد اإللكترونيfmcqu@qu.edu.qa :

للمشاركة المنتجة في مجتمع تحركه التكنولوجيا .يدرس المقرر بواقع  4ساعات في
األسبوع ( 3ساعات في قاعة المحاضرة وساعة واحدة في المعمل).

رئيس القسم
السيد  /سليم سليم

أهداف البرنامج

إكمال المقرر

يسعى قسم الرياضيات إلى مساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم في الرياضيات من

في مقرر الجبر االبتدائي). (Elementary Algebra

ينهي الطلبة برنامج الرياضيات التأسيسي عند حصولهم على  %70على األقل()C

خالل تحقيق األهداف التالية:
 .1تزويد الطلبة بفرصة الحصول على فهم أعمق للعالقات والعمليات

المقررات الجامعية المطلوبة :مقرر ما قبل الحسبان

 .2تطوير مهارات الطلبة األساسية في الرياضيات والالزمة للنجاح في

البرنامج التأسيسي.

الجبرية ،باإلضافة إلى المهارات الجبرية الجديدة والمعدلة.

مقرر ما قبل الحسبان هو متطلب جامعة يتم تدريسه بواسطه قسم الرياضيات في

مقررات الحسبان من خالل تشجيع التفكير الناقد واستخدام التكنولوجيا ،مع
التركيز على  MyLabsPlusكأداة لتدريس وتعلم الرياضيات
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مدة ومحتوى مقرر ما قبل الحسبان )(Pre-Calculus
يجب على الطلبة دراسة مقرر ما قبل الحسبان )( (Pre-Calculusإن كان
 Calculus 1مطلوبا في دراستهم المستقبلية) بعد إنهائهم أو إعفائهم من مقرر الجبر
االبتدائي ) .(Elementary Algebraستكون الدراسة في هذا المقرر بواقع 4
ساعات في األسبوع ( 3ساعات في قاعة المحاضرة وساعة واحدة في المعمل).
يعزز مقرر ما قبل الحسبان مهارات الرياضيات األساسية الالزمة إلعداد الطلبة
لدراسة مقرر حسبان  1على المستوى الجامعي .

إكمال المقرر
يستطيع الطلبة تسجيل مقرر حسبان  1بعد حصولهم على ما ال يقل عن )D( %60
في مقرر ما قبل ما قبل الحسبان.
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 .2الوعي بطبيعة وتاريخ المجتمع القطري جغرافيا واجتماعيا لرفع معنويات
الوفاء والوالء للوطن.
 .3إجادة اللغة العربية كتابة وتحدثا.
 .4االتصال بفاعلية مع اآلخرين باللغة االنجليزية كتابة وتحدثا.
 .5التفكير الناقد اإلبداعي بطرق مختلفة التخاذ الق اررات وحل المشكالت.

المتطلبات العامة عنصر جوهري في جميع البرامج األكاديمية التي تقدمها جامعة

 .6إجادة استخدام مهارات وأساسيات البحث العلمي وطرق الوصول إلى

قطر ،وهي لبنة مهمة ألي برنامج أكاديمي بمرحلة البكالوريوس .وقد تم إدراج

المعلومات.

المتطلبات العامة في جميع البرامج األكاديمية على أساس أنه لن يكون كافيا للطلبة

ٍ
بشكل يكشف عن
 .7معرفة المبادئ العامة للعلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية

أن يدرسوا مقررات التخصص الرئيسي فقط.

قيمتها الهامة في الحياة.

إن الهدف الرئيسي من دراسة المتطلبات العامة هو من أجل تزويد جميع طلبة برامج
البكالوريوس بقاعدة معرفية واسعة في المجاالت المرتبطة بالتخصصات المتعددة،
باإلضافة إلى تزويدهم بالمهارات األساسية والسمات الالزمة للنمو الفكري ،والنضج

الهيكل

عولمة وترابطا.

تهدف مقررات المتطلبات العامة إلى نقل المهارات والمعارف األساسية ،والسمات التي

األخالقي ،وتحقيق الذات والتنمية االجتماعية الالزمة للعيش بنجاح في عالم يزداد
يستند مفهوم "المتطلبات العامة" على فكرة أن إتقان مهارات أساسية معينة هو أمر

ورد ذكرها في أهداف المتطلبات العامة ومخرجات التعلم.

حاسم في عملية التعلم ،بغض النظر عن اختيار الطلبة للمسار الدراسي .وقد تم

برنامج المتطلبات العامة هو مجموعة من المقررات الجامعية من مختلف

تصميم المتطلبات العامة لتوفير تعليم عام لطلبة برامج البكالوريوس ،وتزويدهم

التخصصات ،تم تنظيمها و توزيعها في سبع مجموعات :المجموعة اإلجبارية

بمجموعة أساسية من المهارات العامة والمعارف التي يحتاجها كل فرد إما للتفوق في

المشتركة

الحياة المهنية ،أو لبناء حياة شخصية ناجحة.

لجميع

الطلبة

(15-12

ساعة

مكتسبة)،

مجموعة

العلوم

االجتماعية/السلوكية ( 3ساعات مكتسبة) ،مجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات (3
ساعات مكتسبة) ،مجموعة اإلنسانيات/الفنون الجميلة ( 6-3ساعات مكتسبة)،

الرسالة

مجموعة المعارف العامة ( 3-0ساعات مكتسبة) ،ومجموعة المهارات العامة (3-0
ساعات مكتسبة) ،كذلك فإن مجموعة اإلنسانيات/الفنون الجميلة تشمل مجموعة

ترتكز رسالة برنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر على إعداد ٍ
طلبة جامعيين أكفياء

فرعية هي تاريخ قطر والخليج ( 3ساعات مكتسبة).

المحلي والعالمي .و ذلك من خالل بيئة تعلم محفزة و قائمة على البحث واالستقصاء،

في بعض الخطط الدراسية ،وبناء على التخصص الرئيسي ،قد يضم الهيكل مجموعة

متعددي المهارات والقدرات ومؤهلين ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع على الصعيد
ويسعى البرنامج إلى إخراج ٍ
جيل من المتعلمين ذوي التخصصات المتنوعة التي

بعنوان " المتطلبات العامة التكميلية للكلية" ،وهذه عبارة عن ( 12-0ساعة مكتسبة)

تقدمها جامعة قطر ،والقادرين على المساهمة إسهاما إيجابيا في المجتمع.

تشمل المقررات المختلفة المتعلقة برسالة وأهداف ومخرجات التعلم من برنامج
المتطلبات العامة ،فقد تشمل مقررات تتعلق بالعلوم الطبيعية والرياضيات ،والعلوم
االجتما عية/السلوكية ،واإلنسانيات/الفنون الجميلة .والمقررات في مثل هذه المجموعة

األهداف

يمكن احتسابها كمقررات المتطلبات العامة ،باإلضافة إلى ذلك يمكن إدراج مقررات
اللغة اإلنجليزية التي تركز على تطوير المهارات اللغوية في هذه المجموعة.

يهدف برنامج المتطلبات العامة إلى مساعدة الطالب على:
 .1غرس مفهوم التعايش االجتماعي بوئام من خالل االلتزام بأُطُر الثقافة

تتطلب كل مجموعة من المجموعات السبع عدد محدد من الساعات المكتسبة .والبد

العربية وسماحة القيم اإلسالمية.

للطلبة من تحقيق الحد األدنى من الساعات المكتسبة المخصصة لكل مجموعة ،يتم

 .2بناء الوعي في المعارف المختلفة واستيعاب التغييرات المحلية والدولية

تحديد المتطلبات العامة لتغطية مختلف التخصصات بما في ذلك العلوم

والتفاعل معها.

االجتماعية/السلوكية ،واإلنسانيات/الفنون الجميلة ،والعلوم الطبيعية ،والرياضيات.

 .3تنمية مهارات االتصال باللغتين العربية واالنجليزية.

القواعد العامة

ٍ
تفكير عالية.
 .4اكتساب أساسيات البحث العلمي ومهارات



مخرجات التعلم

يطلب من جميع طلبة البكالوريوس في جامعة قطر إكمال 33
ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة قبل حصولهم على شهادة
البكالوريوس .ويجب على كل طالب استكمال هذه المتطلبات من

في نهاية برنامج المتطلبات العامة ،سيكون بوسع الطلبة ما يلي:
 .1احترام وتقدير القيم واألخالق اإلسالمية بطر ٍ
يقة تدعو إلى التسامح وتقبل

أجل الحصول على شهادة البكالوريوس في جامعة قطر بغض
النظر عن تخصصه الرئيسي.

اآلخرين.
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يتم توفير المتطلبات العامة طيلة مدة دراسة الطالب الجامعية،



 INTA 102مقدمة في العلوم السياسية

ويجب على الطالب إكمال مقررات المتطلبات العامة حتى يتمكن



 INTA 203المرأة في اإلسالم

من التخرج ،أما مقررات اللغة اإلنجليزية التي تركز على تطوير



 INTA 206العولمة

المهارات اللغوية فينبغي أن يتم إكمالها بحلول الفصل الدراسي



 MCOM 103وسائل االتصال والمجتمع

الثاني من السنة الثالثة.



 PSYC 205علم النفس االجتماعي

ال يمكن احتساب المقررات المقدمة في التخصص الرئيسي أو



 SOCI 120مقدمة في علم االجتماع

الفرعي للطالب ضمن المتطلبات العامة.



 SOCI 121مدخل إلى األنثروبولوجيا



 SOCI 263المجتمع البدوي



 SOCI 363الدراسة العرقية



 SOCI 467العولمة



 SOWO 101مقدمة في الخدمة والرعاية االجتماعية



 SOWO 361المجتمع وحقوق اإلنسان



 PUBH 202السلوك الصحي والمجتمع



 SOWO 311التنوع االجتماعي والثقافي



 PSYC 206مقدمة في علم النفس االجتماعي

برنامج المتطلبات العامة
يطلب من جميع طلبة البكالوريوس في جامعة قطر إكمال  33ساعة مكتسبة من
المتطلبات العامة قبل حصولهم على شهادة البكالوريوس كما هو مبين أدناه:

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15-12ساعة مكتسبة)
يتراوح عدد الساعات المكتسبة المطلوب إكمالها لهذه المجموعة ما بين  12إلى 15
ساعة مكتسبة ،وذلك بناء على خطة برنامج التخصص أو الكلية التي ينتمي إليها

مجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

الطالب .المقررات الدراسية التي يتوجب على الطلبة إكمالها ،تكون محددة بحسب

ال يقل عدد الساعات عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في مجموعة

متطلبات التخصص ،وتتألف هذه المتطلبات من مجموعة من المقررات الدراسية

العلوم الطبيعية والرياضيات ( 3ساعات مكتسبة) بما في ذلك:

المتاحة في قائمة مقررات المجموعة اإلجبارية العامة:



 BIOL 101علم األحياء 1



 ARAB 100لغة عربية 1



 BIOL 110البيولوجية البشرية



 ARAB 200لغة عربية 2



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 ARAB 107أساسيات اللغة العربية



 GEOL 101مبادئ الجيولوجيا العامة



 ARAB 109مهارات لغوية



 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1



 ARAB 110مقدمة لدراسة األدب وفنونه



 MATH 103الجبر المتوسط



 ARAB 201أساسيات اللغة العربية مستوى متقدم



 MATH 104الهندسة والمقاييس األولية



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 PHYS 183مقدمة في الفيزياء العامة



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 ENGL 150كتابة المقال 1



 ENGL 151االستيعاب القرائي المتقدم



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة اإلنسانيات/الفنون الجميلة ( 6-3ساعات مكتسبة)
عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لهذه المجموعة يتراوح بين  6-3ساعات مكتسبة
وفقا للبرنامج.
يجب على جميع البرامج إكمال  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في
المجموعة الفرعية تاريخ قطر والخليج ،.و يمكن أن تؤخذ الساعات المتبقية و عددها
 3ساعات من المقررات المدرجة في مجموعة اإلنسانيات/الفنون الجميلة بما في ذلك:

مجموعة العلوم االجتماعية/السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)



 ARAB 221الشعر العربي القديم 1

ال يقل عدد الساعات عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في مجموعة



 ARAB 326تحليل النص االدبي

العلوم االجتماعية/السلوكية بما في ذلك:



 ARAB 482األدب المعاصر في الخليج



 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي



 DAWA 117األخالق



 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي



 DAWA 202مدخل إلى الفلسفة العامة



 EDUC 203العالقات األسرية



 DAWA 305الفقه الحديث



 EDUC 320النمو االنساني



 ENGL 155مقدمة في اللغة



 HONS 102العلوم االجتماعية للطالب الجدد في برنامج التميز



 ENGL 156مقدمة في األدب 1
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 ENGL 234اللغة و النوع



 ISLA 209الدراسات اإلسالمية في الفكر المعاصر



 ENGL 209اللغة والمجتمع



 LAWC 102حقوق اإلنسان



 ENGL 213اللغة والثقافة



 LAWC 339القانون الدولي العام



 ENGL 233اللغة و الحاسوب



 PSYC 201مقدمة في علم النفس



 GEOG 110الجغرافيا العامة



 SOCI 200التنمية المستدامة



 GEOG 441جغرافية قطر



 SPSC 101األلعاب التقليدية والحديثة



 HIST 103مقدمة في التاريخ



 SPSC 201االلعاب الجماعية  - 1نظري و عملي



 HIST 217الحضارة اإلسالمية



 HIST 334الخليج العربي في العصور القديمة



 HIST 416تاريخ الفنون والعمارة اإلسالمية



 HONS 102ندوة في اإلنسانيات للطالب الجدد في برنامج التميز



 ISLA 205األسس الفكرية للحضارة اإلسالمية



 PHIL 110مقدمة في الفلسفة

مجموعة المهارات العامة ( 3-0ساعات مكتسبة)
عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لمجموعة المهارات العامة ( 3-0ساعات مكتسبة)
وفقا للبرنامج ،و يمكن أن تؤخذ  3ساعات معتمدة من المقررات المدرجة في مجموعة
المهارات العامة ،بما في ذلك:

تاريخ قطر والخليج مجموعة فرعية ( 3ساعات مكتسبة)

تاريخ قطر والخليج مجموعة فرعية هي جزء من مجموعة اإلنسانيات/الفنون الجميلة.

ويجب على الطلبة إكمال ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في المقررات المذكورة
أدناه:


 HIST 121تاريخ قطر



 HIST 222الخليج في العصر الحديث



 HIST 421الخليج والعالم العربي



 HIST 323عالقات منطقة الخليج و جنوب آسيا في التاريخ الحديث
والمعاصر

مجموعة المعارف العامة ( 3-0ساعات مكتسبة)

عدد الساعات المكتسبة المطلوبة لمجموعة المعارف العامة هي  3-0ساعات

مكتسبة ،وفقا للبرنامج .و يمكن أن تؤخذ  3ساعات معتمدة من المقررات المدرجة في
مجموعة المعارف العامة ،بما في ذلك:


 ARAB 224النثر العربي القديم



 ARAB 261البالغة العربية



 ARAB 262علم العروض و موسيقا الشعر



 ARAB 271لغة فارسية 1



 DAWA 113فقه السيرة



 DAWA 203أصول الدعوة ومناهجها



 DAWA 206المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان



 EDUC 310اساسيات التعليم في قطر واالصالح المدرسي



 INTA 308االقتصاد السياسي الدولي



 INTA 405النوع من المنظور الدولي



 INTA 415تاريخ الشرق األوسط في القرن العشرين



 ISLA 101العقيدة اإلسالمية



 ISLA 102علوم القرآن الكريم



 ISLA 201أصول الفقه



 ACCT 110المحاسبة المالية




 DAWA 114مهارات دعوية ُمعاصرة
 DAWA 204مناهج البحث العلمي



 DAWA 205مدارس الفكر اإلسالمي



 DAWA 302أديان العالم (دراسات مقارنة)



 EDUC 200التربية ومشكالت المجتمع



 EDUC 201مناهج البحث العلمي



 ENGL 150كتابة المقال 1



 ENGL 151االستيعاب القرائي المتقدم



 FREN 101لغة فرنسية 1



 HONS 100مقرر السنة األولى للتميز



 INTA 100حلقة بحث للسنة األولى



 INTA 101نظريات سياسية و اجتماعية



 INTA 103مقدمة في العالقات الدولية



 INTA 200نظريات وممارسة الدبلوماسية



 INTA 301الفكر السياسي في االسالم



 ISLA 202المنطق ومناهج البحث



 LAWC 101المدخل إلى القانون



 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 STAT 101اإلحصاء 1

المتطلبات العامة التكميلية للكلية ( 12-0ساعة مكتسبة)

عدد الساعات المكتسبة المطلوبة لهذه المجموعة تتراوح بين  12-0ساعة مكتسبة،
وفقا للبرنامج ،و يمكن أخذ العدد المطلوب من الساعات المكتسبة من قائمة مقررات
محددة لكل برنامج أو كلية .علما بأن المقررات التي يتوجب على الطالب استكمالها
يتم تحديدها في متطلبات الحصول على الدرجة لكل برنامج.
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معلومات عن الكلية
تطمح كلية اآلداب والعلوم إلى توفير أسس لعملية التعليم المتقدم ،والبحوث األكاديمية
عالية الجودة ،والبرامج التعليمية التي تسهم في تطوير وتقدم الفكر البشري ،والقيم
واالحتياجات المجتمعية المتغيرة للقرن  .21وتقدم كلية اآلداب والعلوم مجموعة
متنوعة من البرامج األكاديمية عالية الجودة في كل من اآلداب والعلوم بهدف تحقيق
رسالة الجامعة في مجال التعليم والبحث والخدمة المجتمعية .وتكرس الكلية جهودها
لتعزيز ونشر المعرفة من خالل البحث والتعليم عالي الجودة ،والتفكير النقدي والتعليم
العالمي ،وخدمة المجتمع .كما ترعى كلية اآلداب والعلوم بيئة منفتحة وداعمة للتعلم
بهدف جذب هيئة طالبية متنوعة وأعضاء هيئة تدريس ملتزمين بالتميز البحثي و
االمتياز في التدريس.

كلية اآلداب والعلوم

الدرجات العلمية

قسم البنين ،ممر  ،2مكتب العميدB111
الهاتف)+974( 4403-4500 :

تقدم كلية اآلداب والعلوم برامج درجة البكالوريوس التالية:

البريد اإللكترونيcas@qu.edu.qa :
الموقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/ :

العميد

إيمان مصطفوي

لعميد المساعد للشؤون األكاديمية

حسن عبد العزيز

العميد المساعد لشؤون البحوث والدراسات العليا
محمد أحمدنا

العميد المساعد للتواصل وعالقات المجتمع

فاطمة السويدي

العميد المساعد لشؤون التخطيط والجودة



بكالوريوس اآلداب في اللغة العربية



بكالوريوس اآلداب في األدب اإلنجليزي واللسانيات



بكالوريوس اآلداب في التاريخ



بكالوريوس اآلداب في الشؤون الدولية



بكالوريوس اآلداب في اإلعالم



بكالوريوس اآلداب في السياسات والتخطيط والتنمية



بكالوريوس اآلداب في علم النفس



بكالوريوس اآلداب في الخدمة االجتماعية



بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع



بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية



بكالوريوس العلوم في العلوم الحيوية الطبية



بكالوريوس العلوم في الكيمياء



بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية



بكالوريوس العلوم في تغذية اإلنسان



بكالوريوس العلوم في الصحة العامة



بكالوريوس العلوم في اإلحصاء



بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة

توفر كلية اآلداب والعلوم التخصصات الفرعية التالية:

ستيفن رايت

العميد المساعد لشؤون الطالب

وسام المدهون
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تخصص فرعي في اللغة العربية



تخصص فرعي في العلوم البيولوجية



تخصص فرعي في الكيمياء



تخصص فرعي في الجيولوجيا



تخصص فرعي في اللغة اإلنجليزية



تخصص فرعي في الترجمة



تخصص فرعي في تغذية االنسان



تخصص فرعي في التاريخ



تخصص فرعي في الفلسفة



تخصص فرعي في الشؤون الدولية

والبحث ،واكتساب المهارات اللغوية .كما يهدف الى انتاج جيل جديد من الخريجين



تخصص فرعي في السياسات والتخطيط والتنمية

المتعلمين ،القادرين على أن يصبحوا النخبة في البالد في مجال القيادة والسعي



تخصص فرعي في االعالم

الفكري لخدمة لغتهم ،وبلدهم ،وأمتهم.



تخصص فرعي في اإلحصاء



تخصص فرعي في علم االجتماع

ويهدف القسم إلى إعداد خريجين يتمتعون بعقول منفتحة على الثقافات والحضارات



تخصص فرعي في علم النفس

األخرى ،مسلحين باستراتيجيات الحوار والتواصل مع اإلنسان والتكنولوجيا .وتتمحور
رسالة قسم اللغة العربية حول إعداد المتخصصين في علم اللسانيات ،والدراسات
األدبية ممن تم تزويدهم بالمهارات التواصلية الكافية وتأهيلهم لتطبيق معارفهم

قسم اللغة العربية

وخبراتهم في مجال البحث وكذلك في مجال العمل المهني الذي يتطلب استخدام اللغة
العربية ،وآدابها واألساليب التعبيرية .وبذلك سيكون الطلبة قادرين على استيعاب تراث

مبنى البنات الرئيسي  -غرفة 112

األمة ومنفتحين في نفس الوقت على نهج اآلخرين ومدارسهم الفكرية .كذلك ،تؤكد

الهاتف 00974 4403 4820-4823 :الفاكس00974 44034821 :

رسالة قسم اللغة العربية على قيم المواطنة والهوية الوطنية وتطور مهارات التفكير

البريد اإللكترونيheaddeparabic@qu.edu.qa :

النقدي ،والتعلم الذاتي ،والعمل الجماعي عند الطلبة.

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/arabic/ :

بكالوريوس اآلداب في اللغة العربية

رئيس القسم

علي الكبيسي

األهداف

أعضاء هيئة التدريس

يهدف برنامج اللغة العربية الى مساعدة الطالب على::

أستاذ

سالمة عبد اهلل السويدي ،رشيد بلحبيب ،أحمد يوسف ،عز الدين بوشيخي ،رشيد



تعزيز فعالية أساليب تدريس اللغة العربية.



تطوير المهارات اللغوية و التواصلية و الطاقات االبداعية لدى الطالب.



تطوير المهارات النقدية واألدبية و تنميتها في بيئة تقوم على التعلم الذاتي
و التعاوني.

بوزيان ،عبد الرحمن بوعلي ،مبارك حنون




أستاذ مشارك
فاطمة السويدي ،محمد لطفي اليوسفي ،حبيب بوهرور ،عبدالسالم حامد ،محمود

تنمية روح االعتزاز باللغة العربية واألدب والتراث العربي اإلسالمي.
تنمية ثقافة الحوار و االنفتاح على االخر و حضارته.

متطلبات التخصص الرئيسي

الجاسم ،مريم النعيمي ،حافظ اسماعيلي ،إمتنان الصمادي ،هيثم سرحان ،لؤي خليل،

متطلبات قسم اللغة العربية للقبول في تخصص اللغة العربية هي:

محمد العبسي ،عبدالقادر فيدوح

 .1أن يكون الطالب حاصال على نسبة  %75على األقل في الثانوية العامة.
 .2اجتياز المقابلة الشخصية.

أستاذ مساعد

مخرجات التعلم

هيا الدرهم ،محمد العبيدي ،إدريس عتيه ،نورة فرج ،حنان فياض ،هنادي منصور،

من المتوقع أن يكون خريجو تخصص اللغة العربية قادرين على:

محمد مصطفى سليم ،أحمد طعمه ،شحات غميض ،أحمد حاجي صفر ،عماد
عبداللطيف ،عادل فتحي ،عمرو مدكور ،نسيمة بوصالح ،منيرة القنوني



نبذة عن قسم اللغة العربية



يطمح قسم اللغة العربية لتحقيق التميز في دراسة اللغة العربية وآدابها بحيث يمكن



إظ هار كفاءة عالية في استخدام اللغة العربية في مجاالت القراءة،
والكتابة ،والبحث العلمي.
توظيف اللغة العربية في التعبير عن احتياجات المجتمع العربي
واإلسالمي.
االستخدام الفعال لمصادر التراث اللغوي و االدبي من خالل أنشطة
علمية متنوعة.

ج امعة قطر من احتالل مكانة بارزة بين أقسام اللغة العربية في المنطقة وعلى
الصعيد الدولي ،وذلك كمحصلة لجودة التدريس العالية والبحوث ،والمجتمع المحلي،
وخدمات الجامعة .ويهدف قسم اللغة العربية الى تطبيق أحدث التطورات في العملية



القدرة على التمييز بين عصور االدب العربي و اتجاهاته الفنية المختلفة.



استيعاب المهاد التاريخي والنظري والمادي لعالقة الثقافة العربية بالثقافات

اإلنسانية.

التعليمية التربوية بما يؤدي إلى تحقيق االعتماد األكاديمي في مجاالت التعليم
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التمييز بين المدارس اللسانية ونظرياتها وتطبيقاتها.



تطبيق

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

المهارات المكتسبة في البحث والتحليل والنقد والمقارنة

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

الفرص

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

سوف يتمكن خريجو قسم اللغة العربية من تلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع

واآلداب.

القطري ،وخصوصا في نطاق فرص العمل التالية:


مساعد تدريس في الجامعة.



التدريس في المجال التربوي.



العمل كصحفي في مجال الصحافة.



العمل كمحترف في محطات التلفزيون أو الراديو.



العمل كمدقق للغة والنحو في مؤسسات األخبار ،والو ازرات العامة،

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات.

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

والمنظمات الحكومية األخرى.


العمل في مراكز اإلبداع األدبي.



إدارة األنشطة الثقافية في األندية أو أي حقل يتطلب التفكير النقدي.



العمل في مجال العالقات العامة والسلك الدبلوماسي.

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة.

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة.

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية( 33ساعة مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في اللغة العربية
يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص اللغة
العربية ،بما يتضمن ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة.



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية.



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات مسار التخصص.



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي.



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية الحرة.



 ARAB 213نحو 1



 ARAB 218الصرف



 ARAB 319نحو 2



 ARAB 221الشعر العربي القديم 1



 ARAB 224النثر العربي القديم



 ARAB 261البالغة العربية



 ARAB 331النقد العربي القديم



 ARAB 351مدخل إلى علم اللسانيات



 ARAB 381الشعر العربي الحديث والمعاصر



 ARAB 481النقد األدبي الحديث



 ARAB 483األدب المقارن

مسار التخصص في اللغة ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات مسار

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

التخصص كما هو مفصل أدناه .ويجب على الطلبة اجتياز  18ساعة مكتسبة بنجاح
من مقررات متطلبات التخصص الرئيسي قبل التسجيل في مقررات مسار التخصص.

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)




 ARAB 109مهارات لغوية

المقررات االجبارية لمسار التخصص في اللغة ( 15ساعة مكتسبة)

 ARAB 110مقدمة لدراسة األدب وفنونه

ENGL 110

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من المقررات االجبارية

لغة إنجليزية 1

لمسار التخصص في اللغة المذكورة أدناه:



ENGL 111

لغة إنجليزية 2



 ARAB 392علم التراكيب



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



 ARAB 375علم األصوات



 ARAB 273لغة عبرية



 ARAB 419اللسانيات المقارنة



 ARAB 493خبرات متكاملة في اللغة

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية.
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المقررات االختيارية لمسار التخصص في اللغة
مكتسبة)


 ARAB 355اللسانيات التطبيقية



 ARAB 352فقه اللغة



 ARAB 354علم الداللة



 ARAB 262علم العروض و موسيقا الشعر

 6(Iساعات

المقررات االختيارية لمسار التخصص في األدب 3( IIساعات
مكتسبة)


المقررات االختيارية لمسار التخصص في اللغة  3( IIساعات
مكتسبة)


 ARAB 412قراءات في التراث اللغوي



 ARAB 464اللسانيات االجتماعية



 ARAB 491قضايا في الفكر العربي المعاصر



 ARAB 434االستشراق ونقده

 ARAB 327قراءات حديثة في التراث األدبي



 ARAB 484علم االجتماع األدبي



 ARAB 491قضايا في الفكر العربي المعاصر



 ARAB 434االستشراق و نقده

متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز تخصص فرعي متاح للقبول في الجامعة بخالف التخصص
الفرعي في اللغة العربية .إذا كان التخصص الفرعي المختار يتطلب أقل من 24
ساعة مكتسبة ،فيجب على الطالب دراسة مقررات اختيارية حرة إضافية الستكمال

متطلبات  24ساعة مكتسبة.

مقررات اختيارية حرة ( 6ساعات مكتسبة)

مسار التخصص في األدب ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات مسار

يجب على الطلبة اجتياز  6ساعات مكتسبة من المقررات من خارج تخصص اللغة

التخصص كما هو مفصل أدناه .ويجب على الطلبة اجتياز  18ساعة مكتسبة بنجاح

العربية.

من مقررات متطلبات التخصص الرئيسي قبل التسجيل في مقررات مسار التخصص.

المقررات االجبارية لمسار التخصص في األدب ( 15ساعة مكتسبة)

التخصص الفرعي في اللغة العربية

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من المقررات االجبارية

لمسار التخصص في االدب بما يتضمن  6ساعات مكتسبة من مجموعة متطلبات

يقدم التخصص الفرعي في اللغة العربية للطلبة المسجلين في التخصصات الرئيسية

أدب اللغة الفرعية  1أو  6ساعات مكتسبة من مجموعة متطلبات أدب اللغة الفرعية

األخرى عدا تخصص اللغة العربية .ويوفر التخصص الفرعي في اللغة العربية للطلبة

 2كما هو مفصل أدناه:


 ARAB 391البحث األدبي :مصادره ومناهجه



 ARAB 326تحليل النص االدبي



 ARAB 492خبرات متكاملة في االدب

قدر ال بأس به من الخبرة والمعرفة باللغة العربية وآدابها عبر مقررات اختيارية مميزة.
ا

التخصص الفرعي في اللغة العربية ( 24ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة الراغبين في التسجيل بالتخصص الفرعي في اللغة العربية اجتياز

متطلبات أدب اللغة الفرعية  6( 1ساعات مكتسبة)


 ARAB 271لغة فارسية 1



 ARAB 372لغة فارسية 2

ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي :


اللغة العربية


متطلبات أدب اللغة الفرعية  6( 2ساعات مكتسبة)


 TURK 101لغة تركية 1



 TURK 201لغة تركية 2

حد أدنى  12ساعة مكتسبة في التخصص الفرعي االختياري في اللغة
العربية

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من مقررات متطلبات

المقررات االختيارية لمسار التخصص في األدب  6( 1Iساعات
مكتسبة)

حد أدنى  12ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي االجبارية في

التخصص الفرعي:


 Arab 213نحو 1

 ARAB 382السرديات الحديثة



 Arab 218الصرف



 ARAB 482األدب المعاصر في الخليج



 Arab 221الشعر العربي القديم 1



 ARAB 223الشعر العربي القديم 2



 Arab 261البالغة العربية



 ARAB 262علم العروض وموسيقا الشعر
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متطلبات التخصص الفرعي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المجموعة االختيارية
للتخصص الفرعي في لغة عربية  ،1وما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من
المجموعة االختيارية للتخصص الفرعي في لغة عربية .2

المجموعة االختيارية للتخصص الفرعي في اللغة العربية6( 1

متطلب عام

3

ARAB 109

مهارات لغوية

3

ARAB 221

الشعر العربي القديم 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

ساعات مكتسبة)

ربيع

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المجموعة االختيارية

ENGL 111

للتخصص الفرعي في اللغة العربية التالية :


 Arab 262علم العروض وموسيقا الشعر



 Arab 319نحو 2



 Arab 351مدخل إلى علم اللسانيات



 Arab 354علم الداللة



 Arab 352فقه اللغة

ARAB 110

15

لغة إنجليزية 2

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مقدمة لدراسة األدب و

3

فنونه
ARAB 213

المجموعة االختيارية للتخصص الفرعي في لغة عربية  6( 2ساعات

نحو 1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مكتسبة)

3
15

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية

للتخصص الفرعي التالية:


 ARAB 223الشعر العربي القديم 2



 Arab 331النقد العربي القديم



 Arab 381الشعر العربي الحديث والمعاصر



 ARAB 481النقد األدبي الحديث



 ARAB 482األدب المعاصر في الخليج



 ARAB 483األدب المقارن

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل
الد ارسي

برنامج بكالوريوس [اللغة العربية] في [مسار التخصص :اللغة]

الفصل
الدراسي
خريف

المكتسبة
ENGL 110

لغة إنجليزية 1

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

متطلب عام

3

ARAB 218

الصرف

3

ARAB 331

النقد العربي القديم

3

ARAB 224

النثر العربي القديم

3

ربيع

الساعات
3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
رمز المقرر

المكتسبة

خريف

الخطة الدراسية

عنوان المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر
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الساعات

15

متطلب عام

3

ARAB 261

البالغة العربية

3

ARAB 319

نحو 2

3

ARAB 351

مدخل إلى علم اللسانيات 3

ARAB 481

3

النقد األدبي الحديث

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

ربيع

المكتسبة
تخصص فرعي 1

خريف
ARAB 392

علم التراكيب

3

ARAB

مقرر اختياري لمسار

3

ARAB 493

ARAB 483

األدب المقارن
تخصص الفرعي 2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ARAB

ربيع

مقرر اختياري لمسار

التخصص في اللغة 1

ARAB

خريف

3

مقرر اختياري لمسار

3

التخصص في اللغة

2

15

تخصص فرعي 7

3

تخصص فرعي 8

3

مقرر اختياري حر 2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

3

ARAB 273

لغة عبرية

3

ARAB 375

علم األصوات

3

برنامج بكالوريوس [اللغة العربية] في [مسار التخصص :األدب]

تخصص فرعي 3

3

تخصص فرعي 4

3

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

15

خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

ARAB 419

اللسانيات المقارنة

3

ARAB 381

الشعر العربي الحديث 3

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الدراسي

خبرات متكاملة في

15

الخطة الدراسية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

مقرر اختياري حر 1

3

اللغة

التخصص في اللغة 1
3

تخصص فرعي 6

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الساعات
3

تخصص فرعي 5

3

المكتسبة
ENGL 110

لغة إنجليزية 1

 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

3

متطلب عام
ARAB 109

مهارات لغوية

3

ARAB 221

الشعر العربي القديم 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
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3

3

المكتسبة

والمعاصر

الساعات

15

ENGL 111

ربيع

لغة إنجليزية 2

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

 ARAB 110مقدمة لدراسة األدب و

الفصل

الدراسي
خريف

3

فنونه
ARAB 213

نحو 1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

رمز المقرر

الدراسي

3

تخصص فرعي 1

3

ARAB 261

البالغة العربية

3

ARAB

مقرر اختياري لمسار

3

ARAB 483

15

ربيع

الساعات

ARAB

متطلب عام
متطلب عام

3

ARAB 218

الصرف

3

ARAB 331

النقد العربي القديم

3

ARAB 224

النثر العربي القديم

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

ARAB 271

لغة فارسية 1

OR TURK

لغة تركية 1

ARAB 326

3
3

15

تحليل النص االدبي

3

تخصص فرعي 3

3

تخصص فرعي 4

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

متطلب عام
ARAB 391

البحث األدبي :مصادره

3

ARAB 319

نحو 2

3

الدراسي

ARAB 351

مدخل إلى علم اللسانيات

3

خريف

ARAB 481

النقد األدبي الحديث

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مقرر اختياري لمسار

15

101

3

ومناهجه

تخصص فرعي 2

3

التخصص في األدب 1

المكتسبة

خريف

األدب المقارن

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

المكتسبة

التخصص في األدب 1

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

15

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

ARAB 372
OR TURK

لغة فارسية 2
لغة تركية 2

3

201

15

ARAB 381

الشعر العربي الحديث

3

والمعاصر
تخصص فرعي 5

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
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3

تخصص فرعي 6

3

مقرر اختياري حر 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 ARAB 492خبرات متكاملة في االدب

ربيع

مقرر اختياري لمسار

إيمان مصطفوي ،سارة المهندي ،رضوان أحمد ،إيريني ثيودوروبولو ،كيم ستيروس ،
طارق خويله ،ايرين هوليداي كاري ، ،جوليتا ساد الوس ،يمنى إسماعيل ،جوزيف
تايلر،

15

محاضر

إجالل أحمد ،سام  ،جون هيرليهي

3

مساعد تدريس

3

عفراء حسن الخليفي ،فاطمة العبد اهلل ،نورة الكعبي ،عفراء مبارك القحطاني

التخصص في األدب 2
تخصص فرعي 7

3

تخصص فرعي 8

3

مقرر اختياري حر 2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

نبذة عن قسم األدب اإلنجليزي واللسانيات
يوفر قسم األدب اإلنجليزي و اللسانيات تعليما عالي الجودة يتمحور حول الطالب في
بيئة تتسم بالتعلم والبحث اإليجابي ،مما يمكن الطلبة من اكتساب معرفة واسعة
باألدب اإلنجليزي وعلم اللسانيات .بعد ذلك يمكنهم اختيار تطوير معارف ومهارات

15

متقدمة في أحد مساري التخصص .يؤهل هذا البرنامج الخريجين لمواجهة تحديات
حياتهم المهنية ،ويعزز وعيهم وتقديرهم للقيم اإلنسانية واألدب ،وثقافة ولغة اآلخرين.

بكالوريوس اآلداب في األدب اإلنجليزي و اللسانيات

قسم األدب اإلنجليزي واللسانيات
مبنى البنات الرئيسي ،غرفة ( 145-قسم البنات)

األهداف

الهاتف)+974( 44034917-/4905 :

يهدف تخصص األدب اإلنجليزي واللسانيات إلى:

البريد اإللكترونيarwa.k@qu.edu.qa/ m.gammaz@qu.edu.qa :
الموقع http://www.qu.edu.qa/artssciences/english/index.php :



تمكين الطالب من تطوير مهارات التواصل الفعالة مع اآلخرين.



مساعدة الطالب على إدراك أهمية تنوع اللغات والثقافات حول العالم.



تعريف الطالب بعلم اللغويات ،وفروعه ،ومجاالت تطبيقه وكذلك مدى
ارتباطه بالتخصصات األخرى.

رئيس القسم



تعريف الطالب بمختلف األنواع األدبية للغة اإلنجليزية في األطر
التاريخية والثقافية والفنية المختلفة.

رضوان أحمد



تطوير مهارات التفكير النقدي لدي الطالب وتعزيز قدرتهم على التفكير
بحجج منطقية ومنظمة جيدا.

أعضاء هيئة التدريس

متطلبات القبول

أستاذ

يجب على الطلبة تحقيق الحد األدنى لمتطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص في

صبري حافظ ،هيفاء البوعينين ،أحمد العيسى،

الفصل الدراسي للقبول ،والحصول على درجة ال تقل عن  500في اختبار اللغة
اإلنجليزية كلغة أجنبية ( TOEFLأو درجة  )5.5في اختبار كفاءة اللغة اإلنجليزية

أستاذ مشارك

( .)IELTSباإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين الحصول على درجة أعلى من

درويش العمادي ،فداء التميمي ،سكاي مارسن

النسبة المئوية المحددة في اختبار القبول والمقابلة الشخصية التي يجريها القسم.

أستاذ مساعد

مخرجات التعلم
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مجموعة العلوم االجتماعية والسلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

التركيز على مهارات القراءة ،والتواصل والكتابة بوضوح في اللغة
اإلنجليزية.



مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية والسلوكية

تطبيق واستخدام مهارات تحليل اللغة اإلنجليزية والثقافة للطالب وكذلك
كيفية تحليل اللغة والثقافات لدى اآلخرين.



مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

فهم العالقة ومدى تأثر اللغة واألدب في أطرها االجتماعية ،والثقافية

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

والنفسية.


الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

تحلي ل األنواع األدبية الهامة في السياقات التاريخية ،واالجتماعية

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

والفكرية.


واآلداب.

التركيز على اكتساب المعرفة النظرية في استخدام الطرق العملية لدراسة
األدب واللغويات.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

الفرص

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات

هناك العديد من الفرص أمام خريجي تخصص األدب اإلنجليزي وعلم اللسانيات

للعمل كمدرسين ومترجمين و في مجال اإلعالم .كما يمكنهم أن يعملوا أيضا في

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

المؤسسات اإلعالمية :الصحف ،واإلذاعة والتلفزيون .وكذلك في المنظمات غير

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة

الحكومية ،والقطاع الخاص ،ووكاالت المعونة والتنمية الدولية ،والخدمات المجتمعية،

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

والمنظمات االجتماعية ،ومؤسسات البحث.

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 27ساعة مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة في مقررات التخصص

التخصص الرئيسي في اللغة اإلنجليزية

الرئيسي المطلوبة:


 ENGL 153كتابة مقال 2



 ENGL 155مقدمة في اللغة

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص اللغة



 ENGL 156مقدمة في األدب 1

اإلنجليزية ،بما في ذلك ما يلي:



 ENGL 157مقدمة في اللسانيات



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة.



 ENGL 158مقدمة في األدب 2



ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي



 ENGL 230الكتابة المهنية

االجبارية.



 ENGL 208النقد األدبي

ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات مسار التخصص ومقررات



 ENGL 226تاريخ اللغة اإلنجليزية

مسار التخصص االختيارية



 ENGL 499مشروع تخرج(المهارات المتكاملة)




ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية الحرة

مسار التخصص في اللسانيات ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة من المتطلبات االجبارية

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

لمسار التخصص و  15ساعة مكتسبة كحد أدنى من المقررات االختيارية لمسار
التخصص.

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 150كتابة المقال 1



 ENGL 151االستيعاب القرائي المتقدم



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في اللسانيات ( 9ساعات

مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المتطلبات االجبارية
لمسار التخصص.
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 ENGL 216علم االصوات و األصوات الكالمية



 ENGL 301علم النحو في اللغة اإلنجليزية

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المتطلبات االجبارية



 ENGL 303علم اللغة االجتماعي

لمسار التخصص.

المقررات االختيارية لمسار التخصص في اللسانيات ( 15ساعة
مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من المقررات االختيارية



 ENGL 220األدب األمريكي



 ENGL 302األدب المقارن



 ENGL 304شكسبير

المقررات االختيارية لمسار التخصص في األدب ( 15ساعة مكتسبة)

لمسار التخصص في اللسانيات من مجموعات محددة .يجب على الطلبة اجتياز 3

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من المقررات االختيارية

ساعات مكتسبة في كل من المجموعات التالية :اللغة في مختلف التخصصات ،

لمسار التخصص في االدب من مجموعات محددة .يجب على الطلبة اجتياز ما ال

واللغة وعلم النفس ،واللغة والمعانى ،وأساليب البحث ،ومجموعة مواضيع اللسانيات

يقل عن  3ساعات مكتسبة في كل من المجموعات التالية :الفترة األدبية ،والنوع

الخاصة.

األدبي ،ومجموعة مواضيع األدب الخاصة.

مجموعة اللغة في مختلف التخصصات( 3ساعات مكتسبة)


 ENGL 234اللغة و النوع



 ENGL 209اللغة والمجتمع



 ENGL 213اللغة والثقافة



 ENGL 233اللغة و الحاسوب

مجموعة الفترة األدبية ( 3ساعات مكتسبة)

مجموعة اللغة وعلم النفس( 3ساعات مكتسبة)


 ENGL 305تعلم اللغة األولى



 ENGL 307علم اللغة النفسي



 ENGL 309اكتساب اللغة الثانية




 ENGL 327تحليل الخطاب




 ENGL 403أساليب البحث الميداني

مجموعة مواضيع اللسانيات الخاصة ( 3ساعات مكتسبة)


 ENGL 423ندوة في علم اللغة



 ENGL 425مواضيع في اللسانيات



 ENGL 448دراسة مستقلة



 ENGL 314من العصر االغسطسي إلى الرومانسي



 ENGL 324االدب الفكتوري



 ENGL 393أدب القرن العشرين



 ENGL 326الشعر



 ENGL 328الدراما



 ENGL 330القصة القصيرة



 ENGL 332الرواية

مجموعة مواضيع األدب الخاصة ( 3ساعات مكتسبة)

مجموعة أساليب البحث ( 3ساعات مكتسبة)
 ENGL 401علوم الكالم



 ENGL 308من عصر النهضة الى االصالح

مجموعة النوع األدبي ( 3ساعات مكتسبة)

مجموعة اللغة والمعاني ( 3ساعات مكتسبة)
 ENGL 319علم الداللة



 ENGL 306أدب القرون الوسطى

مسار التخصص في األدب ( 24ساعة مكتسبة)



 ENGL 400األدب النسوي



 ENGL 402النص والفيلم



 ENGL 404الحداثة



 ENGL 406ما بعد الحداثة



 ENGL 408أدب ما بعد االستعمار



 ENGL 424الدراما الحديثة



 ENGL 426أدب األطفال



 ENGL 428مواضيع في األدب



 ENGL 448دراسة مستقلة

متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة من المتطلبات االجبارية

يمكن للطلبة المسجلين في برنامج اللغة اإلنجليزية التسجيل في أي تخصص فرعي

لمسار التخصص و  15ساعة مكتسبة كحد أدنى من المقررات االختيارية لمسار

داخل الجامعة .إذا قام الطلبة بالتسجيل في تخصص فرعي ساعاته المكتسبة أقل من

التخصص.

 24ساعة  ،فيجب عليهم دراسة مقررات إضافية كمقررات اختيارية حرة الستكمال
متطلبات  24ساعة مكتسبة.

المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في األدب ( 9ساعات مكتسبة)
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المقررات االختيارية الحرة (إذا انطبق) ( 12ساعة مكتسبة)



يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المقررات االختيارية

التخصص الفرعي في الترجمة

الحرة من خارج التخصص الرئيسي والفرعي للغة اإلنجليزية

التخصص الفرعي في الترجمة مصمم لتطوير مهارات الترجمة للطلبة الراغبين في

التخصص الفرعي للغة اإلنجليزية

الحصول على مستوى متقدم من الكفاءة في الترجمة من العربية/اإلنجليزية .ويقدم هذا
التخصص الفرعي خبرة عملية في ترجمة النصوص ضمن أنواع مختلفة من اللغة

يقدم التخصص الفرعي في اللغة اإلنجليزية مجموعة متنوعة من المقررات في الكتابة

اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس .ويهدف التخصص الفرعي إلى تطوير وعي الطلبة

واألدب وعلم اللسانيات والتي تمكن الطلبة من تطوير مهارات التواصل المتقدمة

بالتحديات الثقافية واللغوية المتعلقة بالترجمة وكذلك إعدادهم لمتابعة درجات علمية

ومهارات التفكير النقدي وتقدير تنوع اللغات والثقافات.

عليا في هذا المجال.

التخصص الفرعي في اللغة اإلنجليزية ( 24ساعة مكتسبة)

متطلبات القبول في تخصص الترجمة الفرعي:

يجب على الطلبة اجتياز  24ساعة مكتسبة للراغبين بدراسة التخصص الفرعي في



اللغة اإلنجليزية ،بما في ذلك ما يلي:


 15ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الفرعي



 9ساعات ساعة مكتسبة من مقررات التخصص الفرعي االختيارية



يجب على الطلبة الراغبين بدراسة التخصص الفرعي في الترجمة اجتياز ما ال يقل

عن  24ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:

الفرعي المطلوبة:


 ENGL 155مقدمة في اللغة



 ENGL 156مقدمة في األدب 1



 ENGL 157مقدمة في اللسانيات



 ENGL 158مقدمة في األدب 2

اجتياز اختبار القبول بالقسم.

التخصص الفرعي في الترجمة ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في مقررات التخصص


يجب على الطلبة الحصول على درجة  500في ( )TOEFLأو ما

يعادلها.

متطلبات التخصص الفرعي ( 15ساعة مكتسبة)

 ENGL 153كتابة المقال 2

 ENGL 426أدب األطفال




اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في المتطلبات الفرعية االجبارية
اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المقررات الفرعية االختيارية

المتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي في الترجمة ( 15ساعة

مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في المقررات االجبارية

الفرعية المطلوبة:

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص
الفرعي االختيارية:


 ENGL 230الكتابة المهنية



 ENGL 220األدب األمريكي



 ENGL 234اللغة و النوع



 ENGL 209اللغة والمجتمع



 ENGL 213اللغة والثقافة



 ENGL 302األدب المقارن



 ENGL 303علم اللغة االجتماعي



 ENGL 305تعلم اإلنجليزية كلغة أولى



 ENGL 307علم اللغة النفسي



 ENGL 309اكتساب اللغة الثانية



 ENGL 328الدراما



 ENGL 330القصة القصيرة



 ENGL 400األدب النسوي



 ENGL 402النص والفيلم



 TRAN 201مبادئ و استراتيجيات الترجمة



 TRAN 202نماذج نظرية وعملية للترجمة



 TRAN 301الترجمة اإلعالمية 1



 TRAN 302الترجمة المتخصصة 1



 TRAN 303التواصل بين الثقافات

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص
الفرعي االختيارية
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 TRAN 310قواعد اللغة العربية للمترجمين



 TRAN 311قواعد اللغة اإلنجليزية للمترجمين



 TRAN 312المقارنة اللغوية بين العربية واإلنجليزية



 TRAN 313تحليل الخطاب للمترجمين



 TRAN 314الترجمة اإلعالمية 2



 TRAN 315الترجمة المتخصصة 2



 TRAN 401البالغة الخطابية للمترجمين

الخطة الدراسية

متطلب عام

3

برنامج بكالوريوس [االدب االنجليزي و اللسانيات] في [مسار

متطلب اختياري حر

3

التخصص :اللسانيات]

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

في مختلف التخصصات

المكتسبة

 ENGL 150كتابة المقال 1
 ENGL 151االستيعاب القرائي المتقدم

3

 ENGL 155مقدمة في اللغة

3

مدخل إلى األدب 1

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

 ENGL 153كتابة المقال 2

3

 ENGL 157مقدمة في اللسانيات

3

 ENGL 158مقدمة في األدب 2

3

ربيع

مقرر من مجموعة اللغة

الساعات

3

ENGL 156

 ENGL 226تاريخ اللغة اإلنجليزية

الفصل

متطلب اختياري حر

3

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر
ENGL 301

عنوان المقرر
علم النحو في اللغة

متطلب عام

15

مقرر تخصص فرعي 1

مقرر من مجموعة علم

مقرر تخصص فرعي 2
متطلب عام

الساعات

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

المكتسبة
ENGL 230

الكتابة المهنية

ENGL 208

النقد األدبي

3

ENGL 216

علم االصوات و األصوات 3

الساعات
المكتسبة

3

اإلنجليزية

3

3

15

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)

النفس واللغة

الدراسي
خريف

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
رمز المقرر

3

متطلب عام

متطلب عام

عنوان المقرر

3

3

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

ربيع

ENGL 303

3
3
3
3
15

علم اللغة االجتماعي

3

مقرر من مجموعة اللغة

3

والمعاني
مقرر تخصص فرعي 3

الكالمية
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3

مقرر تخصص فرعي 4

3

متطلب اختياري حر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

15

الدراسي
خريف

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

الساعات
المكتسبة

مقرر من مجموعة أساليب

خريف

رمز المقرر

3

المكتسبة
 ENGL 150كتابة المقال 1

3

 ENGL 151االستيعاب القرائي المتقدم

3

 ENGL 155مقدمة في اللغة

3

 ENGL 156مقدمة في األدب 1

3

البحث
مقرر تخصص فرعي 5

ربيع

ENGL
499

متطلب عام
3

مقرر تخصص فرعي 6

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
مشروع تخرج (المهارات

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 ENGL 157مقدمة في اللسانيات

3

 ENGL 158مقدمة في األدب 2

3

3

متطلب عام
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

اللسانيات الخاصة
مقرر تخصص فرعي 7

3

مقرر تخصص فرعي 8

3

متطلب عام

3

15

 ENGL 153كتابة المقال 2

15

3

3

3

متطلب عام

المتكاملة)
مقرر من مجموعة مواضيع

عنوان المقرر

الساعات

3
3
15

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

المكتسبة
ENGL 230

الكتابة المهنية

3

ENGL 208

النقد األدبي

3

متطلب عام

3

الخطة الدراسية

متطلب عام

3

برنامج بكالوريوس [االدب االنجليزي و اللسانيات ] في [ مسار

متطلب اختياري حر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف

الساعات

15

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

التخصص :األدب]
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15

ربيع

ENGL 226

تاريخ اللغة اإلنجليزية

3

ENGL 220

األدب األمريكي

3

مقرر تخصص فرعي 1

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر
مقرر من مجموعة مواضيع

الساعات
المكتسبة

3

االدب الخاصة
مقرر من أي مجموعة من

15

3

مجموعات المقررات االختيارية
لمسار التخصص في األدب

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

المكتسبة

مقرر تخصص فرعي 6

3

متطلب اختياري حر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

ENGL 302

األدب المقارن

3

ENGL 304

شكسبير

3

مقرر تخصص فرعي 2

3

مقرر تخصص فرعي 3

3

مجموعات المقررات االختيارية

متطلب عام

3

لمسار التخصص األدب

15

مقرر تخصص فرعي 7

3

3

مقرر تخصص فرعي 8

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

مقرر تخصص فرعي 5

3

مقرر من مجموعة الفترة

ربيع

المتكاملة)
مقرر من أي مجموعة من

األدبية
مقرر من مجموعة النوع

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

األدبي
مقرر تخصص فرعي 4

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 ENGL 499مشروع تخرج(المهارات

3

15
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3

15

والهدف التعليمي الرئيسي لهذا القسم هو توفير التعليم الجامعي عالي الجودة لطلبة

قسم العلوم اإلنسانية

مرحلة البكالوريوس في جامعة قطر .ويتم تزويد طالبنا بالمعارف والتقنيات القيمة،
وكذلك بالعديد من المهارات الخاصة بالتفكير النقدي ،ومهارات حل المشاكل،

المبنى الرئيسي للبنات ،غرف  142و( 143قسم البنات)

والتواصل ،والعمل الجماعي وهو ما يمكن طلبتنا من االستعداد لعملهم في المستقبل

المبنى الرئيسي للبنين ،قاعة ( 120قسم البنين)

في القطاعات التعليمية والصناعية.

الهاتف)+974( 4403 - 4700/4705/4704/ :

يعمل في القسم نخبة مت ميزة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي المؤهالت والخبرات

البريد اإللكترونيheaddephumanities@qu.edu.qa :

العالمية الملتزمون بتطوير تعلم التاريخ والجغرافيا والتخطيط العمراني  ،والفلسفة من

الموقع http://www.qu.edu.qa/artssciences/humanities :

خالل التدريس والبحث .ويشارك أعضاء القسم أيضا في المبادرات والمشاريع البحثية
 ،وذلك بهدف توسيع حدود المعرفة االجتماعية والعلمية التي من شأنها أن تعود

رئيس القسم

بالنفع على دولة قطر و البشرية جمعاء .وقد تم نشر نتائج أبحاثهم دوليا من خالل

محجوب الزويري

طباعتها وتوزيعها ،وكذلك من خالل المؤتمرات الدولية واإلقليمية .عالوة على ذلك
تلقت بعض مشاريع أبحاث أعضاء هيئة التدريس دعما من جهات مانحة محلية

أعضاء هيئة التدريس

وتعليمية.
يواصل قسم العلوم اإلنسانية تركيزه على خدمة المجتمع القطري بمختلف الطرق

أستاذ

واألساليب ،بما في ذلك برامج التوعية المجتمعية ،وأنشطة التنمية المهنية ،والشراكات

سيف شاهين المريخي  ،إبراهيم محمد شهداد ،أحمد ابو شوك ،نظام العباسي ،احمد

التعاونية مع مختلف قطاعات المجتمع المحلي الوطنية والدولية.

ابراهيم ،احمد سكنجه

بكالوريوس اآلداب في التاريخ

أستاذ مشارك

األهداف

يوسف إبراهيم العبداهلل ،محمد علي الكبيسي ،نورة يوسف الكواري ،عبد القادر

القحطاني ،نظام عبد الكريم الشافعي ،علي إبراهيم الشيب ،شيرين المنشاوي ،ناصر



صادق ،طائف كمال االزهري ،محمد عادل المناعي ،ناصر ابراهيم سليمان



عبد ال رحمن فخرو ،سنان معروف أوغلو ،عبد الحسين علي أحمد محمد  ،معين

تشجيع الطلبة على معرفة العالقة بين السبب والنتيجة على مر الزمن
وعبر الحضارات باستخدام نهج تسلسلي وموضوعي مختلط.
توسيع قدرة الطلبة على فهم العالقة الزمنية التسلسلية بين الجغرافيا
والتاريخ ،مما يؤدي لفهم االختالفات في أساليب الحياة ،والثقافات ،وأنماط

أستاذ مساعد

التفاعالت االجتماعية.

خالد حمد أبا الزمات  ،ماهر أبو منشار ،شمة سلطان عبداهلل العسيري ،محمد خليفة



تعزيز معرفة الطلبة وفهم لنقاط التحول الكبرى في التاريخ.

الكواري ،سارة محمد الزمان ،إدوارد مواد ،بيتر بوالك سبرنجر ،عمرو عثمان ،احمد



تحسين مهارات االتصال لدى الطلبة من خالل تشجيعهم على تفسير،
وتحليل ،والدفاع  ،وتبني مواقف عبر الكتابة والخطابة ،استنادا إلى

جالل بسيوني ،شذا المطوع ،هال فتاح

دراستهم للتاريخ العالمي واإلقليمي.

مساعد تدريس

متطلبات التخصص الرئيسي

عبد العزيز المناعي ،غانم الحميدي ،عبدالرحمن يوسف العبدهلل ،عبداهلل حيدر ،دولت
النعيمي

يجب على الطلبة المتقدمين تحقيق الحد األدنى من نسبة الثانوية العامة للتخصص،
واجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة مع معدل تراكمي ال

نبذة عن قسم العلوم اإلنسانية

يقل عن .2.0

يعتبر قسم العلوم اإلنسانية أحد األقسام الرائدة في المنطقة ،يعمل على تحقيق التميز

مخرجات التعلم

األكاديمي في مجاالت التدريس والبحث العلمي ،وكذلك خدمة المجتمع األكاديمي

سيتمكن خريجي تخصص التاريخ من تحقيق مخرجات التعلم التالية:

والجمهور بوجه عام .ويقدم القسم حاليا تخصصا رئيسيا في التاريخ ،وتخصصا فرعيا



في الفلسفة .كذلك ،يقدم القسم العديد من المقررات االختيارية في التاريخ ،والجغرافيا،

تحليل التطور والخصائص المختلفة للمجتمعات والثقافات العالمية في
الفترات المختلفة من التاريخ.

والفلسفة .ودرجة البكالوريوس التي يمنحها قسم العلوم اإلنسانية بجامعة قطر هي
درجة متميزة تضاهي الدرجات التي تمنحها البرامج المماثلة في الجامعات اإلقليمية.



تحديد مدى تأثير التبادل الثقافي بين الحضارات الكبرى.



تحليل نمط االستم اررية وعامل التغيير في فترات التاريخ العالمي
واإلقليمي.
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القدرة على المقارنة بين المساواة والتباين ،والنجاحات واإلخفاقات البشرية

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

في التاريخ.

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة



تفسير الحقائق التاريخية للوصول إلى النتائج الهامة.

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات



تطوير مهارات جمع المعلومات ،وقدرات التفكير واالستنتاج من خالل

واآلداب.



فحص المصادر األولية.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

الفرص

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات

يوفر البرنامج فرصا لعمل الخريجين في الهيئات الحكومية مثل الو ازرات والمكاتب

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 6ساعات

الدبلوماسية ،وفي قطاع اإلعالم والهيئات والمجالس ،وفي المنظمات غير الحكومية
أيضا بما في ذلك الفنادق ووكاالت السياحة ودور النشر .كذلك ،هناك طلب كبير

مكتسبة)

على خريجي هذا القسم للعمل في المتاحف والمكتبات ومراكز البحث .كما تتوافر



فرص العمل في جامعة قطر ،وغيرها من الجامعات في الدولة.



متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 27ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة من مقررات التخصص

التخصص الرئيسي في التاريخ

الرئيسي االجبارية المطلوبة:


يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص التاريخ،
بما في ذلك ما يلي:



ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في مسار التخصص



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مجموعة متطلبات اللغة



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية الحرة



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



 HIST 111تاريخ العالم اإلسالمي )1187- 600( 1



 HIST 121تاريخ قطر



 HIST 131تاريخ العالم منذ 1300



 HIST 204علم التأريخ



 HIST 212تاريخ العالم اإلسالمي )1516-1187( 2



 HIST 213تاريخ العرب الحديث ()1919- 1516



 HIST 370التاريخ العربي الحديث منذ عام 1919



 HIST 407مشروع التخرج ()Capstone

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من مقررات التخصص

الرئيسي االختيارية:

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)


HIST 103مقدمة في التاريخ

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 6ساعات مكتسبة)

برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)
 ARAB 100لغة عربية 1

 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2



متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة

 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1

مجموعة العلوم االجتماعية والسلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية والسلوكية



 HIST 334الخليج العربي في العصور القديمة



 HIST 336المرأة في الشرق األدنى القديم



 HIST 380بناء أمريكا الحديثة



 HIST 390تاريخ الصين واليابان الحديث



 INTA 302سياسات النفط



 HIST 427األقليات المسلمة في العالم



 HIST 436تاريخ الفكر األوروبي في القرن 20



 HIST 470التاريخ الحديث ألمريكا الالتينية



 HIST 345الصراع العربي االسرائيلي

مسار التخصص ( 15ساعة مكتسبة)

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)
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يجب على الطلبة اختيار واحدة من مسارات التخصص الثالث :وهي مسار

المقررات االختيارية لمسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث  ،وما ال يقل عن 3

التخصص التاريخ اإلسالمي ،أو مسار التخصص في تاريخ أوروبا الحديث  ،أو

ساعات مكتسبة من مجموعة المقررات االختيارية االضافية لمسار التخصص في

مسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث..

تاريخ الخليج الحديث  ،1وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من مجموعة المقررات
االختيارية االضافية لمسار التخصص تاريخ الخليج الحديث .2

مسار التخصص في التاريخ اإلسالمي ( 15ساعة مكتسبة)

متطلبات مسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث االجبارية (3

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات االجبارية

ساعات مكتسبة)

لمسار التخصص في التاريخ اإلسالمي ،وما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من
المقررات االختيارية لمسار التخصص في التاريخ اإلسالمي  ،وما ال يقل عن 3



ساعات مكتسبة من مجموعة المقررات االختيارية االضافية لمسار التخصص في
التاريخ اإلسالمي  ،1وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من مجموعة المقررات

المقررات االختيارية لمسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث (6

االختيارية االضافية لمسار التخصص في التاريخ اإلسالمي .2

ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية

متطلبات مسار التخصص في التاريخ اإلسالمي االجبارية ( 3ساعات

مكتسبة)


 HIST 222الخليج في العصر الحديث

لمسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث :

 HIST 217الحضارة اإلسالمية



 HIST 322إيران ودول الجوار



 HIST 323عالقات منطقة الخليج و جنوب آسيا في التاريخ الحديث
والمعاصر

المقررات االختيارية لمسار التخصص في التاريخ اإلسالمي (6



 HIST 324التاريخ االقتصادي للخليج



 HIST 421الخليج والعالم العربي

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية



 SOCI 462التغيير في المجتمع العربي المعاصر

لمسار التخصص في التاريخ اإلسالمي :



 HIST 425موضوعات في تاريخ الخليج

ساعات مكتسبة)



 HIST 314التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعالم اإلسالمي



 HIST 318تاريخ األندلس



 HIST 319تاريخ الحروب الصليبية (غزو الفرنجة)



 HIST 320تاريخ الحركات و المذاهب اإلسالمية



 HIST 415تاريخ العلوم في اإلسالم



 HIST 416تاريخ الفنون والعمارة اإلسالمية



 HIST 417موضوعات في التاريخ اإلسالمي

المقررات االختيارية االضافية لمسار التخصص في تاريخ الخليج

الحديث  3( 1ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من متطلبات مسار

التخصص في التاريخ اإلسالمي االجبارية أو االختيارية.

المقررات االختيارية االضافية لمسار التخصص في تاريخ الخليج

الحديث  3( 2ساعات مكتسبة)

المقررات االختيارية االضافية لمسار التخصص في التاريخ اإلسالمي

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من متطلبات مسار

 3( 1ساعات مكتسبة)

التخصص في تاريخ اوروبا الحديث االجبارية أو االختيارية.

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من متطلبات مسار
التخصص في تاريخ الخليج الحديث االجبارية أو االختيارية.

مسار التخصص في تاريخ أوروبا ( 15ساعة مكتسبة)

المقررات االختيارية االضافية لمسار التخصص في التاريخ اإلسالمي

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من متطلبات المقررات
االجبارية لمسار التخصص في تاريخ أوروبا  ،وما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من

 3( 2ساعات مكتسبة)

المقررات االختيارية لمسار التخصص في تاريخ أوروبا ،وما ال يقل عن  3ساعات

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من متطلبات مسار

مكتسبة من مجموعة المقررات االختيارية االضافية لمسار التخصص في تاريخ أوروبا

التخصص في تاريخ اوروبا الحديث االجبارية أو االختيارية.

 ،1وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من مجموعة المقررات االختيارية االضافية
لمسار التخصص في تاريخ أوروبا .2

مسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث ( 15ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات االجبارية
لمسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث  ،وما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من
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مجموعة متطلبات اللغة لمسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث

متطلبات مسار التخصص في تاريخ أوروبا االجبارية ( 3ساعات

مكتسبة)


( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من مجموعة اللغة

 HIST 231أوروبا والعالم منذ عام 1500

الفارسية أو مجموعة اللغة التركية

المقررات االختيارية لمسار التخصص في تاريخ أوروبا ( 6ساعات

مجموعة متطلبات اللغة لمسار التخصص في تاريخ أوروبا (6

مكتسبة)

ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من مجموعة اللغة

لمسار التخصص في تاريخ أوروبا :


 HIST 331اليونان وروما القديمة 1200 ،قبل الميالد إلى  500م



 HIST 332أوروبا في العصور الوسطى  1400- 500 ،م



 HIST 333عصر النهضة واالصالح 1648-1400 ،

الفرنسية أو مجموعة اللغة اإلسبانية

مجموعة اللغة الفارسية ( 6ساعات مكتسبة)



 HIST 337عصر االستبداد والثورة من  1648إلى 1815



 ARAB 271لغة فارسية 1



 HIST 431القومية ونتائجها من 1914-1815



 ARAB 372لغة فارسية 2



 HIST 432أوروبا بين الحربين العالميتين 1945-1914 ،



 INTA 433أوروبا ،الحرب الباردة والعالم منذ 1945



 HIST 434موضوعات في التاريخ األوروبي

مجموعة اللغة التركية ( 6ساعات مكتسبة)



المقررات االختيارية االضافية لمسار التخصص في تاريخ أوروبا 1

( 3ساعات مكتسبة)



 TURK 101لغة تركية 1



 TURK 201لغة تركية 2

مجموعة اللغة الفرنسية ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من متطلبات مسار



التخصص في التاريخ اإلسالمي االجبارية أو االختيارية.

 FREN 101لغة فرنسية 1



 FREN 201لغة فرنسية 2

المقررات االختيارية االضافية لمسار التخصص في تاريخ أوروبا 2

مجموعة اللغة االسبانية ( 6ساعات مكتسبة)

( 3ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من متطلبات مسار
التخصص في تاريخ الخليج الحديث االجبارية أو االختيارية.



 SPAN 101لغة اسبانية 1



 SPAN 201لغة إسبانية 2

متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة مكتسبة)

يمكن للطلبة المسجلين في برنامج التاريخ دراسة أي من مقررات التخصص الفرعي

مجموعة متطلبات اللغة ( 6ساعات مكتسبة)

الموجودة في الجامعة .واذا كان التخصص الفرعي الذي سجل فيه الطلبة أقل من 24

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في واحدة من مجموعات

س اعة مكتسبة ،يجب على الطلبة دراسة مقررات إضافية كمقررات اختيارية حرة

متطلبات اللغة الثالث اعتمادا على مسار التخصص المحدد .ومجموعات متطلبات

ليتمكنوا من استكمال متطلبات  24ساعة مكتسبة للتخصص الفرعي.

اللغة الثالث هي :مجموعة متطلبات اللغة لمسار التخصص في التاريخ اإلسالمي،
مجموعة متطلبات اللغة لمسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث ،و مجموعة

مقررات اختيارية حرة ( 9ساعات مكتسبة)

متطلبات اللغة لمسار التخصص في تاريخ أوروبا.

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية

الحرة خارج تخصص التاريخ الرئيسي.

مجموعة متطلبات اللغة لمسار التخصص في التاريخ اإلسالمي (6

ساعات مكتسبة)

التخصص الفرعي في التاريخ

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من مجموعة اللغة
الفارسية أو مجموعة اللغة التركية

يعتبر التخصص الفرعي في التاريخ فرصة ممتازة للطلبة الراغبين في التعمق في
مقررات التخصص الرئيسي ،وذلك من خالل اكتساب منظور تاريخي في مجال
تخصصهم .وعند إضافة التخصصات المتعددة إلى الدرجة العلمية ،يتيح هذا
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التخصص الفرعي للطلبة معرفة المزيد عن التاريخ كعلم ،مما يوفر لهم التدريب على



 HIST 415تاريخ العلوم في اإلسالم

استخدام األدوات واألساليب األساسية في دراسة التاريخ .ومن خالل مجموعة واسعة



 HIST 416تاريخ الفنون والعمارة اإلسالمية

من المناهج  ،سوف يتعرف الطلبة على التاريخ الحديث والقديم على حد سواء ،بما



 HIST 417موضوعات في التاريخ اإلسالمي

يصوغ الخيارات وفقا الهتماماتهم الخاصة.



 HIST 222الخليج في العصر الحديث



 HIST 322إيران ودول الجوار



 HIST 323عالقات الخليج وجنوب آسيا في التاريخ الحديث والمعاصر



 HIST 324التاريخ االقتصادي للخليج



 HIST 421الخليج والعالم العربي



 SOCI 462التغيير في المجتمع العربي المعاصر



 HIST 425موضوعات في تاريخ الخليج



 HIST 231أوروبا والعالم منذ عام 1500



 HIST 331اليونان وروما القديمة 1200 ،قبل الميالد إلى  500م



 HIST 332أوروبا في العصور الوسطى  1400-500 ،م



 HIST 333عصر النهضة واالصالح 1648-1400 ،



 HIST 337عصر االستبداد والثورة من  1648إلى 1815



 HIST 431القومية ونتائجها من 1914-1815



 HIST 432أوروبا بين الحربين العالميتين الثاني 1945-1914 ،



 INTA 433أوروبا ،الحرب الباردة والعالم منذ 1945



 HIST 434موضوعات في التاريخ األوروبي

التخصص الفرعي في التاريخ ( 24ساعة مكتسبة)

على الطلبة الراغبين في دراسة تخصص فرعي في التاريخ اجتياز ما ال يقل عن 24

ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الفرعي
االجبارية



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الفرعي
االختيارية

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص

الفرعي المطلوبة:
•

 HIST 103مقدمة في التاريخ

•

 HIST 111تاريخ العالم اإلسالمي )1187- 600( 1

•

 HIST 131تاريخ العالم منذ 1300

•

 HIST 213تاريخ العرب الحديث ()1919- 1516

التخصص الفرعي في الفلسفة

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)

التخصص الفرعي في الفلسفة يشرك الطلبة في مجموعة من المواضيع الفلسفية،

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من مقررات التخصص

والمشاكل ،والمدارس الفكرية ،ودراسة استقصائية لتطورها التاريخي ،جنبا إلى جنب

الفرعي االختيارية .ويمكن اختيار هذه الساعات المكتسبة من قائمة التخصص

مع التدريب المكثف على مجموعة من مهارات التفكير النقدي الهامة والتي تهدف

الرئيسي االختياري أو أي من مسارات التخصص (مسار التخصص في التاريخ

بمجملها إلى تعزيز تجربة تعلم الطلبة العام في جامعة قطر.

أوروبا) :

التخصص الفرعي في الفلسفة ( 24ساعة مكتسبة)

اإلسالمي ،مسار التخصص في تاريخ الخليج الحديث ومسار التخصص في تاريخ
وتتضمن المقررات:


 HIST 334الخليج العربي في العصور القديمة



 HIST 336المرأة في الشرق األدنى القديم



 HIST 380بناء أمريكا الحديثة



 HIST 390تاريخ الصين واليابان الحديث



 INTA 302سياسات النفط



 HIST 427األقليات المسلمة في العالم



 HIST 436تاريخ الفكر األوروبي في القرن 20



 HIST 470التاريخ الحديث ألمريكا الالتينية



 INTA 345الصراع العربي االسرائيلي



 HIST 217الحضارة اإلسالمية



 HIST 314التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعالم اإلسالمي



 HIST 318تاريخ األندلس



 HIST 319تاريخ الحروب الصليبية (غزو الفرنجة)



 HIST 320تاريخ الحركات و المذاهب اإلسالمية

يجب على الطلبة اجتياز  24ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال التخصص الفرعي
في الفلسفة ،بما في ذلك:


ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الفرعي
االجبارية



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من مقررات التخصص الفرعي
االختيارية

متطلبات التخصص الفرعي في الفلسفة االجبارية ( 18ساعة
مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية:
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 PHIL 100المنطق والفكر النقدي



 PHIL 110مقدمة في الفلسفة



 PHIL 200مقدمة في األخالق



 PHIL 210الفلسفة اإلسالمية



 PHIL 300المعرفة والواقع



 PHIL 310الفلسفة والحياة المعاصرة

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 6ساعات مكتسبة)

الفصل

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص
الفرعي االختيارية من بين الخيارات التالية:


 PHIL 320القيم الشرق آسيوية



 PHIL 330فلسفة التاريخ



 PHIL 400فلسفة العلم



 PHIL 410موضوعات خاصة

الدراسي
خريف

الدراسي
خريف

3

 HIST 121تاريخ قطر

3

 HIST 131تاريخ العالم منذ 1300

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
الساعات

ربيع

المكتسبة

3
15

 HIST 204علم التأريخ

3

 HIST 213تاريخ العرب الحديث

3

متطلب عام 1

3

()1919- 1516

متطلب عام 2

3

متطلب عام 11

3

متطلب عام 3

3

متطلب مسار تخصص

3

متطلب عام 4

3

إجباري

متطلب عام 5

3

اختياري حر 1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

تاريخ العالم اإلسالمي 1

لغة 1

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

 HIST 103مقدمة في التاريخ

3

()1187- 600

برنامج بكالوريوس [التاريخ]

رمز المقرر

المكتسبة

HIST111

الخطة الدراسية

عنوان المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

متطلب عام 6

3

متطلب عام 7

3

متطلب عام 8

3

متطلب عام 9

3

الدراسي

متطلب عام 10

3

خريف

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
15

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

 HIST 212تاريخ العالم اإلسالمي 2

3

()1516-1187

15

تخصص رئيسي اختياري 1
89

3

تخصص فرعي 1

3

تخصص فرعي 7

3

تخصص فرعي 2

3

تخصص فرعي 8

3

لغة 2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 HIST 370التاريخ العربي الحديث منذ

ربيع

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15
3

قسم الشؤون الدولية

عام 1919
مسار تخصص اختياري 1

3

مسار تخصص اختياري 2

3

تخصص فرعي 3

3

تخصص فرعي 4

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

كلية اآلداب والعلوم،
مبنى البنات C01 -108
الهاتف)+974( 4403-4930 :
البريد اإللكترونيiap@qu.edu.qa :
الموقع http://www.qu.edu.qa/artssciences/international_affairs :

رئيس القسم

15

يوسف بوعندل

أعضاء هيئة التدريس
السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

حسام محمد  ،عدنان محمد هياجنة  ،محمد أجمل خان

الساعات
المكتسبة

مسار تخصص اختياري 3

3

مسار تخصص اختياري 4

3

تخصص رئيسي اختياري 2

3

تخصص فرعي 5

3

تخصص فرعي 6

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

أستاذ

 HIST 407مشروع التخرج

()Capstone

أستاذ مشارك:

جاكلين أرميجو  ،يوسف بوعندل  ،العربي صديقي ،ستيفن رايت

أستاذ مساعد:

مظهر الزعبي  ،فرحان شاك  ،أفياري علمي ،لينا قاسم ،هتون الفاسي ، ،ريمي

بينويت ,عماد منصور ,ليلى صالح ,ابراهيم سعيدي

محاضر:
طيبة إبراهيم  ،تماضر المالك

15

مساعد تدريس

3

هند السليطي ،فاطمة علي ،الريم سيف النعيمي ،عائشة هادي الراشدي  ،ايمان

سلطان المعاضيد ,مريم محمد الكواري

اختياري حر 2

3

اختياري حر 3

3
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نبذة عن قسم الشؤون الدولية

مخرجات التعلم

يقدم قسم الشؤون الدولية درجة علمية متعددة التخصصات تركز على توليد المعرفة



وفهم سياسة ،وتاريخ ،واقتصاد ،وثقافات المجتمعات العالمية الحديثة .ومن خالل

لوجهات

التركيز على القضايا الوطنية واإلقليمية ،والدولية ،تسعى الدرجة العلمية في الشؤون


خالل تسليحهم بمهارات التفكير النقدي المستقل ،ومهارات القيادة ،والوعي العالمي،


والحياة المهنية في كل من القطاعين العام والخاص.

شرح أهمية تاريخ وسياسة وثقافات ووجهات النظر من المناطق المختلفة
من العالم.



تحليل الدور السياسي واالقتصادي والدبلوماسي االستراتيجي لدولة قطر
في الخليج والمنطقة.

بكالوريوس اآلداب في الشؤون الدولية



تقييم األثر السياسي واالقتصادي للطاقة والموارد الطبيعية على
المجتمعات الحديثة والشؤون الدولية.



األهداف

• تطبيق مهارات طرق البحث النوعية والكمية على القضايا المتعلقة
بالشؤون الدولية.



يسعى تخصص الشؤون الدولية إلى:

إيصال النتائج بشكل واضح ،ومقنع من الناحية التحليلية في كل األشكال
الشفوية والكتابية.

تزويد المجتمع القطري بالخريجين المؤهلين تأهيال عاليا من أجل دعم
تطوير مجتمع قائم على المعرفة ،وفقا لرسالة جامعة قطر.

الفرص

تزويد قادة المستقبل بالمعارف والمهارات البحثية المتقدمة لتلبية احتياجات
المجتمع القطري في مجاالت السياسة والشؤون المحلية والدولية،

سيكون الخريجون جاهزين لمزيد من النجاح في الدراسة والحياة المهنية في القطاعين

والمؤسسات الدولية.


االستفادة من المعلومات الخاصة بمجاالت/نظم محددة من المصادر
المناسبة.

والتسامح ،والمسؤولية االجتماعية .وسوف يكون الخريجون مؤهلين لمزيد من الدراسة



النظر

(السياسية،

والثقافية،

واالقتصادية،

والجغرافية،

والدبلوماسية).

الدولية إلى إعداد خريجيها للتفوق في مجتمع عالمي مترابط على نحو متزايد من



تحليل القضايا العالمية والنظم واالتجاهات في إطار مجموعة متنوعة

العام والخاص ،بما في ذلك الشؤون الخارجية والمنظمات الدولية ،والحكومة ،ووسائل

تزويد الطلبة بالمهارات وال معرفة الالزمة لتقدير وفهم العالم وتراثه التعددي

اإلعالم ،والخدمة المدنية والصحافة.

من حيث التاريخ ،والثقافات ،والسياسة ،واألعراف ،والقيم ،واالقتصاد،
واألديان.


تعزيز فهم حراك العولمة وتأثيرها على السياقات العالمية والمحلية.



تزويد قطر بخريجين على درجة عالية من الكفاءة ممن يفهمون التحديات

متطلبات الحصول على بكالوريوس اآلداب في الشؤون الدولية

الوطنية واإلقليمية والعالمية المعاصرة التي تواجه مجتمع اليوم.

التخصص الرئيسي في الشؤون الدولية

اختيار التخصص الرئيسي

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص الشؤون
الدولية ،بما في ذلك ما يلي:

يجب على المتقدمين تحقيق الحد األدنى من نسبة الثانوية العامة للتخصص في
الفصل الدراسي للقبول .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز ما ال يقل



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة

عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة بمعدل تراكمي  ،2.3واجتياز المقابلة



ما ال يقل عن  39ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية

الشخصية .يجب على الطلبة المحولين الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن
.2.3



متطلبات إضافية



ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية
ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في أي تخصص فرعي أو مسارات
التخصص

للحصول على درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية ،يجب على الطلبة اجتياز 120



ساعة مكتسبة ضمن الخطة الدراسية للتخصص الرئيسي .ويجب على الطلبة أيضا
تحقيق معدل تراكمي ال يقل عن  .2.00وبمساعدة واشراف المرشد األكاديمي

ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية الحرة

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المختص ،سيقوم الطلبة في إطار البرنامج المقترح حديثا بتنويع المقررات الدراسية
الخاصة بهم بحلول نهاية السنة الثانية لتشمل مسار التخصص و /أو التخصص
الفرعي.
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المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب الطلبة ( 15ساعة
مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



 INTA 306دراسات الخليج



 INTA 308االقتصاد السياسي الدولي



 INTA 313الثقافة والسياسة



 LAWC 339القانون الدولي العام



 INTA 411مشروع التخرج



 INTA 415تاريخ الشرق األوسط في القرن العشرين

المقررات االختيارية للتخصص الرئيسي ( 18ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

للتخصص الرئيسي

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية



 INTA 201النظم السياسية المقارنة



 INTA 203المرأة في اإلسالم



 INTA 204تاريخ الشرق األوسط 1

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على



 INTA 205تاريخ الشرق األوسط 2

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة



 INTA 206العولمة

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات



 INTA 209اإلسالم والغرب

واآلداب.



 INTA 300السياسة والمجتمع الصيني في القرن الحادي والعشرين



 INTA 301الفكر السياسي في االسالم



 INTA 305عمل تدريبي



 INTA 315حوار ما بين المجتمعات والحضارات



 INTA 345الصراع العربي  -اإلسرائيلي



 INTA 350السياسة الخارجية للواليات المتحدة



 INTA 401نظرية العالقات الدولية



 INTA 403دراسات أمنية



 INTA 404النوع والقانون



 INTA 405النوع من المنظور الدولي



 INTA 420حل النزاعات وحقوق اإلنسان



 INTA 440سياسات التنمية



 INTA 450أخالقيات العالقات الدولية



 INTA 461موضوعات خاصة



 INTA 465القيادة والمسؤولية المدنية



 INTA 470دراسات في مجاالت متخصصة



 FREN 101لغة فرنسية 1



 FREN 201لغة فرنسية 2



 JAPN 101لغة يابانية 1



 JAPN 102لغة يابانية 2



 SOCI 361حقوق اإلنسان

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

يعتمد تحقيق متطلبات مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات على مسار التخصص

الذي يختاره الطلبة.


يجب على الطلبة الذين يختارون مسار التخصص في االقتصاد السياسي
الدولي دراسة مقرر .103 MATH



يجب على الطلبة الذين يختارون مسار التخصص غير مسار التخصص
في االقتصاد السياسي الدولي دراسة أي من المقررات المذكورة في برنامج
المتطلبات العامة لمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات.

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 6ساعات
مكتسبة)


 250 ENGLاللغة اإلنجليزية للتواصل 1



 251 ENGLاللغة اإلنجليزية للتواصل 2

المتطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 39ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  39ساعة مكتسبة في مقررات المتطلبات
العامة للتخصص الرئيسي المطلوبة:


 INTA 100حلقة بحث للسنة األولى



 INTA 101نظريات سياسية و اجتماعية



 INTA 102مقدمة في العلوم السياسية



 INTA 103مقدمة في العالقات الدولية



 EDUC 201مناهج البحث العلمي



 INTA 296المنظمات الدولية



 INTA 302سياسات النفط

مسار التخصص في األمن الدولي والدبلوماسية ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المتطلبات االجبارية
لمسار التخصص  ،وما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المتطلبات االختيارية
لمسار التخصص.
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المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في األمن الدولي والدبلوماسية

( 12ساعة مكتسبة)


 INTA 200نظريات وممارسة الدبلوماسية



 INTA 350السياسة الخارجية للواليات المتحدة



 INTA 403دراسات أمنية



 INTA 420حل النزاعات وحقوق اإلنسان

المتطلبات االختيارية لمسار التخصص في األمن الدولي والدبلوماسية
( 12ساعة مكتسبة)



 INTA 201النظم السياسية المقارنة



 INTA 206العولمة



 INTA 405النوع من المنظور الدولي



 INTA 470دراسات في مجاالت متخصصة



 SOCI 200التنمية المستدامة



 FINA 201مبادئ التمويل



 HIST 324التاريخ االقتصادي للخليج



 SOCI 463العمل والطبقية في المجتمعات البترولية



 ECON 451التنمية االقتصادية



 ECON 453االقتصاد الدولي



 ECON 454اقتصاديات الطاقة

ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية لمسار التخصص:


 INTA 345الصراع العربي اإلسرائيلي



 INTA 404النوع والقانون



 INTA 450أخالقيات العالقات الدولية



 INTA 470دراسات في مجاالت متخصصة



 HIST 322إيران ودول الجوار



 HIST 323عالقات الخليج و جنوب آسيا في التاريخ الحديث

مسار التخصص في الثقافة والمجتمع والتراث ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المتطلبات االجبارية

لمسار التخصص و  12ساعة مكتسبة كحد أدنى في المتطلبات االختيارية لمسار
التخصص.

والمعاصر


 INTA 433أوروبا ،الحرب الباردة والعالم منذ 1945



 FREN 301لغة فرنسية 3

المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في الثقافة والمجتمع والتراث

( 12ساعة مكتسبة)



 LAWC 102حقوق اإلنسان



 INTA 203المرأة في اإلسالم



 SOCI 368القانون والمجتمع



 HIST 131تاريخ العالم



 SOCI 361حقوق اإلنسان



 SOCI 121مدخل إلى األنثروبولوجيا



 SOCI 366اللغة ،والتواصل والمجتمع



 SOCI 462التغيير في المجتمع العربي المعاصر

المتطلبات االختيارية لمسار التخصص في الثقافة والمجتمع والتراث

مسار التخصص في االقتصاد السياسي الدولي ( 24ساعة مكتسبة)

( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المتطلبات االجبارية
لمسار التخصص و  12ساعة مكتسبة كحد أدنى في المتطلبات االختيارية لمسار

ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية لمسار التخصص :

التخصص.

المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في االقتصاد السياسي الدولي

( 12ساعة مكتسبة)


 INTA 440سياسات التنمية



 MATH 119رياضيات لإلدارة 1



 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي



 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي

المتطلبات االختيارية لمسار التخصص في االقتصاد السياسي الدولي
( 12ساعة مكتسبة)

ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية لمسار التخصص:
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 INTA 206العولمة



 INTA 209اإلسالم والغرب



 INTA 300السياسة والمجتمع الصيني في القرن الحادي والعشرين



 INTA 301الفكر السياسي في االسالم



 INTA 470دراسات في مجاالت متخصصة



 SOCI 120مقدمة في علم االجتماع



 SOCI 253المجتمع البدوي



 SOCI 264العائلة والقرابة



 SOCI 265السكان والهجرة



 SOCI 267دراسات التحضر



 SOCI 361حقوق اإلنسان



 HIST 231أوروبا والعالم منذ عام  1500م



 HIST 334الخليج العربي في العصور القديمة



 HIST 416تاريخ الفنون والعمارة اإلسالمية

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية



 HIST 427األقليات المسلمة في العالم

للتخصص الفرعي:



 PHIL 110مقدمة في الفلسفة



 INTA 203المرأة في اإلسالم



 ENGL 209اللغة والمجتمع



 INTA 206العولمة



 ENGL 213اللغة والثقافة



 INTA 306دراسات الخليج



 HIST 425موضوعات في تاريخ الخليج



 INTA 209اإلسالم والغرب



 ARAB 483األدب المقارن



 INTA 401نظرية العالقات الدولية



 ARAB 482األدب المعاصر في الخليج



 INTA 403دراسات أمنية



 ARAB 481النقد األدبي الحديث



 INTA 404النوع والقانون



 INTA 405النوع من المنظور الدولي



 INTA 440سياسات التنمية



 INTA 450أخالقيات العالقات الدولية



 INTA 470دراسات في مجاالت متخصصة



 SOCI 200التنمية المستدامة



 300 INTAالسياسة والمجتمع الصيني في القرن الحادي والعشرين

المقررات االختيارية الحرة ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية

الحرة خارج التخصص الرئيسي للشؤون الدولية.

التخصص الفرعي في الشؤون الدولية
يهدف التخصص الفرعي في الشؤون الدولية لتزويد الطلبة بالمعارف والتخصصات
في مجال الشؤون الدولية ،واعدادهم أيضا للعيش والعمل ضمن المجتمع الذي يصبح

الخطة الدراسية

عالميا على نحو متزايد.

برنامج بكالوريوس [الشؤون الدولية]

التخصص الفرعي في الشؤون الدولية ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة الراغبين بالتخصص الفرعي في الشؤون الدولية اجتياز ما ال يقل

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

عن  24ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في المتطلبات االجبارية للتخصص

الفصل

الفرعي


الدراسي

ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية للتخصص
الفرعي

خريف

المتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي في الشؤون الدولية (18
ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في المتطلبات االجبارية

للتخصص الفرعي المطلوبة:


 INTA 101نظريات سياسية و اجتماعية



 INTA 102مقدمة في العلوم السياسية



 INTA 103مقدمة في العالقات الدولية



 LAWC 339القانون الدولي العام



 INTA 415تاريخ الشرق األوسط في القرن العشرين



 INTA 308االقتصاد السياسي الدولي

رمز المقرر

عنوان المقرر

المكتسبة
Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

المقررات االختيارية للتخصص الفرعي ( 6ساعات مكتسبة)
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الساعات

15

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

LAWC 339

15

Elective

اختياري تخصص شؤون

-

مسار التخصص أو

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

INTA 296
INTA 101

نظريات سياسية و

3

INTA 102

مقدمة في العلوم السياسية

INTA 100

حلقة بحث للسنة األولى

3

Elective

اختياري تخصص شؤون

3

3

ربيع

INTA 308

االقتصاد السياسي الدولي

INTA 306

دراسات الخليج

3

INTA 103

مقدمة في العالقات الدولية

3

 EDUC 201مناهج البحث العلمي
Elective

اختياري تخصص شؤون

ربيع

15

INTA 302

سياسات النفط

Elective

اختياري تخصص شؤون

3

Core
-

دولية

متطلب عام اختياري

3

مسار التخصص أو

3

تخصص فرعي 3

مسار التخصص أو

3

تخصص فرعي 4
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

15

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)

3

الفصل

دولية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

3

15
3

مسار التخصص أو

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

دولية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

دولية

تخصص فرعي 2

اجتماعية
3

3

-

المكتسبة
المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

3

تخصص فرعي 1

الساعات
3

INTA 313

الثقافة والسياسة

3

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
15

خريف

الساعات
المكتسبة

 INTA 415تاريخ الشرق األوسط في

3

القرن العشرين
Free

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي

رمز المقرر

عنوان المقرر

مقرر اختياري حر

3

Elective
الساعات

Elective

المكتسبة
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اختياري تخصص شؤون

دولية

3

-

مسار التخصص أو

3

-

مسار التخصص أو

3

تخصص فرعي 5

عبدالعزيز الجوهري

عن البرنامج
يقدم برنامج السياسات والتخطيط والتنمية درجة علمية متعددة التخصصات تركز على

تخصص فرعي 6
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 INTA 411مشروع التخرج

ربيع

Free

مقرر اختياري حر

توليد المعرفة والفهم للسياسات العامة ،وأمن الطاقة ،والتخطيط والتنمية الحضرية،

15

والبيئة .ومن خالل التركيز على القضايا الوطنية واإلقليمية ،والدولية ،يسعى هذا
البرنامج إلعداد الخريجين للتفوق في مجتمع عالمي مترابط على نحو متزايد من

3

خالل تسليحهم بالتفكير النقدي المستقل ،ومهارات القيادة ،والوعي العالمي ،والتسامح،
والمسؤولية االجتماعية .وسوف يكون الخريجون على استعداد للمزيد من الدراسة

3

والحياة المهنية في كل من القطاعين العام والخاص.

Elective
Elective

اختياري تخصص شؤون

3

بكالوريوس اآلداب في السياسات والتخطيط والتنمية

دولية
-

مسار التخصص أو

3

-

مسار التخصص أو

3

تخصص فرعي 7

األهداف
يهدف تخصص السياسات والتخطيط والتنمية إلى تمكين الخريج من:
 .1قيادة إدارة مؤسسات القطاع العام والمنظمات األخرى على نحو فعال

تخصص فرعي 8
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 .2المشاركة والمساهمة في العملية السياسية
 .3صياغة وتطبيق الخدمة المتفانية بالنيابة عن الصالح العام

15

 .4تحليل ،ودمج ،والتفكير النقدي ،وحل المشكالت ،واتخاذ الق اررات
 .5التواصل والتفاعل البناء مع القوى العاملة وفئات المواطنين المتنوعة
والمتغيرة

اختيار التخصص الرئيسي

برنامج السياسات والتخطيط والتنمية

يجب على المتقدمين تحقيق الحد األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص

في الفصل الدراسي للقبول .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز ما ال

قسم الشؤون الدولية

يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة بمعدل تراكمي ال يقل ،.2.02

كلية اآلداب والعلوم

واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح .يجب على الطلبة المحولين أن يكونوا حاصلين

مبنى البنات C01 -108

على معدل تراكمي ال يقل عن.52.0

الهاتف )+974( 4930-4403 :
البريد اإللكترونيdia@qu.edu.qa :
الموقع

متطلبات إضافية

:

للحصول على درجة البكالوريوس في السياسات والتخطيط والتنمية ،يجب على الطلبة

http://www.qu.edu.qa/artssciences/international_affairs/policypd

اجتياز  120ساعة مكتسبة ضمن الخطة الدراسية للتخصص الرئيسي .ويجب على

/index.php

الطلبة أيضا تحقيق معدل تراكمي ال يقل عن  2.00نقط .وبمساعدة واشراف المرشد
المعين ،سيقوم الطلبة وفقا للبرنامج المقترح حديثا بتنويع المقررات الدراسية الخاصة
بهم بحلول نهاية السنة الثانية لتشمل مسار التخصص و /أو التخصص الفرعي.

رئيس القسم

يوسف بوعندل

مخرجات التعلم

يتمتع الطلبة الذين يكملون التخصص الرئيسي بالكفاءة في المجاالت التالية:

أستاذ مشارك:

 .1تطبيق أساليب البحث األساسية في العلوم االجتماعية والطبيعية
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يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص

 .2االستفادة من التفكير النقدي واإلبداعي ،والتحقيق المتشكك ،عندما يكون

السياسات والتخطيط والتنمية ،بما في ذلك ما يلي:

ذلك ممكنا ،واتباع النهج العلمي في حل المشاكل
 .3القدرة على التواصل بشكل فعال ضمن نطاق واسع من الصيغ والسياقات



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة

 .4تحليل التنوع االجتماعي والثقافي والعالمي الذي يتسم باالختالف والتعقيد



ما ال يقل عن  48ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية

 .5تطبيق ما لديهم من مهارات في مسارات مهنية مختلفة


يكتسب الطلبة الذين يكملون مسار التخصص في الطاقة واألمن كفاءة إضافية في

ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية

المجاالت التالية من خالل تطوير قدراتهم على:
 .1تفسير دور النفط والغاز في األحداث الرئيسية التي شهدها تاريخ العالم



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات مسار التخصص



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة لمقررات مشاريع التخرج ومتطلبات
التدريب الميداني

 .2تحليل الدور الذي تلعبه مصادر الطاقة المختلفة في السياق الدولي
يكتسب الطلبة الذين يكملون مسار التخصص في البيئة واالستدامة كفاءة إضافية في

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المجالين التاليين :

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)

 .1القدرة على شرح عالقة االستدامة بحياتهم وكيف تؤثر أفعالهم على
االستدامة.
 .2تعلم كيفية تطبيق مفاهيم االستدامة محليا وعالميا من خالل االنخراط في
تحديات وحلول االستدامة في السياق األوسع.
يكتسب الطلبة الذين يكملون مسار التخصص في السياسة العامة كفاءة إضافية في
المجال التالي:



 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

 .1بيان قدرته على تحديد وتحليل قضية السياسة وتقديم توصيات سياسة
حسنة االطالع

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

 .2القدرة على التقييم النقدي للعوامل التي تؤثر في تشكيل عملية صنع
السياسة

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  6ساعات مكتسبة من مقررات برنامج المتطلبات العامة

يكتسب الطلبة الذين يكملون مسار التخصص في التنمية و التخطيط العمراني كفاءة

الخاصة بمجموعة اإلنسانيات و اآلداب متضمنا ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة

إضافية في المجال التالي:

من المقررات المدرجة في المجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي

 .1معرفة مبادئ وممارسات التخطيط العمراني ذات الصلة بالمستويات

جزء من مجموعة مقررات اإلنسانيات واآلداب.

 .2معرفة معمقة ومتخصصة في األدوات واألساليب التي يمكن تطبيقها في

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

المتعددة للحكومة محليا وعالميا.
تحليل الظروف والشروط األساسية للتحول العمراني.

يجب على الطلبة دراسة المقرر التالي ضمن مقررات برنامج المتطلبات العامة

الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

الفرص



سوف يكون الخريجون على استعداد للمزيد من الدراسة وللحياة المهنية في القطاعين

العام والخاص ،بما في ذلك الشؤون الخارجية والمنظمات الدولية ،والحكومة ،ووسائل

 MATH 103الجبر المتوسط

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 6ساعات

اإلعالم ،والخدمة المدنية والصحافة.

مكتسبة)



متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1
 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 48ساعة مكتسبة)

التخصص الرئيسي في السياسات والتخطيط والتنمية

يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية:
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 POPL 100مقدمة في السياسة العامة والتحليل



 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 POPL 431مناهج السياسة االقتصادية لالستدامة



 INTA 102مقدمة في العلوم السياسية



 POPL 432تخطيط االستدامة وحماية الموارد الثقافية



 INTA 103مقدمة في العالقات الدولية



 POPL 439تقييم األثر البيئي



 MATH 119رياضيات لإلدارة 1



 POPL 450االقتصاد العمراني واإلقليمي



 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي



 POPL 452التخطيط والتنمية العمرانية



 SOCI 120مقدمة في علم االجتماع



 POPL 470أسس االتصال للقادة في السياسة العامة



 STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1



 POPL 485السياسة العامة واالقتصاد القائم على المعرفة



 EDUC 201مناهج البحث العلمي



 POPL 486الطاقة البديلة



 POPL 200التطور األخالقي للسياسة العامة



 SOCI 265السكان والهجرة



 POPL 210التخطيط لمواجهة الكوارث وأساسيات إدارة األزمات



 MAGT 302إدارة الموارد البشرية



 POPL 229المالية العامة



 324 HISTالتاريخ االقتصادي للخليج



 POPL 300المبادئ واألدوات لصنع الق اررات السياسية القائمة على



 LAWC 339القانون الدولي العام

األدلة


 POPL 400القيادة العامة وتطوير السياسات



 INTA 440سياسات التنمية



 INTA 465القيادة والمسؤولية المدنية

مسار التخصص في السياسة العامة ( 24ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من المتطلبات االجبارية
لمسار التخصص في السياسة العامة و 9ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية
لمسار التخصص في السياسة العامة.

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية

مجموعة المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في السياسة العامة

للتخصص الرئيسي من بين الخيارات التالية:


 POPL 221قضايا الطاقة الدولية



 POPL 228مقدمة في قانون الطاقة والسياسة



 POPL 230تحليل سياسات تغير المناخ



 POPL 232الطاقة واالقتصاد البيئي



 POPL 241تطوير وتحليل السياسات المجتمعية



 POPL 242القانون والسياسة العامة



 POPL 245مقدمة في نظرية وممارسة التخطيط العمراني



 285 POPLدراسات تقييم األثر



 320 POPLإدارة مخاطر الطاقة



 POPL 321الطاقة :العلوم والتكنولوجيا واستخدام اإلنسان



 POPL 325القانون واألمن الدولي

( 15ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية:


 POPL 242القانون والسياسة العامة



 POPL 340السلوك التنظيمي واإلدارة في هيئات الخدمة العامة



 POPL 345التنوع وتطوير المجتمع



 POPL 470أسس االتصال للقادة في السياسة العامة



 POPL 488تخطيط وتحليل السياسات العامة

المقررات االختيارية لمسار التخصص في السياسة العامة (9

ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  9ساعات مكتسبة من المقررات التالية:



 POPL 330السياسات الدولية لتغير المناخ البيئي





 POPL 335العلوم والتكنولوجيا والسياسة

 POPL 241تطوير وتحليل السياسات المجتمعية





 340 POPLالسلوك التنظيمي واإلدارة في هيئات الخدمة العامة

 POPL 335العلوم والتكنولوجيا والسياسة





 POPL 345التنوع وتنمية المجتمع

 POPL 392التعافي من الكوارث والتخطيط





 350 POPLاإلسكان وتنمية المجتمع

 POPL 485السياسة العامة واالقتصاد القائم على المعرفة





 353 POPLالنقل والتنمية الموجهة العابرة

 ECON 214السياسة المالية





 POPL 375االستدامة الحضرية

 368 SOCIالقانون والمجتمع



 POPL 385موضوعات خاصة 1



 POPL 386موضوعات خاصة 2



 POPL 387الحفاظ على الطاقة



 POPL 392التعافي من الكوارث والتخطيط



 POPL 420الطاقة واألمن العالمي

مسار التخصص في البيئة واالستدامة ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من المتطلبات االجبارية
لمسار التخصص في البيئة واالستدامة و 9ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية
في لمسار التخصص في البيئة واالستدامة.
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المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في البيئة واالستدامة (15

مسار التخصص في التنمية والتخطيط العمراني ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية:

لمسار التخصص في التنمية والتخطيط العمراني و  9ساعات مكتسبة من المقررات

ساعة مكتسبة)


 POPL 431مقاربات السياسة االقتصادية لالستدامة



 POPL 432التخطيط لالستدامة وحماية الموارد الثقافية



 POPL 439تقييم األثر البيئي



 SOCI 200التنمية المستدامة



 GEOG 442البيئة والتلوث

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من المتطلبات االجبارية

االختيارية في مسار التخصص في التنمية والتخطيط العمراني.

المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في التنمية والتخطيط العمراني

( 15ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية:

المقررات االختيارية لمسار التخصص في البيئة واالستدامة (9
ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  9ساعات مكتسبة من المقررات التالية:


 POPL 230تحليل سياسات تغير المناخ



 POPL 232الطاقة واالقتصاد البيئي



 345 BIOLالصحة والسالمة والبيئة



 GEOL 411جيولوجيا الجزيرة العربية وقطر



 LAWC 449القوانين واألنظمة البيئية



 POPL 245مقدمة في نظرية وممارسة التخطيط العمراني



 POPL 353النقل والتنمية الموجهة العابرة



 POPL 450االقتصاد العمراني واإلقليمي



 POPL 452التخطيط والتنمية العمرانية



 GEOG 346مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية

المقررات االختيارية لمسار التخصص في التنمية والتخطيط العمراني

( 9ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  9ساعات مكتسبة من المقررات التالية:


 POPL 285دراسات تقييم األثر



 POPL 350اإلسكان وتنمية المجتمع

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من المتطلبات االجبارية



 POPL 375االستدامة الحضرية

لمسار التخصص في الطاقة و االمن و  9ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية



 SOCI 265السكان والهجرة

في لمسار التخصص في الطاقة و االمن.



 SOCI 267دراسات التحضر

مسار التخصص في الطاقة واألمن ( 24ساعة مكتسبة)



المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في الطاقة واألمن ( 15ساعة

متطلبات مشاريع التخرج و التدريب الميداني ( 6ساعات مكتسبة)

مكتسبة)


يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية:



 POPL 221قضايا الطاقة الدولية



 POPL 228مقدمة في قانون الطاقة والسياسة



 POPL 320إدارة مخاطر الطاقة



 POPL 420الطاقة واألمن العالمي



 INTA 403دراسات أمنية

يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية:

يقدم برنامج التخصص الفرعي في السياسات والتخطيط والتنمية للطلبة المسجلين في
التخصصات الرئيسية األخرى المعرفة الشاملة والخبرة في السياسات والتخطيط

مكتسبة)

والتنمية الستكمال تخصصاتهم الرئيسية .ويسهم هذا التخصص الفرعي في تزويد

يجب على الطلبة اجتياز  9ساعات مكتسبة من المقررات التالية:



 325 POPLالقانون واألمن الدولي



 POPL 387الحفاظ على الطاقة



 POPL 486الطاقة البديلة



 INTA 302سياسات النفط



 POPL 499مشروع تخرج

التخصص الفرعي في السياسات والتخطيط والتنمية

المقررات االختيارية لمسار التخصص في الطاقة واألمن ( 9ساعات

 POPL 321الطاقة :العلوم والتكنولوجيا ،واستخدام اإلنسان



 POPL 490تدريب ميداني

الطلبة بالمهارات القيادية وتعزيز قدرتهم على تحليل وتحديد وتطوير استراتيجيات
التخطيط والتنمية من أجل الصالح العام للدولة ،والمنطقة ،والمجتمعات المحلية،
والمجتمع العالمي .ويتناول البرنامج العديد من التخصصات الفرعية ،بما في ذلك
االستدامة ،وأمن الطاقة  ،والسياسة العامة والتخطيط.
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التخصص الفرعي في السياسات والتخطيط والتنمية ( 24ساعة

خريف

مكتسبة)

يجب دراسة  24ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال التخصص الفرعي في السياسات
والتخطيط والتنمية ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي
االجبارية



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية للتخصص
الفرعي

المتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي ( 15ساعة مكتسبة)
ربيع




 POPL 200التطور األخالقي للسياسة العامة



 POPL 300المبادئ واألدوات لصنع الق اررات السياسية القائمة على
األدلة



 POPL 400القيادة العامة وسياسات التنمية



 SOCI 120مقدمة في علم االجتماع

المقررات االختيارية للتخصص الفرعي ( 9ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية



 POPL 241تطوير وتحليل السياسات المجتمعية



 POPL 245مقدمة في نظرية وممارسة التخطيط العمراني



 POPL 321الطاقة :العلوم والتكنولوجيا ،واستخدام اإلنسان



 POPL 335العلوم والتكنولوجيا والسياسة



 POPL 450االقتصاد العمراني واإلقليمي



 POPL 221قضايا الطاقة الدولية



 POPL 230تحليل سياسات تغير المناخ



 POPL 340السلوك التنظيمي واإلدارة في هيئات الخدمة العامة

الفصل

الدراسي
خريف

برنامج بكالوريوس [السياسات والتخطيط والتنمية]

الفصل
الدراسي

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3
15

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3
15

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

Core

متطلب عام اختياري

3

POPL 100

مقدمة في السياسة العامة

3

INTA 102

مقدمة في العلوم السياسية

3

SOCI 120

مقدمة في علم االجتماع

3

POPL 200

التطور األخالقي للسياسة

3

والتحليل

العامة

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
رمز المقرر

Core

متطلب عام اختياري

3

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)

الخطة الدراسية

عنوان المقرر

Core

متطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

للتخصص الفرعي من بين الخيارات التالية:
 POPL 232الطاقة واالقتصاد البيئي
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مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية:

 POPL 100مقدمة في السياسة العامة والتحليل

MATH

الجبر المتوسط

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الساعات

ربيع

المكتسبة
100

INTA 103

15

مقدمة في العالقات الدولية 3

3

EDUC 201

مناهج البحث العلمي

POPL 210

التخطيط لمواجهة الكوارث 3

الدراسي
خريف

وأساسيات إدارة األزمات
 MAGT 101مبادئ اإلدارة
STAT 220

اإلحصاء لإلدارة 1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
3
15

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

ربيع

الساعات
3

الق اررات السياسية القائمة على
األدلة
 POPL 400القيادة العامة وسياسات التنمية 3
MATH119

رياضيات لإلدارة 1

3

-

مسار تخصص 1

3

-

مسار تخصص 2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 POPL 222التمويل العام

ربيع

INTA 440

سياسات التنمية

Elective

اختياري تخصص رئيسي 1

3

-

مسار تخصص 3

3

-

مسار تخصص4

3

الفصل

رمز المقرر

-

مسار تخصص 6

3

INTA 465

القيادة والمسؤولية المدنية

3

Elective
Elective

اختياري تخصص رئيسي 4

3

-

مسار تخصص 7

3

-

مسار تخصص 8

3

الهاتف)+974( 4403-4860/4866/4865/ :
البريد اإللكتروني:
headdepmasscommunication@qu.edu.qa
الموقع :
http://www.qu.edu.qa/artssciences/macom/index.php

رئيس القسم)باإلنابة)
روبرت ويسلي ميدز

أعضاء هيئة التدريس
الساعات

أستاذ
101

3

اختياري حر 3

مبنى البنين الرئيسي ،قاعة ( 223قسم البنين)

15

15

3

مبنى البنات الرئيسي ،غرفة ( 225قسم البنات)

السنة الثالثة (30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

-

مسار تخصص5

3

قسم اإلعالم

3
3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

Elective

اختياري تخصص رئيسي 2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

3
3

 POPL 499مشروع تخرج

المكتسبة
 POPL 300المبادئ واألدوات لصنع

 POPL 490تدريب ميداني

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

المكتسبة

15

محمد قيراط



خلق المناخ الفكري الذي يمكن الطلبة من التفكير النقدي الخالق
باستقاللية وخصوصا القضايا المتصلة باإلعالم على الصعيد الوطني

استاذ مشارك

واإلقليمي ،والعالمي.

محمود قلندر ،روبرت د .ميدز ،نيشان رافي ،نور الدين ميالدي ،حيدر بدوي صادق،
عادل الجندلي

أستاذ مساعد



تعزيز القيم المهنية واألخالقية المتصلة بمجاالت اإلعالم.



احترام التنوع الثقافي.

اختيار التخصص الرئيسي

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص اإلعالم ،يجب على المتقدمين تحقيق الحد

سعدية مالك ،كمال حميدو ،عبد اهلل زين حيدري،

األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة بنسبة  %75للتخصص الرئيسي في الفصل

محاضر

الدراسي للقبول .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز  12ساعة مكتسبة
من برنامج المتطلبات العامة بمعدل تراكمي ال يقل عن  ،2.5واجتياز المقابلة

شاكر عيادي ،رنا حسن ،هند اإلبراهيم ،نجود اإلبراهيم ,الكيالنى

الشخصية التي يجريها القسم.

نبذة عن قسم اإلعالم

متطلبات إضافية

يسعى قسم اإلعالم لتحقيق تطلعات دولة قطر كمركز إعالمي عالمي نابض بالحياة

تخصصهم .على أن يفي المشروع بمتطلبات تطبيق النظريات والممارسات التي تم

يجب على الطلبة في البرنامج إعداد مشروع تخرج للسنة النهائية في مجال
تعلمها في مسارات التخصص المختلفة ،ويجب أن يظهر تطبيقيا للكفاءات والقيم

من خالل توفير أحدث المناهج التي تعكس وتيرة التقدم في مجال وسائل اإلعالم.

الرئيسية الخاصة بمؤسسة االعتماد األكاديمي العالمية لإلعالم ( ، )ACEJMCوالتي

يوفر البرنامج بيئة تعليمية تتمحور حول الطالب تدمج الجوانب العملية مع الجوانب

هي بحد ذاتها المخرجات التعليمية لبرنامج اإلعالم أيضا .يتم تقييم مشروع التخرج

النظرية .ويتمكن الطلبة من تطوير قدراتهم على التفكير النقدي واكتساب الكفاءات

للسنة النهائية من قبل لجنة من األكاديميين والمتخصصين من المؤسسات اإلعالمية.

المهنية من خالل االنخراط في التدريب العملي ضمن بيئة تعلم منسجمة مع الناحية

ويقوم هذا الفريق بتقييم المشروع وعقد جلسة مدتها  30دقيقة لمناقشة الطالب لتقييم

التكنولوجية التي تلبي احتياجات صناعات وسائل اإلعالم في المنطقة .ويقوم القسم

مستوى الكفاءة في مسار التخصص.

بتعليم وتدريب الطلبة من منطقة الشرق األوسط وخارجها في مجاالت الصحافة
المطبوعة واإلنترنت واإلذاعة والصحافة اإللكترونية ،واالتصال االستراتيجي .وتنخرط
هيئة التدريس والطلبة في البحث ،والتطوير المهني ،واألنشطة اإلبداعية والخدمية

المخرجات التعليمية

لصالح المجتمعات متعددة الثقافات في المنطقة.

تتمحور أهداف قسم اإلعالم التعليمية حول تثقيف الخريجين للقيام بما يلي:


فهم وتطبيق قانون اإلعالم ومبادئ حرية التعبير وحرية الصحافة وسائل
اإلعالم المالئمة للممارسة المحترفة.

بكالوريوس اآلداب في اإلعالم



إظهار فهم لتاريخ ودور المهنيين والمؤسسات في تشكيل اإلعالم.



التقييم النقدي ألعمالهم وأعمال اآلخرين للتأكد من دقتها ونزاهتها،
ووضوحها ،وأسلوبها المالئم وسالمتها اللغوية.

األهداف

يسعى تخصص اإلعالم إلى:




الجماهيري.



تمكين الطلبة من إجراء البحوث المتعلقة باالتصاالت ووسائل اإلعالم،

إجراء البحوث وتقييم المعلومات من خالل أساليب مناسبة للمهن
اإلعالمية التي يعملون فيها ،بما في ذلك تطبيق المفاهيم العددية
واإلحصائية األساسية.

بما في ذلك جمع وتحليل ونقل البيانات.




إظهار المهارات التقنية في الكتابة واعداد التقارير بشكل صحيح وواضح
لفئات الجماهير المختلفة.

تزويد الطلبة بفهم نظري و مفهوم راسخ في مجال اإلعالم واالتصال
تعزيز مهارات الكتابة ،والتحرير والمهارات الشفوية لدى الطلبة.



فهم المفاهيم وتطبيق النظريات عند استخدام وعرض الصور والمعلومات.

إعداد الطلبة للمهن في مجال اإلعالم االستراتيجي (العالقات
العامة/الدعاية) ،والصحافة عبر اإلذاعة أو اإلنترنت ،والصحافة



التفكير بشكل نقدي وخالق ومستقل.



اكتساب وتطبيق إطا ار أخالقيا لممارسات اإلعالم والصحافة.



إظهار فهم لتنوع الجماعات في مجتمع عالمي فيما يتعلق باإلعالم
ووسائل االتصال.

المطبوعة أو عبر اإلنترنت.
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تحليل وتفسير الرسائل اإلعالمية.



تطبيق األدوات والتقنيات المناسبة للمهن اإلعالمية التي يعملون فيها.



القدرة على فهم االتجاهات االجتماعية أو العرقية أو االنتماءات األثنية أو



الجنسية  ،و غير ها من أشكال التنوع في المجتمع المحلي فيما يتعلق

ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية لمسار
التخصص

باإلعالم.



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي ،أو
المتطلبات االجبارية المساندة لمسار التخصص



الفرص

ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية الحرة

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

يستطيع خريجو قسم اإلعالم اتخاذ العديد من المسارات الوظيفية .فإلى جانب العمل

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)

كمراسلين ومحررين وكتاب في الصحف المطبوعة وعلى شبكة اإلنترنت ،يستطيع
خريجو قسم اإلعالم العمل مع المجالت الوطنية واإلقليمية والمحلية  ،ومحطات
اإلذاعة والقنوات التلفزيونية ،ووكاالت اإلعالن  ،و/أو شركات العالقات العامة .والى
جانب وظائف التلفزيون واإلذاعة ،يستطيع خريجو قسم اإلعالم العمل مع وكاالت
اإلعالن أو إدارات التسويق في الشركات الكبرى بمنطقة الخليج التي تشهد نموا
سريعا ،ويتم تدريب خريجي القسم على كتابة وانتاج األفالم الوثائقية ألغراض
العالقات العامة وعمالء االتصال في الشركات.



 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة إلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

ويتم دمج جميع هذه الخيارات المهنية ضمن دراسة وممارسة المهارات اإلعالمية،

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

والتقنيات والنظريات وعلم الجماليات ،التي يحتاجها خريجو قسم اإلعالم للنجاح في
حقل اإلعالم المتغير باستمرار .وسوف يتعلم الطلبة أساسيات اإلعالم واالتصال
الجماهيري التجريبية والحقيقية فضال عن تقنيات وسائل اإلعالم الالزمة للتفوق في

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

هذا العالم المترابط.

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

حصل قسم اإلعالم على اعتماد مجلس التعليم في مجال الصحافة واإلعالم

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

الجما هيري مما يجعله القسم األول في الشرق األوسط الذي يحصل على هذا

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة مقررات اإلنسانيات

االعتماد.

واآلداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

التخصص الرئيسي في اإلعالم

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 6ساعات
مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  126ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص اإلعالم،
بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المتطلبات االجبارية المساندة
ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية المساندة

ساعات مكتسبة)

(المعززة) للتخصص الرئيسي


يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المتطلبات االجبارية

ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي

المساندة للتخصص الرئيسي بما في ذلك:

االجبارية


ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية





 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

المتطلبات االجبارية المساندة (المعززة) للتخصص الرئيسي (6

(المعززة) للتخصص الرئيسي




 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1

ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في المتطلبات االجبارية لمسار



 STAT 101اإلحصاء 1



 SOCI 120مقدمة في علم االجتماع

المقررات االختيارية المساندة (المعززة) للتخصص الرئيسي (6

التخصص

ساعات مكتسبة)
103

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة من المتطلبات االجبارية

المساندة (المعززة) للتخصص الرئيسي التالية:

لمسار التخصص  ،و  6ساعات مكتسبة كحد أدنى من المقررات االختيارية لمسار



 SOCI 368القانون والمجتمع



 SOCI 465التنظيم الصناعي والعمل



 PSYC 300علم نفس الشخصية



 GEOG 344الجغرافيا السياسية



 INTA 205تاريخ الشرق األوسط 2

التخصص.

المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في الصحافة المطبوعة

وصحافة االنترنت ( 18ساعة مكتسبة)


 MCOM 341كتابة و تحرير االخبار ()1

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 15ساعة مكتسبة)



 MCOM 342كتابة وتحرير االخبار (انجليزي)



 MCOM 343صحافة اإلنترنت

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في مقررات التخصص



الرئيسي االجبارية المطلوبة:

 MCOM 350الكتابة و التحرير للوسائط المتعددة 2



 MCOM 447تدريب عملي في الصحافة



 MCOM 450مشروع تخرج  -الصحافة متعددة الوسائط



 MCOM 103وسائل االتصال والمجتمع



 MCOM 212االتصال البصري



 MCOM 215الكتابة للوسائط المتعددة 1



 MCOM 222نظريات االتصال



 MCOM 317قوانين وأخالقيات وسائل اإلعالم

المقررات االختيارية لمسار التخصص في الصحافة المطبوعة

وصحافة االنترنت ( 6ساعات مكتسبة)

ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية لمسار التخصص :

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 6ساعات مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في كل من مجموعة
المقررات االختيارية النظرية للتخصص الرئيسي والمجموعة االختيارية العملية
للتخصص الرئيسي.
مجموعة المقررات االختيارية النظرية يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن 3



 MCOM 318االتصال العولمي



 MCOM 303المرأة و وسائل اإلعالم






 MCOM 348الصحافة االستقصائية



 MCOM 465محتوى االنترنت لإلذاعة



 MCOM 382االتصال التنظيمي



 MCOM 364اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني

لمسار التخصص  ،و  6ساعات مكتسبة كحد أدنى من المقررات االختيارية لمسار
التخصص.

المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في صحافة االذاعة والتلفزيون
و االنترنت ( 18ساعة مكتسبة)

ساعات مكتسبة من مجموعة المقررات االختيارية العملية للتخصص الرئيسي:
 MCOM 315مناهج البحث في االتصال



 MCOM 452الكتابة للمجلة

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة من المتطلبات االجبارية

مجموعة المقررات االختيارية العملية يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن 3




 MCOM 348الصحافة االستقصائية

ساعة مكتسبة)

 MCOM 349التصوير الصحفي

 MCOM 226موضوعات خاصة في اإلعالم



 MCOM 346التحرير الصحفي عبر اإلنترنت

مسار التخصص في صحافة االذاعة و التلفزيون و االنترنت (24

ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية "النظرية" للتخصص الرئيسي:
 MCOM 223الكتابة ووسائل اإلعالم



 MCOM 345االخراج و التصميم الصحفي



 MCOM 350الكتابة و التحرير للوسائط المتعددة 2



 MCOM 361كتابة األخبار اإلذاعية والتلفزيونية



 MCOM 364اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني



 MCOM 467تدريب عملي -اإلذاعة والتلفزيون



 MCOM 469إنتاج البرامج الوثائقية التلفزيونية



مسار التخصص في الصحافة المطبوعة وصحافة االنترنت (24

 MCOM 470إنتاج إذاعي (راديو و تلفزيون) -مشروع تخرج

المقررات االختيارية لمسار التخصص في صحافة االذاعة والتلفزيون

ساعة مكتسبة)

و االنترنت ( 6ساعات مكتسبة)

ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية لمسار التخصص :
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 MCOM 363االلقاء اإلذاعي للراديو و التلفزيون



 MCOM 365كتابة النصوص االذاعية للراديو و التلفزيون



 SOCI 363الدراسة العرقية



 MCOM 366اإلخراج اإلذاعي



 INTA 103مقدمة في العالقات الدولية



 MCOM 367كتابة وتحرير األخبار في الراديو و التلفزيون



 INTA 201النظم السياسية المقارنة



 MCOM 465محتوى اإلنترنت لإلذاعة



 INTA 306دراسات الخليج



 INTA 440سياسات التنمية



 HIST 445التاريخ الحديث والمعاصر للخليج العربي



 INTA 201النظم السياسية المقارنة



 SOCI 263المجتمع البدوي



 SOCI 267دراسات التحضر

مسار التخصص في االتصال االستراتيجي ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة من المتطلبات االجبارية

لمسار التخصص في االتصال االستراتيجي ،و 6ساعات مكتسبة كحد أدنى في
المقررات االختيارية لمسار التخصص.

المتطلبات االجبارية المساندة لمسار التخصص في االتصال االستراتيجي:

المتطلبات االجبارية لمسار التخصص في االتصال االستراتيجي (18

ساعة مكتسبة)


 MCOM 381مبادئ العالقات العامة



 MCOM 383مبادئ اإلعالن



 MCOM 384كتابة وتصميم اإلعالن



 MCOM 388الكتابة وتقديم العروض في العالقات العامة



 MCOM 487تدريب عملي -العالقات العامة واإلعالن



 MCOM 490مشروع تخرج  -االتصال االستراتيجي

المقررات االختيارية لمسار التخصص في االتصال االستراتيجي (6

ساعات مكتسبة)

ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية:


 MCOM 382االتصال التنظيمي



 MCOM 386العالقات العامة واإلعالم الجديد



 MCOM 491االتصاالت االستراتيجية



 MCOM 492التسويق االجتماعي



 MCOM 493بحوث الرأي العام



 MCOM 364اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني



 SOCI 261المناهج الكمية



 SOCI 262المناهج الكيفية



 SOCI 263المجتمع البدوي



 SOCI 267دراسات التحضر



 PSYC 201مقدمة في علم النفس



 PSYC 205علم النفس االجتماعي



 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 MAKT 101مبادئ التسويق (إنجليزي)



 MAKT 301سلوك المستهلك



 MAKT 303التسويق الدولي

المقررات االختيارية الحرة ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية

الحرة من خارج تخصص اإلعالم.

التخصص الفرعي في اإلعالم
تم تصميم التخصص الفرعي في اإلعالم لتزويد الطلبة بمجموعة واسعة من المعارف

متطلبات التخصص الفرعي أو المتطلبات االجبارية المساندة لمسار

في مجال اإلعالم من خالل المقررات التي تغطي مجاالت رئيسية في الصحافة

التخصص ( 24ساعة مكتسبة)

المطبوعة وعلى شبكة اإلنترنت ،والصحافة اإلذاعية واإلعالم االستراتيجي.

يمكن للطلبة التسجيل في تخصص فرعي أو استكمال المتطلبات االجبارية المساندة

لمسار التخصص .إذا كان طلبة التخصص الفرعي مسجلين في أقل من  24ساعة

التخصص الفرعي في اإلعالم ( 24ساعة مكتسبة)

متطلبات  24ساعة .واذا اختار الطلبة استكمال المتطلبات االجبارية المساندة لمسار

 24ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:

مكتسبة  ،فيجب عليهم دراسة مقررات إضافية كمقررات اختيارية حرة الستكمال

يجب على الطلبة الراغبين بدراسة تخصص فرعي في اإلعالم اجتياز ما ال يقل عن

التخصص  ،فإنه يجب عليهم الدراسة بحسب مسار التخصص الذي تم اختياره من



قبل الطالب.

االجبارية


المتطلبات االجبارية المساندة لمسار التخصص في الصحافة المطبوعة و صحافة

ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية للتخصص
الفرعي

االنترنت و مسار التخصص في صحافة االذاعة و التلفزيون و االنترنت:


ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي

 SOWO 361المجتمع و حقوق اإلنسان

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية ( 9ساعات مكتسبة)
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يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في متطلبات التخصص
الفرعي االجبارية المطلوبة:


 MCOM 103وسائل االتصال والمجتمع



 MCOM 222نظريات االتصال



 MCOM 223الكتابة لوسائل اإلعالم

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

 MCOM 222نظريات االتصال

3

ربيع

STAT 101

المقررات االختيارية للتخصص الفرعي( 15ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية
للتخصص الفرعي:


 MCOM 318االتصال العولمي



 MCOM 303المرأة و وسائل اإلعالم



 MCOM 315مناهج البحث في االتصال



 MCOM 341كتابة و تحرير االخبار ()1



 MCOM 342كتابة وتحرير االخبار (انجليزي)



 MCOM 343صحافة اإلنترنت



 MCOM 345االخراج و التصميم الصحفي



 MCOM 363االلقاء اإلذاعي للراديو و التلفزيون



 MCOM 364اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني



 MCOM 381مبادئ العالقات العامة

الدراسي



 MCOM 382االتصال التنظيمي

•

 MCOM 452الكتابة للمجلة

خريف

اإلحصاء 1

3

متطلب عام 4

3

متطلب عام 5

3

مقرر اختياري حر 2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

 MCOM 212االتصال البصري
متطلب عام 6
SOCI 120

الخطة الدراسية

الفصل

رمز المقرر

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الدراسي
خريف

المكتسبة
 MCOM 103وسائل االتصال والمجتمع
متطلب عام 1
متطلب عام 2

3

متطلب عام 3

3

مقرر اختياري حر 1

 MCOM 215الكتابة للوسائط المتعددة 1

مقررات اختيارية مساندة –

3
15
3
3

سلة B

3
3

3

مقررات اختيارية مساندة –

االذاعة و التلفزيون و االنترنت]

الساعات

3

3

متطلب عام 7

ربيع

المكتسبة

مقدمة في علم االجتماع

برنامج بكالوريوس [اإلعالم] في [مسار التخصص :صحافة

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

الساعات

3

سلة A

عنوان المقرر

15

متطلب عام 8

3

متطلب عام 9

3

مقرر اختياري حر 3

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
106

15

خريف  MCOM 317قوانين وأخالقيات وسائل اإلعالم 3

السنة الثالثة  36ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

المكتسبة

 MCOM 350الكتابة و التحرير للوسائط

3

مجموعة مقررات عملية

3

مقرر اختياري حر 4

3

المتعددة 2

لتخصص اإلعالم

 MCOM 469إنتاج البرامج الوثائقية التلفزيونية
مقرر تخصص فرعي 5

3

مقرر تخصص فرعي 6

3

مقررات اختيارية لمسار

3

التخصص
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

مقرر من مجموعة المقررات 3

15

 MCOM 470إنتاج إذاعي (راديو و تلفزيون)-

3

مشروع تخرج

االختيارية النظرية

مقرر تخصص فرعي 1

3

 MCOM 467تدريب عملي -اإلذاعة والتلفزيون 3

مقرر تخصص فرعي 2

3

متطلب عام 11

3

18

مقرر تخصص فرعي 7

3

3

مقرر تخصص فرعي 8

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

3

 MCOM 361كتابة األخبار اإلذاعية
والتلفزيونية
 MCOM 364اإلنتاج اإلذاعي

15

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
3

والتلفزيوني
مقررات اختيارية لمسار

3

متطلب عام 10

3

برنامج بكالوريوس [اإلعالم] في [ مسار التخصص :الصحافة

مقرر تخصص فرعي 3

3

المطبوعة و صحافة االنترنت]

مقرر تخصص فرعي 4

3

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

التخصص

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الخطة الدراسية

18

الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل رمز المقرر
الدراس

ي

عنوان المقرر

خريف
الساعات
المكتس

بة
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الساعات
المكتسبة

 MCOM 103وسائل االتصال والمجتمع

3

متطلب عام 1

3

متطلب عام 2

3

متطلب عام 3

3

مقرر اختياري حر 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
السنة الثالثة ( 36ساعة مكتسبة)

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

 MCOM 222نظريات االتصال

3

اإلحصاء )E( 1

3

متطلب عام 4

3

متطلب عام 5

3

(انجليزي)

مقرر اختياري حر 2

3

مقررات اختيارية لمسار

15

التخصص

ربيع

STAT 101

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

الفصل
الدراسي
خريف

 MCOM 212االتصال البصري
متطلب عام 6
SOCI 120

 MCOM 342كتابة وتحرير االخبار

3
3
3

االختيارية النظرية
الساعات

مقرر تخصص فرعي 1

3

المكتسبة

مقرر تخصص فرعي 2

3

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

مقدمة في علم االجتماع

3

مقررات اختيارية داعمة –

3

 MCOM 343صحافة اإلنترنت

ربيع

مجموعة مقررات عملية
لتخصص اإلعالم

سلة A

18
3
3

متطلب جامعة اختياري 4

3

3

متطلب عام 10

3

15

مقرر تخصص فرعي 3

3

 MCOM 215الكتابة للوسائط المتعددة 1

3

مقرر تخصص فرعي 4

3

مقررات اختيارية داعمة –

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

متطلب عام 7
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

المكتسبة

 MCOM 341كتابة و تحرير االخبار ()1

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
رمز المقرر

الساعات
3

مقرر من مجموعة المقررات

عنوان المقرر

15

سلة B
متطلب عام 8

3

متطلب عام 9

3

مقرر اختياري حر 3

3

18

السنة الرابعة (30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي

108

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساع

ات

متطلب عام 3

المكت

سبة
خريف

 MCOM 350الكتابة و التحرير للوسائط

مقرر اختياري حر 1

3

المتعددة 2
 MCOM 317قوانين وأخالقيات وسائل اإلعالم

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 MCOM 222نظريات االتصال

3

STAT 101

مقررات اختيارية لمسار التخصص 3
مقرر تخصص فرعي 5

3

مقرر تخصص فرعي 6

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

15

 MCOM 450مشروع تخرج  -الصحافة متعددة
الوسائط
 MCOM 447تدريب عملي في الصحافة
متطلب عام 11
مقرر تخصص فرعي 7

3

مقرر تخصص فرعي 8

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل
خريف

رمز المقرر

15

عنوان المقرر

15

الساعات
المكتسبة

 MCOM 212االتصال البصري

SOCI 120

3
3

مقدمة في علم االجتماع

3

مقررات اختيارية داعمة (سلة

3

)A
متطلب عام 7

االستراتيجي]

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

الدراسي
خريف

مقرر اختياري حر 2

3

متطلب عام 6

برنامج بكالوريوس [اإلعالم] في [ مسار التخصص :االتصال

الفصل

متطلب عام 5

3

الدراسي

الخطة الدراسية

رمز المقرر

متطلب عام 4

3

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)

3
3

اإلحصاء 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

3
15

ربيع

3

3

 MCOM 215الكتابة للوسائط المتعددة 1
مقررات اختيارية داعمة (سلة

الساعات

3
15
3
3

)B

المكتسبة
3

متطلب عام 8

3

متطلب عام 1

3

متطلب عام 9

3

متطلب عام 2

3

مقرر اختياري حر 3

3

 MCOM 103وسائل االتصال والمجتمع

109

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف MCOM 317

15

السنة الثالثة ( 36ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

مجموعة مقررات عملية

3

اإلعالم

لتخصص اإلعالم

الساعات

اختياري مسار تخصص 2

3

 MCOM 381مبادئ العالقات العامة

3

مقرر تخصص فرعي 5

3

 MCOM 383مبادئ اإلعالن

3

مقرر تخصص فرعي 6

3

مقرر اختياري حر 4
مقرر من مجموعة

المكتسبة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
ربيع

3

MCOM 490

النظرية

MCOM 487

مقرر تخصص فرعي 1

3

مقرر تخصص فرعي 2
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 MCOM 384كتابة وتصميم اإلعالن

مشروع تخرج  -االتصال
تدريب عملي -العالقات
العامة واإلعالن

3
18

مقرر تخصص فرعي 7

3

3

مقرر تخصص فرعي 8

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

اختياري مسار تخصص 3 1
متطلب عام 10

3

مقرر تخصص فرعي 3

3

مقرر تخصص فرعي 4

3

قسم العلوم االجتماعية
مبنى البنات الرئيسي ،غرفة  231ساللم رقم ( 1فرع البنات)
الهاتف)+974( 4430-4750 :
الفاكس)+974( 4403-4751 :

18

البريد اإللكترونيsosciences@qu.edu.qa :
الموقع http://www.qu.edu.qa/artssciences/sosciences :

السنة الرابعة (30ساعة مكتسبة)
الفصل رمز المقرر
الدراس

ي

3

متطلب عام 11

العالقات العامة

عنوان المقرر

3

3

 MCOM 388الكتابة وتقديم العروض في 3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

االستراتيجي

المقررات االختيارية

ربيع

قوانين وأخالقيات وسائل

3

الساعات

رئيس القسم باإلنابة

المكتسبة

ماهر خليفة

أعضاء هيئة التدريس
110

15

اختيار التخصص الرئيسي

أستاذ مشارك

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص علم االجتماع ،يجب على المتقدمين
تحقيق الحد األدنى من معدل شهادة الثانوية العامة بنسبة  %75للتخصص في

كلثم الغانم ،وسام العثمان ،عبد الناصر صالح ،إبراهيم الكعبي

الفصل الدراسي للقبول .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز ما ال يقل

استاذ مساعد

عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة بمعدل تراكمي ال يقل عن .2.00

 ,يوسف حسن

المخرجات التعليمية

مساعد تدريس:

عند االنتهاء من التخصص الرئيسي ،سيكون الطلبة قادرين على:

شيخة الكواري ,صادق احمد باثان

نبذة عن قسم العلوم االجتماعية
يقدم قسم العلوم االجتماعية المقررات التي تعالج كال المنظورين الكالسيكي والمعاصر
للعوالم االجتماعية التي يعيش فيها البشر .ومن خالل التدريب الواسع والخبرة العملية
في بيئة ذات توجه بحثي ،يكتسب الطلبة في القسم المهارات والمعرفة الالزمة التي



تعريف المفاهيم االجتماعية والثقافية.



شرح واعطاء أمثلة من القضايا االجتماعية والثقافية.



تحليل البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالقضايا االجتماعية.



تصميم االستراتيجيات المناسبة لجمع البيانات واجراء البحوث االجتماعية.



تطبيق المدونة السوسيولوجية الدولية لألخالقيات.



دعم التنوع االجتماعي والثقافة.

الفرص

تمكنهم من اإلسهام الفاعل في المجتمع ،أو متابعة مقرر رئيسي شامل في العلوم

يستطيع خريجو برنامج علم االجتماع العمل في الهيئات الحكومية والمنظمات غير

االجتماعية ،والتعامل مع الجوانب االجتماعية والثقافية لوجودنا الجماعي .وتتشارك

الحكومية ،ومنظمات المساعدات الدولية والوكاالت اإلنمائية ،والقطاع الخاص في

في هذه المهمة ثالثة برامج تابعة للقسم ،هي :علم االجتماع ،وعلم النفس ،والخدمة

وظائف اإلدارة ،وخدمة المجتمع ،والخدمة االجتماعية ،وهيئات البحث .وتتيح مهارات

االجتماعية.

البحث الكمي والنوعي للخريجين االستفادة منها في وكاالت التسويق والبحوث

بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع

واالستشارات.

نبذة عن برنامج علم االجتماع

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

مهمة هذا البرنامج هي تدريب الطلبة على األساليب والنظريات التأسيسية التي هي

التخصص الرئيسي في علم االجتماع

العملية ومهارات البحث الالزمة لتخريج طلبة قادرين على اإلسهام في مجموعة

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص علم

جزء ال يتج أز من علم االجتماع والعلوم االجتماعية ،والجمع بين التدريب والخبرة
متنوعة واسعة من المجاالت العملية ومجاالت البحث .وقد وضعت مقررات برنامج

االجتماع ،بما في ذلك ما يلي:

علم االجتماع لبناء الفهم االجتماعي والثقافي الراسخ لإلقليم المحلي ،وفي نفس الوقت
خلق مواطنين عالميين يمتلكون الوعي ويحترمون التنوع الثقافي وأساليب الحياة



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي

األهداف



األخرى.

االجبارية

يسعى تخصص علم االجتماع إلى:


االختيارية

تعريف الطلبة بأساليب جمع وتحليل البيانات الميدانية المستمدة بشكل



منهجي.

ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية الحرة



تطوير فهم الطلبة لمفاهيم العلوم االجتماعية األساسية.



تزويد الطلبة باألسس األخالقية إلجراء البحث في القضايا االجتماعية

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

والثقافية لشرح أنماط أو مشاكل مجتمعية.


ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي

تزويد الطلبة بفهم كل من التجانس والتنوع الملحوظ في النظم االجتماعية

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)

والثقافية.
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 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 SOCI 262المناهج الكيفية



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 SOCI 360نظرية علم االجتماع



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 SOCI 361حقوق اإلنسان



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



 SOCI 460اإلحصاء في العلوم االجتماعية



 SOCI 462التغيير في المجتمع العربي المعاصر



 SOCI 469مشروع تخرج

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 27ساعة مكتسبة)

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة من مقررات التخصص
الرئيسي االختيارية  ،بما في ذلك ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة والحد األقصى

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

من  6ساعات مكتسبة من مقررات المجموعة اإلقليمية االختيارية ،و 21ساعة

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

مكتسبة كحد أدنى و 24ساعة مكتسبة كحد أعلى من المجموعة الموضوعية

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

االختيارية.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات المجموعة اإلقليمية االختيارية ( 6-3ساعة مكتسبة)

مقر ارت برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

يجب على الطلبة اجتياز ما بين  3إلى  6ساعات مكتسبة من مقررات المجموعة
اإلقليمية االختيارية:

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 6ساعات
مكتسبة)


 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1



 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 24ساعة مكتسبة)



 SOCI 263المجتمع البدوي



 SOCI 362ثقافات مقارنة



 SOCI 363الدراسة العرقية



 SOCI 463العمل والطبقية في المجتمعات البترولية



 SOCI 464التخطيط والسياسات االجتماعية

المجموعة الموضعية االختيارية ( 24-21ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في مقررات المتطلبات

يجب على الطلبة اجتياز ما بين  21إلى  24ساعة مكتسبة من مقررات المجموعة

العامة االجبارية للتخصص الرئيسي المطلوبة بما في ذلك ما ال يقل عن  3ساعات

الموضعية االختيارية:

مكتسبة في مجموعة  1للمتطلبات االجبارية للتخصص الرئيسي و 21ساعة مكتسبة



 SOCI 200التنمية المستدامة



 SOCI 264العائلة والقرابة



 SOCI 265السكان والهجرة



 SOCI 267دراسات التحضر



 SOCI 268الثقافة والصحة والمرض

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة مأخوذة من المقررات



 SOCI 364العنف

التالية:



 SOCI 365دراسة النوع



 SOCI 120مقدمة في علم االجتماع



 SOCI 366اللغة ،والتواصل والمجتمع



 SOCI 121مدخل إلى األنثروبولوجيا



 SOCI 367األديان المقارنة



 SOCI 368القانون والمجتمع



 SOCI 465التنظيم الصناعي والعمل



 SOCI 466الحركات االجتماعية والدينية والسياسية



 SOCI 467العولمة



 SOCI 470دراسات مستقلة



 SOCI 471دراسات خاصة

في المجموعة  2للمتطلبات االجبارية للتخصص الرئيسي.

مجموعة  1لمتطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 3ساعات

مكتسبة)

مجموعة  2لمتطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 21ساعة

مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  21ساعة مكتسبة من مقررات المجموعة 2

للمتطلبات االجبارية للتخصص الرئيسي:


 SOCI 261المناهج الكمية
112

متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة مكتسبة)

يمكن للطلبة المسجلين في برنامج علم االجتماع دراسة أي من التخصصات الفرعية

داخل الجامعة .إذا كان طلبة التخصص الفرعي مسجلين في أقل من  24ساعة
مكتسبة ،يجب عليهم دراسة مقررات إضافية اختيارية حرة الستكمال متطلبات 24
ساعة مكتسبة.

المقررات االختيارية الحرة ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المقررات االختيارية

الحرة خارج التخصص الرئيسي لعلم االجتماع.

التخصص الفرعي في علم االجتماع
سيكون لدى الطلبة الراغبين في التخصص الفرعي في علم االجتماع فرصة لمعرفة
المزيد عن الظواهر االجتماعية التي تؤثر على العمل اإلنساني داخل المجتمع.
وسيقدم لهم التخصص الفرعي أيضا مجموعة من المعارف لتمكينهم من فهم المفاهيم



 SOCI 268الثقافة والصحة والمرض



 SOCI 361حقوق اإلنسان



 SOCI 362ثقافات مقارنة



 SOCI 363الدراسة العرقية



 SOCI 364العنف



 SOCI 365دراسة النوع



 SOCI 366اللغة ،والتواصل والمجتمع



 SOCI 367األديان المقارنة



 SOCI 368القانون والمجتمع



 SOCI 460اإلحصاء في العلوم االجتماعية



 SOCI 462التغيير في المجتمع العربي المعاصر



 SOCI 463العمل والطبقية في المجتمعات البترولية



 SOCI 464التخطيط والسياسات االجتماعية



 SOCI 465التنظيم الصناعي والعمل



 SOCI 466الحركات االجتماعية والدينية والسياسية

األساسية للقضايا المجتمعية والتفكير بشكل نقدي بشأنها.

الخطة الدراسية

التخصص الفرعي في علم االجتماع ( 24ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة الذين يريدون التخصص الفرعي في علم االجتماع استكمال ما ال

برنامج بكالوريوس [علم االجتماع]

يقل عن  24ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الفرعي

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

االختيارية

الفصل
الدراسي

متطلبات التخصص الفرعي ( 12ساعة مكتسبة)

خريف

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص
الفرعي:


 SOCI 120مقدمة في علم االجتماع



 SOCI 261المناهج الكمية



 SOCI 262المناهج الكيفية



 SOCI 360نظرية علم االجتماع

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص
الفرعي االختيارية:



 SOCI 200التنمية المستدامة



 SOCI 263المجتمع البدوي



 SOCI 264العائلة والقرابة



 SOCI 265السكان والهجرة



 SOCI 267دراسات التحضر

المكتسبة
SOCI 120

مقدمة في علم االجتماع

او SOCI

او مدخل إلى

121

األنثروبولوجيا
متطلب عام

مقررات التخصص الفرعي االختيارية( 12ساعة مكتسبة)

 SOCI 121مدخل إلى األنثروبولوجيا

رمز المقرر

عنوان المقرر

113

3

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مقرر اختياري حر )(1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

15

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مقرر اختياري حر()2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

 SOCI 360نظرية علم االجتماع

15

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

الساعات
3

المناهج الكمية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 SOCI 361حقوق اإلنسان

ربيع

15
3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

اختياري تخصص رئيسي )(3

3

مقرر تخصص فرعي /

3

اختياري تخصص رئيسي)(4

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

متطلب عام

3

تخصص فرعي ()6

اختياري تخصص فرعي ()2

SOCI 262

اختياري تخصص رئيسي)(2

3

مقرر تخصص فرعي  /اختياري 3

اختياري تخصص فرعي ()1
SOCI 261

3

تخصص فرعي ()5

المكتسبة
مقرر تخصص فرعي /

المكتسبة

مقرر تخصص فرعي  /اختياري 3

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

عنوان المقرر

الساعات

مقرر تخصص فرعي  /اختياري 3
تخصص فرعي ()7

15

المناهج الكيفية

3

اختياري تخصص رئيسي

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

)(1
مقرر تخصص فرعي /

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

3

اختياري تخصص فرعي ()3

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

مقرر اختياري حر)(3

3

مقرر تخصص فرعي /

3

خريف

الساعات
المكتسبة

 SOCI 460اإلحصاء في العلوم

3

االجتماعية

اختياري تخصص فرعي ()4
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

 SOCI 462التغيير في المجتمع العربي

3

المعاصر

15

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)

114

اختياري تخصص رئيسي )(5

3

اختياري تخصص رئيسي )(6

3

مقرر تخصص فرعي /

اختياري تخصص فرعي ()8

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
SOCI

ربيع

رسالة تميز (مشروع تخرج)

تتماشى سياسات القبول والتحويل واستبقاء الطالب للبرنامج مع السياسات المعمول

3

بها في جامعة قطر .ويجب على المتقدم أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة
أو ما يعادلها بنسبة ال تقل عن %70للطالب في المسار العلمي .قبل تقديم الطلب،
يجب أن يجتاز الطالب ما ال يقل عن  9ساعات دراسية معتمدة بمعدل تراكمي

15

 2.00فما فوق .يعد القبول وفقا ألعلى المتوسطات والسعة االستيعابية في قسم

3

العلوم البيولوجية والبيئة .ويكون تسجيل الطالب في فصل الربيع.
شروط التحويل إلى القسم:

461/ 469
اختياري تخصص رئيسي )(7

3

اختياري تخصص رئيسي )(8

3

اختياري تخصص رئيسي )(9

3

مقرر اختياري)(4

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي



يمكن للطلبة من غير طلبة كلية اآلداب والعلوم التحويل إلى التخصص
الرئيسي للعمل االجتماعي ،ويجب على المتقدمين تحقيق ( %75الفرع
األدبي) أو ( %70الفرع العلمي) في الثانوية العامة .إنهاء ما ال يقل عن
 12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة مع معدل تراكمي ال يقل عن
.2.30



اجتياز مقابلة القبول.

مخرجات التعلم

15

عند االنتهاء من التخصص الرئيسي ،سيكون الطلبة قادرين على:


التعرف على دور الثقافة في سياق الخدمة االجتماعية



التعرف على أدوار األخالق في ممارسة الخدمة االجتماعية

بكالوريوس اآلداب في الخدمة االجتماعية



تطبيق مهارات الخدمة االجتماعية األساسية في الممارسة العملية.



تطبيق استراتيجيات لالستجابة لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية في

نبذة عن برنامج الخدمة االجتماعية



تطبيق مهارات البحث األساسية لقضايا الخدمة االجتماعية



تطوير مهارات االتصال الفعال الهامة لممارسة الخدمة االجتماعية

المجتمع المحلي والعالمي

تتمحور رسالة البرنامج حول إيجاد عاملين اجتماعيين قادرين على أن يكونوا مفكرين
استراتيجيين ،ومتعلمين مدى الحياة وقادة للرأي .ويتم تدريس قاعدة المعرفة،

الفرص

والمهارات ،والقيم الالزمة للعاملين في الخدمة االجتماعية في بيئة تعزز خصوصية
وتكامل الثقافة القطرية ،والتطوير المهني ،والتفكير النقدي ،والقيادة .ويتم إعداد الطلبة

لدى خريجي برنامج العلوم البيئية القدرة على تلبية االحتياجات المتوقعة والهامة

التخاذ اإلجراءات المناسبة مسترشدين بأفضل األدلة العلمية المتاحة.

للجهات المعنية في دولة قطر وكذلك في األسواق العالمية .يتم تقديم فرص العمل
للخريجين في الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ،وفي قطاع الصناعة

األهداف

والقطاع الخاص.

تتحدد أهداف برنامج الخدمة االجتماعية من منطلق رسالة البرنامج التي تسعى

برنامج العلوم البيئية يسمح للخريجين بالقدرة على العمل في مجموعة واسعة من

إلعداد الطلبة لممارسة دورهم في المجتمع .وترسم هذه األهداف المعنى والغرض من

المجاالت تشمل على سبيل المثال ال الحصر :االستدامة البيئية ،الحماية البيئية (إدارة

وجود األخصائيين االجتماعيين المتخصصين في هذه المهنة  ،والذين يجب أن يكونوا

المحافظة) ،المراقبة البيئية ،إدارة المخاطر البيئية ،التخطيط الحضري والبيئي ،العلوم

قادرين على ممارسة مهامهم بفعالية مع أي شخص مها اختلف المكان أو السياق.

البيئية البحرية ،الكيمياء البيئية ،التكنولوجيا البيئية ،األحياء البحرية( ،إدارة) الموارد

ويقوم برنامج الخدمة االجتماعية بإعداد الطلبة لما يلي:


المائية ،التحليل والمراقبة والبحوث البيئية في التكنولوجيا الحيوية أو العلوم البحرية.

تطوير فهم شامل عن الخدمة االجتماعية كمهنة تاريخية وثقافية ،وعلى

جهات التوظيف:

الصعيد العالمي


إدخال منظور على األطر النظرية للعمل االجتماعي



توفير منظور في الخدمة االجتماعية مبني على القيم األساسية والعدالة
االجتماعية واألخالق



تطوير منظور للمهارات المهنية األساسية في الخدمة االجتماعية

اختيار التخصص الرئيسي
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و ازرة البيئة



مركز الدراسات البيئية



الصناعة (قطر للبترول ،راس غاز ،شل ،وغيرها)



و ازرة البلدية والتخطيط العمراني



كهرماء



مختبرات البحوث



جامعة قطر



 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1



مؤسسة قطر



 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2



المجلس األعلى للصحة



التدريس على مستوى المدارس والكليات/الجامعة

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 54ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  54ساعة مكتسبة في المقررات المطلوبة

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

للتخصص الرئيسي:


 SOWO 101مقدمة في الخدمة والرعاية االجتماعية



 SOWO 200الخدمة االجتماعية والقانون



 SOWO 311التنوع االجتماعي والثقافي

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص الخدمة



 SOWO 320السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية I

االجتماعية ،بما في ذلك ما يلي:



 SOWO 321السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية 2



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



 SOWO 330سياسات وخدمات الرعاية االجتماعية ()1



ما ال يقل عن  54ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي



 SOWO 350الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية ()1

االجبارية



 SOWO 360مناهج البحث في الخدمة االجتماعية 1

ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي



 SOWO 370الخدمة االجتماعية في مجال االسرة والطفولة

المساندة



 SOWO 400سياسة وخدمات الرعاية االجتماعية 2

ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي



 SOWO 410مناهج البحث في الخدمة االجتماعية 2

االختيارية



 SOWO 420التدريب الميداني()2

ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية الحرة



 SOWO 430الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية ()3



 SOWO 440حلقة نقاشية



 SOWO 441التدريب العملي على الخدمة االجتماعية

التخصص الرئيسي في الخدمة االجتماعية





المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص
الرئيسي االختيارية:

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية



 SOWO 301الخدمة االجتماعية الطبية



 SOWO 302الصحة النفسية في الخدمة االجتماعية



 SOWO 303الخدمة االجتماعية في المدرسة



 SOWO 361المجتمع وحقوق اإلنسان

متطلبات التخصص الرئيسي الداعمة ( 18ساعة مكتسبة)

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص

الرئيسي الداعمة:

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على
الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة



 BIOL 110البيولوجية البشرية

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.



 STAT 101اإلحصاء 1



 PSYC 201مقدمة في علم النفس



 PSYC 205علم النفس االجتماعي



 SOCI 120مقدمة في علم االجتماع



 SOCI 200التنمية المستدامة

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 6ساعات

المقررات االختيارية الحرة ( 6ساعات مكتسبة)

مكتسبة)
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يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات االختيارية

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر)(1

3

SOCI 120

مقدمة في علم االجتماع

3

PSYC 201

مقدمة في علم النفس

3

الحرة خارج تخصص الخدمة االجتماعية.

الخطة الدراسية
برنامج بكالوريوس [الخدمة االجتماعية]

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

ربيع
الساعات

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

3

)(1

المكتسبة

خريف

اختياري تخصص رئيسي

15

BIOL 110

البيولوجية البشرية

3

PSYC 205

علم النفس االجتماعي

3

 STAT 101االحصاء 1
SOCI 200

التنمية المستدامة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
3
15

 SOWO 101مقدمة في الخدمة والرعاية 3
االجتماعية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)

15

الفصل

متطلب عام

3

الدراسي

متطلب عام

3

خريف

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

اختياري تخصص رئيسي

3

 SOWO 311التنوع االجتماعي والثقافي

3

 SOWO 320السلوك اإلنساني والبيئة

3

االجتماعية I

15

 SOWO 330سياسات وخدمات الرعاية

3

 SOWO 350الممارسة المهنية للخدمة

3

االجتماعية ()1

الساعات

االجتماعية ()1

المكتسبة
متطلب عام

المكتسبة
)(2

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

ربيع
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15

 SOWO 200الخدمة االجتماعية والقانون 3

 SOWO 370الخدمة االجتماعية في

3

 SOWO 321السلوك اإلنساني والبيئة

3

مجال االسرة والطفولة

بكالوريوس اآلداب في علم النفس
نبذة عن برنامج علم النفس
إن رسالة برنامج علم النفس هي تزويد الطلبة بتعليم عالي الجودة من خالل إشراكهم

االجتماعية 2
 SOWO 400سياسات وخدمات الرعاية

في التعلم القائم على التحقق وتطوير تفكيرهم النقدي ،والتواصل الفعال ،ومهارات بناء

3

توافق اآلراء .ويقوم البرنامج بإعداد الطلبة لحياة مهنية ناجحة في مجال علم النفس
بما في ذلك وظائف في مجال التدريس والبحوث والخدمات السريرية ،كما يمكنهم من

االجتماعية ()2
 SOWO 420التدريب الميداني ()2
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

متابعة دراستهم.

3

األهداف

15

سيتمكن طلبة تخصص علم النفس من القدرة على:


واالتجاهات التاريخية في علم النفس

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة(
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف



الساعات



3

والعمليات العقلية


تثقيف الطلبة حول تقيي م األدلة ،وتحمل الغموض ،والتصرف بشكل

متطلب اختياري حر)(2
 SOWO 430الممارسة المهنية للخدمة

3



 SOWO 360مناهج البحث في الخدمة

3



أخالقي ،واظهار القيم األخرى التي هي من أسس علم النفس كمجال من
مجاالت الدراسة

الحادي والعشرين

12

 SOWO 440حلقة نقاشية

3



 SOWO 410مناهج البحث في الخدمة

3



مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة للتعرف على تعقيد التنوع االجتماعي
والثقافي والدولي وفهمه وتحليله
مساعدة الطلبة على تطوير نظرة ثاقبة لسلوكهم وسلوك األخرين والعمليات
العقلية ،وتطبيق استراتيجيات فعالة إلدارة وتحسين الذات

االجتماعية ()2
الخدمة االجتماعي

تدريب الطلبة على التواصل بشكل فعال في مجموعة متنوعة من الصيغ
والسياقات



 SOWO 441التدريب العملي على

تزويد الطلبة بالتدريب الالزم ليكونوا قادرين على توضيح كفاءة المعلومات
والقدرة على استخدام أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في القرن

االجتماعية ()1

ربيع



فهم وتطبيق المبادئ النفسية للقضايا الشخصية واالجتماعية ،والتنظيمية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

احترام واستخدام التفكير الناقد واإلبداعي ،والتحقيق المتشكك ،وعندما
يكون ذلك ممكنا إتباع النهج العلمي في حل المشاكل المتعلقة بالسلوك

)(3

االجتماعية ()3

فهم وتطبيق أساليب البحوث األساسية في علم النفس ،بما في ذلك
تصميم البحث وتحليل البيانات ،وتفسيرها

المكتسبة
اختياري تخصص رئيسي

التعرف على المفاهيم الرئيسية ،والرؤى النظرية ،والنتائج التجريبية،

تعزيز قدرات الطالب فيما يتعلق بكيفية تطبيق معارفهم النفسية والمهارات،
والقيم في المجاالت المهنية ضمن مجموعة متنوعة من المواقع والظروف

12

اختيار التخصص الرئيسي
حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص علم النفس ،يجب على المتقدمين تحقيق

18

الحد األدنى من نسبة الثانوية العامة بنسبة  %75للتخصص في الفصل الدراسي
للقبول .واجتياز  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة ، ،و معدل تراكمي  2.3أو
أعلى..

118

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

المخرجات التعليمية

التخصص الرئيسي في علم النفس

عند إكمال التخصص الرئيسي ،سيكون الطلبة قادرين على:


شرح لماذا يعتبر علم النفس علما



تحديد وشرح األهداف الرئيسية لعلم النفس :وصف ،وفهم ،والتنبؤ،

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص علم
النفس ،بما في ذلك ما يلي:

والسيطرة على السلوك والعمليات العقلية


مقارنة افتراضات وأساليب علم النفس مع تلك الخاصة بالتخصصات
األخرى



وصف كيف تقوم تصاميم البحوث المختلفة بمعالجة أنواع مختلفة من
ت وضيح نقاط القوة والقيود المفروضة على تصاميم البحوث المختلفة ،بما
معرفة أن السياقات النظرية واالجتماعية والثقافية  ،فضال عن التحيزات
الشخصية ،قد تؤثر على أسئلة البحث ،والتصميم  ،وجمع البيانات
وتحليلها ،وتفسيرها



تح ديد موقع واستخدام قواعد البيانات ذات الصلة ،والبحوث ،والنظرية من
إظهار القدرة على فهم مراحل التنمية البشرية والمهارات العملية الالزمة
إظهار القدرة على فهم الفروق الفردية ،بما في ذلك التحديات التي تواجه
األفراد ذوي اإلعاقة



إظهار موقف التفكير الناقد الذي يتضمن االستم اررية ،واالنفتاح والتعامل
مع الغموض ،والمشاركة الفكرية



استخدام المبادئ واألدلة العلمية لحل االدعاءات المتشابكة  /المتناقضة



وضع الحجج السليمة التي تقوم على المنطق واألدلة



تحديد التطبيقات المناسبة لعلم النفس في حل المشاكل المتعلقة



 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

الجوانب السريرية واالستشارية التعليمية والصناعية  /التنظيمية ،وفي

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

المجتمع ،وغيرها من األماكن وتقييمها التجريبي وحل النزاعات بين

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

األشخاص والثقافات

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

إثبات الكفاءة في تقديم المشورة والتقنيات العالجية ،بما في ذلك التقنيات

واآلداب.

التدخلية




ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية الحرة

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

باالختبارات النفسية والقياسات ،والتدخالت القائمة على علم النفس في





ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)

لتطبيق هذا الفهم في عملهم المهني




ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

أجل التخطيط ،واجراء ،وتفسير نتائج البحوث والدراسات




ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في التدريب
االختيارية

في ذلك التمييز بين األساليب الكمية والنوعية




ما ال يقل عن  36ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية

األسئلة والفرضيات




ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة

إظهار القدرة على تحديد وعالج التحديات النفسية التي تواجه عمالئهم

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

الفرص

يقوم برنامج علم النفس بإعداد الطلبة لمجموعة واسعة من المهن كمستشارين لقضايا

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 6ساعات

ومشا كل تعاطي المخدرات والكحول ،ومستشارين لألسرة وفنيين نفسيين وفنيين

مكتسبة)

االختبارات النفسية وعاملين في مجال الخدمات اإلنسانية .وعلماء النفس قد يوفروا
المساعدة النفسية لألطفال والعائالت والمجموعات في البيئات المختلفة .وهناك فرص



أيضا لعلماء النفس للعمل في المنظمات غير الربحية والمؤسسات الصحية بما في



ذلك المستشفيات وهيئات الصحة النفسية.

 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1
 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 36ساعة مكتسبة)
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تم تصميم التخصص الفرعي في علم النفس لتزويد الطلبة بمقدمة لعلم النفس

يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية:


 PSYC 201مقدمة في علم النفس

واطالعهم على المفاهيم الرئيسية في علم النفس .يزود التخصص الفرعي الطلبة



 PSYC 203علم النفس الصحة

بالمهارات الالزمة لمعرفة ،وفهم ،واحترام تعقيد التنوع الثقافي االجتماعي والدولي.



 PSYC 221تصميم البحوث واإلحصاء



 PSYC 206مقدمة في علم النفس االجتماعي



 PSYC 300علم نفس الشخصية

التخصص الفرعي في علم النفس



 PSYC 301علم النفس التنموي



 PSYC 303علم االضطرابات النفسية

في علم النفس ،بما في ذلك ما يلي:



 PSYC 304علم النفس المعرفي



 PSYC 400مبادئ العالج السلوكي المعرفي



 PSYC 401مهارات المساعدة النفسية



 PSYC 403علم النفس الفسيولوجي



 PSYC 406مشروع تخرج

يجب على الطلبة اجتياز  24ساعة مكتسبة كحد ادنى الستكمال التخصص الفرعي

متطلبات التخصص الفرعي في علم النفس ( 18ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية :

يجب على الطلبة اجتياز مقرر التدريب التالي:
 PSYC 405تدريب عملي

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص
الرئيسي االختيارية من بين الخيارات التالية:
•

 PSYC 306العاطفة والدافع



 PUBH 202السلوك الصحي والمجتمع



 SPSC 308علم النفس الرياضي



 PSYC 402المشورة طويلة األجل



 PSYC 404سيكولوجية العالقات األسرية



 SOCI 262المناهج الكيفية



 SOCI 365دراسة النوع



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الفرعي
االختيارية

التدريب ( 6ساعات مكتسبة)




ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي



 PSYC 201مقدمة في علم النفس



 PSYC 203علم النفس الصحة



 PSYC 206مقدمة في علم النفس االجتماعي



 PSYC 301علم نفس التنموي



 PSYC 303علم االضطرابات النفسية



 PSYC 304علم النفس المعرفي

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص
الفرعي االختيارية من بين الخيارات التالية:

متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة مكتسبة)



 PSYC 300علم نفس الشخصية



 PSYC 306العاطفة والدافع



 PSYC 401مهارات المساعدة النفسية



 PSYC 404سيكولوجية العالقات األسرية

الخطة الدراسية

يمكن للطلبة المسجلين في برنامج علم النفس دراسة أي من التخصصات الفرعية
داخل الجامعة .إذا كان التخصص الفرعي ينطوي على اقل من  24ساعة مكتسبة،

برنامج بكالوريوس [علم النفس]

فيجب عليهم دراسة مقررات إضافية كمقررات اختيارية حرة الستكمال دراسة متطلبات
بما مجموعه  24ساعة مكتسبة.

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

المقررات االختيارية الحرة ( 9ساعات مكتسبة)

الفصل

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

الحرة من المقررات خارج التخصص الرئيسي لعلم النفس 6 ،ساعات مكتسبة منها
يجب أن تكون من مقررات مستوى  300أو أعلى.

خريف

التخصص الفرعي في علم النفس
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الساعات
المكتسبة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر)(1

3

اختياري تخصص رئيسي

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

PSYC 201

)(2
تخصص فرعي ()1

15

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر)(2

3

متطلب عام

3

الدراسي

مقدمة في علم النفس

3

خريف

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

رمز المقرر

الدراسي

الفصل

15

رمز المقرر

خريف

الساعات

علم النفس الصحة

3

اختياري تخصص رئيسي

3

المكتسبة
PSYC 300

علم نفس الشخصية

3

PSYC 301

علم النفس التنموي

3

متطلب عام

3

تخصص فرعي ()2

3

اختياري تخصص رئيسي

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

)(1
متطلب اختياري حر)(3
متطلب عام

3

متطلب عام

3

ربيع

PSYC 206

مقدمة في علم النفس

PSYC 303

علم االضطرابات النفسية

PSYC 304

علم النفس المعرفي

3

اختياري تخصص رئيسي

3

تخصص فرعي ()3

3

تخصص فرعي ()4

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15
3

االجتماعي
PSYC 221

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)

تصميم البحوث واإلحصاء 3
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15
3

)(4
3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

عنوان المقرر

الساعات

)(3
المكتسبة

PSYC 203

15

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

3

15

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

PSYC 400

مبادئ العالج السلوكي المعرفي 3

PSYC 401

مهارات المساعدة النفسية

3

علم النفس الفسيولوجي

3

تخصص فرعي)(5

3

تخصص فرعي)(6

3

PSYC 403

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

أستاذ مشارك

الساعات

طلعت عبد الفتاح أحمد ،جاسم الخياط ،روضة فهد آل ثاني ،علي حسين عيد ،محمد

المكتسبة

أبو دية ،سوميث باتيران

أستاذ مساعد

خالد عبداهلل العلي ،إبراهيم محمد األنصاري ،محسن العنسي ،فهد حمد الجمالي،
إبراهيم عبد اهلل المسلماني ،عبد الرحمن المفتاح ،حمدة النعيمي ،نوبويوكي
ياماغوتشي ،فاطمة النعيمي ،يسرية سليمان الفحام ،مريم المفتاح ،محمد الغوطي،
رضوان بن حماد

محاضر

15

محمود كردوشه ،بيروميل باالكريشنان  ،محمد السفران

PSYC 405

تدريب عملي

6

PSYC 406

مشروع تخرج

3

تخصص فرعي)(7

3

تخصص فرعي)(8

3

نبذة عن قسم العلوم البيولوجية والبيئية

15

يوفر قسم العلوم البيولوجية والبيئية أربعة برامج دراسية ،منها برنامجين للدراسات العليا

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مساعد تدريس

عبد الرحمن محجوب عثمان ،فاطمة عبد اهلل الخياط ،هدى عيسى المريخي ،حارب

الجابري ،غادة المحمود  ،ايمان صالح ،رادوسلو ستيفان روسنياك ،منور احمد

لدرجة الدكتوراه في العلوم البيولوجية والبيئية ،ودرجة الماجستير في العلوم البيئية.
والبرنامجين اآلخرين لدراسة البكالوريوس هما على التوالي درجة البكالوريوس في

قسم العلوم البيولوجية والبيئية

العلوم البيولوجية ،ودرجة البكالوريوس في العلوم البيئية .وتمتاز درجة الدكتوراه في
العلوم البيولوجية والبيئية بأنها تزود الطلبة بمهارات متقدمة في مجال البحوث ،مما
يمكنهم من إجراء األبحاث بشكل مستقل ،ونشرها واظهار قدراتهم على االبتكار

مبنى كلية اآلداب والعلوم

واإلبداع .أما درجة الماجستير في العلوم البيئية ،والتي بدأت في خريف  ،2011فهي

الغرف( C219- C218 ،قسم البنات) و( B107قسم البنين)

المتحدة) يهتم أساسا بتخريج المهنيين والباحثين
برنامج معتمد من (تشيستر – المملكة ُ
الملتزمين بتطوير بيئة مستدامة في دولة قطر .وهو برنامج للدراسات العليا متعدد

الهاتف)+974( 4403-4570/4534/ :
البريد اإللكترونيbiology@qu.edu.qa :

التخصصات في العلوم البيئية ،وهو الخيار األول للخريجين الذين يعدون أنفسهم

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/bioenvi/ :

لبرامج الدكتوراه والصناعة على حد سواء .وقد تم تصميم برنامج بكالوريوس في العلوم
البيولوجية بطريقة توفر التدريب والتأهيل المناسب في مجال البيولوجيا الحديثة ،وذلك

رئيس القسم باإلنابة

تماشيا مع التقدم غير المسبوق في هذا المجال واستجابة الحتياجات وتطلعات
المجتمع القطري.

فاطمة عمار جبر النعيمي

أما بكالوريوس العلوم البيئية فهو برنامج معتمد ويمتاز بأنه أول برنامج في دولة

أعضاء هيئة التدريس

قطر .وقد وضع هذا البرنامج لمعالجة القضايا والمشاكل المتصاعدة المرتبطة بالبيئة
في دولة قطر والمنطقة ،فضال عن االحتياجات المتوقعة الوشيكة ألصحاب

أستاذ

المصلحة .وتحقق هذه البرامج األربعة بيئة مميزة وممتازة للتدريس والبحوث.

عبد العزيز البيومي ،سمير بن محمد الجوة ،مالكوم بوتس ،نبيل الزواري ،إيبيك
غوكتيبي
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يجب على الطالب اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص العلوم

بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية

البيولوجية ،بما في ذلك ما يلي:

األهداف



تزويد الطلبة بخبرات العمل في المختبرات والتجارب الميدانية المكثفة.



إجراء البحوث األساسية والتطبيقية في العلوم البيولوجية.



تعزيز قدرات الطالب على التواصل بشكل فعال في القضايا البيولوجية.



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية

يهدف تخصص العلوم البيولوجية إلى:
تحقيق الفهم لمبادئ العلوم البيولوجية.



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  21ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
المساندة



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية



اختيار التخصص الرئيسي

ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي

برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص العلوم البيولوجية ،يجب على المتقدمين

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)

تحقيق الحد األدنى من متطلبات نسب المدرسة الثانوية في الرياضيات والكيمياء وعلم
األحياء للتخصص الرئيسي في الفصل الدراسي للقبول .باإلضافة إلى ذلك ،يجب
على المتقدمين اجتياز جميع متطلبات البرنامج التأسيسي أو تحقيق متطلبات الكفاءة
في الجامعة.



 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مخرجات التعلم

سوف يتمكن الطلبة المتخصصون تخصصا رئيسيا في العلوم البيولوجية مما يلي:

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)



تحديد تكوين ووظائف الكائنات الحية.



وصف النظم البيئية.



فهم طبيعة وطرق استخدام األدوات الجزيئية.



االنخراط في التفكير النقدي المتعلق بأنشطة حل المشكالت الخاصة

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

بمسألة بيولوجية.

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات



مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

إثبات كفاءة الكتابة عبر كتابة رسالة موجزة ،وواضحة ،ومنظمة بشأن

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

المفهوم البيولوجي.


إثبات كفاءة التواصل الشفهي عبر تقديم العروض الشفهية الموجزة،

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

والواضحة ،والمنظمة حول المواضيع البيولوجية.

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

الفرص

واآلداب.

يجد خريجو العلوم البيولوجية وظائف في الهيئات الحكومية والمنظمات غير

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

الحكومية ،وفي القطاع الخاص والمختبرات الكيميائية وجهات البحث والمختبرات
السريرية.

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 24ساعة مكتسبة)

التخصص الرئيسي في العلوم البيولوجية

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة من مقررات التخصص
الرئيسي المطلوبة:
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 BIOL 101علم األحياء 1



 BIOL 102علم األحياء 2

التخصص الفرعي في العلوم البيولوجية



 BIOL 221أساسيات علم البيئة



 BIOL 241علم األحياء الدقيقة

يقدم قسم العلوم البيولوجية والبيئية تخصصا فرعيا في العلوم البيولوجية لدرجة



 BIOL 311البيولوجيا الجزيئية



 BIOL 351تشريح وعلم وظائف أعضاء النبات



 BIOL 362تشريح وعلم وظائف أعضاء الحيوان



 BIOL 497مشروع البحث

البكالوريوس .ويهدف هذا التخصص الفرعي إلى زيادة برامج الطلبة الذين كانت
تخصصاتهم الرئيسية خارج العلوم البيولوجية والذين يرغبون في الحصول على منظور
أوسع في مجال البيولوجيا.

التخصص الفرعي في العلوم البيولوجية ( 18ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة الساعين للتخصص الفرعي في العلوم البيولوجية دراسة ما ال يقل

عن  18ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:

متطلبات التخصص الرئيسي المساندة ( 21ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  21ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص

الرئيسي المساندة التالية:


 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 CHEM 209أساسيات الكيمياء العضوية  CHEM 351الكيمياء




 STAT 151مقدمة في اإلحصاء التطبيقي



 PHYS 110الفيزياء العامة لعلم األحياء



 PHYS 111الفيزياء العملية لعلم األحياء

متطلبات التخصص الفرعي ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من مقررات التخصص

الفرعي المطلوبة:

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 24ساعة مكتسبة)



 BIOL 322علم األحياء الصحراوية



 BIOL 344دراسة الطفيليات العامة



BIOL 212الوراثة



 BIOL 312علم األنسجة



 BIOL 321مبادئ علم األحياء البيئي



 BIOL 412الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحمض النووي



 BIOL 421الفيزيولوجيا البيئية



 BIOL 422إدارة وحماية البيئة



 BIOL 442التكنولوجيا الحيوية



 BIOL 444علم المناعة



 BIOL 451زراعة الخاليا واألنسجة



 BIOL 102علم األحياء 2



 BIOL 221أساسيات علم البيئة



 BIOL 241علم األحياء الدقيقة

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من مقررات التخصص

الرئيسي االختيارية التالية:




 BIOL 101علم األحياء 1

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 6ساعات مكتسبة)

على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص
 BIOL 211علم أحياء الخلية



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الفرعي
االختيارية

الحيوية األساسية
 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي

الفرعي االختيارية:


 BIOL 211علم أحياء الخلية



 BIOL 212الوراثة



 BIOL 311البيولوجيا الجزيئية



 BIOL 321مبادئ علم األحياء البيئي



 BIOL 344علم الطفيليات العام



 BIOL 442التكنولوجيا الحيوية



 BIOL 444علم المناعة

الخطة الدراسية للعلوم البيولوجية
بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية

متطلبات التخصص الفرعي ( 18ساعة مكتسبة)

السنة األولى ( 32ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة المسجلين في برنامج العلوم البيولوجية دراسة التخصص الفرعي في
الكيمياء لتحقيق متطلبات الحصول على الدرجة العلمية.
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الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

ARAB 100

لغة عربية 1

3

ENGL 202

لغة إنجليزية  - 1ما بعد

3

المكتسبة

BIOL 101

علم األحياء 1

ربيع

3

 CHEM 101الكيمياء العامة 1
 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

ربيع

3

3

16

ARAB 200

لغة عربية 2

3

ENGL 203

لغة إنجليزية  - 2ما بعد

3

BIOL 102

3

الفصل

 CHEM 102الكيمياء العامة 2
 CHEM 104الكيمياء التجريبية العامة 2

1

خريف

حساب التفاضل والتكامل 1

3

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

 CHEM 351الكيمياء الحيوية األساسية

3

 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية

1

16

رمز المقرر

BIOL 221
BIOL 241

علم األحياء الدقيقة

3

 CHEM 209أساسيات الكيمياء العضوية

3

الفيزياء العامة لعلم األحياء

3

عنوان المقرر

الساعات

 BIOL 362تشريح وعلم وظائف أعضاء
الحيوان

مقرر اختياري من التخصص

3
3

مقرر اختياري من التخصص

3

الفرعي

الساعات

أساسيات علم البيئة

16

المكتسبة

CHEM

3

مقدمة في اإلحصاء التطبيقي

3

الرئيسي

CHEM

المكتسبة

PHYS 110

 CHEM 212الكيمياء العضوية 2

3

BIOL

السنة الثانية ( 32ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

BIOL 212

الوراثة

3

السنة الثالثة ( 32ساعة مكتسبة)

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

BIOL 311

البيولوجيا الجزيئية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الدراسي

MATH 101

16
3

STAT 151

التأسيسي
علم األحياء 2

PHYS 111

الفيزياء العملية لعلم األحياء

1

الرئيسي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

التأسيسي
 DAWA 111الثقافة االسالمية

BIOL

مقرر اختياري من التخصص

3

مقرر اختياري من التخصص

2

الفرعي
BIOL

مقرر اختياري من التخصص

3

الرئيسي
CC

Elective

متطلب عام اختياري

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
125

3
17

ربيع

 BIOL 351تشريح وعلم وظائف أعضاء

3

مقرر اختياري من التخصص

3

النبات

BIOL

BIOL 497

مشروع البحث (إكمال)

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
12

الرئيسي
BIOL

مقرر اختياري من التخصص

بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية

3

الرئيسي
CHEM

مقرر اختياري من التخصص

3

CC

متطلب عام اختياري

3

الفرعي

األهداف
يهدف تخصص العلوم البيئية إلى:

Elective
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15
•

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر
BIOL

مقرر اختياري من التخصص

الساعات

BIOL



إجراء البحوث األساسية والتطبيقية في مجال العلوم البيئية



تطوير مستويات عالية من مهارات االتصال



االطالع والتحديث على التقدم في العلوم البيئية



االستعداد للممارسة المهنية والعمل بطريقة أخالقية مع الفرق المحترفة

المكتسبة



اختيار التخصص الرئيسي



مخرجات التعلم



سيكون خريجي تخصص العلوم البيئية قادرين على:



تحديد وشرح المبادئ والمفاهيم األساسية الخاصة بالبيئات والنظم
اإليكولوجية المختلفة

3

الرئيسي
مقرر اختياري من التخصص



البراعة في التقنيات الحالية المستخدمة في مجال البحوث البيئية

واظهار التطوير المهني في المسار الوظيفي.

السنة الرابعة ( 24ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر



امتالك المعرفة األساسية في مجاالت العلوم البيئية



شرح األسباب الكامنة وراء التدهور البيئي والحفاظ على البيئة



إجراء التجارب باستخدام تقنيات المختبرات الحديثة ،وتحليل وتقييم وتفسير
البيانات

3



آمنة وأخالقية ،والعلم بلوائح تقييم المخاطر والصحة والسالمة ،فضال عن

الرئيسي
CC Elective

متطلب عام اختياري

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

BIOL 497

مشروع البحث

-

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

BIOL

مقرر اختياري من التخصص

CHEM

مقرر اختياري من التخصص

3

الرئيسي

القوانين البيئية



CC Elective

تطبيق االستخدامات الكفئة لالتصال اللفظي ،والمكتوب واإللكتروني لنقل
القضايا البيئية



شرح القضايا البيئية المعاصرة والناشئة ومعرفة الحاجة إلى التعلم مدى
الحياة



استخدام التقنيات والمهارات واألدوات البيئية الحديثة عند تطبيق
الممارسات المهنية ،واألخالقية مع فريق متعدد التخصصات في العمل
المحترف

الفرعي
متطلب عام اختياري

شرح األبعاد اإلنسانية في مهنتهم ،بما في ذلك الجوانب االجتماعية
والثقافية واالقتصادية ،والدولية المتنوعة

12
3

استخدام المناهج العلمية في مجال البحوث المتعددة التخصصات بطريقة

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية
3
126

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

التخصص الرئيسي في العلوم البيئية

واآلداب.

يجب على الطلبة اجتياز  125أو  126ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

العلوم البيئية ،وهذا يتوقف على مسار التخصص الذي تم اختياره.
فيجب على الطلبة اجتياز  126ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص العلوم



البيئية في مسار التخصص للتكنولوجيا الحيوية .في حين يجب اجتياز  125ساعة

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص العلوم البيئية في مسار التخصص لعلوم

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

البحار.

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 54ساعة مكتسبة)

وتشمل متطلبات تخصص العلوم البيئية ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  54ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي

 SOCI 200التنمية المستدامة

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  54ساعة مكتسبة من مقررات التخصص
الرئيسي المطلوبة:


 BIOL 101علم األحياء 1



 BIOL 102علم األحياء 2



 BIOL 221أساسيات علم البيئة



 BIOL 241علم األحياء الدقيقة



 BIOL 399التدريب



 BIOL 496مشروع البحث



 MARS 101مقدمة في علوم البحار



 MARS 251علم األحياء البحرية



 CHEM 275مبادئ الكيمياء البيئية



 BIOL 322علم األحياء الصحراوية



المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

 BIOL 422إدارة وحماية البيئة



 BIOL 345الصحة والسالمة والبيئة

يجب على الطلبة دراسة  33ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة



 CHME 361تقنيات البترول والغاز



 CVEN 342الموارد المائية وادارتها



 CVEN 352إدارة النفايات



 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق



 GEOG 442البيئة والتلوث



 LAWC 449القوانين واألنظمة البيئية



 MARS 459تقييم األثر البيئي

االجبارية


ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
المساندة



ما ال يقل عن  14أو  15ساعة مكتسبة في متطلبات مسار التخصص :
ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من مسار التخصص في التكنولوجيا
الحيوية ،وما ال يقل عن  14ساعة مكتسبة من مسار التخصص في
علوم البحار.

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 202لغة إنجليزية  -1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  -2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

الرئيسي االختيارية:

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)


 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
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 BIOL 212الوراثة



 BIOL 312علم األنسجة



 BIOL 344علم الطفيليات العام



 BIOL 351تشريح وعلم وظائف أعضاء النبات



 BIOL 362تشريح وعلم وظائف أعضاء الحيوان



 BIOL 421الفيزيولوجيا البيئية



 BIOL 444علم المناعة



 BIOL 346الصحة البيئية



 BIOL 493موضوعات خاصة



 BIOM 324علم الفيروسات الطبية



 GEOG 204الجغرافيا االقتصادية العامة



 GEOG 242الطقس والمناخ



 GEOG 243مقدمة في االستشعار عن بعد



 GEOG 346مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية



 GEOG 441جغرافية قطر



 GEOG 448الجغرافيا المائية

BIOL 101

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

متطلبات التخصص الرئيسي المساندة ( 15ساعة مكتسبة)

 ARAB 200لغة عربية 2
 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد

3

التأسيسي

الرئيسي المساندة التالية:



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 CHEM 102الكيمياء العامة 2



 CHEM 104الكيمياء التجريبية العامة 2



 BIOL 103حلقة دراسية لطلبة السنة األولى



 STAT 151مقدمة في اإلحصاء التطبيقي



 PHYS 110الفيزياء العامة لعلم األحياء



 PHYS 111الفيزياء العملية لعلم األحياء

16
3

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص
 CHEM 101الكيمياء العامة 1

علم األحياء 1

3

BIOL 102

علم األحياء 2

3

 CHEM 102الكيمياء العامة 2

3

 CHEM 104الكيمياء التجريبية العامة 2

1

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

3

BIOL 103

حلقة دراسية لطلبة السنة األولى
– علوم بيئية

مسار التخصص في التكنولوجيا الحيوية ( 15ساعة مكتسبة)

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من متطلبات مسار

16

التخصص في التكنولوجيا الحيوية


 BIOL 310علم أحياء الخلية الجزيئية



 BIOL 433الرصد وعلم السموم



 BIOL 443التكنولوجيا الحيوية والمعالجة الحيوية



 BIOL 451زراعة الخاليا واألنسجة



 BIOL 452التقنيات الجزيئية التحليلية

السنة الثانية ( 34ساعة مكتسبة)
الفصل
الدراسي
خريف

الخطة الدراسية للعلوم البيئية – التكنولوجيا الحيوية

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

الساعات
المكتسبة

 ARAB 100لغة عربية 1

3

 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد

3

التأسيسي

SOCI 200

التنمية المستدامة ()E

المكتسبة
BIOL 221

أساسيات علم البيئة

 MARS 101مقدمة في علوم البحار

السنة األولى ( 32ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

3
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3
3

PHYS 110

الفيزياء العامة لعلم األحياء

3

PHYS 111

الفيزياء العملية لعلم األحياء

1

 DAWA 111الثقافة االسالمية

3

 GEOG 442البيئة و التلوث ( )E

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

BIOL 241

علم األحياء الدقيقة

16
3

MARS 251

علم األحياء البحرية

 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق
STAT 151

مقدمة في اإلحصاء التطبيقي

3
3

الفصل

3

 CHEM 275مبادئ الكيمياء البيئية

3

 CC Electiveمتطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة ( 27ساعة مكتسبة)
الدراسي
خريف

18

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر
BIOL 310
BIOL 322

المكتسبة
BIOL 345

الصحة والسالمة والبيئة

3

BIOL 422

إدارة وحماية البيئة

3

CVEN 342

الموارد المائية اودارتها

3

 CHME 361تقنيات البترول والغاز

السنة الثالثة ( 33ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

رمز المقرر

BIOL 496

الساعات
المكتسبة

12

BIOL 433

علم األحياء الصحراوية

3

BIOL 451

زراعة الخاليا واألنسجة

3

مقرر اختياري من التخصص

3

BIOL 452

التقنيات الجزيئية التحليلية

3

مقرر اختياري من التخصص

3

تاريخ قطر

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

-

الرصد وعلم السموم

علم أحياء الخلية الجزيئية

ربيع

3

3

 CC Electiveمتطلب عام اختياري

BIOL 443

مشروع البحث

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

الرئيسي
HIST 121

عنوان المقرر

الساعات

التكنولوجيا الحيوية والمعالجة

الرئيسي

3
BIOL 496

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

مقرر اختياري من التخصص

15

الصيف (بعد السنة الثالثة) ( 0ساعة مكتسبة)

3

الحيوية
 MARS 459تقييم األثر البيئي

مشروع البحث (إكمال)

3

BIOL 399
3

التدريب

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

0
0

3

الرئيسي
CVEN 352

إدارة النفايات

3

 LAWC 449القوانين واألنظمة البيئية

3

 CC Electiveمتطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مسار التخصص في علوم البحار ( 14ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  14ساعة مكتسبة من متطلبات مسار
التخصص في علوم البحار

18
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 MARS 222علوم المحيطات الكيميائية



 MARS 325التلوث البحري



 MARS 327العوالق واإلنتاجية



 MARS 455علم البيئة البحرية



 MARS 458مصائد األسماك وتربية األحياء المائية

الدراسي

الخطة الدراسية للعلوم البيئية – علوم البحار

خريف

السنة األولى ( 32ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

الساعات

ARAB 100

لغة عربية 1

3

ENGL 202

لغة إنجليزية  - 1ما بعد

3

التأسيسي

ربيع

SOCI 200

التنمية المستدامة ()E

3

BIOL 101

علم األحياء 1

3

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

1

ARAB 200

لغة عربية 2

ENGL 203

لغة إنجليزية  - 2ما بعد

3

 CHEM 102الكيمياء العامة 2
 CHEM 104الكيمياء التجريبية العامة 2

1

MATH 101

حساب التفاضل والتكامل 1

3

BIOL 103

حلقة دراسية لطلبة السنة

PHYS 111

الفيزياء العملية لعلم األحياء

1

 GEOG 442البيئة و التلوث( )E

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

16

علم األحياء الدقيقة

3

BIOL 241

 MARS 251علم األحياء البحرية

3

 MARS 222علوم المحيطات الكيميائية

3

 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق

3

مقدمة في اإلحصاء

3

التطبيقي
 CC Electiveمتطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

18

السنة الثالثة ( 35ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

األولى – علوم بيئية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

PHYS 110

الفيزياء العامة لعلم األحياء

3

STAT 151

3
3

3

 DAWA 111الثقافة االسالمية

ربيع

التأسيسي
BIOL 102

3

3

16
3

علم األحياء 2

BIOL 221

أساسيات علم البيئة

 MARS 101مقدمة في علوم البحار
المكتسبة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

المكتسبة

الساعات
المكتسبة

BIOL 322

علم األحياء الصحراوية

 MARS 327العوالق واإلنتاجية
16

مقرر اختياري من التخصص

3
3
3

الرئيسي
 CHEM 275مبادئ الكيمياء البيئية

السنة الثانية ( 34ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

HIST 121

الساعات
130

تاريخ قطر

3
3

CC

Elective

متطلب عام اختياري

3
BIOL 496

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

18

 MARS 325التلوث البحري

2

 MARS 455علم البيئة البحرية

3

 MARS 459تقييم األثر البيئي

3

 CVEN 352إدارة النفايات

3

 LAWC 449القوانين واألنظمة البيئية

3

CC

الرئيسي

متطلب عام اختياري

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

12

الصيف (بعد السنة الثالثة) ( 0ساعة مكتسبة)
BIOL 399

التدريب

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

0
0

قسم الكيمياء وعلوم األرض

Elective
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مشروع البحث (إكمال)

3

مبنى كلية العلوم ،غرفة ( 121قسم البنات)

17

كلية اآلداب والعلوم ،ممر  ،4غرفة ( 121قسم البنين)
الهاتف44034650/4654/4657 )974( :
البريد اإللكترونيheaddepchemistry@qu.edu.qa :
الموقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/chemearth/ :

السنة الرابعة ( 24ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

الساعات

هالة سلطان سيف العيسى

المكتسبة
BIOL 345

الصحة والسالمة والبيئة

3

BIOL 422

إدارة وحماية البيئة

3

 CVEN 342الم اورد المائية اودارتها

3

 CHME 361تقنيات البترول والغاز

3

BIOL 496

مشروع البحث

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

رئيس القسم

 MARS 458مصائد األسماك وتربية

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ

هالة سلطان سيف العيسى ،جان كورنليس كواك ،محمد معروف الطاهر ،سهام ي.

القرضاوي  ،الكشميه سريراما ,يوسف محمد حيجي ,إبراهيم صالح النعيمي

-

أستاذ مشارك

12

إبراهيم أحمد زينل األنصاري ،حمد عبد الرحمن السعد الكواري ،أمينة سلطان جابر
الجابر ،خالد ماجد السعد ،نسرين عبداهلل الهاشمي ،عبد العلي م .صادق ،لميس عبد

3

الهادي شحادة ،حسن ابراهيم نمر ،عبداالله عبدالقادر داوود ،امجد شريم ,امينة علي

األحياء المائية
مقرر اختياري من التخصص

محمد الخال فخرو.

3

أستاذ مساعد

الرئيسي
مقرر اختياري من التخصص

حازم يحيى عبداهلل ،سعيد هاشم المير ،لطيفة النعيمي ، ،ياسر ه .عبد الرازق حسين

3
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محاضر

مالحظة هامة تتعلق باالعتماد:
يتم اعتماد برنامج البكالوريوس في الكيمياء من قبل الجمعية الكندية للكيمياء .والطلبة

مريم اليوسف

الذين يكملون برنامج الكيمياء سوف يكونون مؤهلين للحصول على شهادة من
الجمعية الكندية للكيمياء يؤكد تخرجهم من هذا البرنامج المعتمد منها ،فقط اذا اختاروا

نبذة عن قسم الكيمياء وعلوم األرض

تخصصا فرعيا في الجيولوجيا ،أو العلوم البيولوجية ،أو التغذية .ولن يتم إصدار أية
شهادة للطلبة الذين يكملون أي تخصصات فرعية األخرى لتحقيق متطلبات درجة

أنشئ قسم الكيمياء وعلوم األرض في عام  .1973ويقدم القسم شهادة البكالوريوس

برنامجهم .ومع ذلك ،فإن جميع الطلبة الذين أكملوا البرنامج بنجاح يحصلون على

في تخصص الكيمياء (للبنين والبنات) والتخصص الفرعي في الكيمياء (للبنين

درجة البكالوريوس في الكيمياء.

والبنات) والتخصص الفرعي في الجيولوجيا (للبنين) .كما يقدم برنامج الكيمياء أيضا
مقررات لمختلف البرامج في جامعة قطر بما في ذلك الهندسة الكيميائية ،والعلوم

مخرجات التعلم

البيولوجية و البيئية ،وتغذية اإلنسان ،والعلوم الحيوية الطبية ،والصيدلة .ويقدم برنامج

عند التخرج سوف يكون الطلبة قادرين على:

الجيولوجيا مقررات تمهيدية لمجموعة واسعة من الطلبة ،فضال عن مقررات ذات
مستوى متقدم للطلبة الذين يتخصصون تخصصا فرعيا في الجيولوجيا .والشك في أن



تحديد وتوصيف المركبات الكيميائية

برنامج الكيمياء يقدم خدمات للمجتمع القطري في عديد من الجوانب ،مثال من خالل



تطبيق المعرفة النظرية في حل المشاكل المتصلة بجميع مجاالت الكيمياء

تقديم االستشارات ،واقتراح الحلول للعديد من المشاكل العلمية ،وعقد الندوات،



استخدام التقنيات الحديثة للمختبرات بشكل فعال

والمحاضرات العامة .كما تقدم هيئة تدريس الكيمياء ورش العمل والتدريب للموظفين



إجراء البحوث في مجال الكيمياء وتطبيقاتها

في العديد من القطاعات .باإلضافة إلى ذلك ،فالعديد من خريجي برنامج الكيمياء



إظهار القدرة على العمل بفعالية ضمن فرق مع المهنيين من التخصصات
األخرى

يعملون كمعلمين في عدد من المدارس والمؤسسات األكاديمية.
ويتم اعتماد برنامج البكالوريوس للتخصص الرئيسي في الكيمياء من قبل الجمعية



الحديثة

الكندية للكيمياء ()2014-2009

بكالوريوس العلوم في الكيمياء



تطبيق قواعد السالمة في المختبرات الكيميائية



التواصل الفعال باستخدام مهارات االتصال اللفظي والمكتوبة واإللكترونية



تقييم أهمية االستمرار في الدراسة والتعلم مدى الحياة في مساراتهم
الكيميائية المهنية



األهداف


استخدام الطرق الرياضية والحسابية وتكنولوجيا المعلومات في الكيمياء

إظهار االلتزام بالقضايا األخالقية في مجال عملهم مثل تزوير البيانات،
والسرقات األدبية ،والتعدي على حقوق المؤلف

امتالك المعرفة األساسية لجميع المجاالت الرئيسية في الكيمياء الحديثة



البراعة في استخدام أحدث التقنيات المختبرية



امتالك المعرفة الالزمة لتطبيق األساليب الكمية والحسابية على المشاكل

الفرص

العملية


العمل كباحثين مبدعين ومختصين في حل المشاكل



ممارسة اإلجراءات المختبرية المأمونة وتقييم األثر البيئي للعمليات
كيميائية



تطوير مستوى عال من مهارات االتصال



فهم المسؤوليات األخالقية والمهنية ككيميائيين وكمواطنين

اختيار التخصص الرئيسي
حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص الكيمياء ،يجب على المتقدمين تحقيق
متطلبات الكليات واألقسام على الموقع التالي:
http://www.qu.edu.qa/students/admission/undergraduate/progra
m_requirements.php
ويشجع القسم الطلبة المهتمين بالعلوم على االنضمام لبرنامج الكيمياء.
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قطر غاز



راس غاز



شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)



شركة قطر لألسمدة (قافكو)



شركة قطر للصلب (قاسكو)



قطر للزيوت المحدودة (قالكو)



شركة قطر للكيماويات (كيو -كيم)



شركة قطر إلضافات الطاقة (قفاك)



شركة قطر للفينيل (كيو في سي)



شركة القطرية للصناعات التحويلية (كيو اي م سي)



و ازرة البيئة



قسم الطب الشرعي ،قوة األمن الداخلي



الهيئة الوطنية للصحة



المجلس األعلى للتعليم



و ازرة البلدية والتخطيط العمراني



مختبرات مكافحة المنشطات



 BIOL 101علم األحياء 1

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

مجموعة المتطلبات العامة اإلضافية للكلية/القسم ( 3ساعات

التخصص الرئيسي في الكيمياء

مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات التالية:

الكيمياء ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  41ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  41ساعة مكتسبة من مقررات التخصص
الرئيسي المطلوبة:

ما ال يقل عن  13ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
المساندة



ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة  33ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 102الكيمياء العامة 2



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 CHEM 104الكيمياء التجريبية العامة 2



 CHEM 211الكيمياء العضوية 1



 CHEM 212الكيمياء العضوية 2



 CHEM 213الكيمياء العضوية التجريبية



 CHEM 221الكيمياء غير العضوية 1



 CHEM 222الكيمياء غير العضوية التجريبية



 CHEM 231الكيمياء التحليلية 1



 CHEM 234الكيمياء التحليلية التجريبية



 CHEM 241الكيمياء الفيزيائية 1



 CHEM 242الكيمياء الفيزيائية التجريبية1



 CHEM 331الكيمياء التحليلية 2



 CHEM 341الكيمياء الفيزيائية 2



 CHEM 351الكيمياء الحيوية األساسية



 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية



 CHEM 442الكيمياء الفيزيائية التجريبية 2



 CHEM 462مشروع البحث

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 15ساعة مكتسبة)

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في مقررات التخصص

واآلداب.

الرئيسي االختيارية:

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة أدناه




 BIOL 101علم األحياء 1

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 41ساعة مكتسبة)

االختيارية




 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1
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 CHEM 311الكيمياء العضوية 3



 CHEM 312الكيمياء العضوية 4



 CHEM 315كيمياء البيئة



 CHEM 321الكيمياء غير العضوية 2



 CHEM 322الكيمياء غير العضوية 3



 CHEM 342الكيمياء الفيزيائية 3



 CHEM 375الكيمياء الصناعية



 CHEM 391الكيمياء التطبيقية



 CHEM 461موضوعات خاصة



 CHME 431عملية تكرير البترول



 CHME 433تكنولوجيا البتروكيماويات



االختيارية

مقررات التخصص الفرعي المطلوبة ( 12ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص
الفرعي المطلوبة:

متطلبات التخصص الرئيسي المساندة ( 13ساعة مكتسبة)


 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2



 CMPS 101مقدمة في علوم الحاسب



 PHYS 101الفيزياء العامة 1



 PHYS 103مختبر الفيزياء العامة



 PHYS 102الفيزياء العامة 2

ما ال يقل عن  8ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الفرعي



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 CHEM 102الكيمياء العامة 2



 CHEM 104الكيمياء التجريبية العامة 2



 CHEM 211الكيمياء العضوية 1

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص
الفرعي االختيارية من التالي:

متطلبات التخصص الفرعي ( 18ساعة مكتسبة)

يمكن للطلبة المسجلين في برنامج الكيمياء التسجيل في أي من التخصصات الفرعية

داخل الجامعة ،شريطة أن يكون العدد اإلجمالي للساعات الدراسية المكتسبة
للتخصص الفرعي هو  18ساعة .إذا سجل الطلبة تخصصا فرعيا ألقل من 18
ساعة مكتسبة ،فيجب عليهم أخذ مقررات إضافية كمقررات اختيارية حرة الستكمال
متطلبات  18ساعة مكتسبة.
من المهم أن نالحظ أن الطلبة الذين يكملون تخصصا فرعيا في الجيولوجيا ،أو في
العلوم البيولوجية ،أو في التغذية فقط سيكونون مؤهلين للحصول على شهادة من
الجمعية الكندية للكيمياء تؤكد انهم تخرجوا من برنامج الكيمياء المعتمد من الجمعية
الكندية .ولن يتم إصدار أية شهادة للطلبة الذين يكملون أي تخصص فرعي أخر
لتحقيق متطلبات درجة برنامجهم .وبالتالي ،نحن نشجع الطلبة على التسجيل في أي
من التخصصات الفرعية التالية من أجل تحقيق متطلبات البرنامج المعتمد من



 CHEM 221الكيمياء غير العضوية 1



 CHEM 222الكيمياء غير العضوية التجريبية



 CHEM 231الكيمياء التحليلية 1



 CHEM 234الكيمياء التحليلية التجريبية



 CHEM 241الكيمياء الفيزيائية 1



 CHEM 242الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1



 CHEM 212الكيمياء العضوية 2



 CHEM 213الكيمياء العضوية التجريبية



 CHEM 341الكيمياء الفيزيائية 2



 CHEM 351الكيمياء الحيوية األساسية



 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية



 CHEM 391الكيمياء التطبيقية

الجمعية الكندية للكيمياء:


التخصص الفرعي في العلوم البيولوجية



التخصص الفرعي في التغذية



التخصص الفرعي في الجيولوجيا

الخطة الدراسية
بكالوريوس العلوم في الكيمياء

التخصص الفرعي في الكيمياء

السنة األولى ( 32ساعة مكتسبة)

يوفر التخصص الفرعي في الكيمياء للطلبة المعرفة بالجوانب العامة للكيمياء ،ويتيح

الفصل رمز المقرر

لهم تطبيق هذه المعرفة في تخصصات أخرى.

الدراس

التخصص الفرعي في الكيمياء ( 18ساعة مكتسبة)

المكتسبة

ي

يجب على الطلبة الساعين للتخصص الفرعي في الكيمياء دراسة ما ال يقل عن 18

خريف ARAB 100

ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:


عنوان المقرر

الساعات

ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الفرعي المطلوبة
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لغة عربية 1

3

ENGL 202

لغة إنجليزية  1ما بعد التأسيسي

3

CHEM 101

الكيمياء العامة 1

CHEM 212

ربيع

3

 CHEM 213الكيمياء العضوية التجريبية

1

1

 CHEM 351الكيمياء الحيوية األساسية

3

MATH 101

حساب التفاضل والتكامل 1

3

 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية

1

DAWA

الثقافة االسالمية

3

 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

111
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

ARAB 200

لغة عربية 2

3

ENGL 203

لغة إنجليزية  - 2ما بعد

3

CHEM 102

الكيمياء العامة 2

CHEM 104

الكيمياء التجريبية العامة 2

1

الدراسي

MATH 102

حساب التفاضل والتكامل 2

3

خريف

BIOL 101

علم األحياء 1

الدراسي
خريف

المكتسبة
متطلب عام

3

3
16

 CHEM 222الكيمياء غير العضوية

1

التجريبية
 CHEM 241الكيمياء الفيزيائية 1

3

الساعات

 CHEM 242الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1

1

المكتسبة

 CHEM 331الكيمياء التحليلية 1

3

 CMPS 101مقدمة في علوم الحاسب
 CHEM 211الكيمياء العضوية 1

4

 CHEM 231الكيمياء التحليلية 1

2

 CHEM 234الكيمياء التحليلية التجريبية

1

 PHYS 101الفيزياء العامة 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

 CHEM 221الكيمياء العضوية 1

3

مقرر من التخصص الفرعي 1

15

3

السنة الثانية (— 30-31ساعة مكتسبة)
رمز المقرر

مقرر من التخصص الفرعي 2

3

السنة الثالثة ( 33-32ساعة مكتسبة)
3

عنوان المقرر

PHYS 103

مختبر الفيزياء العامة

1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

PHYS 102

الفيزياء العامة 2

3

16

التأسيسي

الفصل

الكيمياء العضوية 2

3

مقرر من التخصص الفرعي 3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

CHEM 341

الكيمياء الفيزيائية 2

CHEM 442

الكيمياء الفيزيائية التجريبية 2

1

مقرر اختياري من التخصص

3

مقرر اختياري من التخصص

16/15

الرئيسي
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17/16
3

الرئيسي

*3/2

*3/2

3

متطلب عام

3

التخصص الفرعي في الجيولوجيا

مقرر من التخصص الفرعي 4

3

التخصص الفرعي في الجيولوجيا يوفر للطلبة لمحة عامة عن المواضيع الرئيسية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

للنظام ،مما يسمح للطلبة بتطبيق هذه المعرفة في مجاالت أخرى.

16

التخصص الفرعي في الجيولوجيا ( 18ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة الساعين للتخصص الفرعي في الجيولوجيا دراسة ما ال يقل عن

السنة الرابعة ( 26ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

 18ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:

الساعات
المكتسبة

متطلب عام

خريف

مقرر اختياري من التخصص
الفرعي

CHEM
462

االختيارية

مقررات التخصص الفرعي المطلوبة ( 6ساعات مكتسبة)

*3/4

مشروع البحث
مقرر اختياري من التخصص

3

مقرر اختياري من التخصص

2

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص
الفرعي المطلوبة:

ربيع

متطلب عام
مقرر اختياري من التخصص
الفرعي

مقرر اختياري من التخصص



 GEOL 321الجيولوجيا البنائية والتكتونية الجغرافية

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص
الفرعي االختيارية:

14/15
3
*3/4
3

الرئيسي
مقرر اختياري من التخصص



 GEOL 101مبادئ الجيولوجيا العامة

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)

الرئيسي
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الفرعي

3

3

الرئيسي



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الفرعي المطلوبة

2



 GEOL 201البلورات والمعادن



 GEOL 211مبادئ علم المتحجرات



 GEOL 303الرواسب والترسيب



 GEOL 322المسح الميداني والجيولوجيا



 GEOL 332الجيوفيزياء



 GEOL 401الكيمياء الجغرافية



 GEOL 403الجيولوجيا االقتصادية



 GEOL 411جيولوجيا الجزيرة العربية وقطر



 GEOL 421جيولوجيا التصوير واالستشعار عن بعد



 GEOL 432جيولوجيا البترول



 GEOL 434الجيولوجيا المائية

الرئيسي
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

11/12

قسم العلوم الصحية
مبنى كلية علوم ،غرفة ( 125قسم البنات)

ستكون مقررات الطلبة المسجلين بالتخصص الفرعي للتغذية بساعتين مكتسبتين

الهاتف)+974( 4403-4800 :
البريد اإللكترونيhealth@qu.edu.qa :
الموقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/health :

136

رئيس القسم

العملية والتفكير النقدي ،ومهارات البحث والتواصل ،مع التركيز على الجانب
األخالقي في صناعة الرعاية الصحية .وخريجو هذا التخصص حريصون على

أسماء آل ثاني

مواصلة التعلم والتنمية المهنية والتأقلم مع التكنولوجيا المتغيرة واحتياجات المجتمع.
ويهدف تخصص العلوم الحيوية الطبية لمساعدة الطلبة على:

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ مشارك

عبد الحميد كركادي  ،نصر رزق ،عبدالمنعم صادق ،حسن عبد العزيز ،أسماء آل
ثاني ،حنان عبد الرحيم ،احمد مالكي ،محمود ناسي ،عبداللطيف الحسيني ،ماريا
كؤيستيانسن.

أستاذ مساعد

مروان أبو ماضي ،طاهرة العبيد ،الهام شريف ،أماندا براون ،غياث نصر اهلل ،حاتم



اكتساب المعرفة المتعلقة بمجال العلوم الحيوية الطبية



اكتساب المهارات العملية المتعلقة بالعمل في المختبرات



تطوير مهارات االتصال



تعزيز مهارات التفكير النقدي



توظيف تكنولوجيا المعلومات الحديثة المتعلقة بمجال الصحة



الحفاظ على األخالقيات والسلوك المهني العالي



إجراء البحوث المتعلقة بالعلوم الحيوية الطبية



االهتمام بمواصلة التعلم والتطور الوظيفي مدى الحياة

اختيار التخصص الرئيسي

زايد ،ابراهيم مصطفى

محاضر

يتم قبول الطالب مرتين خالل السنة الدراسية لكال من الفصل الدراسي في الخريف
والربيع بناء على المعايير المذكورة أعاله .تقوم الكلية بتقييم كل متقدم وفقا للمعايير

تاما ار العبدى ,مها عبداهلل حسن ابراهيم االصمخ ,امل احمد محمد عبداهلل الهيدوس

المذكورة أعاله لمراجعة المتقدمين وتحديد من سيتم قبوله .بمجرد القبول ،يتم توضيح
الخطة الدراسية للطالب التي يجب عليهم االلتزام بها.

مساعد تدريس
امنة خالد حمد عبد اهلل ال ثاني  ,يونيس انيي غنزغا باليس ,هالة محمدوفيق إبراهيم

القبول في تخصص العلوم الطبية الحيوية

برجل ,ماريا سكورو مايول علي ,رنا محمود الكردي ,شادية جامع عمر ,سنبل بشرى ,
تغريد حسن أحمد ابوندا ,تميم علي قايد هدوان ,زينه محمد زياد الجمل.

 .1استكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بجامعة قطر.

نبذة عن قسم العلوم الصحية

 .2الحصول على نسبة الشهادة الثانوية للسنة األخيرة  %75على األقل.
.3

استكمال  12ساعة دراسية معتمدة في العلوم العامة تشمل BIOL101
بتقدير ال يقل عن جيد.

لدى قسم العلوم الصحية ثالثة برامج رئيسية هي :العلوم الحيوية الطبية ،وتغذية
اإلنسان ،والصحة العامة .وتوفر هذه البرامج كيانا فريدا من التعاون الوثيق بين

متطلبات إضافية

تخصصات ال توجد في أي مكان آخر في البالد .وتنحصر رسالة قسم العلوم

يجب عل ى الطلبة دراسة مشروع بحثي نهائي قبل الفصل الدراسي األخير في

الصحية في تعزيز صحة الناس ورفاههم ،وبالتالي ،توفير أحدث المعارف واألساليب

البرنامج .كذلك ،يتطلب برنامج العلوم الحيوية الطبية أيضا من الطلبة دراسة مشروع

لتقييم الصحة ،وتوفير القدرات الوظيفية والعوامل المرتبطة بها بين المجموعات

التناوب السريري في مختبرات المستشفيات بالمنطقة .ويتم تنسيق دورات الممارسة

السكانية المختلفة .كذلك ،وضع تدابير جديدة لتعزيز الصحة والرفاه عن طريق توفير

السريرية هذه من قبل البرنامج وتشمل مقررات الفصل الدراسي األخير للطالب.

الكوادر المختصة والمدربة تدريبا جيدا للمجال الصحي .ويتم إنجاز ذلك من خالل
التدريس المكثف ،والخبرات العملية باإلضافة إلى البحث العلمي.

مخرجات التعلم

بكالوريوس العلوم في العلوم الحيوية الطبية
األهداف

تتمحور رسالة تخصص العلوم الحيوية الطبية بجامعة قطر حول توفير تعليم يمتاز
بالجودة ،بحيث يعد العلماء الطبيين المختصين والمسلحين بالمعرفة النظرية والمهارات
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إظهار المعرفة المفاهيمية في مجال الطب الحيوي



تطبيق التقنيات المختبرية األساسية في المختبرات الطبية الحيوية



االمتثال للوائح السالمة واالحتياطات العالمية



التواصل الفعال مع الزمالء والعمالء



حل المشاكل المتعلقة بالتناقضات في نتائج االختبار



إدماج بيانات المرضى لتقييم صحة نتائج االختبارات المعملية

تطبيق تكنولوجيا الحاسوب في معالجة البيانات المخبرية السريرية،

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية



الحفاظ على أخالقيات مهنية عالية



التأقلم الفعال ضمن عمل الفريق

التخصص الرئيسي في العلوم الحيوية الطبية



المشاركة في البحوث الطبية الحيوية



الحفاظ على المواقف اإليجابية تجاه التعلم مدى الحياة في مجال الطب

يجب على الطلبة اجتياز  135ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص العلوم



واإلبالغ عن البيانات واسترجاع المعلومات

الحيوية الطبية ،بما في ذلك ما يلي:

الحيوي



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  61ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية

الفرص



دكتور الطب الحيوي هو شخص ينفذ ويقيم االختبارات المعملية مستخدما مجموعة

ما ال يقل عن  37ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
المساندة

متنوعة من األساليب .وتوفر نتائج هذه االختبارات المعلومات الالزمة لتشخيص



المرض أو مراقبة عالج المرضى .وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى %70- 60

ما ال يقل عن  4ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية

من المعلومات التي تستخدم لعالج المرضى تأتي من المختبرات السريرية.
ويبدأ معظم علماء المختبرات السريرية حياتهم المهنية بالعمل في مختبر بمستشفى

برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

للرعاية الحثيثة أو مستشفى مجتمعية .ومع ذلك ،تتوفر أيضا فرص العمل في مكاتب
األطباء ،ومختبرات الصحة العامة ،والمختبرات المرجعية ،ومختبرات األبحاث،

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)

ومختبرات الطب الشرعي .كما تتوفر فرص العمل في الصناعة .وفي هذه المواقع
يمكن لعالم الطب الحيوي أن يشارك في البحث والتطوير إلنتاج األدوية والكواشف
الكيميائية ،أو غيرها من المنتجات البيولوجية.
مسار
ا
والعلوم الطبية الحيوية مناسبة ألي شخص لديه اهتمام قوي في العلوم ،ويريد
مهنيا في مجال الصحة مع حد أدنى من االتصال مع المرضى .وهذا الشخص سوف
قادر على العمل ضمن
ا
يستمتع بالعمل "الفعلي" في المختبرات .ويجب أن يكون
فريق ،ول ديه دوافع ذاتية ويؤدي عمله بشكل جيد تحت الضغوط .باإلضافة إلى ذلك،



 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 202لغة إنجليزية  -1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

ينبغي للمرء أن يكون بارعا في استخدام يديه ،وأن يهتم بالتفاصيل ويستمتع بالعمل

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

الدقيق.

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

االعتماد

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

وقد تم اعتماد برنامج العلوم الحيوية الطبية من قبل الوكالة األمريكية الوطنية العتماد

واآلداب.

علوم المختبرات السريرية للفترة من ابريل  2013إلى مارس  .2020وهذا هو
البرنامج األكاديمي األول خارج الواليات المتحدة الذي يحصل على االعتماد من
الوكالة األمريكية الوطنية العتماد علوم المختبرات السريرية.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

الوكالة األمريكية الوطنية العتماد علوم المختبرات السريرية



5600 N. River Rd.
Suite 720

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

Rosemont, IL 60018-5119

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة

773.714.8880
)773.714.8886 (FAX

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

www.naacls.org

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة
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متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 61ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  61ساعة مكتسبة من مقررات التخصص

متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية ( 4ساعات مكتسبة)

الرئيسي المطلوبة:


 BIOL 311البيولوجيا الجزيئية



 BIOM 301إدارة وسالمة المختبر وضبط الجودة



 BIOM 322علم األحياء الدقيقة الطبية



 BIOM 323علم الطفيليات الطبية



 BIOM 324علم الفيروسات الطبية



 BIOM 346الكيمياء السريرية



 BIOM 418األدوية والسموم



 BIOM 422التشخيص الميكروبيولوجي



 BIOM 426المناعة السريرية



 BIOM 444التشريح المرضي



 BIOM 446تحليل البول وسوائل الجسم



 BIOM 451أمراض الدم واإلرقاء



 BIOM 452الدمويات المناعية وبنك الدم



 BIOM 463علم الغدد الصماء



 BIOM 491الممارسة السريرية في الكيمياء



 BIOM 492الممارسة السريرية ألمراض الدم



 BIOM 493الممارسة السريرية للمناعة



 BIOM 494الممارسة السريرية لألحياء المجهرية



 BIOM 495الممارسة السريرية في الدمويات المناعية



 BIOM 496التنمية المهنية



 BIOM 497مشروع البحث

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  4ساعات مكتسبة من مقررات التخصص
الرئيسي االختيارية:




 BIOM 211تشريح جسم اإلنسان



 BIOM 212علم األنسجة البشرية



 BIOM 215فسيولوجيا اإلنسان



 BIOM 217وراثة بشرية



 BIOM 243مقدمة في علم األمراض



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1





 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية



 CMPS 101مقدمة في علوم الحاسب



 STAT 151مقدمة في اإلحصاء التطبيقي



 BIOM 411علوم الطب الشرعي



 CHEM 231الكيمياء التحليلية 1



 CHEM 234الكيمياء التحليلية التجريبية



 PHYS 110الفيزياء العامة لعلم األحياء



 PHYS 111الفيزياء العملية لعلم األحياء

رمز المقرر

عنوان المقرر
متطلب عام

 P Tالساعات
6

BIOL 101

علم األحياء 1

CHEM 101

الكيمياء العامة 1

3 0 3

CHEM 103

الكيمياء التجريبية

1 3 0

العامة 1

حساب التفاضل

والتكامل 1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

الدراسي

المتطلب

المكتسبة السابق

3 3 2

MATH 101

 CHEM 209أساسيات الكيمياء العضوية
 CHEM 351الكيمياء الحيوية األساسية



 BIOM 402موضوعات خاصة

الفصل األول (خريف)

الرئيسي اإلضافية:
 BIOL 241علم األحياء الدقيقة



 BIOM 401موضوعات خاصة

للبرنامج في الخريف

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  37ساعة مكتسبة من مقررات التخصص




 BIOM 400حلقة دراسية

الخطة الدراسية للعلوم الحيوية الطبية :للطالب المنضمين

متطلبات التخصص الرئيسي المساندة ( 37ساعة مكتسبة)

 BIOL 101علم األحياء 1



 BIOM 213علم األجنة

CHEM

101

3 0 4
16

الفصل الثاني (ربيع)

BIOM 211
139

متطلب عام

9

تشريح جسم

3 3 2

BIOL

اإلنسان
BIOM 212

علم األنسجة

101
3 3 2

البشرية
209CHEM

أساسيات

CHEM 352

التجريبية

BIOL
101

3 3 2

متطلب عام

CHEM

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

101

الكيمياء

الدراسي

and

العضوية

CHEM

الدراسي

رمز المقرر

18

BIOM 215
BIOM 217

وراثة بشرية

3 3 2

CMPS 101

مقدمة في علوم

3 2 3

BIOL 241

علم األحياء

3 0 3

BIOL

الدراسي

BIOL

 BIOM 324علم الفيروسات

2 0 2

 BIOM 346الكيمياء السريرية

4 3 3

CHEM

 BIOM 426المناعة السريرية

3 3 2

 BIOM 402موضوعات خاصة

2 0 2

 STAT 151مقدمة في اإلحصاء

3 3 2

التطبيقي

6

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

18

BIOL 311

الدراسي

BIOM 243

2 0 2

 BIOM 418األدوية والسموم

BIOL

 BIOM 463علم الغدد الصماء

101

14

3 0 3

2 0 2

BIOM

3 0 3

BIOM
215

األمراض
األساسية

BIOL

215

241

CHEM 351

BIOM

الفصل السادس (ربيع)

البيولوجيا الجزيئية 3 3 2

الكيمياء الحيوية

243

243

الفصل الرابع (ربيع)

مقدمة في علم

 P Tالساعات المتطلب
BIOM

الدقيقة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

18

351

101

متطلب عام

عنوان المقرر

الطبية

101

الحاسب

9

المكتسبة السابق

الفصل الثالث (خريف)
فسيولوجيا اإلنسان 3 3 2

351

الفصل الخامس (خريف)

103
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

الكيمياء الحيوية

1 3 0

CHEM

 BIOM 322علم األحياء الدقيقة

CHEM

الطبية

211

 BIOM 446تحليل البول وسوائل
140

4 3 3
2 3 1

BIOL

241

BIOM

الجسم
 BIOM 451أمراض الدم و

215
4 6 2

اإلرقاء
 BIOM 323علم الطفيليات الطبية 3 3 2

للمناعة
 BIOM 494الممارسة السريرية

BIOM
243

لألحياء المجهرية

BIOL

 BIOM 495الممارسة السريرية

241
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

 BIOM 496التنمية المهنية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

3 0 3

 BIOM 444التشريح المرضي

2 3 1

الدراسي

 BIOM 422التشخيص

2 3 1

الميكروبيولوجي

BIOM

322

 BIOM 452الدمويات المناعية

3 3 2

 BIOM 497مشروع البحث 1

3 0 3

Dept.

3 0 1

Dept.

متطلبات اختيارية

2

2

18

الفصل األول (ربيع)
رمز المقرر

451

عنوان المقرر

 P Tالساعات المتطلب
المكتسبة السابق

متطلب عام

App.

BIOL 101

او علوم الطب
الشرعي

علم األحياء 1

6
3 3 2

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3 0 3

 CHEM 103الكيمياء التجريبية

1 3 0

العامة 1

15

الدراسي

 MATH 101حساب التفاضل

CHEM
101

3 0 4

والتكامل 1

الفصل الثامن (ربيع)
 BIOM 491الممارسة السريرية

3 9 0

BIOM

 BIOM 492الممارسة السريرية

3 9 0

BIOM

ألمراض الدم
 BIOM 493الممارسة السريرية

452

للبرنامج في الربيع

BIOM
BIOM

في الكيمياء

3 9 0

BIOM

الخطة الدراسية للعلوم الحيوية الطبية :للطالب المنضمين

212

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

422

App.

وضبط الجودة

وبنك الدم

BIOM

المناعية

الفصل السا بع (خريف)
 BIOM 301إدارة وسالمة المختبر

3 9 0

في الدمويات

18

الدراسي

426

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

الدراسي

346

الفصل الثاني (خريف)

451
3 9 0

16

متطلب عام

BIOM

BIOM 211
141

6

تشريح جسم اإلنسان 3 3 2

BIOL

101
BIOM 212

علم األنسجة البشرية 3 3 2

 CHEM 352الكيمياء الحيوية
التجريبية

BIOL
101

 209CHEMأساسيات الكيمياء

3 3 2

العضوية

CHEM

9

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

101 and

19

الدراسي

103

الفصل الخامس (ربيع)

3 2 3

رمز المقرر

الحاسب
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

351

متطلب عام

CHEM
 CMPS 101مقدمة في علوم

1 3 0

CHEM

عنوان المقرر

 P Tالساعا
ت

18

المكتس

الدراسي

المتطلب
السابق

بة

الفصل الثالث (ربيع)

3 3 2

BIOL 241

BIOL 311

BIOM 215

فسيولوجيا اإلنسان

3 3 2

BIOL

 BIOM 322علم األحياء الدقيقة 4 3 3

BIOL 241

BIOM 217

وراثة بشرية

3 3 2

BIOL

2 0 2

BIOM 243

مقدمة في علم

2 0 2

101

الطبية

 BIOM 402موضوعات خاصة

101

 BIOM 446تحليل البول وسوائل 2 3 1

متطلب عام
مجموع الساعات

17

المكتسبة في الفصل

 BIOM 451أمراض الدم و
 BIOM 323علم الطفيليات

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

18

الدراسي

STAT 151

مقدمة في اإلحصاء

3 0 3

BIOL 241

علم األحياء الدقيقة

3 3 2

الفصل السادس (خريف)
BIOL

3 0 3

 BIOM 324علم الفيروسات

2 0 2

BIOM 243

 BIOM 346الكيمياء السريرية

4 3 3

CHEM

 BIOM 426المناعة السريرية

3 3 2

الطبية

101
األساسية

3 3 2

BIOL 241

الطبية

الفصل الرابع (خريف)

 CHEM 351الكيمياء الحيوية

4 6 2

BIOM 243

اإلرقاء

الدراسي

التطبيقي

BIOM 215

الجسم

األمراض
9

البيولوجيا الجزيئية

CHEM

351

211
142

BIOM 243

 BIOM 422التشخيص

2 3 1

 BIOM 495الممارسة السريرية

BIOM 322

الميكروبيولوجي
 BIOM 452الدمويات المناعية
وبنك الدم

3 9 0

في الدمويات
3 3 2

المناعية

BIOM 451

 BIOM 496التنمية المهنية

31 0 3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

الدراسي

الدراسي

14

الفصل السابع (ربيع)
 BIOM 301إدارة وسالمة

BIOM 452

Dept. App.

18

بكالوريوس العلوم في تغذية اإلنسان

3 0 3

المختبر وضبط

األهداف

الجودة

إعداد الخريجين لشغل وظائف مثل أخصائي التغذية الذين من شأنهم تعزيز مفهوم

 BIOM 444التشريح المرضي

2 3 1

BIOM 212

 BIOM 497مشروع البحث 1

3 0 3

Dept. App.

 BIOM 418األدوية والسموم

2 0 2

BIOM 215

 BIOM 463علم الغدد الصماء

3 0 3

BIOM 215

متطلبات اختيارية

2 0 3

التغذية السليمة وأثره على صحة ورفاهية األفراد والسكان في الشرق األوسط و في
أفريقيا.

شمال

تطوير الخريجين ذوو الخبرة في مجال التغذية السريرية لألطفال لتلبية احتياجات
الرعاية التغذوية لألطفال/المراهقين الذين لديهم زيادة في الوزن ،والسمنة ،والسكري،
وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية (في الغالب مرض الهوموسيستين يوريا).

اختيار التخصص الرئيسي

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص تغذية اإلنسان ،يجب على المتقدمين

او

تحقيق الحد األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص في الفصل الدراسي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل

للقبول .يجب على الطلبة اجتياز المقررات التالية BIOL 101:بتقدير  C+أو أعلى

15

واستكمال ما ال يقل عن  12ساعة دراسية معتمدة بمعدل تراكمي عام ..4.0/2.0

الدراسي

باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز جميع متطلبات البرنامج التأسيسي
أو تحقيق متطلبات الكفاءة في الجامعة.

الفصل الثامن (خريف)
 BIOM 491الممارسة السريرية

3 9 0

BIOM 346

 BIOM 492الممارسة السريرية

3 9 0

BIOM 451

في الكيمياء

متطلبات مواصلة الطالب الدراسة في برنامج تغذية اإلنسان
يجب على الطالب إكمال مشروع بحثي قبل الفصل الدراسي األخير في البرنامج.
يتطلب برنامج التغذية البشرية أيضا استكمال واجتياز برنامج مهني مكون من 20
ساعة معتمدة قبل التخرج.

ألمراض الدم
 BIOM 493الممارسة السريرية

3 9 0

BIOM 426

للمناعة
 BIOM 494الممارسة السريرية

مخرجات التعلم
3 9 0



BIOM 422

 CRD 1.1اختيار المؤشرات المناسبة وقياس مدى تحقق المخرجات
السريرية والبرامجية ،والجودة ،واإلنتاجية ،واالقتصادية أو غيرها من

لألحياء المجهرية

النتائج

143



 CRD1.2تطبيق المبادئ التوجيهية القائمة على األدلة ،والمراجعات



المنهجية والمؤلفات العلمية (مثل أدلة  ADAلمكتبة التحليل ،وقاعدة

لألف ارد والجماعات والسكان من مختلف األعمار والحاالت الصحية ،في

بيانات كوكران للمراجعات المنهجية وو ازرة الصحة والخدمات البشرية

مجموعة متنوعة من الحاالت

األمريكية ،ووكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة ،والموقع االلكتروني



 CRD. 3.1تنفيذ عملية العناية التغذوية واستخدام لغة تغذية موحدة



 CP 3.1.a.تقييم الحالة التغذوية لألفراد والجماعات والسكان في

لتبادل المعلومات التوجيهية الوطنية) في عملية ونموذج الرعاية التغذوية

مجموعة متنوعة من إعدادات الرعاية حيث يتم تقديم الرعاية التغذوية أو

وغيرها من مجاالت ممارسات التغذية

سيتم تقديمها

 CRD 1.3تقييم البرامج والمنتجات والخدمات والرعاية باستخدام أدلة أو



بيانات مناسبة

 CP 3.1.b.تشخيص المشاكل التغذوية ووضع بيانات عن المشكلة،
والمسببات ،واألعراض والعالمات



 CRD1.4تقييم البحوث الناشئة بهدف التطبيق في الممارسات التغذوية



 CRD. 1.5اجراء المشاريع البحثية باستخدام األساليب البحثية المناسبة،

التشخيص التغذوي ،ووضع وصفة طبية تغذوية ،وتحديد األهداف واختيار

واإلجراءات األخالقية والتحليل اإلحصائي

وادارة التدخالت التغذوية





 CRD. 2.1الممارسة في اطار االمتثال للوائح الفيدرالية الحالية والنظم



والقوانين األساسية للدولة ،طبقا لما هو مالئم ووفقا لمعايير االعتماد




أخالقيات مهنة التغذية
 CRD 2.2إظهار مهارات الكتابة المهنية في إعداد البالغات المهنية

لتثقيف الجماهير ،وتدريب الموظفين والتسويق


والسياسات واإلجراءات)
 CRD 2.3تصميم وتنفيذ وتقييم العروض التقديمية التي تعرض تجارب

يتعلق بالذوق والراحة واالقتصاد مع التغذية ،وسالمة الغذاء والرسائل

الحياة ،والتنوع الثقافي والخلفية التعليمية للجمهور المستهدف

والتدخالت التغذوية

 CRD. 2.4استخدام التعليم ومهارات المشورة الفعالة لتسهيل تغيير





 CRD 3.4تقديم إجابات تحترم المستهلك على أساس علمي على
األسئلة المتعلقة باالتجاهات الناشئة

 CRD. 2.5المشاركة الفعالة والعمل الجماعي والمساهمات ضمن



المجموعات


 CRD 3.3تطوير وتقديم منتجات أو برامج أو خدمات تعزز صحة
المستهلك ،ورفاهه وادارة أنماط الحياة ،مع إدراج رغبات المستهلك فيما

السلوك


 CRD. 3.2تطوير واظهار مهارات االتصال الفعال باستخدام المهارات
الشفهية ،ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمطبوعة وااللكترونية

(مثل المخطوطات والبحوث ،ومقترحات المشاريع ،والمواد التعليمية،


 CP 3.1.d.رصد وتقييم المشاكل ،ومسببات ،وعالمات ،وأعراض،
وتأثير التدخالت على التشخيص التغذوي

ونطاق  ADAإلطار الممارسة التغذوية ،ومعايير األداء المهني ومدونة


 CP 3.1.c.تخطيط وتنفيذ التدخالت التغذوية لتشمل تحديد أولويات

 CRD 3.5تنسيق المشتريات ،واإلنتاج والتوزيع والخدمات للسلع
والخدمات

 CRD 2.6تعيين أنشطة رعاية المرضى المناسبة لـ  DTRsو/أو



 CRD 3.6وضع وتقييم الوصفات ،والصيغ والقوائم الغذائية في إطار

موظفي الدعم للنظر في احتياجات المريض/العميل أو الوضع ،وقدرة

القبول والقدرة على تحمل التكاليف التي تستوعب احتياجات التنوع الثقافي

موظفي الدعم ،وقانون الوالية القضائية ،والمبادئ التوجيهية للممارسة

والصحي لمختلف السكان والمجموعات واألفراد

والسياسات داخل المنشأة



 CRD 4.1استخدام العمليات واألدوات التنظيمية إلدارة الموارد البشرية

 CRD 2.7تحويل العمالء والمرضى الى مهنيين وخدمات أخرى عندما



 CRD 4.2تنفيذ مهام اإلدارة المتعلقة بالسالمة واألمن والصرف الصحي

تتجاوز االحتياجات النطاق الفردي للممارسة


 CRD 2.8تطبيق مبادئ القيادة بفعالية لتحقيق النتائج المرجوة



 CRD 2.9تقديم الخدمات في المنظمات المهنية والمجتمعية



التي تؤثر على الموظفين والعمالء والمرضى والمرافق والمواد الغذائية


 CRD. 4.3المشاركة في أنشطة السياسة العامة ،بما في ذلك المبادرات
التشريعية والتنظيمية

 CRD 2.10إقامة عالقات تعاونية مع الجهات المعنية الداخلية



 CRD 4.4اجراء أنشطة إدارة الجودة السريرية وخدمة العمالء

والخارجية ،بما في ذلك المرضى والعمالء ومقدمي الرعاية واألطباء



 CRD 4.5استخدام التكنولوجيا المعلوماتية الحالية لتطوير وتخزين
واسترجاع ونشر المعلومات والبيانات

والممرضين وغيرهم من المهنيين الصحيين ،وموظفي اإلدارة والدعم،
لتسهيل األهداف الفردية والتنظيمية



 CP 4.6تحليل جودة البيانات المالية أو اإلنتاجية ووضع خطة للتدخل



 CRD 2.11إظهار السمات المهنية داخل الثقافات التنظيمية المختلفة



 CRD 4.7اقتراح اإلجراءات وتطبيقها حسب االقتضاء في مواقع



 CRD 2.12اجراء التقييم الذاتي ،ووضع الغايات واألهداف ،واعداد

الممارسة المختلفة للحد من النفايات وحماية البيئة

مشروع حزمة التطوير المهني كما حددتها لجنة التسجيل للتغذية




 CP 2.13.إظهار الجرأة ومهارات التفاوض مع احترام تجارب الحياة،

 CRD 4.8اجراء دراسات الجدوى للمنتجات أو البرامج أو الخدمات مع
النظر في التكاليف والفوائد

والتنوع الثقافي والخلفية التعليمية



 CRD 4.9الحصول على وتحليل البيانات المالية لتقييم ضوابط الميزانية
وتعظيم النتائج المالية
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مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

 CRD 4.10وضع خطة عمل لمنتج أو برنامج أو خدمة بما في ذلك
وضع الميزانية ،واحتياجات التوظيف ،ومتطلبات المرفق والمعدات واللوازم

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

الفرص

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

كخريج من قسم تغذية اإلنسان ،لديك العديد من الفرص الوظيفية .فالمقررات المتنوعة

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

في العلوم االجتماعية والعلوم البيولوجية التي يتم إدماجها مع مقررات تغذية اإلنسان

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

تعدك للعديد من الخيارات المهنية .وكاختصاصي تغذية ،تتمحور الفرص الوظيفية

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

األساسية حول التغذية السريرية والتغذية المجتمعية أو إدارة الخدمات الغذائية.

واآلداب.

والمثال على المؤسسات التي لديها فرض مهنية لخريجي التغذية:


مؤسسة حمد الطبية



أسباير



مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع



السدرة



الجمعية القطرية للسكري



المجلس األعلى للصحة في قطر



الرعاية الصحية األولية



العيادات الخاصة

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)
مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من مقررات التخصص

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

الرئيسي المطلوبة:

التخصص الرئيسي في تغذية اإلنسان
يجب على الطلبة اجتياز  132ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص تغذية
اإلنسان ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية



ما ال يقل عن  48ساعة مكتسبة في متطلبات التغذية وعلم التغذية



ما ال يقل عن  10ساعة مكتسبة في متطلبات علوم وتكنولوجيا االغذية



ما ال يقل عن  29ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي




 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



 NUTR 335األيض الغذائي 1



 NUTR 336األيض الغذائي 2

التغذية وعلم التغذية:

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)
 ARAB 200لغة عربية 2



 NUTR 321الكيمياء الغذائية

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  48ساعة مكتسبة من مجموعة متطلبات

برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)




 NUTR 231تغذية اإلنسان

مجموعة متطلبات التغذية وعلم التغذية ( 48ساعة مكتسبة)

المساندة

 ARAB 100لغة عربية 1



 NUTR 221مبادئ علوم الغذاء والتغذية
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 NUTR 320مدخل إلى التغذية والممارسات الغذائية



 NUTR 329التثقيف الغذائي و االتصال



 NUTR 338التغذية على مدى الحياة



 NUTR 340تقييم الحالة الغذائية



 NUTR 439تخطيط الوجبات وتقييمها



 NUTR 450تغذية عالجية 1



 NUTR 451تغذية عالجية 2



 NUTR 454مختبر تغذية عالجية 1



 NUTR 453مختبر التغذية الطبية 2



 NUTR 456قضايا مهنية في علم التغذية والغذاء



 NUTR 457الصحة العامة والتغذية



 NUTR 490مقرر رئيسي شامل

يجب على الطلبة الساعين للتخصص الفرعي في تغذية اإلنسان دراسة ما ال يقل عن



 NUTR 491حلقة دراسية في التغذية

 18ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:



 NUTR 492مناهج البحث في التغذية



 NUTR 494التدريب الميداني في التغذية 1



 NUTR 495التدريب الميداني في التغذية2



ما ال يقل عن  8ساعات مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي
االجبارية



ما ال يقل عن  10ساعات مكتسبة في مجموعة التخصص الفرعي
االختيارية

مجموعة علوم وتكنولوجيا االغذية ( 10ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  10ساعات مكتسبة من مجموعة علوم

مجموعة متطلبات التخصص الفرعي ( 8ساعات مكتسبة)

وتكنولوجيا االغذية:

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  8ساعات مكتسبة في مجموعة متطلبات



 NUTR 319كميات ومعدات إنتاج الغذاء

التخصص الفرعي االجبارية:



 NUTR 441سالمة األغذية وضبط الجودة



 NUTR 221مبادئ علوم الغذاء والتغذية



 NUTR 442ادارة الخدمات الغذائية 1



 NUTR 231تغذية اإلنسان



 NUTR 443ادارة الخدمات الغذائية 2



NUTR 321الكيمياء الغذائية

مقررات التخصص الرئيسي المساندة ( 29ساعة مكتسبة)

مجموعة التخصص الفرعي االختيارية ( 10ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  29ساعة مكتسبة من مقررات التخصص

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  10ساعات مكتسبة في مجموعة التخصص

الرئيسي المساندة:


 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 CHEM 209أساسيات الكيمياء العضوية  CHEM 351الكيمياء

الفرعي االختيارية:

الحيوية األساسية


 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية



 BIOL 101علم األحياء 1



 BIOL 241علم األحياء الدقيقة



 BIOM 211تشريح جسم اإلنسان



 BIOM 215فسيولوجيا اإلنسان



 BIOM 217وراثة بشرية



 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1



 NUTR 319كميات ومعدات إنتاج الغذاء



 NUTR 329التثقيف الغذائي و االتصال



 NUTR 335األيض الغذائي 1



 NUTR 336األيض الغذائي 2



 NUTR 338التغذية على مدى الحياة



 NUTR 441سالمة األغذية وضبط الجودة



 NUTR 442ادارة الخدمات الغذائية 1



 NUTR 457الصحة العامة والتغذية



 NUTR 443ادارة الخدمات الغذائية 2

التخصص الفرعي في تغذية اإلنسان

الخطة الدراسية لتغذية االنسان

التخصص الفرعي في تغذية اإلنسان يزود الطلبة بالمعرفة المتعلقة بالكيمياء الحيوية

بكالوريوس العلوم في تغذية االنسان

التغذوية ،والهضم ،وامتصاص الغذاء والتمثيل الغذائي .وسيتمكن الطلبة من دراسة
دور التغذية في جميع مراحل الحياة ،وكذلك دراسة التأثيرات االجتماعية واالقتصادية

السنة األولى ( 31ساعة مكتسبة)

على التغذية .ويعرف التخصص الفرعي في تغذية اإلنسان الطلبة أيضا بعلوم الغذاء
وتطبيقاتها في صناعة األغذية.

الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

التخصص الفرعي في تغذية اإلنسان ( 18ساعة مكتسبة)

146

الساعات
المكتسبة

CHEM 101

الكيمياء العامة 1

3

CHEM 103

الكيمياء التجريبية العامة 1

1

BIOL 101

علم األحياء 1

3

 NUTR 335األيض الغذائي 1

2

متطلب عام

3

 NUTR 320مدخل إلى التغذية

1

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

والممارسات الغذائية

16

CHEM 209

أساسيات الكيمياء العضوية

BIOL 241

علم األحياء الدقيقة

3

BIOM 211

تشريح جسم اإلنسان

3

متطلب عام

3

الدراسي

متطلب عام

3

خريف

الفصل

رمز المقرر

الدراسي

الفصل

15

خريف

BIOM 215

فسيولوجيا اإلنسان

 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية

1

 NUTR 221مبادئ علوم الغذاء والتغذية

2

متطلب عام

3

متطلب عام

3

ربيع

18

 NUTR 231تغذية اإلنسان

3

 NUTR 321الكيمياء الغذائية

3

الساعات
المكتسبة

 NUTR 439تخطيط الوجبات وتقييمها

2

 NUTR 340تقييم الحالة الغذائية

3

 NUTR 338التغذية على مدى الحياة

3

 NUTR 319كميات ومعدات إنتاج الغذاء

3

وراثة بشرية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

 CHEM 351الكيمياء الحيوية األساسية

عنوان المقرر

 NUTR 336األيض الغذائي 2

3

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

رمز المقرر

BIOM 217

المكتسبة
 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

15

السنة الثالثة ( 32ساعة مكتسبة)

السنة الثانية ( 33ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

متطلب عام

3

2
16

 NUTR 329التثقيف الغذائي و االتصال

2

 NUTR 450تغذية عالجية 1

3

 NUTR 454مختبر تغذية عالجية 1

1

 NUTR 492مناهج البحث في التغذية

1

 NUTR 442ادارة الخدمات الغذائية 1

2

 NUTR 456قضايا مهنية في علم التغذية

1

والغذاء
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متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

بكالوريوس العلوم في برنامج الصحة العامة

16

نبذة عن البرنامج

السنة الرابعة ( 26ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

 NUTR 441سالمة األغذية وضبط

3

 NUTR 451تغذية عالجية 2

3

 NUTR 491حلقة دراسية في التغذية

1

 NUTR 457الصحة العامة والتغذية

3

 NUTR 490مشروع تخرج

3

 NUTR 443إدارة الخدمات الغذائية 2

2

 NUTR 494التدريب الميداني في التغذية

والبرامج والخدمات التي تدعم الحياة الصحية للسكان في دولة قطر .وتقوم هذه

المكتسبة

 NUTR 453مختبر تغذية عالجية 2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات
1

الجودة

تم تصميم بكالوريوس العلوم في الصحة العامة لتعزيز تطوير السياسات العامة
الدرجة العلمية بإعداد الطلبة لالنضمام إلى حقل متعدد التخصصات في مجال
الصحة العامة ،التي تتناول توزيع ومحددات حاالت الصحة والمرض عند السكان،
فضال عن التدخالت المناسبة والفعالة لمعالجتها .وال شك في أن نهج الصحة العامة
يتجاوز التركيز على مستوى الطب السريري الفردي ،وذلك من خالل التصدي
لمجموعة واسعة من العوامل الصحية الوقائية وتطوير السياسات العامة التي تؤثر
بشكل إيجابي على صحة اإلنسان سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي.
وسيقوم الطلبة في هذا البرنامج بأخذ مقررات تغطي مجاالت المعرفة األساسية
للصحة العامة ،وهي علم األوبئة ،واإلحصاء الحيوي ،وعلوم الصحة البيئية ،وادارة
الخدمات الصحية ،والعلوم االجتماعية والسلوكية .كما سيتم اعداد طلبة البكالوريوس
في برنامج الصحة العامة بشكل جيد لمواصلة الدراسات العليا في برنامج الماجستير
في الصحة العامة و/أو التخصصات األخرى ذات الصلة.
ونحن ملتزمون بتقديم منهج مبتكر سيتم تحديثها بشكل مستمر بما يتماشى مع
االحتياجات المحلية واالتجاهات الدولية المتعلقة بهذا التخصص ،وينقسم البرنامج إلى
مسارين تخصصيين:
 .1إدارة الصحة

16

 .2التثقيف الصحي

10

بكالوريوس العلوم في برنامج الصحة العامة

1
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

10

الرسالة
رسالة برنامج الصحة العامة هي توفير القيادة في التعليم والتثقيف المتعلق بالصحة

السنة الخامسة ( 10ساعات مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

العامة وتسهيل تطوير سياسات صحية فعالة على الصعيدين الوطني واإلقليمي على

عنوان المقرر

الساعات

 NUTR 495التدريب الميداني في التغذية 2

10

حد سواء .وعبر التعلم التجريبي العالي الجودة والبحوث ذات الصلة ،فإن هذا البرنامج
يقوم بتعزيز مفاهيم وممارسات تعزيز الصحة والوقاية من األمراض ،وصنع سياسة

المكتسبة

عقالنية ،واإلدارة الفعالة والكفؤة للخدمات والبرامج الصحية الوقائية والعالجية.

األهداف

أهداف برنامج الصحة العامة هي:
 .1تزويد الطلبة بالتعليم الشامل في مجال المعايير الدولية للصحة العامة
 .2تعليم الطلبة المفاهيم والممارسات للتثقيف الصحي والوقاية من األمراض
وتعقيدات القضاء على الفوارق الصحية في التجمعات البشرية
 .3تسليح الطلبة بالقدرة على تحليل السياسات والتدخالت الصحية العامة،
وتقييم مدى فعاليتها واقتراح البدائل الممكنة
 .4تعليم الطلبة أساسيات تنظيم الخدمات الصحية ،والتمويل ،وتقديم الخدمات
والتقييم
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اختيار التخصص الرئيسي

الحكومية) ،وذلك في مجال البحوث الصحية ،وتخطيط برنامج الصحة ،وصياغة
السياسات ،والتقييم واإلدارة ،وتقييم البرامج والتثقيف الصحي.

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص العلوم الصحة العامة  ،يجب على

ويمكن لخريجي برنامج الصحة العامة العمل في:

المتقدمين تحقيق الحد األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص في الفصل
الدراسي للقبول .ويجب على الطلبة اجتياز  12ساعة مكتسبة تتضمنSTAT ، :
 101بتقدير  Cأو أعلى و بمعدل تراكمي ال يقل عن  .2.0باإلضافة إلى ذلك،
يجب على المتقدمين اجتياز جميع متطلبات البرنامج التأسيسي أو تحقيق متطلبات
الكفاءة في الجامعة.



مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة



المدارس والجامعات



مراكز البحوث



الجمعيات الصحية غير الحكومية



المنظمات التنموية الوطنية والدولية

مخرجات التعلم
مخرجات التعلم األساسية للبرنامج هي كما يلي:

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

مخرجات التعلم األساسية (مشتركة لجميع مسارات التخصص):
 .1تطبيق مفاهيم الصحة العامة كمجال واسع ومعقد للممارسة المهنية

التخصص الرئيسي في الصحة العامة

والتحقيق ،مع الرجوع بشكل خاص للسياق المحلي
 .2تحليل مشاكل الصحة العامة المحلية والدولية مع االستدالالت من التاريخ

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص الصحة

في تطور مجال الصحة العامة

العامة ،بما في ذلك ما يلي:

 .3دراسة القضايا األخالقية ذات الصلة بممارسة الصحة العامة ،خاصة
لكونها تنطبق على الخصوصيات المحلية ،وتبرير اتجاهات العمل



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة

المقترحة



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية

 .4تطبيق المهارات البحثية لتوليد األسئلة بشكل جيد والنهج الصحيحة
لإلجابة عليها  -بما في ذلك المسائل البحثية ،ومصادر البيانات،



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
المساندة

والمنهجيات المناسبة
 .5تقييم األدلة المستخدمة لتنفيذ وتقييم التدخالت الصحية العامة



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية

 .6التواصل بشكل فعال حول قضايا الصحة العامة
باإلضافة إلى نتائج التعلم المشتركة لجميع مسارات التخصص ،سيقوم الطلبة من



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات مسار التخصص



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية الحرة

خالل التخصص في مسار التخصص في التثقيف الصحي بتطوير القدرة على:


تصميم استراتيجيات وتدخالت التثقيف الصحي



تقييم مدى مالءمة وتأثير استراتيجيات وتدخالت التثقيف الصحي

برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)

باإلضافة إل ى نتائج التعلم المشتركة لجميع مسارات التخصص ،سيقوم الطلبة في
مسار التخصص في إدارة الصحة بتطوير القدرة على:


إظهار المهارات القيادية في مجال الصحة العامة



تطبيق نظريات ومفاهيم اإلدارة على قضايا الصحة العامة



إظهار المعرفة باإلدارة الفعالة لبرامج وتدخالت الصحة العامة



إظهار المعرفة باإلدارة الفعالة لخدمات الصحة العامة



 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

الفرص

بكالوريوس العلوم في الصحة العامة سيقوم بإعداد الطلبة للمزيد من الدراسات العليا

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

ونظر لمسارات التخصص
ا
ولمسار مهني في مجال الصحة العامة على حد سواء.

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة

المحددة في البرنامج ،فمن المتوقع أن يجد الطلبة فرص العمل في منظمات الرعاية

بمجموعة اإلنسانيات واآلداب متضمنا ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة مدرجة في

الصحية وكذلك في مؤسسات خارج القطاع الصحي (مثل المدارس والمنظمات غير

149

المجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة



 PUBH 221قضايا الصحة المعاصرة

اإلنسانيات واآلداب.



 PUBH 305تلوث الهواء وصحة اإلنسان



 PUBH 420تصميم نظم تقييم البرامج



 PUBH 421التثقيف الصحي والوقاية من األمراض للنساء على مدى

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

الحياة

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)



 PUBH 426علم الوقاية



 PUBH 439تأهب الصحة العامة



 POPL 300المبادئ واألدوات للسياسات القائمة على األدلة



 POPL 340السلوك التنظيمي واإلدارة في هيئات الخدمة العامة

مسار التخصص في التثقيف الصحي ( 24ساعة مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة من متطلبات مسار

التخصص في التثقيف الصحي.

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 33ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة المقررات التالية:


 PUBH 101مبادئ وممارسات الصحة العامة



 PUBH 201الصحة البيئية واألمراض



 PUBH 202السلوك الصحي والمجتمع



 PUBH 205مناهج البحث للصحة العامة



 PUBH 241اإلحصاء والصحة العامة



 PUBH 301أخالقيات الصحة العامة



 PUBH 303علم األوبئة



 PUBH 306إدارة الصحة العامة وتطوير السياسات



 PUBH 320التواصل الصحي



 PUBH 390الخبرة الميدانية



 PUBH 499مقرر رئيسي شامل

مجموعة متطلبات مسار التخصص في التثقيف الصحي ( 24ساعة

مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة المقررات التالية:


 PUBH 221قضايا الصحة المعاصرة



 PUBH 222أسس التثقيف الصحي



 PUBH 310طرق تقييم احتياجات برامج التثقيف الصحي



 PUBH 312التخطيط لبرامج التثقيف الصحي



 PUBH 314تطبيقات عملية للتثقيف الصحي



 PUBH 325علم األوبئة الغذائية



 PUBH 421التثقيف الصحي والوقاية من األمراض للنساء على مدى
الحياة

متطلبات التخصص الرئيسي المساندة ( 12ساعة مكتسبة)



 PUBH 426علم الوقاية



 NUTR 221مبادئ علوم الغذاء والتغذية

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص
الرئيسي المساندة:
•

 STAT 101االحصاء 1

•

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

•

 CHEM 103الكيمياء العامة التجريبية 1

•

 BIOL 110البيولوجية البشرية

•

 BIOM 243مقدمة في علم األمراض

الخطة الدراسية لمسار التخصص في التثقيف الصحي
بكالوريوس العلوم في الصحة العامة
السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

الدراسي

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص

الرئيسي االختيارية من بين التالي:


 PUBH 200الصحة الدولية والمجتمع العالمي



 PUBH 206تصنيف األمراض



 PUBH 208جودة الرعاية الصحية

رمز المقرر

عنوان المقرر

خريف
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الساعات
المكتسبة

متطلب عام اختياري 1

3

متطلب عام اختياري 2

3

متطلب عام اختياري 3

3

 PUBH 205مناهج البحث للصحة العامة

3

BIOL 110

البيولوجية البشرية

3

 PUBH 241اإلحصاء والصحة العامة

3

STAT 101

االحصاء 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

15

متطلب عام اختياري 4

3

متطلب عام اختياري 5

3

متطلب عام اختياري 6

3

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

1

BIOM 243

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)

مقدمة في علم األمراض

2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

الفصل
الدراسي
خريف

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

المكتسبة
 PUBH 301أخالقيات الصحة العامة

3

 PUBH 303علم األوبئة

3

 PUBH 306إدارة الصحة العامة وتطوير

3

السياسات

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

رمز المقرر

 PUBH 222أسس التثقيف الصحي

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 PUBH 320التواصل الصحي

3

 PUBH 390الخبرة الميدانية

3

 PUBH 310طرق تقييم احتياجات برامج

3

ربيع

الساعات

 PUBH 221قضايا الصحة المعاصرة

3

15

المكتسبة
متطلب عام اختياري 7

3

متطلب عام اختياري 8

3

متطلب عام اختياري 9

3

التخصص الرئيسي 1

3

مقرر اختياري من التخصص

 PUBH 101مبادئ وممارسات الصحة

التثقيف الصحي
مقرر اختياري من

العامة
 PUBH 202السلوك الصحي والمجتمع

ربيع

عنوان المقرر

الساعات

3
3

الرئيسي 2
3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

متطلب عام اختياري 10

3

متطلب عام اختياري 11

3

 PUBH 201الصحة البيئية واألمراض

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
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رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

خريف

 NUTR 221مبادئ علوم الغذاء والتغذية

2

 PUBH 421التثقيف الصحي والوقاية من

3

األمراض للنساء على مدى

الحرة بالجامعة من المقررات خارج تخصص الصحة العامة

3

الخطة الدراسية لمسار التخصص في إدارة الصحة
بكالوريوس العلوم في الصحة العامة

3

الرئيسي 3
اختياري حر 1

3

اختياري حر 2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

17

 PUBH 325علم األوبئة الغذائية

3

 PUBH 426علم الوقاية

3

 PUBH 314تطبيقات عملية للتثقيف الصحي

1

اختياري حر 3

3

ربيع

 PUBH 499مشروع تخرج
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي



 PUBH 439تأهب الصحة العامة

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية

الصحي
مقرر اختياري من التخصص



 PUBH 430اقتصاديات الصحة

المقررات االختيارية الحرة ( 9ساعات مكتسبة)

الحياة
 PUBH 312التخطيط لبرامج التثقيف



 PUBH 420تصميم نظم تقييم البرامج

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

المكتسبة

الدراسي
متطلب عام اختياري 1

3

خريف

متطلب عام اختياري 2

3

متطلب عام اختياري 3

3

BIOL 110

البيولوجية البشرية

3

STAT 101

االحصاء 1

3

3
13

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

مسار التخصص في إدارة الصحة ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة معتمدة من متطلبات مجموعة

مسار التخصص في إدارة الصحة

متطلبات مجموعة مسار التخصص في إدارة الصحة ( 24ساعة

مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة الدورات التالية:


 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي



 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 MAGT 302إدارة الموارد البشرية



 PUBH 230التخطيط االستراتيجي والتسويق



 PUBH 338اإلدارة المالية للرعاية الصحية

عنوان المقرر

الساعات

متطلب عام اختياري 4

3

متطلب عام اختياري 5

3

متطلب عام اختياري 6

3

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

1

BIOM 243
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15

مقدمة في علم األمراض

2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي

رمز المقرر

خريف

عنوان المقرر

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
الساعات
المكتسبة

متطلب عام اختياري 7

3

متطلب عام اختياري 8

3

متطلب عام اختياري 9

3

 PUBH 101مبادئ وممارسات الصحة

ربيع

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

متطلب عام اختياري 11
 PUBH 201الصحة البيئية واألمراض

3

 PUBH 205مناهج البحث للصحة العامة

3

 PUBH 241اإلحصاء والصحة العامة

3

الدراسي

الفصل

الدراسي
خريف

15

خريف

المكتسبة
 PUBH 301أخالقيات الصحة العامة
 PUBH 303علم األوبئة

3

 PUBH 306إدارة الصحة العامة وتطوير

3

 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي

3

 MAGT 101مبادئ اإلدارة

3

السياسات

رمز المقرر

عنوان المقرر

15

ربيع

الساعات
المكتسبة

 PUBH 338اإلدارة المالية للرعاية الصحية

3

 PUBH 420تصميم نظم تقييم البرامج

3

 PUBH 430اقتصاديات الصحة

3

مقرر اختياري من التخصص

3

اختياري حر 1

3

الرئيسي 2

الساعات
3

3

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

 MAGT 302إدارة الموارد البشرية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

3

رمز المقرر

 PUBH 230التخطيط والتسويق االستراتيجي

3

الرئيسي 1

3

متطلب عام اختياري 10

عنوان المقرر

 PUBH 390الخبرة الميدانية

3

3

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 PUBH 320التواصل الصحي

3

مقرر اختياري من التخصص

العامة
 PUBH 202السلوك الصحي والمجتمع

15

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

 PUBH 439تأهب الصحة العامة

3

مقرر اختياري من التخصص

3

الرئيسي 3
اختياري حر 2

3

اختياري حر 3

3

 PUBH 499مشروع تخرج
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
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3
15

قسم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء

نبذة عن قسم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء

مبنى كلية اآلداب والعلوم

تم دمج أقسام الرياضيات ،والفيزياء واإلحصاء في قسم واحد في سبتمبر ،2004

ممر  ،1غرفة ( A105قسم البنين)

والذي نمى في الحجم والعدد ليشمل  44موظفا 17 ،منهم من المواطنين القطريين.

الهاتف)+974( 4403-4604/4605/ :

ويتكون قسم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء من ثالثة برامج مختلفة ،هي :الرياضيات

البريد اإللكترونيmath-physics@qu.edu.qa :

واإلحصاء والفيزياء ،ويهدف إلى توفير التعليم الجامعي المتميز .حاليا ،يقدم القسم

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/mathphysta/ :

تخصص واحد يمنح درجة بكالوريوس العلوم في اإلحصاء مع تخصص فرعي في
علوم الحاسب ،اإلدارة ،أو العلوم االجتماعية .ويقدم القسم مقررات أيضا للكليات

رئيس القسم

والبرامج المختلفة داخل الجامعة.

تماضر العسيري المعاضيد

درجة بكالوريوس العلوم في اإلحصاء

أعضاء هيئة التدريس

أهداف البرنامج

أستاذ



جمع البيانات التي تتوافق مع المبادئ اإلحصائية



استخدام التصميم التجريبي ذا الصلة للتحقيقات العلمية



وصف أنواع مختلفة من البيانات رقميا وبيانيا

مريم العلي ،أمين عالونة ،ميثاء المريخي ،موضي النصر ،محمد العودات ،هدى آل



تحليل أنواع مختلفة من البيانات باستخدام الحزم اإلحصائية



االستخدام الفعال للحزم اإلحصائية إلجراء أنواع مختلفة من المهام

الطيب يوسف ،زياد يوسف ،عبدالواحد حمدي ،محمد طاهر مصطفى



شرح األساس النظري لألساليب اإلحصائية



توفير تقنيات بديلة لتحليل البيانات استنادا إلى النهج المختلفة

إلهام القرضاوي ،أيمن باكليزي ،محمد صالحي ،حسين القاسم،

أستاذ مشارك

ثاني ،محمد جرادات ،مؤمن حسنة ،حسين مرابط ،سفير محمد ،أبو زيد شلبي ،عادل

اإلحصائية

أستاذ مساعد

اختيار التخصص الرئيسي

دانة عبد المالك ،تماضر العسيري ،مهند الخصاونة ،ندى آل ثاني ،مارتن جوراس،

محمد سلمان ،فؤاد المهندي ،محمود بوتفنوشات ،إلياس أكسيكاس ،محمد بن الحاج

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص اإلحصاء ،يجب على المتقدمين تحقيق

رحومه  ،زاسارياش اناستاسي ،خليفة الهزاع ،عبداهلل عيد ،عبدالسالم عبدالسالم.

الحد األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص في الفصل الدراسي للقبول.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز جميع متطلبات البرنامج التأسيسي

محاضر

أو تحقيق متطلبات الكفاءة في الجامعة.

محمد زايد ،ح ازم خلف اهلل ،حسن عبد اهلل ،صاحبي عياري ،وهيبة بركاني ،أويلوال
عبد الواسع ،خالد القاضي

مخرجات التعلم

مساعد تدريس



جمع وتقديم المشورة بشأن كيفية جمع البيانات التي تتوافق مع المبادئ

اإلحصائية لجمع البيانات

هدى فضل غرامه ،منيرة السبيعي ،وسام المدهون ،سمر جعفر ،فرحة الكواري ،معاد



القرشي ،احمد زين العابدين ،اغناسيوس بينتو ،زاهور احمد

تصميم أو تقديم المشورة بشأن كيفية تصميم المسوح والتجارب للحصول
على بيانات عالية الجودة

فنيو المختبر

رفعت مصباح ،عمر مدني ،أحمد إدريس ،منى الرياشي



وصف أنواع مختلفة من البيانات رقميا وبيانيا



تحليل أنواع مختلفة من البيانات التي تنشأ في بعض أنواع التحقيق
العلمي



إداريين:

استخدام الحزم اإلحصائية بشكل فعال إلجراء عدد من أنواع المهام
اإلحصائية

مها عمر الدفع ،بسمة علي قاسم
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كتابة وتقديم التقارير اإلحصائية المهنية ،والتواصل الفعال مع مختلف

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

المستخدمين لإلحصاءات

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

شرح األساس النظري لألساليب اإلحصائية المستخدمة في حالة معينة

الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

الفرص

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

لدى خريجو التخصص الرئيسي في اإلحصاء الكثير من فرص العمل .فهناك فرص

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

في الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في المؤسسات
المالية والتعليم والمنظمات البحثية .وتعطي معرفة تقنيات تحليل البيانات اإلحصائية
للخريجين فرصة العمل مع هيئات البحوث واالستشارات.

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

التخصص الرئيسي في اإلحصاء

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 39ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  39ساعة مكتسبة في مقررات التخصص

اإلحصاء ،بما في ذلك ما يلي:

الرئيسي المطلوبة:



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



 STAT 101االحصاء 1



ما ال يقل عن  39ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي



 STAT 102االحصاء 2

االجبارية



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي

 STAT 211مقدمة في نظرية االحتماالت



االختيارية

 STAT 221اإلحصاء الرياضي 1



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي

 STAT 231تحليل االنحدار التطبيقي



المساندة

 STAT 312العمليات العشوائية



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي

 STAT 322اإلحصاء الرياضي 2



 STAT 332تصميم التجارب



 STAT 333السالسل الزمنية



 STAT 361طرق أخذ العينات



 STAT 371الحزم اإلحصائية



 STAT 481التحليل متعدد المتغيرات



 STAT 499مشروع التخرج





برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مقررات التخصص
الرئيسي االختيارية:

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)
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 STAT 241اإلحصاء الحيوي



 STAT 242علم السكان



 STAT 341االحصاء اإلكتواري 1



 STAT 343تحليل البقاء على قيد الحياة التطبيقي



 STAT 344ضبط الجودة



 STAT 372المحاكاة اإلحصائية



 STAT 381تحليل البيانات الفئوية



 STAT 382الطرق غير الحدودية



 STAT 434النماذج الطولية العامة



 STAT 442االحصاء اإلكتواري 2



 STAT 445الموثوقية واختبارات الحياة



 STAT 464اإلحصاءات البيئية



 STAT 482النظرية االفتراضية لإلحصاء



 STAT 498موضوعات خاصة

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من مقررات التخصص
الفرعي االختيارية:

متطلبات التخصص الرئيسي المساندة ( 12ساعة مكتسبة)


 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1



 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2



 MATH 251الرياضيات لإلحصاء



 MATH 231الجبر الخطي

متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة مكتسبة)



 STAT 221اإلحصاء الرياضي 1



 STAT 241اإلحصاء الحيوي



 STAT 242علم السكان



 STAT 332تصميم التجارب



 STAT 333السالسل الزمنية



 STAT 343تحليل البقاء على قيد الحياة التطبيقي



 STAT 344ضبط الجودة



 STAT 372المحاكاة اإلحصائية



 STAT 381تحليل البيانات الفئوية



 STAT 382الطرق غير الحدودية

الخطة الدراسية لإلحصاء

يمكن للطلبة المسجلين في برنامج االحصائيات أخذ أي من التخصصات الفرعية

الموجودة داخل الجامعة.

درجة بكالوريوس العلوم في اإلحصاء

التخصص الفرعي في اإلحصاء

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

تم تصميم التخصص الفرعي في اإلحصاء لتزويد الطلبة بأساس متين من الناحية

الفصل

النظرية اإلحصائية حتى يتمكنوا من جمع وتحليل البيانات الخاصة بهم بمساعدة من

رمز المقرر

الدراسي

الحزم اإلحصائية.

خريف

التخصص الفرعي في اإلحصاء ( 24ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة الراغبين في التخصص الفرعي في اإلحصاء دراسة ما ال يقل عن

المكتسبة
االحصاء 1

3

STAT 101

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

3

 24ساعة مكتسبة ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مقررات التخصص الفرعي
االختيارية

متطلبات التخصص الفرعي ( 18ساعة مكتسبة)

ربيع

الفرعي:



 STAT 102االحصاء 2

متطلب عام 1

3

متطلب عام 2

3

متطلب عام 3

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص
 STAT 101االحصاء 1

عنوان المقرر

الساعات

STAT 102

اإلحصاء 2

 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

15
3
3



 STAT 211مقدمة في نظرية االحتماالت



 STAT 231تحليل االنحدار التطبيقي

متطلب عام 4

3



 STAT 361طرق أخذ العينات



 STAT 371الحزم اإلحصائية

متطلب عام 5

3

متطلب عام 6

3
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مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مقرر من التخصص الفرعي

15

2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

STAT 211

مقدمة في نظرية االحتماالت

الساعات
المكتسبة
3

STAT 332

تصميم التجارب

STAT 333

السالسل الزمنية

3

STAT 361

طرق أخذ العينات

3

مقرر من التخصص الفرعي

3

 MATH 231الجبر الخطي
 MATH 251الرياضيات لإلحصاء

3

3

متطلب عام 7

3

مقرر من التخصص الفرعي

متطلب عام 8

3

STAT 221

اإلحصاء الرياضي 1

STAT 231

تحليل االنحدار التطبيقي

3

متطلب عام 9

3

متطلب عام 10

3

متطلب عام 11

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

الفصل
الد ارسي
خريف

الساعات
المكتسبة

STAT 481

15

التحليل متعدد المتغيرات

3

مقرر اختياري من التخصص

3

الرئيسي 1
3

الرئيسي 2

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
رمز المقرر

15

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)

مقرر اختياري من التخصص

عنوان المقرر

3

4

15
3

15
3

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

ربيع

3

الساعات
المكتسبة

STAT 312

العمليات العشوائية

3

STAT 322

اإلحصاء الرياضي 2

3

STAT 371

الحزم اإلحصائية

3

مقرر من التخصص الفرعي

3

مقرر من التخصص الفرعي 5

3

مقرر من التخصص الفرعي 6

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

STAT 499

مشروع التخرج

3

مقرر اختياري من التخصص

3

الرئيسي 3

مقرر اختياري من التخصص

1
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15

3

 .2ممارسة الرياضة واللياقة البدنية

الرئيسي 4
مقرر من التخصص الفرعي 7

3

مقرر من التخصص الفرعي 8

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 .3إدارة الرياضة
تهدف درجة البكالوريوس في علوم الرياضة-التربية البدنية إلعداد معلمي التربية
البدنية ليكونوا قادرين على العمل بكفاءة مع طلبة المراحل التعليمية المختلفة من
المجاالت المتنوعة بالمجتمع ،وذلك عبر تطبيق المعايير المهنية واألكاديمية العالية.

15

وسوف يستخدم هؤالء الخريجين البحث العلمي والتقييم ،وذلك باستخدام استراتيجيات
وتكنولوجيا التعليم المناسبة.
أما درجة البكالوريوس في علوم الرياضة -التمرين واللياقة فهي تركز على تعزيز حالة
اإلنسان من خالل إعداد الخريجين لمسار مهني في مجال الصحة المرتبطة باللياقة

برنامج علوم الرياضة

البدنية ،وتوفير مهني اللياقة البدنية ،الذين يمتلكون المهارات التطبيقية واألكاديمية
والكفاءات ،للمجتمع القطري كافة .عالوة على ذلك ،فإن إعدادهم كمدربين محترفين

مبنى البنات الرئيسي ،غرفة ( 227قسم البنات)

لمختلف األلعاب الرياضية (الفردية والجماعية) هو جزء من الخطة الدراسية.

الهاتف)+974( 4403-4966/4964/ :

أما درجة البكالوريوس في علوم الرياضة  -إدارة الرياضة فتهدف إلعداد القيادات

البريد اإللكترونيsportscience@qu.edu.qa :

المؤهلة في الرياضة ،فضال عن خلق ونشر المعرفة اإلدارية في مجال األعمال

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/sportscience/ :

والصناعة المتعلقة بالرياضة .و الهدف من هذا البرنامج هو خلق بيئة تعلم تعاونية
لتحليل وايجاد حلول للتحديات في نطاق األعمال التجارية الرياضية ،واإلدارة والثقافة

رئيس القسم/مدير البرنامج

الرياضية .ومع هذه األسس ،يمكن للطلبة الدخول إلى عالم األعمال واإلدارة

احمد الكاتب

بالمعارف ،واإلعداد ،والثقة لتولي مناصب قيادية.

هيئة التدريس

بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة

أستاذ مساعد



األهداف

نيكوالوس ثيودوراكيس  ,روبن توبياس غوبيل ،سوزانا كنيفيل ،لينا ماجد



سوف يدرب البرنامج الطلبة على فهم التشريح والميكانيكا الحيوية الوظيفية

مساعد تدريس



للجسم البشري
سيقدم البرنامج للطلبة األسس الفسيولوجية لممارسة الرياضة والنشاط
البدني في تطبيق مباشر للياقتهم البدنية والرياضية

وديع اسحق ،زالتان اقانوفيش ,كاسي دانييل



سيسهل البرنامج على الطلبة القيام بتقييم الوضع الصحي ،واجراء اختبار
اللياقة البدنية ،ووصف وادارة برامج التمارين الرياضية



مساعد إداري

سوف يتمكن الطلبة عبر البرنامج من أداء برامج الصحة والعافية على
أساس القدرة على تقييم االحتياجات ،وتصميم وتنفيذ وتقييم المشروع

أمل المالكي ,لمياء منصور



سيؤدي البرنامج لتعرف الطلبة وفهمهم للتنوع الثقافي ،وتمثيل جسم
اإلنسان ،وتعلم تأثيرات القوى االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وتجريب
ممارسة الرياضة ،واعدادات الصحة المرتبطة بها.



نبذة عن القسم

سيساعد البرنامج الطلبة على صياغة االتصال لتعزيز كتابة المقال
والكتابة التحليلية ،وتقديم األفكار في اإلعدادات المتعلقة بالمسار المهني،
والمشورة واالستماع ،وتقديم المشورة اآلخرين

يقدم برنامج علوم الرياضة درجة البكالوريوس ،ويوفر الخبرة الدراسية والميدانية



النطاق ،وشركات اللياقة البدنية ،والمؤسسات التعليمية.



الشاملة التي من شأنها تسليح طالبه للمهن في مجال األعمال الرياضية الواسعة

سيمكن البرنامج الطلبة من تطوير مهارات حل المشكالت ،والتفكير بشكل
خالق ،وجمع المعلومات عن حلول تكاملية

ونحن ملتزمون بتقديم منهاج مبتكر سيتم تحديثه باستمرار ،وينقسم البرنامج إلى ثالثة

كما سيعد البرنامج الطلبة النتقاد المعلومات :مع تكنولوجيا شبكة
اإلنترنت ،مع معدات المختبرات واألجهزة ،وجمع وتحليل البيانات

مسارات تخصص:

واعدادها للعروض التقديمية.

 .1التربية البدنية
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للعمل كمعلمين لمادة الرياضة في المدارس ،أو كمدربين ،أو كمدراء للنوادي

اختيار التخصص الرئيسي

الرياضية ،ومدراء للفعاليات ،أو مدراء للمرافق ،أو مسئولين في االتحادات الرياضية
الوطنية والدولية ،وكذلك عاملين في المجتمع على استعادة لياقته وأنماط الحياة

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص علوم الرياضة ،يجب على المتقدمين

الصحية.

تحقيق الحد األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص في الفصل الدراسي
للقبول .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز جميع متطلبات البرنامج
التأسيسي ،أو تحقيق متطلبات الكفاءة في الجامعة .ومطلوب تحقيق درجة ال تقل عن
 450في امتحان التوفل (أو ما يعادلها).

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

متطلبات إضافية


التخصص الرئيسي في علوم الرياضة

شهادة طبية بالصالحية للمشاركة في النشاط البدني.

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص علوم

سيطلب من جميع المتقدمين لبرنامج علوم الرياضة الحضور إلجراء مقابلة شخصية.

الرياضة  ،بما في ذلك ما يلي:

سوف تجرى المقابلة بعد اختبار اللياقة البدنية ،في نفس اليوم.




وصف مبادئ علم وظائف األعضاء ،وعلم النفس وعالقتهما بالتدريب،



واالختبار ،والبرمجة


المجموعة المشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة مكتسبة)

مجاالت الرياضة العلمية



التحدث بفعالية في مجاالت الصحة العامة والقضايا المتعلقة بالرياضة



إدارة المشاريع الرياضية ذات الصلة في القطاعين العام والخاص



مخرجات تعلم إضافية لمسار التخصص في إدارة الرياضة



حل المشاكل اإلدارية المتعلقة بالرياضة



اتخاذ الق اررات في بيئات معقدة من اإلدارة الرياضية والتسويق الرياضي



مناقشة المسؤوليات االقتصادية في التسويق الرياضي



مخرجات تعلم إضافية لمسار التخصص في ممارسة الرياضة واللياقة

ما ال يقل عن  36ساعة مكتسبة من متطلبات مسار التخصص

برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

تطبيق مهارات البحث لتوليد األسئلة التي تدمج المعرفة األساسية في
تحليل البيانات ووضع حلول للمشاكل المتعلقة بالرياضة



ما ال يقل عن  51ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي
االجبارية

مخرجات التعلم
مناقشة النشاط البدني العام كمجال واسع ومعقد في الممارسة والبحث



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)
مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

البدنية


شرح الفيزيولوجيا المرضية لألمراض غير المعدية



إدارة برامج الصحة العامة والتدخالت المتعلقة بالنشاط البدني



وضع استراتيجيات للوقاية من األمراض غير المعدية لألفراد والمجتمعات



مخرجات تعلم إضافية ل لمسار التخصص في التربية البدنية



تخطيط وتنفيذ التدريس الفعال لزيادة تعلم الطلبة للتربية البدنية



دمج المعرفة في ممارسات تدريس التربية البدنية

واآلداب.



تعزيز التغييرات اإليجابية في التربية البدنية

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية "مقررات تاريخ قطر والخليج" والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات .ويتم

الفرص

تشجيع الطلبة الذين يختارون مسار التخصص في إدارة الرياضة على دراسة

تم تطوير التخصص الرئيسي لبكالوريوس العلوم في الرياضة بهدف تلبية احتياجات

مقرر MATH 103المدرج في هذه المجموعة.

السوق المتصاعدة في مجاالت التربية البدنية ،وادارة الرياضة ،والتمارين الرياضية
واللياقة البدنية .وتوفر الطبيعة متعددة التخصصات للبرنامج ونتائجه المتوقعة

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مجموعة واسعة من فرص العمل لخريجي البرنامج .سوف يكون الخريجين جاهزين
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مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة

مسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية ( 36ساعة مكتسبة)

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

الرياضة واللياقة البدنية و 9ساعات مكتسبة من متطلبات مسار التخصص المساندة.

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة من مسار التخصص في

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

المتطلبات العامة لمسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية (27

ساعة مكتسبة)

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 51ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  51ساعة مكتسبة في مقررات التخصص
الرئيسي المطلوبة:


 BIOL 101علم األحياء 1



 BIOM 211تشريح جسم اإلنسان



 BIOM 215فسيولوجيا اإلنسان



 SPSC 203فسيولوجيا الرياضة 1



 SPSC 206مناهج البحث في علوم وصحة الرياضة



 SPSC 101األلعاب التقليدية والحديثة



 SPSC 400الجانب النفسي االجتماعي لأللعاب



 SPSC 200االلعاب الفردية  - 1نظري و عملي



 SPSC 204االلعاب الفردية  - 2نظري و عملي



 SPSC 201االلعاب الجماعية  - 1نظري و عملي



 SPSC 202االلعاب الجماعية  - 2نظري و عملي



 SPSC 308علم النفس الرياضي



 SPSC 306التعلم الحركي



 SPSC 210مبادئ التدريب والتوجيه الرياضي 1



 SPSC 310مبادئ التدريب والتوجيه الرياضي 2



 SPSC 401تحليل وتقييم األداء



 SPSC 490مشروع علوم الرياضة



 SPSC 209الميكانيكا الحيوية وتحليل حركة



 SPSC 302اختبار اللياقة البدنية والتدريب



 SPSC 303التدريب الرياضي والتمثيل الغذائي



 SPSC 403الرياضة والسمنة ومرض السكري



 SPSC 404الرياضة وأمراض القلب



 SPSC 309الرياضة والشيخوخة



 SPSC 318علم النفس الرياضي



 SPSC 307فسيولوجيا الرياضة 2



 SPSC 405االختبار ووصف التمارين

متطلبات مسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية المساندة (9

ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة جميع المقررات المذكورة أدناه:


 SPSC 406مفاهيم اللياقة البدنية والتغذية



 SPSC 305التسويق واإلدارة الرياضية 1



 SPSC 407االحكام الرياضية و االقتصاد 1



 SPSC 311اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي

مسار التخصص في إدارة الرياضة

(36

ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة من مسار التخصص في
إدارة الرياضة و 12ساعة مكتسبة من متطلبات مسار التخصص المساندة.

مسار التخصص في التربية البدنية ( 36ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  36ساعة مكتسبة من متطلبات مسار

المتطلبات العامة لمسار التخصص في إدارة الرياضة ( 24ساعة

التخصص في التربية البدنية

مكتسبة)



 SPSC 209الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركة



 EDUC 310اساسيات التعليم في قطر واالصالح المدرسي





 SPSC 399التربية البدنية في المدارس





 SPSC 349علم النفس التنموي

 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي





 EDEC 411صحة وسالمة األطفال الصغار

 MAGT 101مبادئ اإلدارة





 EDUC 317الفصول الشاملة

 ACCT 110المحاسبة المالية





 EDUC 312المناهج والتقييم

 MAKT 101مبادئ التسويق





 EDUC 316إدارة الفصول الدراسية

 FINA 201مبادئ التمويل





 SPSC 449تدريس التربية البدنية في المدارس االبتدائية

 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي





 SPSC 475تدريس التربية البدنية في المدارس الثانوية

 MAGT 306إدارة األعمال الدولية



 SPSC 499التدريب

•
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 MATH 119رياضيات لإلدارة 1

متطلبات مسار التخصص في إدارة الرياضة المساندة ( 12ساعة

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)

مكتسبة)


 SPSC 305التسويق واإلدارة الرياضية 1



 SPSC 409التسويق واإلدارة الرياضية 2



 SPSC 407االحكام الرياضية و االقتصاد 1



 SPSC 410االحكام الرياضية و االقتصاد 2

الفصل

الدراسي
خريف

برنامج علوم الرياضة

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

الساعات
المكتسبة

BIOL 101

علم األحياء 1

 SPSC 101األلعاب التقليدية والحديثة
 SPSC 201االلعاب الجماعية - 1

3

ربيع

 MATH 103الجبر المتوسط
المجموعة اإلجبارية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

مجموعة العلوم

 SPSC 204االلعاب الفردية  - 2نظري

3

 SPSC 210مبادئ التدريب والتوجيه

3

3
3

 SPSC 209الميكانيكا الحيوية وتحليل حركة

3

15

متطلب عام

3

المجموعة اإلجبارية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

BIOM 211
BIOM 215

فسيولوجيا اإلنسان

3

الفصل

3

الدراسي

3
15

السنة الثالثة ( 33ساعة مكتسبة)

و عملي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

 SPSC 306التعلم الحركي

تشريح جسم اإلنسان

المجموعة اإلجبارية

متطلب عام

المجموعة اإلجبارية

3

3

3

 SPSC 200االلعاب الفردية  - 1نظري

متطلب عام

المجموعة اإلجبارية

3

الرياضي 1

االجتماعية/السلوكية

متطلب عام

 SPSC 206مناهج البحث في علوم وصحة

3

وعملي

نظري و عملي

متطلب عام

 SPSC 203فسيولوجيا الرياضة 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
3

متطلب عام

3

الرياضة

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

 SPSC 202االلعاب الجماعية  - 2نظري

المكتسبة

وعملي

الخطة الدراسية لمسار التخصص في التربية البدنية

رمز المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

خريف
3
15
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رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

 EDUC 310اساسيات التعليم في قطر
واالصالح المدرسي

3

 EDUC 312المناهج والتقييم

3

 SPSC 349علم النفس التنموي

3

 SPSC 308علم النفس الرياضي

3

 EDUC 317الفصول الشاملة

3

 SPSC 399التربية البدنية في المدارس

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

18

 EDUC 316إدارة الفصول الدراسية

3

 SPSC 310مبادئ التدريب والتوجيه

3

ربيع

متطلب عام

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

برنامج علوم الرياضة
السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

3

لأللعاب
 SPSC 449تدريس التربية البدنية في

الفصل

متطلب عام

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

3

المدارس االبتدائية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب

12

الخطة الدراسية لمسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية

الرياضي 2
 SPSC 400الجانب النفسي االجتماعي

مجموعة المهارات العامة

3

خريف
3
15

الساعات
المكتسبة

BIOL 101

علم األحياء 1

3

 SPSC 101األلعاب التقليدية والحديثة

3

 SPSC 201االلعاب الجماعية  - 1نظري و

3

عملي
السنة الرابعة ( 27ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

 MATH 103الجبر المتوسط
الساعات

متطلب عام

المكتسبة
 EDEC 411صحة وسالمة األطفال الصغار

3

 SPSC 475تدريس التربية البدنية في

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

المدارس الثانوية
 SPSC 401تحليل وتقييم األداء
متطلب عام

المجموعة الفرعية تاريخ قطر

3
3

متطلب عام

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 SPSC 490مشروع علوم الرياضة

3

15
3

BIOM 211

تشريح جسم اإلنسان

3

BIOM 215

فسيولوجيا اإلنسان

3

متطلب عام

15

 SPSC 499التدريب

االجتماعية/السلوكية

3

3

عملي

3

6

متطلب عام

مجموعة العلوم

 SPSC 200االلعاب الفردية  - 1نظري و

والخليج
مجموعة المعارف العامة

المجموعة اإلجبارية

3

المجموعة اإلجبارية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
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3
15

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

عنوان المقرر

الساعات

رمز المقرر

 SPSC 202االلعاب الجماعية  - 2نظري

3

المكتسبة

متطلب عام

 SPSC 203فسيولوجيا الرياضة 1

3

 SPSC 206مناهج البحث في علوم وصحة

3

متطلب عام

المجموعة اإلجبارية

3

متطلب عام

المجموعة اإلجبارية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 SPSC 309الرياضة والشيخوخة

3

 SPSC 305التسويق واإلدارة الرياضية 1

3

 SPSC 310مبادئ التدريب والتوجيه

3

ربيع

 SPSC 204االلعاب الفردية  - 2نظري و
 SPSC 210مبادئ التدريب والتوجيه

3

عملي

الرياضي 2
 SPSC 400الجانب النفسي االجتماعي
متطلب عام

 SPSC 306التعلم الحركي
 SPSC 209الميكانيكا الحيوية وتحليل حركة

3

متطلب عام

المجموعة اإلجبارية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

3
15

خريف

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

عنوان المقرر

رمز المقرر

 SPSC 302اختبار اللياقة البدنية والتدريب

3

 SPSC 303التدريب الرياضي والتمثيل

3

 SPSC 307فسيولوجيا الرياضة 2

3

الغذائي

15

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الدراسي

الساعات

المجموعة الفرعية تاريخ قطر

3

والخليج

الرياضي 1
3

3

لأللعاب

15
3

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3
15

الرياضة

ربيع

 SPSC 311اإلسعافات األولية واإلنعاش

0

القلبي الرئوي

وعملي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 SPSC 308علم النفس الرياضي

3

المكتسبة

رمز المقرر

عنوان المقرر

المكتسبة
 SPSC 318علم النفس الرياضي

3

 SPSC 406مفاهيم اللياقة البدنية والتغذية

3

 SPSC 401تحليل وتقييم األداء

3

 SPSC 407االحكام الرياضية و االقتصاد 1

3

متطلب عام

مجموعة المهارات العامة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

 SPSC 403الرياضة والسمنة ومرض

3
15
3

السكري
 SPSC 404الرياضة وأمراض القلب
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3

 SPSC 405االختبار ووصف التمارين

3

 SPSC 490مشروع علوم الرياضة

3

متطلب عام

مجموعة المهارات العامة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

12

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)

3

الفصل

15

الدراسي
خريف

عنوان المقرر

الساعات

رمز المقرر

 SPSC 202االلعاب الجماعية  - 2نظري و

3

المكتسبة

عملي

الخطة الدراسية لمسار التخصص في ادارة الرياضة

 SPSC 203فسيولوجيا الرياضة 1

3

برنامج علوم الرياضة

 SPSC 206مناهج البحث في علوم وصحة

3

الرياضة

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

الساعات
المكتس

خريف

BIOL 101

ربيع

3

 MATH 119رياضيات لإلدارة 1

3

 SPSC 101األلعاب التقليدية والحديثة

3

 SPSC 201االلعاب الجماعية  - 1نظري و

3

 SPSC 204االلعاب الفردية  - 2نظري و
عملي

 SPSC 210مبادئ التدريب والتوجيه

متطلب عام

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

متطلب عام

 SPSC 306التعلم الحركي
متطلب عام

3

متطلب عام

مجموعة العلوم
االجتماعية/السلوكية

BIOM 211
BIOM 215

فسيولوجيا اإلنسان

3

 SPSC 200االلعاب الفردية  - 1نظري و
متطلب عام

3
3
3

المجموعة اإلجبارية

3
15

السنة الثالثة ( 33ساعة مكتسبة)

3

الفصل

عملي
المجموعة اإلجبارية

مجموعة العلوم

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

تشريح جسم اإلنسان

3

الطبيعية/الرياضيات

15

3

15

الرياضي 1

عملي
المجموعة اإلجبارية

متطلب عام

المجموعة اإلجبارية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

بة
علم األحياء 1

متطلب عام

المجموعة اإلجبارية

3

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
3

خريف
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الساعات
المكتسبة

 MAGT 101مبادئ اإلدارة

3

 ACCT 110المحاسبة المالية

3

SPSC 410

االحكام الرياضية و االقتصاد 2

3

 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي

3

SPSC 490

مشروع علوم الرياضة

3

 SPSC 308علم النفس الرياضي

3

متطلب عام

مجموعة المهارات العامة

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

3
15

 MAKT 101مبادئ التسويق

3

مبادئ التمويل

3

FINA 201

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 SPSC 305التسويق واإلدارة الرياضية 1

3

 SPSC 310مبادئ التدريب والتوجيه

3

الرياضي 2
 SPSC 400الجانب النفسي االجتماعي

3

لأللعاب
متطلب عام

المجموعة الفرعية تاريخ قطر

والخليج

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
18

السنة الثالثة ( 27ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

المكتسبة
 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي

3

 SPSC 407االحكام الرياضية و االقتصاد 1

3

 SPSC 409التسويق واإلدارة الرياضية 2

3

 SPSC 401تحليل وتقييم األداء

3

متطلب عام

مجموعة المهارات العامة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

MAGT 306

إدارة األعمال الدولية

3
15
3
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12

كلية اإلدارة واالقتصاد

قسم المحاسبة ونظم المعلومات

مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد (قسم البنات)

مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد

الهاتف)+974( 4403-5000/5005/ :

غرفة C123

البريد اإللكترونيbusiness@qu.edu.qa :

الهاتف)+974( 4403-5051 :

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/business :

البريد اإللكترونيaccounting@qu.edu.qa :
الموقعhttp://www.qu.edu.qa/business/accounting/index.php :

العميد

رئيس القسم

نظام محمد هندي

حلمي الهمامي

العميد المساعد للشؤون األكاديمية

آدم فضل اهلل

هيئة التدريس

العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا

أستاذ دكتور

بلعيد عوني

خالد الشرع ،آدم فضل اهلل ،نظام هندي

مساعد العميد لشؤون الطالب

أستاذ مشارك

بكري سوبره

خالد الخاطر ،عماد عوض اهلل

أستاذ مساعد

نبذة عن كلية اإلدارة واالقتصاد

رجب عبد اهلل اإلسماعيل ،زكي أبو شاويش ،حسام الضامن ،حلمي الهمامي ،شهريار

سعد اهلل ،فتحي السعيدي ،حبيب اهلل خان ،جنيفر زيجيلمير ،غسان المارديني ،أسامة

تقدم كلية اإلدارة واالقتصاد خدمات تعليمية عالية الجودة ،والتعلم التطبيقي اإلداري

أنعم ،مصطفى عبد الكريم  ،محمد البشير ،مازن المصري ،هاني محمد كامل ،ياسين

في بيئة زمالة محفزة فكريا ،وبيئة داعمة للتعلم والعمل .وتسترشد الكلية في ذلك

احمد الجندي ،محمد كامل العمري ،محمد ناجي عثمان ،عادل الغرباوي ،حازم

بإطار خطة إصالح جامعية فتلتزم بالمناهج المبتكرة والتحسين المستمر .وتقدم الكلية

رمضان.

برامج البكالوريوس والدراسات العليا االدارية التي تربط النظرية مع التطبيق ،وتعزز
التفكير النقدي ،وتشرك الطلبة في التعلم النشط والتعاوني .وتختار كلية اإلدارة

نبذة عن قسم المحاسبة ونظم المعلومات

واالقتصاد أعضاء هيئة التدريس المتنوعين والموهوبين ،باإلضافة للموظفين الذين
يمتازون بأعلى المعايير المهنية لتخصصاتهم .ويتماشى كل ذلك مع رسالتنا وقيمنا،

يقدم قسم المحاسبة ونظم المعلومات تخصصا رئيسيا في المحاسبة وتخصصا فرعيا

مما ينتج عنه تطبيقات المنح الدراسية التي تمتاز بالجودة وتتضمن االسهام في

في نظم المعلومات .وتشتهر المحاسبة بكونها "لغة األعمال" .فالمحاسبة توفر

الممارسة ،والتدريس والبحوث التربوية.

المعلومات التي يحتاجها المدراء التخاذ ق اررات األعمال ،وهي تولد المعلومات
الخاصة بموارد الشركة ،ومصادر الموارد ،ومدى فعالية استخدام الموارد .ويقوم

الدرجات العلمية

المحاسب بإعداد وتحليل هذه المعلومات ،وبالتالي هو عضو هام في فريق القيادة
واإلدارة في أي مؤسسة .وقد دفعت الوتيرة المتصاعدة للتغيير التكنولوجي إلى

تقدم كلية اإلدارة واالقتصاد برامج شهادة البكالوريوس التالية:


بكالوريوس إدارة االعمال في المحاسبة



بكالوريوس إدارة االعمال في المالية



بكالوريوس إدارة االعمال في االقتصاد



بكالوريوس إدارة االعمال في اإلدارة



بكالوريوس إدارة االعمال في التسويق

االنتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم .فالفرص التي تتيحها
هذه التكنولوجيا ،والمطالب الملقاة على عاتق اإلدارة من خالل المنافسة العالمية،
تؤدي لخلق مجاالت عديدة ألولئك األفراد القادرين على استخدام تكنولوجيا المعلومات
في حل المشاكل التجارية.
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بكالوريوس إدارة االعمال في المحاسبة

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

األهداف

التخصص الرئيسي في المحاسبة

يهدف تخصص المحاسبة إلعداد الطلبة لتحمل المسؤوليات و شغل المناصب القيادية

يجب على الطلبة اجتياز  125ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص

و في المؤسسات المعاصرة .وعلى وجه التحديد ،يركز التخصص على تحقيق

المحاسبة ،بما في ذلك ما يلي:

األهداف التالية:
تزويد الطالب بمعرفة أكاديمية ،وفنية ومهنية ذات جودة عالية لممارسة



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للجامعة

المهنة في مجال المحاسبة.



ما ال يقل عن  42ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للكلية

تزويد الطالب بالمهارات والكفاءات الفنية و الطرق التحليلية في مجال



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في متطلبات الكلية الداعمة

المحاسبة.



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي



كيفية االستناد إلى المبادئ األخالقية كمرجع التخاذ ق اررات العمل.



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مواد التخصص الرئيسي االختيارية



إجراء البحوث التي تساهم في إثراء المهن المحاسبية.



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي أو



تعزيز التفاعل مع مجتمع األعمال.




المواد االختيارية


اختيار التخصص الرئيسي

ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة االختيارية الحرة

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص المحاسبة ،يجب على الطلبة اجتياز ما ال
يقل عن  45ساعة مكتسبة ،وأن يكونوا في وضع أكاديمي جيد(غير منذر) .ويجب

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)

على الطلبة الحصول على موافقة من مرشديهم األكاديميين ،ورئيس القسم ،ومساعد



 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



مخرجات التعلم

 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2

يتوقع من خريجي بكالوريوس اإلدارة واالقتصاد في المحاسبة ما يلي:



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

العميد لشؤون الطالب.



إظهار مهارات االتصال المكتوب الفعالة



إظهار مهارات االتصال الشفهي الفعالة



االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ ق اررات األعمال



دمج األبعاد األخالقية في اتخاذ ق اررات األعمال



العمل بفاعلية داخل الفريق



حل المشاكل المتعلقة بالمحاسبة



إدماج أبعاد المسؤولية االجتماعية في صنع ق اررات األعمال

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

الفرص

يقوم تخصص المحاسبة بإعداد طلبة البكالوريوس لشغل وظائف في مجال األعمال

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

التجارية ،كما يمنحهم فرص متابعة دراساتهم العليا .فالتعليم التطبيقي وعالقاتنا القوية



مع الشركات توفر للطالب فرص عمل في مجموعة متنوعة من المؤسسات .وقد
تتوفر فرص مهنية لخريجي المحاسبة في مجموعة متنوعة من الشركات التجارية،

 Math 103الجبر المتوسط

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

شركات المحاسبة والتدقيق ،والبنوك ،وشركات التأمين ،وشركات الخدمات ،والشركات

( 6ساعات مكتسبة)

الخاصة ،والهي ئات الحكومية ،وشركات الطاقة والنفط ،على سبيل المثال ال الحصر.
ومن الفرص األخرى المتاحه ممارسة مهنة محاسب معتمد ،مدقق (داخلي/خارجي)،



أو مستشار لألعمال ،أو محلل للنظم ،او خبير في الضرائب.

 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1



 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

المتطلبات العامة للكلية ( 42ساعة مكتسبة)
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األعمال الدولية ،أو ريادة األعمال أو أي خيار آخر غير التخصص الفرعي .والخيار

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:


 ACCT 110المحاسبة المالية

اآلخر غير التخصص الفرعي هو للطالب الذين ال يسعون لتخصص فرعي معين،



 ACCT 116المحاسبة اإلدارية

والذين يجب أن يدرسوا  15ساعة مكتسبة مأخوذة من المقررات المتاحة في أي



 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي

تخصصات رئيسية لكلية اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص الرئيسي التي



 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي

اختارها الطالب.



 MAKT 101مبادئ التسويق



 MIST 201مبادئ نظم المعلومات االدارية



 FINA 201مبادئ التمويل



 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات



 MAGT 307التدريب الميداني



 MAGT 405اإلدارة االستراتيجية



 MATH 221رياضيات لإلدارة ()2



 STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1



 STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2

متطلبات الجامعة االختيارية الحرة ( 5ساعات مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة
االختيارية الحرة

التخصص الفرعي في المحاسبة
يتم تقديم التخصص الفرعي في المحاسبة للطالب من كلية اإلدارة واالقتصاد

التخصص الفرعي في المحاسبة ( 15ساعة مكتسبة)

متطلبات الكلية الداعمة ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة

للتخصص الفرعي ،وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في مواد التخصص الفرعي

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:


 MATH 119رياضيات لإلدارة 1



 LAWC 215القانون التجاري

االختيارية

المتطلبات العامة للتخصص الفرعي في المحاسبة ( 12ساعة

مكتسبة)

متطلبات التخصص الرئيسي ( 15ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة المقررات التالية:

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:


 ACCT 221المحاسبة المتوسطة 1



 ACCT 222المحاسبة المتوسطة 2



 ACCT 331التكاليف والمحاسبة اإلدارية



 ACCT 333مراجعة حسابات 1



 ACCT 421نظم المعلومات المحاسبية




 ACCT 418محاسبة متقدمة



 ACCT 424المحاسبة الدولية



 ACCT 428تحليل القوائم المالية



 ACCT 333مراجعة حسابات 1

من المقررات التالية:

الرئيسي االختيارية ،من القائمة التالية:
 ACCT 413مراجعة حسابات 2



 ACCT 331التكاليف والمحاسبة اإلدارية

يجب على الطلبة الساعين للتخصص الفرعي في المحاسبة دراسة  3ساعات مكتسبة

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقر ارت التخصص




 ACCT 222المحاسبة المتوسطة 2

مواد التخصص الفرعي االختيارية في المحاسبة ( 3ساعات مكتسبة)

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

 ACCT 411المحاسبة الحكومية



 ACCT 221المحاسبة المتوسطة 1



 ACCT 411المحاسبة الحكومية



 ACCT 413مراجعة حسابات 2



 ACCT 418محاسبة متقدمة



 ACCT 421نظم المعلومات المحاسبية



 ACCT 424المحاسبة الدولية



 ACCT 428تحليل القوائم المالية

التخصص الفرعي في نظم المعلومات اإلدارية

متطلبات التخصص الفرعي أو غيره ( 15ساعة مكتسبة)

يمكن للطالب الذين لديهم تخصص رئيسي في المحاسبة اختيار تخصص فرعي في

يقدم التخصص الفرعي في نظم المعلومات اإلدارية لطالب كلية اإلدارة واالقتصاد

نظم المعلومات اإلدارية ،أو المالية ،أو االقتصاد ،أو اإلدارة ،أو التسويق ،أو إدارة
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التخصص الفرعي في نظم المعلومات اإلدارية ( 15ساعة مكتسبة)

DAWA

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة

111

للتخصص الفرعي ،وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في مواد التخصص الفرعي
االختيارية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

 ENGL 111لغة إنجليزية 2

3

ربيع

المتطلبات العامة للتخصص الفرعي في نظم المعلومات اإلدارية (12

ساعة مكتسبة)

XXXNNN

يجب على الطلبة دراسة المقررات التالية:


 MIST 301مقدمة في البرمجة



 MIST 302نظام إدارة قواعد البيانات



 MIST 303تحليل وتصميم النظم



 MIST 304الشبكات و نقل البيانات

الثقافة اإلسالمية

مجموعة تاريخ قطر والخليج

3

 ARAB200لغة عربية 2

3

 MATH103الجبر المتوسط

3

 MAGT101مبادئ اإلدارة

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مواد التخصص الفرعي في نظم المعلومات اإلدارية االختيارية (3

DAWA111

15

ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة الساعين للتخصص الفرعي في نظم المعلومات اإلدارية دراسة 3
ساعات مكتسبة من المقررات التالية:


 MIST 401تطوير تطبيقات اإلنترنت



 MIST 402نظم الشركات وتطبيقاتها



 MIST 403إدارة مشاريع نظم المعلومات



 MIST 404تقنية المعلومات للخدمات المالية



 MIST 405االبتكار و تقنية المعلومات



 MIST 406أساسيات أمن حماية المعلومات

السنة الثانية ( 36ساعة مكتسبة)
الفصل
الدراسي
خريف

الخطة الدراسية لتخصص المحاسبة
بكالوريوس اإلدارة واالقتصاد في المحاسبة
السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

 ENGL 110لغة إنجليزية 1

3

 ARAB 100لغة عربية 1

3

 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

ربيع

المكتسبة
 ENGL250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1

3

 STAT220اإلحصاء لإلدارة 1

3

 MATH119رياضيات لإلدارة 1

3

 ECON111مبادئ اقتصاد جزئي

3

 MAKT101مبادئ التسويق

3

 ACCT110المحاسبة المالية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

18

FINA201

مبادئ التمويل

3

 STAT222اإلحصاء لإلدارة 1

3

 ACCT116المحاسبة اإلدارية

3

ECON
112

169

الساعات

مبادئ اقتصاد كلي

3

 MATH221رياضيات لإلدارة 2

3

 ENGL251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

3

XXXXNNN

18

ACCT421

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف

 ACCTMMMمقرر محاسبة اختياري

3

متطلب جامعة اختياري

2

نظم المعلومات المحاسبية

3

 ACCTNNNمقرر محاسبة اختياري
السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

XXXXNNN
المكتسبة

 ACCT221المحاسبة المتوسطة 1
 ACCT331التكاليف والمحاسبة اإلدارية

3

 MAGT304إدارة اإلنتاج والعمليات

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

MIST201

ربيع

XXXXNNN

متطلب جامعة اختياري

 ACCTNNNمقرر محاسبة اختياري

3

XXXXNNN
XXXXNNN

ربيع

 ACCT333مراجعة حسابات 1

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

 LAWC215القانون التجاري
 MAGT307التدريب الميداني

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

الدراسي

متطلب تخصص فرعي او

3

اإلدارة االستراتيجية

15

غرفة ( C121قسم البنات)
الهاتف)+974( 4403-5088/5084/ :
البريد اإللكترونيfin-econ@qu.edu.qa :
الموقعhttp://www.qu.edu.qa/business/finance/index.php :

رئيس القسم
خالد شمس عبدالقادر

السنة الرابعة ( 29ساعة مكتسبة)
الفصل

3

مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد

3

رمز المقرر

مقرر اختياري كلية

قسم المالية واالقتصاد

مقرر اختياري كلية

عنوان المقرر

متطلب تخصص فرعي او

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

 ACCT222المحاسبة المتوسطة 2

3

مقرر اختياري كلية

3

3

14
3

MAGT405
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

متطلب تخصص فرعي او

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مقرر اختياري كلية
مبادئ إدارة نظم المعلومات

3

مقرر اختياري كلية

الساعات
3

3

هيئة التدريس
أستاذ دكتور

الساعات

سيف السويدي ،رتاب الخوري ،محمد عمران ،نضال الفيومي ،ادريس الجراح

المكتسبة
170

أستاذ مشارك



تعزيز فهم االقتصاد من خالل إجراء التحليل االقتصادي التطبيقي
للصناعة ،والمؤسسات الربحية و غير الربحية ،الحكومية والخاصة

أكرم تميمي ،خالد شمس عبد القادر ،عصام تلمساني



أستاذ مساعد

توفير مزيج متوازن من التدريس واألبحاث عالية الجودة

محمد عيسى ،هند غزاي  ،اشرات حسين ،سميون كتيبي ،سيد آصف رضا ،الياس

اختيار التخصص الرئيسي

هشام الرفاعي ،ابراهيم لطفي ابراهيم ،رنا هاني هندي ،محمد سامي بن علي ،زهير

ساعة مكتسبة كحد أدنى ،وأن يكونوا في وضع أكاديمي جيد(غير منذر) .ويجب على

شكر اهلل ،رامي زيتون ،محمد الجمال ،شايف جاراهلل ،احمد خليفة ،سالم ناشي ،

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص االقتصاد ،يجب على الطلبة اجتياز 45

مرابط ،عالء الدين سليمان ،محمد العفيف

الطلبة الحصول على موافقة من مرشديهم األكاديميين ،ورئيس القسم ،ومساعد العميد
لشؤون الطالب.

محاضر

مخرجات التعلم

هدى العروري

عند إكمال بكالوريوس إدارة االعمال في تخصص االقتصاد ،فإن الطالب سيكون قاد ار

على:

نبذة عن قسم المالية واالقتصاد

 .1إثبات مهارات االتصال الكتابية والشفوية الفعالة
 .2استخدام تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ الق اررات التجارية

يهتم قسم المالية واالقتصاد بإمداد الطالب بالمعرفة والمهارات والقيم المطلوبة للمهن

 .3تقدير المسؤولية االجتماعية واألبعاد األخالقية التخاذ الق اررات التجارية

الوظيفية في المالية واالقتصاد والقطاع المصرفي .ويحتوي القسم علي تخصصين

 .4تبني منظور عالمي في كل من التقدير والتطبيق

رئيسيين هما :تخصص المالية ,وتخصص االقتصاد.

 .5أن يكون قادر على حل المشاكل ذات الصلة باالقتصاد

ويركز كل من التخصصين على التحليل والتفكير المنطقي والتعلم من خالل التعاون,
وتطبيق المعرفة لحل المشكالت المرتبطة بقطاع األعمال في دولة قطر ودول مجلس

الفرص

التعاون الخليجي .ويكتسب طلبة مرحلة البكالوريوس خبرة العمل قبل التخرج من

يقوم تخصص االقتصاد بإعداد طلبة البكالوريوس لشغل وظائف في مجال األعمال

خالل برنامج التدريب العملي.

التجارية ومتابعة الدراسات العليا .وخريجو االقتصاد يمكنهم العثور على عمل في

ويستطيع الطالب من خارج قسم المالية واالقتصاد أن يختاروا االقتصاد أو المالية

الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ،والوكاالت الدولية ،والقطاع الخاص.

كتخصص فرعي .أن النطاق الوظيفي لتخصص المالية و االقتصاد براق .حيث أن

كما يستطيع طالبنا من خريجي هذا التخصص العمل كصناع قرار ومحللين

العديد من خريجي المالية واالقتصاد يشغلون مناصب بارزة في القطاع المالي

ومصممين لنماذج األعمال التجارية ،وخبراء في التنبؤ االقتصادي.

والمصرفي في قطر

بكالوريوس إدارة االعمال في االقتصاد

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

األهداف

التخصص الرئيسي في االقتصاد

يهدف تخصص االقتصاد إلى إعداد الطلبة لشغل وظائف قيادية ومسؤولة في
المؤسسات المعاصرة .وعلى وجه التحديد ،يركز تخصص االقتصاد على تحقيق

يجب على الطلبة اجتياز  125ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص

األهداف التالية:



بكالوريوس إدارة االعمال في االقتصاد  ،بما في ذلك ما يلي:

توفير التعليم الجاد ،والشامل والهام في مجال االقتصاد لطالب مرحلة



البكالوريوس في جامعة قطر

ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للجامعة



توعية طالبنا بمعرفة المؤسسات ،والمفاهيم ،والمشاكل االقتصادية،

ما ال يقل عن  42ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للكلية



واستخدام تلك المعرفة لتطوير قدراتهم والتفكير كخبراء اقتصاديين عند

ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في متطلبات الكلية الداعمة



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي

اتخاذ الق اررات


االجبارية

توفير الخدمات لهيئاتنا عن طريق تقديم المناقشات ،والرد على



االستفسارات ،واالستجابة من خالل الصحافة الشعبية للقضايا االقتصادية

ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مواد التخصص الرئيسي االختيارية



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات أو المواد االختيارية
للتخصص الفرعي
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ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة االختيارية الحرة

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



 MAGT 405اإلدارة االستراتيجية



 MATH 221رياضيات لإلدارة ()2



 STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1



 STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2

متطلبات الكلية الداعمة ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:


 MATH 119رياضيات لإلدارة 1



 LAWC 215القانون التجاري

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 15ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)



 ECON 211االقتصاد الجزئي المتوسط



 ECON 212االقتصاد الكلي المتوسط



 ECON 214السياسة النقدية



 ECON 311االقتصاد القياسي



 ECON 453االقتصاد الدولي

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص
الرئيسي االختيارية من القائمة التالية:

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)


 Math 103الجبر المتوسط

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

( 6ساعات مكتسبة)


 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1



 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2



 ACCT 116المحاسبة اإلدارية



 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي



 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي



 MAKT 101مبادئ التسويق



 MIST 201مبادئ نظم المعلومات اإلدارية



 FINA 201مبادئ التمويل



 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات



 MAGT 307التدرب الميداني



 ECON 454اقتصاديات الطاقة



 ECON 472االقتصاد اإلداري



 ECON 475مواضيع معاصرة في االقتصاد

يمكن للطالب الذين لديهم تخصص رئيسي في االقتصاد اختيار تخصص فرعي في

نظم ا لمعلومات اإلدارية ،أو المالية ،أو اإلدارة ،أو التسويق ،أو إدارة األعمال الدولية،
أو ريادة األعمال أو أي خيار آخر غير التخصص الفرعي .والخيار اآلخر غير

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:




 ECON 452االقتصاد الصناعي

متطلبات التخصص الفرعي وغيره ( 15ساعة مكتسبة)

المتطلبات العامة للكلية ( 42ساعة مكتسبة)
 ACCT 110المحاسبة المالية



 ECON 451التنمية االقتصادية

التخصص الفرعي هو للطالب الذين ال يسعون لتخصص فرعي معين ،والذين يجب
أن يدرسوا  15ساعة مكتسبة مأخوذة من المقررات المتاحة في أي من التخصصات
الرئيسية لكلية اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص الرئيسي التي اختارها
الطالب.
متطلبات الجامعة للمواد االختيارية الحرة ( 5ساعات مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة
للمواد االختيارية الحرة
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التخصص الفرعي في االقتصاد

 DAWA111الثقافة اإلسالمية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

يتم تقديم التخصص الفرعي في االقتصاد للطالب في كلية اإلدارة واالقتصاد

ربيع

3
15

 ENGL111لغة إنجليزية 2

3

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة

 XXXXNNNمجموعة تاريخ قطر والخليج

3

االختيارية

 ARAB200لغة عربية 2

3

 MATH103الجبر المتوسط

3

 MAGT101مبادئ اإلدارة

3

التخصص الفرعي في االقتصاد ( 15ساعة مكتسبة)

للتخصص الفرعي ،وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في مواد التخصص الفرعي

المتطلبات العامة للتخصص الفرعي في االقتصاد ( 12ساعة

مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة المقررات التالية:


 ECON 211االقتصاد الجزئي المتوسط



 ECON 212االقتصاد الكلي المتوسط



 ECON 214السياسة النقدية



 ECON 453االقتصاد الدولي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 36ساعة مكتسبة)

مواد التخصص الفرعي في االقتصاد االختيارية ( 3ساعات مكتسبة)

الفصل

يجب على الطلبة دراسة  3ساعات مكتسبة من المقررات التالية:


 ECON 311االقتصاد القياسي



 ECON 451التنمية االقتصادية



 ECON 452االقتصاد الصناعي



 ECON 454اقتصاديات الطاقة



 ECON 472االقتصاد اإلداري



 ECON 475قضايا معاصرة في االقتصاد

خريف

بكالوريوس إدارة االعمال في االقتصاد
الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

الخطة الدراسية للتخصص الرئيسي في االقتصاد

عنوان المقرر

15

المكتسبة
 ENGL250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1

3

 STAT220اإلحصاء لإلدارة 1

3

 MATH119رياضيات لإلدارة 1

3

 ECON111مبادئ اقتصاد جزئي

3

 MAKT101مبادئ التسويق

3

 ACCT110المحاسبة المالية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
الساعات

ربيع

المكتسبة
 ENGL110لغة إنجليزية 1

3

 ARAB100لغة عربية 1

3

 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3
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الساعات

FINA201

مبادئ التمويل

18
3

 STAT222إحصاء لإلدارة ()2

3

 ACCT116المحاسبة اإلدارية

3

 ECON112مبادئ اقتصاد كلي

3

 ENGL251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

3

 MATH221رياضيات لإلدارة ()2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف

18

مقرر جامعة اختياري
ECON 453

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

MIST201

مبادئ إدارة نظم المعلومات

 MAGT304إدارة اإلنتاج والعمليات
ECON

االقتصاد الجزئي المتوسط

الساعات
المكتسبة
3

ECON

214

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

ECON

 ECONNNNمقرر اختياري اقتصاد

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 XXXXNNNمقرر جامعة اختياري

3

 ECONNNNمقرر اختياري اقتصاد

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

ربيع

3

مقرر اختياري كلية

3

MAGT405

اإلدارة االستراتيجية
متطلب تخصص فرعي او

15

 XXXXNNNمقرر اختياري كلية

ربيع
االقتصاد الكلي المتوسط

 ECONNNNمقرر اختياري اقتصاد

3

14

مقرر اختياري كلية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

مقرر اختياري كلية

211
السياسة النقدية

االقتصاد الدولي

2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

3
3
15

212
ECON

االقتصاد القياسي

3

311
 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

بكالوريوس إدارة االعمال في المالية

3

األهداف

مقرر اختياري كلية
 LAWC215القانون التجاري

3

 MAGT307التدريب الميداني

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

يهدف تخصص المالية إلعداد الطلبة لشغل وظائف قيادية ومسؤولة في المؤسسات
المعاصرة .وعلى وجه التحديد ،يركز تخصص المالية على تحقيق األهداف التالية:


التعليمية التالية:

15

السنة الرابعة ( 29ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي

رمز المقرر

عنوان المقرر

سيتمكن خريجي قسم التمويل من التواصل الفعال وتحقيق المخرجات



االستخدام الفعال لتقنيات تكنولوجيا المعلومات.



معرفة أهمية المسئولية االجتماعية في المجال المالي.



دراسة كيفية تحقيق أهدافهم ليصبحوا مواطنين فعاليين.



معرفة كيفية التصرف بطريقة أخالقية في حياتهم المهنية.

اختيار التخصص الرئيسي

الساعات

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص المالية ،يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل

المكتسبة

عن  45ساعة مكتسبة ،وأن يكونوا في وضع أكاديمي جيد(غير منذر) .ويجب على
174

الطلبة الحصول على موافقة من مرشدهم األكاديميين ،ورئيس القسم ،و مساعد العميد



 ENGL 111لغة إنجليزية 2

لشؤون الطالب.



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مخرجات التعلم

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

عند إكمال بكالوريوس إدارة االعمال في المالية  ،فإن الطالب سيكون قاد ار على:

مقررات برنامج المتطلبات العام ة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

 .1التركيز على تطوير مهارات االتصال الكتابية؛
 .2التركيز على تطوير مهارات االتصال الشفوية الفعالة؛

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

 .3تحديد أبعاد المسؤوليات االجتماعية التخاذ الق اررات المالية؛

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

 .4تقييم وتحليل المنظور العالمي في مجال التمويل؛

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

 .5حل المشاكل المالية باستخدام التكنولوجيا؛

الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

 .6األخذ في االعتبار بالمعايير األخالقية عند اتخاذ الق اررات المالية.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

الفرص



يقوم تخصص المالية بإعداد طلبة البكالوريوس لشغل وظائف في مجال األعمال

 Math 103الجبر المتوسط

التجارية ومتابعة الدراسات العليا .وخريجو المالية يمكنهم العثور على عمل في
الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ،والهيئات الدولية ،والقطاع الخاص .كما

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

يستطيع طالبنا من خريجي هذا التخصص العمل كصناع قرار ومحللين ومصممين

( 6ساعات مكتسبة)

لنماذج األعمال التجارية ،وخبراء في مجال التنبؤ المالي.

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:

التخصص الرئيسي في المالية
يجب على الطلبة اجتياز  125ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال درجة بكالوريوس
إدارة االعمال في المالية  ،بما في ذلك ما يلي:



ما ال يقل عن  42ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للكلية



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في متطلبات الكلية الداعمة



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مواد التخصص الرئيسي االختيارية



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات أو المواد االختيارية
للتخصص الفرعي





 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

المتطلبات العامة للكلية ( 42ساعة مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للجامعة



 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1

ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة االختيارية الحرة



 ACCT 110المحاسبة المالية



 ACCT 116المحاسبة اإلدارية



 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي



 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي



 MAKT 101مبادئ التسويق



 MIST 201مبادئ نظم المعلومات االدارية



 FINA 201مبادئ التمويل



 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات



 MAGT 307التدريب الميداني



 MAGT 405اإلدارة االستراتيجية



 MATH 221رياضيات لإلدارة 2



 STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1



 STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1

متطلبات الكلية الداعمة ( 6ساعات مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:

175



 MATH 119رياضيات لإلدارة 1



 LAWC 215القانون التجاري

متطلبات التخصص الرئيسي ( 15ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:


 FINA 301التمويل المؤسسي



 FINA 302االستثمار



 FINA 303األسواق والمؤسسات المالية



 FINA 304التمويل الدولي



 FINA 401إدارة محفظة االستثمار

الرئيسي االختيارية من القائمة التالية:


 FINA 403التأمين وادارة المخاطر



 FINA 404مصارف اسالمية وتمويل



 FINA 405المشتقات المالية



 FINA 406إدارة المؤسسات المالية الوسيطة



 FINA 303األسواق والمؤسسات المالية



 FINA 401إدارة محفظة االستثمار

يجب على الطلبة دراسة  3ساعات مكتسبة من المقررات التالية:

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مواد التخصص




 FINA 302االستثمار

مواد التخصص الفرعي في المالية االختيارية ( 3ساعات مكتسبة)

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

 FINA 402التمويل الشخصي



 FINA 301التمويل المؤسسي



 FINA 304التمويل الدولي



 FINA 402التمويل الشخصي



 FINA 403التأمين وادارة المخاطر



 FINA 404مصارف اسالمية وتمويل



 FINA 405المشتقات المالية



 FINA 406إدارة المؤسسات المالية الوسيطة

الخطة الدراسية للتخصص الرئيسي في المالية
بكالوريوس إدارة االعمال في المالية

متطلبات التخصص الفرعي وغيره ( 15ساعة مكتسبة)

يمكن للطالب الذين لديهم تخصص رئيسي في المالية اختيار تخصص فرعي في

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

نظم المعلومات اإلدارية ،أو االقتصاد ،أو اإلدارة ،أو التسويق ،أو إدارة األعمال

الفصل

الدولية ،أو ريادة األعمال أو أي خيار آخر غير التخصص الفرعي .والخيار اآلخر

الدراسي

غير التخصص الفرعي هو للطالب الذين ال يسعون لتخصص فرعي معين ،والذين
يجب أن يدرسوا  15ساعة مكتسبة مأخوذة من المقررات المتاحة في أي تخصصات

خريف

رئيسية لكلية اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص الرئيسي التي اختارها الطالب.
متطلبات الجامعة للمواد االختيارية الحرة ( 5ساعات مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة
للمواد االختيارية الحرة

التخصص الفرعي في المالية
يتوفر التخصص الفرعي في المالية للطالب من كلية اإلدارة واالقتصاد

رمز المقرر

عنوان المقرر

المكتسبة

 ENGL110لغة إنجليزية 1

3

 ARAB100لغة عربية 1

3

 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

 DAWA111الثقافة اإلسالمية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

15

 ENGL111لغة إنجليزية 2

3

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة

 XXXXNNNمجموعة تاريخ قطر والخليج

3

الفرعي االختيارية

 ARAB200لغة عربية 2

3

 MATH103الجبر المتوسط

3

 MAGT101مبادئ اإلدارة

3

التخصص الفرعي في المالية ( 15ساعة مكتسبة)

االجبارية للتخصص الفرعي ،وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في مواد التخصص

المتطلبات العامة للتخصص الفرعي في المالية ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:
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مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

FINA 302

15

االستثمار

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

مقرر اختياري كلية

السنة الثانية ( 36الساعات المكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

 ENGL250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1
 STAT220اإلحصاء لإلدارة 1

3

 MATH119رياضيات لإلدارة 1

3

FINA 402

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

مقرر اختياري كلية

 ECON111مبادئ اقتصاد جزئي

3

 LAWC215القانون التجاري

 101MAKTمبادئ التسويق

3

 MAGT307التدريب الميداني

3

 ACCT110المحاسبة المالية

3

مبادئ التمويل

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

18

 STAT222إحصاء لإلدارة ()2
 ACCT116المحاسبة اإلدارية

3

 ECON112مبادئ اقتصاد كلي

3

 MATH221رياضيات لإلدارة 2

3

 ENGL251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

الفصل

رمز المقرر

الدراسي

خريف

MIST201

 MAGT304إدارة اإلنتاج والعمليات
FINA 301

التمويل المؤسسي

الساعات
المكتسبة

 XXXXNNNمقرر جامعة اختياري

2

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

مقرر اختياري كلية

3

FINA 303

األسواق والمؤسسات المالية

3

18

FINANNN

مقرر اختياري مالية

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

مقرر اختياري كلية
الساعات

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

المكتسبة
مبادئ إدارة نظم المعلومات

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

15

السنة الرابعة ( 29ساعة مكتسبة)

3
3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف

التمويل الشخصي

3

3

FINA201

الفصل

 FINA NNNمقرر اختياري مالية

3

المكتسبة
3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

ربيع

3

 XXXXNNNمقرر جامعة اختياري

3

مقرر اختياري مالية

3

FINANNN

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

مقرر اختياري كلية
177

14

3

FINA 304

التمويل الدولي

المنتجات والخدمات ،وتسعيرها  ،وترويجها ،وتوزيعها .فالتسويق هو القوة الدافعة وراء

3

 MAGT405اإلدارة االستراتيجية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

نجاح المؤسسات العامة والخاصة.

بكالوريوس إدارة االعمال في اإلدارة
األهداف

قسم اإلدارة والتسويق

يهدف تخصص اإلدارة إلى إعداد الطلبة لشغل مناصب قيادية ومسؤولة في
المؤسسات المعاصرة .وعلى وجه التحديد ،يركز تخصص اإلدارة على تحقيق

مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد

األهداف التالية:

غرفة C129



الهاتف)+974( 4403-5033/5034/ :

التأكد من أن البرامج والدورات األكاديمية لدينا على أحدث النهج الحالية
والناشئة و تعكس متطلبات الصناعة.

البريد اإللكترونيmanmark@qu.edu.qa:
الموقعhttp://www.qu.edu.qa/business/management/index.php:



اجتذاب واستبقاء الطالب المؤهلين و الموهوبين.



تطوير قدرة طالبنا على حل المشاكل اإلدارية واتخاذ الق اررات السليمة في
المواقف المعقدة.

رئيس القسم
رنا صبح

اختيار التخصص الرئيسي

هيئة التدريس

يجب على كل طالب يريد االلتحاق بتخصص اإلدارة دراسة ما ال يقل عن  45ساعة
معتمدة ،وأن يكونوا في وضع أكاديمي جيد (غير منذر) .كما ويجب على الطالب
الحصول على موافقة مرشده األكاديمي ،ورئيس القسم ،والعميد المساعد لشؤون

أستاذ دكتور

الطالب.

ماريوس كاتسيولوديس ،عمر بن عايد ،بلعيد عوني ،شوبها داس

مخرجات التعلم

أستاذ مشارك

عند إكمال متطلبات الحصول على بكالوريوس إدارة األعمال في اإلدارة ،فإن الطالب

عبدالكريم عواد ،أميت داس ،خرام شريف ،هند عبد الرحمن المفتاح ،رنا صبح ،باكر

سيكون قاد ار على:

احمد السرحان ،سعيد البنا ،محمد نشأت فيصل ،عمرو ماهر ،نجم ثاقب



أستاذ مساعد
بدر اسماعيل ،خالد محمد الحر ،جاالنو إيكاتريني ،أنس البكري ،أحمد محرز ،احمد



التركيز على معرفة مفهوم االستدامة في اتخاذ الق اررات اإلدارية.



التركيز على التحليل النقدي للقضايا اإلدارية و االستفادة من المعرفة في

تامر الشرنوبي ،عبداهلل الجعفري ،نبيل غنطوس



التركيز

على

تطوير

مهارات

التواصل

الكتابية

الفعالة.

• التركيز على فهم السلوك البشري وادارة الموارد البشرية في المنظمات.

العمرو ،عبد اللطيف عنوز ،داليا عبد الرحمن فرج ،ايمان بشير ،ياسر ياسين احمد،

المجال الوظيفي من أجل حل المشاكل.
التركيز على معرفة القضايا العالمية وآثارها على المنظمات العاملة في
االقتصاد العالمي.

نبذة عن قسم اإلدارة والتسويق

الفرص

يمزج قسم اإلدارة والتسويق بين تقديم المعرفة النظرية الراسخة والتطبيق العملي

يهتم تخصص اإلدارة بإعداد طلبة البكالوريوس لشغل وظائف في مجال األعمال

الالئق في بيئة تعليمية مبتكرة بهدف إعداد الطلبة لشغل مناصب قيادية في القطاعين

التجارية واعدادهم أيضا لمتابعة دراساتهم العليا .ويوفر الجانب المرتبط بالتطبيق

العام والخاص .يقوم علم اإلدارة على تنسيق الموارد البشرية وغير البشرية المتاحة

العملي للمعرفة النظرية من خالل عالقات الجامعة القوية مع القطاع الصناعي

لمنظمة ما من أجل تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية .وتعتبر العملية اإلدارية هذه أحد

للطالب فرص عمل في مجموعة متنوعة من المؤسسات .ويعرف الخريجون

الركائز الضرورية لبناء سوق كفؤة وربحية مستدامة .أما التسويق فهو مجال اإلدارة

بتنافسيتهم العالية في سوق العمل وتبوأ مناصب القيادة والمسؤولية بنجاح في جميع

المتعلق بتوقع وادارة مستويات الرضا واالمتنان لدى العمالء من خالل تطوير وتقديم

مجاالت األعمال الحكومية والخاصة ،وعلى الصعيدين المحلي والدولي .ومن األمثلة
178

على الوظائف والمناصب التي يشغلها الخريجون  :مدراء الموارد البشرية ،واستشاريين
في مجال اإلدارة ،ومدراء للشركات ،وقادة إداريين في المؤسسات الحكومية والخاصة،

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

وغيرها من مناصب اإلدارة العامة والمناصب القيادية.

( 6ساعات مكتسبة)


 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1



 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

المتطلبات العامة للكلية ( 42ساعة مكتسبة)

التخصص الرئيسي في اإلدارة

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:

يجب على الطلبة اجتياز  125ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال متطلبات الحصول
على درجة بكالوريوس إدارة األعمال في اإلدارة ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للجامعة.



ما ال يقل عن  42ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للكلية.



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في متطلبات الكلية الداعمة.



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي.



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مواد التخصص الرئيسي االختيارية.



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات أو المواد االختيارية
للتخصص الفرعي.



ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة االختيارية الحرة.

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



 ACCT 110المحاسبة المالية



 ACCT 116المحاسبة اإلدارية



 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي



 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي



 MAKT 101مبادئ التسويق



 MIST 201مبادئ نظم المعلومات االدارية



 FINA 201مبادئ التمويل



 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات



 MAGT 307التدرب في شركات األعمال



 MAGT 405اإلدارة االستراتيجية



 MATH 221رياضيات لإلدارة ()2



 STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1



 STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2

متطلبات الكلية الداعمة ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:


 MATH 119رياضيات لإلدارة 1



 LAWC 215القانون التجاري

متطلبات التخصص الرئيسي ( 15ساعة مكتسبة)

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة



 MAGT 301السلوك التنظيمي



 MAGT 302إدارة الموارد البشرية



 MAGT 303إدارة المشروعات الصغيره



 MAGT 306إدارة األعمال الدولية



 MAGT 406إدارة الجودة الشاملة

الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)


يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مواد التخصص
الرئيسي االختيارية من القائمة التالية:

 Math 103الجبر المتوسط
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 MAGT 305اإلدارة المقارنة



 MAGT 401األساليب الكمية التخاذ القرار



 MAGT 402نظرية المنظمة

الخطة الدراسية للتخصص الرئيسي في اإلدارة



 MAGT 403إدارة األعمال اإللكترونية



 MAGT 404إدارة المشاريع

بكالوريوس إدارة االعمال في اإلدارة
السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

متطلبات التخصص الفرعي وغيره ( 15ساعة مكتسبة)

الفصل

يمكن للطالب الذين لديهم تخصص رئيسي في اإلدارة اختيار تخصص فرعي في

نظم المعلومات اإلدارية ،أو االقتصاد ،أو المالية ،أو التسويق ،أو إدارة األعمال

الدراسي

التخصص الفرعي هو للطالب الذين ال يسعون لتخصص فرعي معين ،وبالتالي يجب

خريف

الدولية ،أو ريادة األعمال ،كما أن بإمكانهم إلغاء التخصص الفرعي .وعملية إلغاء
على هؤالء الطالب أن يدرسوا  15ساعة مكتسبة تؤخذ من المقررات المتاحة في أي
تخصص رئيسي لكلية اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص الرئيسي للطالب.

متطلبات الجامعة للمواد االختيارية الحرة ( 5ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة
للمواد االختيارية الحرة.

ربيع

يتوف ر التخصص الفرعي في اإلدارة للطالب من كلية اإلدارة واالقتصاد.

للتخصص الفرعي ،وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في مواد التخصص الفرعي
االختيارية

المتطلبات العامة للتخصص الفرعي في اإلدارة ( 12ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:


 MAGT 303ريادة األعمال واألعمال الصغيرة



 MAGT 306إدارة األعمال الدولية



 MAGT 406إدارة الجودة الشاملة



 MAGT 305اإلدارة المقارنة



 MAGT 401األساليب الكمية التخاذ القرار



 MAGT 402نظرية المنظمة



 MAGT 403إدارة األعمال اإللكترونية



 MAGT 404إدارة المشاريع

 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

 DAWA111الثقافة اإلسالمية

3

مجموعة تاريخ قطر والخليج

15
3
3

 ARAB200لغة عربية 2

3

 MATH103الجبر المتوسط

3

 MAGT101مبادئ اإلدارة

3
15

السنة الثانية ( 36ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

يجب على الطلبة دراسة  3ساعات مكتسبة من المقررات التالية:


 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مواد التخصص الفرعي في اإلدارة االختيارية ( 3ساعات مكتسبة)
 MAGT 301السلوك التنظيمي

 ARAB100لغة عربية 1

3

XXXXNNN

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة



 ENGL110لغة إنجليزية 1

 ENGL111لغة إنجليزية 2

التخصص الفرعي في اإلدارة ( 15ساعة مكتسبة)

المكتسبة
3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي في اإلدارة

 MAGT 302إدارة الموارد البشرية

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

خريف
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الساعات
المكتسبة

 ENGL250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1

3

 STAT220اإلحصاء لإلدارة 1

3

 MATH119رياضيات لإلدارة 1

3

 ECON111مبادئ اقتصاد جزئي

3

 MAKT101مبادئ التسويق

3

 ACCT110المحاسبة المالية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
FINA201

ربيع

مبادئ التمويل

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 ACCT116المحاسبة اإلدارية

3

 ECON112مبادئ اقتصاد كلي

3

 ENGL251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

3

الفصل

الفصل
الدراسي

خريف

18

خريف

MIST201
MAGT304

إدارة اإلنتاج والعمليات

3

 MAGT 301سلوك تنظيمي

3

 MAGT 302إدارة الموارد البشرية

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

ربيع

 MAGTNNNمقرر اختياري إدارة

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

LAWC215

 MAGTNNNمقرر اختياري إدارة

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3
14
3
3

 MAGT 406إدارة الجودة الشاملة

3

اإلدارة االستراتيجية

3

MAGT405
XXXXNNN

متطلب تخصص فرعي او

مقرر اختياري كلية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
15

بكالوريوس إدارة االعمال في التسويق
األهداف

يقوم تخصص التسويق بإعداد الطلبة لشغل وظائف قيادية ومسؤولة في المؤسسات
المعاصرة .وعلى وجه التحديد يركز تخصص التسويق على األهداف التالية:

مقرر اختياري كلية
القانون التجاري

 MAGT 303إدارة المشروعات الصغيره

3

مقرر اختياري كلية

ربيع
 MAGT 306اإلدارة الدولية

 MAGTNNNمقرر اختياري إدارة

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

15

3

 XXXXNNNمقرر جامعة اختياري

2

 XXXXNNNمقرر جامعة اختياري

مقرر اختياري كلية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

المكتسبة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

المكتسبة
Iمبادئ إدارة نظم المعلومات

الساعات

مقرر اختياري كلية

الساعات
3

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
رمز المقرر

15

السنة الرابعة ( 29ساعة مكتسبة)

3

 STAT222اإلحصاء لإلدارة 2

عنوان المقرر

التدريب الميداني

18

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

MAGT307

3



3

التأكد من أن البرامج والدورات األكاديمية لدينا على أحدث النهج الحالية
والناشئة و تعكس متطلبات الصناعة.



181

اجتذاب واستبقاء الطالب المؤهلين و الموهوبين.



تطوير قدرة طالبنا على حل مشاكل التسويق و اتخاذ الق اررات السليمة في



المواقف المعقدة.

ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات أو المواد االختيارية
للتخصص الفرعي.



اختيار التخصص الرئيسي

ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة االختيارية الحرة.

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

يجب على كل طالب يريد االلتحاق بتخصص التسويق دراسة ما ال يقل عن 45

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)

ساعة مكتسبة ،وأن يكونوا في وضع أكاديمي جيد (غير منذر) .كما يجب على
الطالب الحصول على موافق مرشده األكاديمي ،ورئيس القسم ،والعميد المساعد



 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2

مخرجات التعلم



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2

عند إكمال بكالوريوس اإلدارة واالقتصاد في التسويق ،فإن الطالب سيكون قاد ار على:



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

لشؤون الطالب.



التركيز على تطوير مهارات التواصل الكتابية الفعالة.



التركيز على فهم السلوك البشري وادارة الموارد البشرية في المنظمات.



التركيز على معرفة مفهوم االستدامة في اتخاذ الق اررات اإلدارية.



التركيز على التحليل النقدي للقضايا اإلدارية واالستفادة المعرفة في

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)
مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية.

المجال الوظيفي من أجل حل المشاكل.


مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

التركيز على معرفة القضايا العالمية وآثارها على المنظمات العاملة في
االقتصاد العالمي.

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على
الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

الفرص
يقوم تخصص التسويق بإعداد طلبة البكالوريوس لشغل وظائف في مجال األعمال

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

التجارية واعدادهم أيضا لمتابعة دراسات العليا .ويوفر الجانب المرتبط بالتطبيق
العملي للمعرفة النظرية من خالل عالقات الجامعة القوية مع القطاع الصناعي



للطالب فرص عمل في مجموعة متنوعة من المؤسسات .و يعرف الخريجون
بتنافسيتهم العالية في سوق العمل وتبوأ مناصب القيادة والمسؤولية بنجاح في جميع

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

مجاالت األعمال في الحكومية والخاصة ،وعلى الصعيدين المحلي والدولي .ومن

( 6ساعات مكتسبة)

األمثلة على الوظائف والمناصب التي يشغلها الخريجون :مدراء العالمات التجارية،
واستشاريو التسويق ،ومدراء التسويق ،وغيرها من مناصب اإلدارة العامة والمناصب
القيادية.

يجب على الطلبة اجتياز  125ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال درجة بكالوريوس
إدارة األعمال في التسويق ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  42ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للكلية.



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في متطلبات الكلية الداعمة.



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي.



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مواد التخصص الرئيسي االختيارية.



 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:

التخصص الرئيسي في اإلدارة





 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1

المتطلبات العامة للكلية ( 42ساعة مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة للجامعة.

 Math 103الجبر المتوسط
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 ACCT 110المحاسبة المالية



 ACCT 116المحاسبة اإلدارية



 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي



 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي



 MAKT 101مبادئ التسويق



 MIST 201مبادئ نظم المعلومات االدارية



 FINA 201مبادئ التمويل



 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات



 MAGT 307التدريب الميداني



 MAGT 405اإلدارة االستراتيجية



 MATH 221رياضيات لإلدارة ()2



 STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1



 STAT 222إحصاء لإلدارة 2

يتوفر التخصص الفرعي في التسويق لطالب كلية اإلدارة واالقتصاد

التخصص الفرعي في التسويق ( 15ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة

للتخصص الفرعي ،وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في مواد التخصص الفرعي
االختيارية

متطلبات الكلية الداعمة ( 6ساعات مكتسبة)

المتطلبات العامة للتخصص الفرعي في التسويق ( 12ساعة

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:


 MATH 119رياضيات لإلدارة 1



 LAWC 215القانون التجاري

مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:

متطلبات التخصص الرئيسي ( 15ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة القائمة التالية من المقررات:


 MAKT 301سلوك المستهلك



 MAKT 302إدارة التسويق



 MAKT 303التسويق الدولي



 MAKT 304التسويق االستراتيجي



 MAKT 401بحوث التسويق

الرئيسي االختيارية من القائمة التالية:


 MAKT 403التسويق اإللكتروني



 MAKT 404خدمات التسويق



 MAKT 405إدارة الترويج



 MAKT 406التسويق بين األعمال



 MAKT 303التسويق الدولي



 MAKT 401بحوث التسويق

يجب على الطلبة دراسة  3ساعات مكتسبة من المقررات التالية:

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مواد التخصص




 MAKT 302إدارة التسويق

مواد التخصص الفرعي في التسويق االختيارية ( 3ساعات مكتسبة)

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

 MAKT 402إدارة المبيعات



 MAKT 301سلوك المستهلك



 MAKT 304التسويق االستراتيجي



 MAKT 402إدارة المبيعات



 MAKT 403التسويق اإللكتروني



 MAKT 404خدمات التسويق



 MAKT 405إدارة الترويج



 MAKT 406التسويق بين األعمال

الخطة الدراسية للتخصص الرئيسي في التسويق
بكالوريوس إدارة االعمال في التسويق

متطلبات التخصص الفرعي وغيره ( 15ساعة مكتسبة)

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

يمكن للطالب الذين لديهم تخصص رئيسي في التسويق اختيار تخصص فرعي في
نظم المعلومات اإلدارية ،أو االقتصاد ،أو المالية ،أو اإلدارة ،أو إدارة األعمال

الفصل

الدولية ،أو ريادة األعمال كما أن بإمكانهم إلغاء التخصص الفرعي .وخيار إلغاء

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

التخصص الفرعي هو للطالب الذين ال يسعون لتخصص فرعي معين ،وبالتالي يجب
على هؤالء الطالب أن يدرسوا  15ساعة مكتسبة تؤخذ من المقررات المتاحة في أي

خريف

تخصص رئيسي لكلية اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص الرئيسي للطالب.

متطلبات الجامعة للمواد االختيارية الحرة ( 5ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في متطلبات الجامعة
للمواد االختيارية الحرة

التخصص الفرعي في التسويق
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الساعات
المكتسبة

 ENGL110لغة إنجليزية 1

3

 ARAB100لغة عربية 1

3

 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

 XXXXNNNمجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

 DAWA111الثقافة اإلسالمية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

15

 ENGL111لغة إنجليزية 2

3

 XXXXNNNمجموعة تاريخ قطر والخليج

3

 ARAB200لغة عربية 2

3

 MATH103الجبر المتوسط

3

 MAGT101مبادئ اإلدارة

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

الفصل

رمز المقرر

الدراسي

MAKT

خريف

STAT220

15

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

MAKT

التسويق الدولي

MAKT

التسويق االستراتيجي

3

303

 MATH119رياضيات لإلدارة 1

3

304

 ECON111مبادئ اقتصاد جزئي

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

 MAKT101مبادئ التسويق

3

 ACCT110المحاسبة المالية

3

STAT222

اإلحصاء لإلدارة 2

LAWC

قانون األعمال

 MAGT307التدريب الميداني
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
3
15

السنة الرابعة ( 29ساعة مكتسبة)

 ACCT116المحاسبة اإلدارية

3

 ECON112مبادئ اقتصاد كلي

3

الدراسي

 ENGL251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

3

خريف

 MATH221رياضيات لإلدارة ()2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

مقرر اختياري كلية

18

3

15
3

اإلحصاء لإلدارة 1

FINA201

3

 MAKT301سلوك المستهلك

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

مبادئ التمويل

3

مقرر اختياري كلية

الساعات

3

3

3

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

إدارة التسويق

المكتسبة

302

المكتسبة
 ENGL250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1 1

MIST201

مبادئ إدارة نظم المعلومات

 MAGT304إدارة اإلنتاج والعمليات

السنة الثانية ( 36ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

الفصل

رمز المقرر

المكتسبة
 XXXXNNNمقرر جامعة اختياري
MAKT401

18

عنوان المقرر

بحوث التسويق

 MAKTNNNمقرر اختياري تسويق
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الساعات
2
3
3

 MAKTNNNمقرر اختياري تسويق

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3



المواد االختيارية للتخصص الفرعي في األعمال الدولية ( 3ساعات

مقرر اختياري كلية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من القائمة التالية :

14

 XXXXNNNمقرر جامعة اختياري

3

 MAKTNNNمقرر اختياري تسويق

3

 XXXXNNNمتطلب تخصص فرعي او

3

مقرر اختياري كلية
 MAGT405اإلدارة االستراتيجية
XXXXNNN

متطلب تخصص فرعي او

3



 ACCT 424المحاسبة الدولية



 ECON 214السياسة النقدية



 FINA 303األسواق والمؤسسات المالية



 MAGT 305اإلدارة المقارنة



 MAGT 406إدارة الجودة الشاملة



 MAKT 401بحوث التسويق

التخصص الفرعي في ريادة األعمال

3

مقرر اختياري كلية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 ECON 453االقتصاد الدولي

تقبل طلبات التخصص الفرعي في ريادة األعمال من قبل طالب كلية اإلدارة
واالقتصاد.

15

التخصص الفرعي في ريادة األعمال ( 15ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة

التخصص الفرعي في األعمال الدولية

للتخصص الفرعي ،وما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في مواد التخصص الفرعي
االختيارية.

تقبل طلبات التخصص الفرعي في األعمال الدولية من قبل طالب كلية اإلدارة
واالقتصاد.

المتطلبات العامة للتخصص الفرعي في ريادة األعمال ( 12ساعة

التخصص الفرعي في األعمال الدولية ( 15ساعة مكتسبة)

مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة المتطلبات العامة للتخصص الفرعي وما ال يقل عن 3

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة

ساعات مكتسبة من مواد التخصص الفرعي االختيارية .ويجب على الطلبة الذين

للتخصص الفرعي:

أتموا بالفعل مقرر أو أكثر من المتطلبات العامة للتخصص الفرعي كجزء من
تخصصهم الرئيسي أن يأخذوا مقررات إضافية من مواد التخصص الفرعي االختيارية



 MAGT 303ريادة األعمال وادارة المشاريع الصغيرة

الستكمال  15ساعة مكتسبة.



 MAGT 328تخطيط األعمال لرواد األعمال



 FINA 410تمويل المشاريع الريادية



 MAGT 329تأسيس واستدامة المشاريع الناجحة

المتطلبات العامة للتخصص الفرعي في األعمال الدولية ( 12ساعة

مكتسبة)

مواد التخصص الفرعي االختيارية في ريادة األعمال ( 3ساعات

يجب على الطلبة الراغبين في التخصص الفرعي في األعمال الدولية استكمال

مكتسبة)

المقررات التالية .ويجب على الطلبة الذين أتموا بالفعل مقرر أو أكثر من المتطلبات

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في مواد التخصص الفرعي

العامة للتخصص الفرعي كجزء من تخصصهم الرئيسي أن يأخذوا مقررات إضافية

االختيارية من القائمة التالية:

من مواد التخصص الفرعي االختيارية الستكمال  15ساعة مكتسبة.


 MAKT 303التسويق الدولي



 AACT 331محاسبة التكاليف واإلدارة



 FINA 304التمويل الدولي



 ACCT 421نظم المعلومات المحاسبية



 MAGT 306األعمال الدولية



 FINA 402التمويل الشخصي
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 MAGT 302إدارة الموارد البشرية



 MAKT 401بحوث التسويق

يحيى النقيب

مساعد العميد لشؤون الطالب
ريم خالد زكي خليل ابو شاويش

التخصص الفرعي في إدارة األعمال للطالب خارج كلية اإلدارة
واالقتصاد

نبذة عن كلية التربية

هذا التخصص الفرعي متاح لجميع طالب جامعة قطر ما عدا طالب كلية اإلدارة

كلية التربية في جامعة قطر هي أول مؤسسة للتعليم العالي في دولة قطر واللبنة
ِ
المؤس ِسة لجامعة قطر .وتبقى الكيان الوحيد إلعداد المعلمين في البالد .وتتميز الكلية

واالقتصاد

بمكانتها المميزة فضال عن المسئولية التي تتبع ذلك .رؤية الكلية تتمثل في التالي:

التخصص الفرعي في إدارة األعمال للطالب خارج كلية اإلدارة

أن تصبح الكلية الرائدة في إعداد المتخصصين في التعليم من خالل التعليم المتميز،

واالقتصاد ( 24ساعة مكتسبة)

والمنح الدراسية ،والقيادة من أجل تشكيل مستقبل قطر.

يجب على الطلبة دراسة المتطلبات العامة للتخصص الفرعي .ويجب على الطلبة

الذين أتموا بالفعل مقرر أو أكثر من المتطلبات العامة للتخصص الفرعي كجزء من

مهمتها:

تخصصهم الرئيسي أن يأخذوا مقررات إضافية من مواد التخصص الفرعي االختيارية

تلتزم كلية التربية بالتميز في اإلعداد األولي والمتقدم للمتخصصين في التعليم من

الستكمال  24ساعة مكتسبة.

خالل تعزيز عمليتين التعلم والتعليم ،وتعزيز البحوث ،والشراكات المجتمعية .وتلبي
الكلية التزامها من خالل تزويد:

المتطلبات العامة للتخصص الفرعي في إدارة األعمال للطالب خارج

• أعضائها ببيئة تعليمية ،وتحفيزية ،وداعمة لكل من التعلم والتعليم في مناخ يمزج

كلية اإلدارة واالقتصاد ( 24ساعة مكتسبة)

ويوازن بين الحداثة والحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية.

يجب على الطلبة دراسة المقررات التالية:


 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 MAKT 101مبادئ التسويق



 ACCT 110المحاسبة المالية



 ECON 111مبادئ اقتصاد جزئي



 ECON 112مبادئ اقتصاد كلي



 MATH 119رياضيات لإلدارة 1



 STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1



 FINA 201مبادئ التمويل

• توفير متخصصين في مجال التعليم المؤهلين تأهيال عاليا ،والتطوير المهني
المستمر من خالل دعم األنشطة العلمية ،والمشاركة في مسئولية تحديث البالد من
خالل شراكات فعالة.

الدرجات العلمية في كلية التربية
تقدم كلية التربية برامج درجة البكالوريوس التالية:

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي مع أربعة مسارات دراسية:

 .1الدراسات العربية (اللغة العربية ،والدراسات اإلسالمية ،والدراسات

كلية التربية

االجتماعية)
 .2الرياضيات والعلوم

مبنى كلية التربية

 .3اللغة اإلنجليزية

الهاتف)+974( 4403-5100/5118/ :

 .4الطفولة المبكرة

البريد اإللكتروني:
dean-edu@qu.edu.qa

بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي مع ثمانية مسارات دراسية:

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/education :

 .1الدراسات اإلسالمية
 .2اللغة العربية

العميد

 .3الدراسات االجتماعية

حصة محمد صادق

 .4اللغة اإلنجليزية
 .5الرياضيات

مساعد العميد للشؤون األكاديمية

 .6الكيمياء
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 .7الفيزياء

نوران عادل عبدالرحمن السيد عماره ,ريم خالد ,هدي سالم خليفه عجاج الكبيسي ,

 .8االحياء

هديل عبدالكريم الحاج محمود الخطيب ,عائشة فضل علي بطي الكعبي  ،,صبا
منصور ,سهى عبدالستار

مساعد تدريس
 ، ،سارة عبدالرحمن المفتاح  ،لمياء إبراهيم العيسى،

قسم العلوم التربوية والعلوم النفسية
قسم العلوم التربوية

قسم العلوم النفسية

قسم العلوم التربوية ،غرفة 109

قسم العلوم النفسية ،غرفة 219

الهاتف)+974( 4403-5134/5169/ :

الهاتف)+974( 4403-5200/5220/5206/ :

البريد اإللكترونيprimb.ced@qu.edu.qa :

البريد اإللكترونيPYSCH@qu.edu.qa :

الموقع:

الموقع:

http://www.qu.edu.qa/education/primary_program/index.php

http://www.qu.edu.qa/education/psychological_department/inde
x.php

رئيس القسم

علي الرباعي (العلوم التربوية)

رئيس القسم

أسماء آل عطية (قسم العلوم النفسية)

منسقو البرنامج

عائشة فخرو ،منسقة بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

منسقو البرنامج

علي الرباعي  ،منسق بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي

كاليتون كيللر  -منسق برنامج ماجستير التربية الخاصة

فاطمة المطاوعة  ،منسقة برامج الدبلوم
مايكل رومنوسكي  ،منسق برنامج ماجستير القيادة التربوية

هيئة التدريس
هيئة التدريس

أستاذ دكتور

عثمان يخلف ،مريم البوفالسه  ،حصة فخرو ،يحيى النقيب

أستاذ دكتور

حصة صادق ،نصرة البناي ،عبد اهلل المناعي ،غدنانه البنعلي  ،عائشة فخرو ،مايكل

أستاذ مساعد

رومنوسكي،

أسماء العطية  ،بتول خليفه ،كاليتون كيللر ,احمد عبد الرحمن العمادى ,
فاطمة المعضادي ,شريس ديان كوجلن ,احمد محمد حامد مجرية ,حاتم انس حسن

أستاذ مشارك

الخمره

علي الرباعي  ،مباركة األكرف ،بدرية العماري  ،فاطمة المطاوعة  ،أحمد الساعي،
بدرية المال ، ،عبد اهلل أبو تينة ،د .اريج.

أستاذ مساعد
 ،العنود آل ثاني ،تماضر آل ثاني ،مها الهنداوي ,عائشة سلمان جاسم ال ثاني

أستاذ مساعد

حصة البنعلي  ،لطيفة المغيصيب  ،مها شريف, ،محمد رجب ,عادل منير اسماعيل

محاضر

أبوالروس

عائشة احمدى

محاضر
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نبذة عن األقسام

الفرص

يهدف كل من قسم العلوم التربوية وقسم العلوم النفسية إلعداد الخريجين المؤهلين

وخاصة القطاع الخاص ،فضال عن المدارس الحكومية االبتدائية لألطفال .وترتبط

يمكن لخريجي تخصص التعليم االبتدائي إيجاد فرص عمل في القطاع التعليمي،

تأهيال عاليا في مجال التعليم ،ممن سيمتلكون المعرفة المميزة المتعلقة باألسس

فرص عمل أخرى أيضا مع القطاع التعليمي ،مثل العمل في الهيئات الدولية أو

العلمية لمجال عملهم ،بما يمكنهم من إظهار خبراتهم ومهاراتهم العملية في أدوارهم

الحكومية المتعلقة بالتعليم.

المهنية ،باإلضافة إلى إجراء البحوث وتقييمها باستخدام األساليب العلمية.
وتلتزم األقسام بإعداد القوى البشرية الالزمة للعمل في المؤسسات التعليمية المختلفة

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

في وظائف وتخصصات مختلفة ،وذلك بطريقة تؤهلهم للتطور المهني المستمر
ومواصلة دراساتهم العليا أيضا.

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

قسم العلوم التربوية  -البرامج

يجب إكمال  120ساعة مكتسبة على األقل إلكمال تخصص التعليم االبتدائي ،بما
في ذلك ما يلي:

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

األهداف





ما ال يقل عن  36ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الرئيسي



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من مقر ارت التخصص الرئيسي
االختيارية



دعم مهمة جامعة قطر في توفير الخبراء الالزمين للمجتمع القطري.
توفير معلمي المرحلة االبتدائية المؤهلين تأهيال عاليا ،حتى يتسنى لجميع

ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من متطلبات المسار الدراسي

األطفال في المدارس االبتدائية في دولة قطر أن يتلقوا التعليم على

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

تطوير المعلمين القادة ،الذين سيسهمون في التقدم المستمر في التعليم،

يعتمد تحقيق متطلبات هذه المجموعة على المسار دراسي الذي تم اختياره من قبل

مستوى عالمي.




ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)

والمنح الدراسية ،والقيادة في دولة قطر.

الطلبة .ب اإلضافة إلى المقررات الثالث المذكورة أدناه ،فالطلبة الذين يختارون المسار
الدراسي في مرحلة الطفولة المبكرة ،أو الدراسات العربية ،أو الرياضيات والعلوم يجب

اختيار التخصص الرئيسي

عليهم اجتياز المجموعة الفرعية للغة اإلنجليزية  .1والطلبة الذين يختارون المسار
الدراسي في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية يجب عليهم دراسة المجموعة الفرعية للغة

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص التعليم االبتدائي ،يجب على المتقدمين

اإلنجليزية :2

تحقيق الحد األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص في الفصل الدراسي
للقبول.

مخرجات التعلم

خريجو هذا التخصص الرئيسي سيتمكنون من:




 ARAB 200لغة عربية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

المجموعة الفرعية للغة اإلنجليزية  6( 1ساعات مكتسبة)

معرفة كيف ينمو أطفال المرحلة االبتدائية ويتطورون ،وكيف يؤثر ذلك
على تعلمهم.





 ARAB 100لغة عربية 1

استخدام معرفتهم لعمليات اإلصالح التربوي في المجتمع القطري لتصميم



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2

البرامج التعليمية المتطورة لطالبهم.


دمج األساليب الحديثة في التدريس ،بما في ذلك تكنولوجيا التعليم ،في

المجموعة الفرعية للغة اإلنجليزية  6( 2ساعات مكتسبة)

الممارسات التعليمية الخاصة بهم.


فهم وتطبيق طرق البحث التربوي الحالية الهادفة لتحسين الممارسات
التعليمية.



االنخراط في الممارسات التعليمية التي تثبت أن جميع األطفال يمكن أن



 ENGL 150كتابة المقال 1



 ENGL 151االستيعاب القرائي المتقدم

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

يتعلموا.

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية
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مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على
الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)



 EDUC 313تطوير الثقافة لدى األطفال



 EDUC 314التكنولوجيا لألطفال



 EDUC 315نمو وتعلم الطفل



 EDUC 316اإلدارة الصفية



 EDUC 317الدمج في الصفوف



 EDUC 318توظيف الفنون البصرية

متطلبات التربية العملية ( 9ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة من واحدة من مقررات
التربية العملية التالية اعتمادا على المسار الدراسي المختار:

مجموعة المعلومات العامة ( 3ساعات مكتسبة)
فقط الطلبة الذين يختارون المسار الدراسي في المجموعة الفرعية للغة اإلنجليزية 2
يجب عليهم اجتياز متطلبات هذه المجموعة من خالل اجتياز  3ساعات مكتسبة في
المقررات في مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعلومات العامة.
أما الطلبة الذين يختارون مسارات دراسية أخرى فيتوجب عليهم اجتياز متطلبات
المجموعة التكميلية للكلية /البرنامج.

المقررات في مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعلومات العامة.
أما الطلبة الذين يختارون مسارات دراسية أخرى فيتوجب عليهم اجتياز متطلبات
المجموعة التكميلية للكلية /البرنامج.

متطلبات المجموعة التكميلية للكلية /البرنامج ( 6ساعات مكتسبة)
الطلبة الذين يختارون المسار الدراسي في الطفولة المبكرة ،أو الدراسات العربية ،أو



 EDUC 200التربية ومشكالت المجتمع



 EDUC 201مناهج البحث العلمي



 PSYC 201مقدمة في علم النفس



 PSYC 205علم النفس االجتماعي



 EDUC 203العالقات األسرية



 EDUC 100التصوير الفوتوغرافي

المسار الدراسي في مرحلة الطفولة المبكرة ( 45ساعة مكتسبة)

الرياضيات والعلوم يجب عليهم اجتياز متطلبات هذه المجموعة من خالل استكمال 6

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل استكمال

ساعات مكتسبة من المقررات المذكورة أدناه .الطلبة الذين يختارون المسار الدراسي

المقررات التالية في متطلبات المسار الدراسي:

في المجموعة الفرعية للغة اإلنجليزية  ،2يجب عليهم تحقيق متطلبات مجموعة
المعلومات العامة ومجموعة المهارات العامة:




 EDUC 484التربية العملية  /اللغة االنجليزية

المذكورة أدناه:

يجب عليهم اجتياز متطلبات هذه المجموعة من خالل اجتياز  3ساعات مكتسبة في

 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2



 EDUC 483التربية العملية  /الرياضيات والعلوم

يجب على الطلبة اجتياز الحد االدنى ل  6ساعات مكتسبة من قائمة المقررات

فقط الطلبة الذين يختارون المسار الدراسي في المجموعة الفرعية للغة اإلنجليزية 2





 EDUC 482التربية العملية  /الدراسات العربية

مواد التخصص الرئيسي االختيارية الحرة ( 6ساعات مكتسبة)

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1



 EDUC 481التربية العملية  /الطفولة المبكرة

متطلبات المسار الدراسي في الطفولة المبكرة ( 45ساعة مكتسبة)


 EDEC 410اللعب ونظرية الحركة



 EDEC 411صحة وسالمة األطفال



 EDEC 412التوعية المجتمعية والموارد



 EDEC 413الرياضيات والعلوم المتكاملة لألطفال



 EDEC 452تدريس القراءة والكتابة لألطفال



 EDEC 453تدريس اللغة العربية لألطفال



 EDEC 454الدراسات االجتماعية المتكاملة لألطفال





 EDUC 310أساسيات التعليم في قطر واالصالح المدرسي

 EDEC 456اإلنجليزية كلغة ثانية لألطفال





 EDUC 311تطبيقات في اكتساب اللغة الثانية

 BIOL 101علم األحياء 1





 EDUC 312المنهج والتقييم

 BIOL 102علم األحياء 2



 MATH 103الجبر المتوسط

متطلبات التخصص الرئيسي( 36ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  27ساعة مكتسبة من المتطلبات العامة للتخصص الرئيسي
و 9ساعات مكتسبة من مجموعة متطلبات التربية العملية.

المتطلبات العامة للتخصص الرئيسي ( 27ساعة مكتسبة)
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 GEOG 110الجغرافيا العامة



 ARAB 213نحو 1



 ENGL 150كتابة المقال 1



 ARAB 319نحو 2



 ENGL 156مقدمة في األدب 1



 ISLA 103تفسير القرآن الكريم



 ARAB 213نحو 1



 ISLA 105الحديث التحليلي



 DAWA 113فقه السيرة



 DAWA 113فقه السيرة



 ISLA 106أحكام العبادات

المسار الدراسي في الرياضيات والعلوم ( 45ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل استكمال

المسار الدراسي في تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( 45ساعة

المقررات التالية في متطلبات المسار الدراسي:

مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل استكمال

متطلبات المسار الدراسي في الرياضيات والعلوم ( 45ساعة مكتسبة)


 EDPR 410القراءة والكتابة في جميع المواد الدراسية



 EDPR 450تدريس العلوم للتعليم االبتدائي



 EDPR 451تدريس الرياضيات للتعليم االبتدائي



 EDPR 452أساليب في االستقصاء والبحث



 BIOL 101علم األحياء 1



 BIOL 102علم األحياء 2



 BIOL 221أساسيات علم البيئة



 CHEM 103كيمياء تطبيقية عامة 1



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 PHYS 183مقدمة في الفيزياء العامة



 GEOL 101مبادئ الجيولوجيا العامة



 MATH 103الجبر المتوسط



 MATH 104الهندسة والمقاييس األولية



 MATH 203التحليل األساسي



 STAT 101االحصاء 1



 ENGL 150كتابة المقال 1

المقررات التالية في متطلبات المسار الدراسي:

المسار الدراسي في تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( 45ساعة
مكتسبة)


كلغة ثانية )1


يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل استكمال
المقررات التالية في متطلبات المسار الدراسي:

المسار الدراسي في الدراسات العربية ( 45ساعة مكتسبة)



 EDPR 447تدريس الدراسات اإلسالمية في التعليم االبتدائي



 EDPR 448تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم االبتدائي



 HIST 111تاريخ العالم اإلسالمي )1187- 600( 1



 HIST 222الخليج في العصر الحديث



 HIST 213التاريخ العربي الحديث ()1919-1516



 GEOG 110الجغرافيا العامة



 ARAB 110مقدمة لدراسة األدب و فنونه



 ARAB 218علم الصرف

 EDPR 454تدريس اللغة اإلنجليزية للتعليم االبتدائي (اللغة اإلنجليزية
كلغة ثانية )2

المسار الدراسي في الدراسات العربية ( 45ساعة مكتسبة)

 EDPR 446تدريس اللغة العربية في التعليم االبتدائي

 EDPR 453تدريس اللغة اإلنجليزية للتعليم االبتدائي (اللغة اإلنجليزية



 EDPR 455تدريس القراءة للتعليم االبتدائي



 EDPR 410القراءة والكتابة في جميع المواد الدراسية



 BIOL 101علم األحياء 1



 MATH 103الجبر المتوسط



 MATH 104الهندسة والمقاييس األولية



 ENGL 153كتابة المقال 2



 ENGL 155مقدمة في اللغة



 ENGL 156مقدمة في األدب 1



 ENGL 157مقدمة في اللسانيات



 ENGL 158مقدمة في األدب 2



 ENGL 305اكتساب اللغة األولى



 ENGL 309اكتساب اللغة الثانية



 ENGL 426أدب األطفال

الخطة الدراسية للمسار الدراسي في الطفولة المبكرة
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي
السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل
الدراسي
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رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

خريف

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

EDUC 310

اساسيات التعليم في قطر

الثانية

 EDEC 411صحة وسالمة األطفال
الصغار

3

واالصالح المدرسي
متطلب اختياري

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
متطلب عام

ربيع

15
3

EDUC 312

المناهج والتقييم

3

EDUC 201

مناهج البحث العلمي

3

متطلب عام

3

نمو وتعلم الطفل

3

EDUC 315

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر
GEOG
110

الجغرافيا العامة

الفصل
خريف

3

متطلب عام
 EDUC 317الدمج في الصفوف

3

متطلب عام

3
16

رمز المقرر

الساعات

عنوان المقرر

المكتسبة
 EDEC 412التوعية المجتمعية والموارد

2

متطلب عام

3

 EDUC 318دمج الفنون البصرية

3

ENGL 156

مقدمة في األدب 1

3

DAWA

فقه السيرة

3

 SPSC 399التربية البدنية في المدارس

3
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مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 EDEC 453تدريس اللغة العربية

14
3

لألطفال

 EDUC 313تطوير الثقافة لدى األطفال

3

 ARAB 213نحو 1

3

 ENGL 150كتابة المقال 1

3

 EDEC 452تدريس القراءة والكتابة

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

المكتسبة

3

 EDUC 314التكنولوجيا لألطفال

3

الدراسي

الساعات

BIOL 101

 EDEC 410اللعب ونظرية الحركة

2

السنة الثالثة ( 29ساعة مكتسبة)

15

3

 MATH 103الجبر المتوسط

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 34ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

2

 EDUC 311تطبيقات في اكتساب اللغة

لألطفال

18
BIOL 102

3
191

علم األحياء 2

3

 EDUC 316إدارة الفصول الدراسية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

متطلب عام

3

15

متطلب عام

3

 EDUC 310اساسيات التعليم في قطر

3

واالصالح المدرسي

السنة الرابعة ( 27ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

BIOL 101

الساعات
المكتسبة

 EDEC 456اإلنجليزية كلغة ثانية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

ربيع

لألطفال

متطلب عام

3

 EDEC 454الدراسات االجتماعية

3

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 EDUC 481التربية العملية  /الطفولة المبكرة

ربيع

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

18
9

خريف

9

الدراسي
خريف

 EDUC 315نمو وتعلم الطفل

3

رمز المقرر

عنوان المقرر

15

الساعات

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

3

متطلب عام

3

 EDUC 317الدمج في الصفوف

3

متطلب

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

3

 EDUC 313تطوير محو األمية لدى
األطفال

192

الساعات
المكتسبة

 ENGL 150كتابة المقال 1
المكتسبة

متطلب عام

متطلب عام

3

اختياري

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

علم األحياء 2

3

الدراسي

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

رمز المقرر

 EDUC 312المناهج والتقييم

3

السنة الثانية ( 43ساعة مكتسبة)

الخطة الدراسية للمسار الدراسي في الرياضيات والعلوم

عنوان المقرر

متطلب عام

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

المتكاملة لألطفال

15
3

BIOL 102

المتكاملة لألطفال
 EDEC 413الرياضيات والعلوم

علم األحياء 1

3

3
18
3

3

متطلب

اختياري

السنة الرابعة ( 26ساعة مكتسبة)

 MATH 103الجبر المتوسط

3

 MATH 104الهندسة والمقاييس األولية

3

 GEOL 101مبادئ الجيولوجيا العامة

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

المكتسبة
3

 EDPR 410القراءة والكتابة في جميع
التخصصات
 EDUC 316إدارة الفصول الدراسية

18

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

رمز المقرر

الساعات

3

BIOL 221

اساسيات علم البيئة

3

STAT 101

االحصاء 1

3

الساعات
المكتسبة

 EDUC 314التكنولوجيا لألطفال

3

 MATH 203التحليل األساسي

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

 EDUC 318دمج الفنون البصرية

3

 PHYS 183مقدمة في الفيزياء العامة

3

 EDPR 452أساليب في االستقصاء

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

18
9

 EDMS 481تدريس الطلبة

9

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

والبحث
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

15

 EDPR 451تدريس الرياضيات للتعليم

3

 EDPR 450تدريس العلوم للتعليم

3

االبتدائي

الخطة الدراسية للمسار الدراسي في الدراسات العربية
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي
السنة األولى ( 33ساعة مكتسبة)
الفصل رمز المقرر

االبتدائي
 EDUC 311تطبيقات في اكتساب اللغة

الدراس

3

متطلب عام
متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

المكتسبة

ي

الثانية
3

عنوان المقرر

الساعات

15
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خريف متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

EDUC 310

اساسيات التعليم في قطر

واالصالح المدرسي

متطلب اختياري
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

متطلب عام
EDUC 312

3

السنة الثانية ( 33ساعة مكتسبة)
الفصل

3

الدراسي

15

خريف

3
المناهج والتقييم

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

ISLA 103

تفسير القرآن الكريم

3

HIST 111

تاريخ العالم االسالمي 1

3

( 1187- 600م)

3
3

 ARAB 218علم الصرف

3

EDUC 201

مناهج البحث العلمي

3

 EDUC 313تطوير الثقافة لدى األطفال

3

EDUC 315

نمو وتعلم الطفل

3

 EDUC 317الدمج في الصفوف

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

متطلب عام

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

ربيع

15

 EDUC 311تطبيقات في اكتساب اللغة

3

الثانية
متطلب عام

3

 EDUC 314التكنولوجيا لألطفال

3

 ARAB 110مقدمة لدراسة األدب وفنونه

3

 DAWA 113فقه السيرة

3

 ARAB 213نحو 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

18

السنة الثالثة ( 2730ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف
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الساعات
المكتسبة

الجغرافيا العامة

3

GEOG110
ISLA 105

الحديث التحليلي

3

EDUC 318

دمج الفنون البصرية

3

ARAB 319

نحو 2

3

EDPR 446

تدريس اللغة العربية للمستوى

3

الخطة الدراسية للمسار الدراسي في تعلم اللغة اإلنجليزية

االبتدائي
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 EDPR 448تدريس الدراسات االجتماعية

ربيع

للمستوى االبتدائي

 HIST 213التاريخ العربي الحديث

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي
15
3

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

3

الدراسي

( 1919-1516م)
 EDUC 316إدارة الفصول الدراسية

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف

15

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

HIST 222

الساعات

الخليج في العصر الحديث

3

 EDPR 447تدريس الدراسات اإلسالمية

3

ربيع

ربيع

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 EDUC 310أساسيات التعليم في قطر

3
3

 EDUC 482التربية العملية  /الدراسات

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

9

15

متطلب عام

3

 EDUC 312المناهج والتقييم

3

 EDUC 201مناهج البحث العلمي

3

متطلب عام

3

 EDUC 315نمو وتعلم الطفل

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

السنة الثانية ( 33ساعة مكتسبة)

18
9

العربية

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

للمستوى االبتدائي
ISLA 106

متطلب عام

3

اختياري

3

أحكام العبادات

متطلب عام

3

متطلب

المكتسبة
متطلب عام

المكتسبة

واالصالح المدرسي

السنة الرابعة ( 27ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف
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الساعات
المكتسبة

BIOL 101

علم األحياء 1

3

 EDUC 313تطوير الثقافة لدى األطفال

3

 ENGL 156مقدمة في األدب 1

3

 EDUC 317الدمج في الصفوف

3

 ENGL 155مقدمة في اللغة

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

ربيع

3

متطلب عام
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
EDPR 455

ربيع

تدريس القراءة للمستوى

18
3

االبتدائي
EDPR 454

تدريس اللغة اإلنجليزية

للمستوى االبتدائي (اللغة

3

اإلنجليزية كلغة ثانية )2

 EDUC 314التكنولوجيا لألطفال

3

MATH 104

الهندسة والمقاييس األولية

3

 ENGL 153كتابة المقال 2

3

EDUC 316

االدارة الصفية

3

 MATH 103الجبر المتوسط

3

متطلب اختياري

 ENGL 157مقدمة في اللسانيات

2

 ENGL 158مقدمة في األدب 2

3

 EDUC 311تطبيقات في اكتساب اللغة

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الثانية

الدراسي

18

خريف

الفصل رمز المقرر
الدراس

الساعات
المكتسبة

ي

خريف متطلب عام

3

متطلب عام

3

EDUC 318

دمج الفنون البصرية

3

ENGL 305

اكتساب اللغة األولى

3

EDPR 453

تدريس اللغة اإلنجليزية للتعليم

رمز المقرر

عنوان المقرر

 EDPR 410القراءة والكتابة في جميع

الساعات
المكتسبة
3

التخصصات

السنة الثالثة ( 33ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

15

السنة الرابعة ( 24ساعة مكتسبة)
الفصل

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

متطلب عام

3

 ENGL 309اكتساب اللغة الثانية

3

 ENGL 426أدب الطفل

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 EDUC 484التربية العملية  /اللغة

15
9

االنجليزية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

االبتدائي (اللغة اإلنجليزية
كلغة ثانية )1
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9

متطلبات درجة بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي
التخصص الرئيسي في التعليم الثانوي
الثانوي ،بما في ذلك ما يلي:



ما ال يقل عن  36ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الرئيسي



ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية



ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من متطلبات المسار الدراسي

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

واحدة من المجموعات الفرعية للغة .و على الطلبة الذين يختارون المسار الدراسي

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

في اللغة العربية اجتياز المجموعة الفرعية للغة  .1أما الطلبة الذين يختارون المسار

تعتمد تحقيق متطلبات هذه المجموعة على المسار الدراسي الذي تم اختياره من قبل

الدراسي في الدراسات اإلسالمية أو الدراسات االجتماعية فعليهم اجتياز مجموعة اللغة

الطلبة .والطلبة الذين يختارون المسار الدراسي في اللغة العربية ،أو الدراسات

الفرعية للغة  . 2والطلبة الذين يختارون المسار الدراسي في الرياضيات ،أو األحياء،

اإلسالمية ،أو الدراسات االجتماعية ،أو اللغة اإلنجليزية ،أو الرياضيات ،أو علم

أو الفيزياء ،أو الكيمياء يجب عليهم اجتياز المجموعة الفرعية للغة  .3والطلبة الذين

األحياء ،أو الكيمياء يتوجب عليهم اجتياز مقرر واحد من قائمة مقررات برنامج

يختارون المسار الدراسي في اللغة اإلنجليزية يجب عليهم اجتياز المجموعة الفرعية

المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات .أما والطلبة الذين

للغة .4

يختارون المسار الدراسي في الفيزياء فيتوجب عليهم اجتياز المقرر التالي:

 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



المجموعة الفرعية للغة  12( 1ساعة مكتسبة)



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2




 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2

الطلبة الذين يختارون المسار الدراسي في اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،األحياء،

الفيزياء ،أو الكيمياء يتوجب عليهم اجتياز متطلبات هذه المجموعة من خالل استكمال
 3ساعات مكتسبة في مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعلومات
العامة .أما الطلبة الذين يختارون المسارات الدراسية األخرى فيتوجب عليهم اجتياز
المتطلبات العامة لمجموعة الكلية/البرنامج التكميلية.

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)
الطلبة الذين يختارون المسار الدراسي في اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،األحياء،
الفيزياء ،أو الكيمياء يتوجب عليهم اجتياز متطلبات هذه المجموعة من خالل استكمال
 3ساعات مكتسبة في مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات
العامة .أما الطلبة الذين يختارون المسارات الدراسية األخرى فيتوجب عليهم اجتياز

المجموعة الفرعية للغة  12( 3ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2

 GEOL 101مبادئ الجيولوجيا العامة

مجموعة المعلومات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

المجموعة الفرعية للغة  12( 2ساعة مكتسبة)
 ARAB 100لغة عربية 1



 ENGL 151االستيعاب القرائي المتقدم

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة .باإلضافة إلى مقرر الثقافة اإلسالمية المذكور أدناه ،يجب على الطلبة اجتياز

 ARAB 110مقدمة لدراسة األدب وفنونه



 ENGL 150كتابة المقال 1

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

يعتمد تحقيق متطلبات هذه المجموعة على المسار الدراسي الذي تم اختياره من قبل





 ARAB 200لغة عربية 2

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)

 ARAB 109مهارات لغوية



 ARAB 100لغة عربية 1

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)





 ENGL 203لغة إنجليزية  -2ما بعد التأسيسي

المجموعة الفرعية للغة  12( 4ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص التعليم
ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



 ENGL 202لغة إنجليزية  -1ما بعد التأسيسي

المتطلبات العامة لمجموعة الكلية/البرنامج التكميلية.
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المتطلبات العامة لمجموعة الكلية/البرنامج التكميلية ( 6ساعات



اإلسالمية

مكتسبة)

مسار دراسيا في اللغة العربية ،أو الدراسات اإلسالمية ،أو
ا
الطلبة الذين يختارون

أساليب تدريس الدراسات االجتماعية ( 6ساعات مكتسبة)

الدراسات االجتماعية فقط يتوجب عليهم اجتياز متطلبات هذه المجموعة باجتياز 6
مسار دراسيا
ا
ساعات مكتسبة من المقررات المذكورة أدناه .أما الطلبة الذين يختارون

يجب على الطلبة الذين اختاروا المسار الدراسي في الدراسات االجتماعية اجتياز الحد

في اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،األحياء ،الفيزياء ،أو الكيمياء فيجب عليهم تحقيق

االدنى من  6ساعات مكتسبة من المقررات التالية:

متطلبات مجموعة المهارات العامة ومجموعة المعلومات العامة.


 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1



 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

يجب على الطلبة الذين اختاروا المسار الدراسي في الرياضيات اجتياز الحد االدنى

استكمال  6ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة الفرعية المتعلقة

من  6ساعات مكتسبة من المقررات التالية:

بالمسار الدراسي الذي تم اختياره من قبل الطالب.


 EDUC 312المنهج والتقييم



 EDUC 316االدارة الصفية



 EDUC 317الدمج في الصفوف



 EDUC 320النمو االنساني



 EDSE 332اكتساب اللغة الثاني في المرحلة الثانوية



 EDSE 331القراءة والكتابة عبر المنهاج الدراسي



 EDSE 491التربية العملية في المرحلة الثانوية

 6ساعات مكتسبة من المقررات التالية:



 6ساعات مكتسبة من المقررات التالية:

 6ساعات مكتسبة من المقررات التالية:

االدنى من  6ساعات مكتسبة من المقررات التالية:




 EDSE 347األساليب  :1است ارتيجيات تدريس األحياء



 EDSE 467األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في األحياء

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 6ساعات مكتسبة)

االنجليزية

يجب على الطلبة اجتياز الحد االدنى من  6ساعات مكتسبة من المقررات المذكورة
أدناه:

أساليب تدريس الدراسات اإلسالمية ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة الذين اختاروا المسار الدراسي في الدراسات اإلسالمية اجتياز الحد
االدنى من  6ساعات مكتسبة من المقررات التالية:




 EDSE 466األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في الكيمياء

يجب على الطلبة الذين اختاروا المسار الدراسي في األحياء اجتياز الحد االدنى من

يجب على الطلبة الذين اختاروا المسار الدراسي في اللغة اإلنجليزية اجتياز الحد

 EDSE 461األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في اللغة



 EDSE 346األساليب  :1استراتيجيات تدريس الكيمياء

أساليب تدريس األحياء ( 6ساعات مكتسبة)

أساليب تدريس اللغة االنجليزية ( 6ساعات مكتسبة)





 EDSE 465األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في الفيزياء

يجب على الطلبة الذين اختاروا المسار الدراسي في الكيمياء اجتياز الحد االدنى من

العربية

 EDSE 341األساليب  :1استراتيجيات تدريس اللغة االنجليزية



 EDSE 345األساليب  :1استراتيجيات تدريس الفيزياء

أساليب تدريس الكيمياء ( 6ساعات مكتسبة)

من  6ساعات مكتسبة من المقررات التالية:
 EDSE 460األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في اللغة



 EDSE 464األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في الرياضيات

يجب على الطلبة الذين اختاروا المسار الدراسي في الفيزياء اجتياز الحد االدنى من

يجب على الطلبة الذين اختاروا المسار الدراسي في اللغة العربية اجتياز الحد االدنى




 EDSE 344األساليب  :1استراتيجيات تدريس الرياضيات

أساليب تدريس الفيزياء ( 6ساعات مكتسبة)

أساليب تدريس اللغة العربية ( 6ساعات مكتسبة)

 EDSE 340األساليب  :1استراتيجيات تدريس اللغة العربية



 EDSE 463األساليب  : :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في الدراسات

أساليب تدريس الرياضيات ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  30ساعة مكتسبة من المقررات المذكورة أدناه باإلضافة إلى





 EDSE 343األساليب  :1استراتيجيات تدريس الدراسات االجتماعية
االجتماعية

المتطلبات العامة للتخصص الرئيسي ( 36ساعة مكتسبة)

 EDUC 310اساسيات التعليم في قطر واالصالح المدرسي

 EDSE 462األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في الدراسات

 EDSE 342األساليب  :1استراتيجيات تدريس الدراسات اإلسالمية
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 EDUC 100التصوير الفوتوغرافي



 EDUC 200التربية ومشكالت المجتمع



 EDUC 201مناهج البحث العلمي



 EDUC 203العالقات األسرية



 ENGL 330القصة القصيرة



 PSYC 201مقدمة في علم النفس



 ENGL 353األصوات في اللغة اإلنجليزية ا



 PSYC 205علم النفس االجتماعي



 ENGL 354بنية اللغة اإلنجليزية



 TRAN 312المقارنة اللغوية بين العربية واإلنجليزية



 ENGL 408أدب ما بعد االستعمار

المسار الدراسي في اللغة العربية ( 45ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل اجتياز المقررات

متطلبات التكميلية في المسار الدراسي في اللغة اإلنجليزية (45

التالية في متطلبات المسار الدراسي:

ساعة مكتسبة)

متطلبات المسار الدراسي في اللغة العربية ( 45ساعة مكتسبة)


 ARAB 213نحو 1



 ARAB 218علم الصرف



 ARAB 221الشعر العربي القديم 1



 ARAB 224النثر العربي القديم



 ARAB 261البالغة العربية



 ARAB 319نحو 2



 ARAB 331النقد العربي القديم



 ARAB 351مدخل إلى علم اللسانيات



 ARAB 354علم الدالالت



 ARAB 355اللسانيات التطبيقية



 ARAB 381الشعر العربي الحديث والمعاصر



 ARAB 391البحوث األدبية ؛ مصادر وطرق



 ARAB 412القراءات والتقاليد المتعلقة باللسانيات



 ARAB 481النقد األدبي الحديث



 ARAB 483األدب المقارن



 ENGL 209اللغة والمجتمع



 ENGL 213اللغة والثقافة



 ENGL 234اللغة و النوع

المسار الدراسي في الدراسات االجتماعية ( 45ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل اجتياز المقررات
التالية في متطلبات المسار الدراسي:

متطلبات المسار الدراسي في الدراسات االجتماعية ( 45ساعة

مكتسبة)


 GEOG 110الجغرافيا العامة



 GEOG 300جغرافية العالم العربي



 GEOG 357جغرافية العالم



 GEOG 441جغرافية قطر



 HIST 103مقدمة في التاريخ



 HIST 111تاريخ العالم االسالمي  1187- 600( 1م)

المسار الدراسي في اللغة اإلنجليزية ( 45ساعة مكتسبة)



 HIST 131تاريخ العالم منذ 1300



يجب على الطالب استكمال ما ال يقل عن  42ساعة دراسية معتمدة من المتطلبات

 HIST 212تاريخ العالم االسالمي  1516-1187( 2م)



العامة من اللغة اإلنجليزية /اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية وما ال يقل عن  3ساعات

 HIST 213التاريخ العربي الحديث ( 1919-1516م)



دراسية معتمدة من المواد التكميلية من اللغة اإلنجليزية /اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية.

 HIST 314التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعالم االسالمي



 INTA 102مقدمة في العلوم السياسية



 INTA 206العولمة



 SOCI 120مقدمة في علم االجتماع



 SOCI 200التنمية المستدامة



 SOCI 361حقوق اإلنسان

متطلبات المسار الدراسي في اللغة اإلنجليزية ( 42ساعة مكتسبة)


 ENGL 153كتابة المقال 2



 ENGL 155مقدمة في اللغة



 ENGL 156مقدمة في األدب 1



 ENGL 157مقدمة في اللسانيات



 ENGL 158مقدمة في األدب 2



 ENGL 226تاريخ اللغة اإلنجليزية



 ENGL 230الكتابة الفنية



 ENGL 303علم اللغة االجتماعي



 ENGL 305تعلم اإلنجليزية كلغة أولى

المسار الدراسي في األحياء ( 45ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل اجتياز المقررات

التالية من متطلبات المسار الدراسي.

متطلبات المسار الدراسي في األحياء ( 45ساعة مكتسبة)
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 BIOL 101علم األحياء 1



 MARS 101مقدمة في علوم البحار

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل اجتياز المقررات



 PHYS 183مقدمة في الفيزياء العامة

التالية في متطلبات المسار الدراسي:



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 BIOL 102علم األحياء 2



 BIOL 110البيولوجية البشرية



 BIOL 212الوراثة



 BIOL 221أساسيات علم البيئة



 BIOL 241علم األحياء الدقيقة



 BIOL 311البيولوجيا الجزيئية



 BIOL 312علم األنسجة



 BIOL 321مبادئ علم األحياء البيئي



 BIOL 467النظام اإليكولوجي اإلقليمي



BIOL 422إدارة وحماية البيئة

متطلبات المسار الدراسي في الفيزياء ( 45ساعة مكتسبة)


 PHYS 101الفيزياء العامة 1



 PHYS 102الفيزياء العامة 2



 PHYS 103مختبر الفيزياء العام



 BIOL 101علم األحياء 1



 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1



 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2



 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 PHYS 115الكهرباء والمغناطيسية



 PHYS 116مختبر الكهرباء والمغناطيسية



 PHYS 201الطاقة المتجددة

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل اجتياز المقررات



 PHYS 221اإللكترونيات

التالية في متطلبات المسار الدراسي.



 PHYS 231الفيزياء الحديثة



 PHYS 301نظرية الكهرومغناطيسية 1



 PHYS 331الميكانيكا الكالسيكية 1



 PHYS 333الميكانيكا الكمية

المسار الدراسي في الكيمياء ( 45ساعة مكتسبة)

متطلبات المسار الدراسي في الكيمياء ( 45ساعة مكتسبة)


 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 102الكيمياء العامة 2



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 CHEM 104الكيمياء التجريبية العامة 2

المسار الدراسي في الرياضيات ( 45ساعة مكتسبة)



 BIOL 101علم األحياء 1



 GEOL 101مبادئ الجيولوجيا العامة

التالية في متطلبات المسار الدراسي.



 PHYS 183مقدمة في الفيزياء العامة



 CHEM 209أساسيات الكيمياء العضوية  CHEM 212الكيمياء

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل اجتياز المقررات

متطلبات المسار الدراسي في الرياضيات ( 45ساعة مكتسبة)

العضوية 2


 CHEM 213الكيمياء العضوية التجريبية



 CHEM 221الكيمياء غير العضوية 1



 CHEM 222الكيمياء غير العضوية التجريبية



 CHEM 231الكيمياء التحليلية 1



 CHEM 234الكيمياء التجريبية التحليلية



 CHEM 241الكيمياء الفيزيائية 1



 CHEM 242الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1



 CHEM 321الكيمياء غير العضوية 2



 CHEM 331الكيمياء التحليلية 2



 CHEM 351الكيمياء الحيوية األساسية



 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية

المسار الدراسي في الفيزياء ( 45ساعة مكتسبة)
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 STAT 101االحصاء 1



 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1



 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2



 PHYS 101الفيزياء العامة 1



 GENG 106برمجة الحاسوب



 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3



 MATH 213معادالت تفاضلية



 MATH 220أسس الرياضيات



 MATH 222التحليل الحقيقي 1



 MATH 231الجبر الخطي



 MATH 233الجبر التجريدي



 MATH 324التحليل المركب



 MATH 335نظرية األعداد



 MATH 341الهندسة الحديثة



 MATH 366التحليل العددي 1

مقرر من المسار الدراسي

المسار الدراسي في الدراسات اإلسالمية ( 45ساعة مكتسبة)

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة مكتسبة من خالل اجتياز المقررات

ربيع

التالية في متطلبات المسار الدراسي:

متطلبات المسار الدراسي في الدراسات اإلسالمية ( 45ساعة
مكتسبة)


 ISLA 101العقيدة اإلسالمية

EDUC 312



 ISLA 102علوم القرآن الكريم



 ISLA 103تفسير القرآن الكريم



 ISLA 104علوم الحديث



 ISLA 105الحديث التحليلي



 ISLA 106أحكام العبادات



 ISLA 205األسس الفكرية للحضارة اإلسالمية



 ISLA 302فقه األسرة



 ISLA 308االتجاهات الفكرية المعاصرة



 DAWA 207المؤسسات اإلسالمية



DAWA 214نصوص قرآنية



 FIQH 303الزكاة واألوقاف



 USUL 335الدراسات المعاصرة في القرآن والسنة



 USUL 407تفسير موضوعي (آيات األحكام)



 USUL 439العالم االسالمي المعاصر

EDUC 320

الدراسي
خريف

EDUC 310

متطلب عام
متطلب عام

3

المنهج والتقييم
النمو االنساني

مقرر من المسار الدراسي
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
3
3
3
18

السنة الثانية ( 33ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي

الفصل

15
3

مقرر من المسار الدراسي

الخطة الدراسية للتخصص الرئيسي في التعليم الثانوي

رمز المقرر

3

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

متطلب عام

3

مقرر اختياري تخصص

3

المكتسبة

السنة األولى ( 33ساعة مكتسبة)

مقرر من المسار الدراسي

عنوان المقرر

الساعات

مقرر من المسار الدراسي

3

متطلب عام

3

مقرر من المسار الدراسي

3

متطلب عام

3

اساسيات التعليم في قطر

3

متطلب عام

3

واالصالح المدرسي

المكتسبة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

متطلب عام

3

متطلب عام

3

 EDUC 317الدمج في الصفوف
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15

3

EDSE 331

القراءة والكتابة عبر المنهاج

الفصل

2

الدراسي

الدراسي
مقرر من المسار الدراسي

3

مقرر من المسار الدراسي

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف

الفصل

الدراسي

رمز المقرر

خريف
EDSE 332

ربيع

EDSE 34x

المكتسبة

اكتساب اللغة الثانية في
متطلب عام

3

مقرر من المسار الدراسي

3

مقرر من المسار الدراسي

3

األساليب  :1استراتيجيات

مقرر من المسار الدراسي

3

مقرر من المسار الدراسي

3

مقرر من المسار الدراسي

3

مقرر من المسار الدراسي

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

وتكنولوجيا التعليم في

متطلب عام

3

مقرر من المسار الدراسي

3

مقرر من المسار الدراسي

3

EDSE 491

التربية العملية في المرحلة

الثانوية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15
3

تدريس xxxxxxxxx

ربيع

الساعات

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

EDSE 46x

األساليب  :2االستقصاء

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

متطلب عام
المرحلة الثانوية

EDUC 316

اإلدارة الصفية

3

18

3

المكتسبة

xxxxxxxxx

السنة الثالثة ( 33ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

15

السنة الرابعة ( 27ساعة مكتسبة)
202

15
9
9



بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية (مغلق أمام الطلبة الجدد)



بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية

مبنى كلية الهندسة ،الممر  ،Hغرفة ( 206قسم البنين)



بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية

الهاتف)+974( 4403-4100/4104/ :



بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسب

البريد اإللكترونيdean-eng@qu.edu.qa :



بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب

الموقع http://www.qu.edu.qa/engineering/index.php :



بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية



بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والنظم



بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية

كلية الهندسة

العميد

راشد عبدالقادر محمد العماري

قسم العمارة والتخطيط العمراني

مساعد العميد للشؤون األكاديمية

مبنى كلية الهندسة ،غرفة ( 219قسم البنات)

عادل القصطلي

الهاتف)+974( 4403-4340/4344/ :
البريد اإللكترونيarchitecture-urban@qu.edu.qa :

مساعد العميد لشؤون البحث والدراسات العليا

الموقع http://www.qu.edu.qa/engineering/architecture :

عبد المجيد سالم حمودة

رئيس القسم

مساعد العميد للتطوير والعالقات الصناعية

أشرف محمد سالمة

مساعد العميد لشؤون الطالب

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ دكتور

وليد عبداهلل مكحل

أشرف محمد سالمة ,اتيليو بتروسيليو

نبذة عن كلية الهندسة
أستاذ مشارك

أنشئت كلية الهندسة في عام  ،1980وهي تخدم دولة قطر من خالل إعداد خريجين

حاتم جالل إبراهيم ،ياسر محجوب

في مجموعة واسعة من التخصصات الهندسية ،وعلوم الحاسب ،والعمارة .وتهدف
الكلية إلى أن تُعرف في المنطقة بالنوعية المتميزة لخدماتها في مجاالت التعليم  ،و
البحث العلمي و الشراكة المجتمعية  ،وكذلك بنوعية خريجيها ومسؤوليتهم تجاه
المجتمع .والمهمة الرئيسية للكلية هي إعداد خريجين مسؤولين اجتماعيا وذوي كفاءة

أستاذ مساعد

جمال بوساعة ،فضيل فاضلي ،رانيا خليل ،ليزمول ماثيو ،جمال وهراني, ،آنا كاثرينا

عالمية تمكنهم من المنافسة في بيئة العمل الدولية مع أخذهم بعين االعتبار هويتنا

جريشتنج سولدر ,م سليم فرواتي ,شيبو باال غاربا.

اإلسالمية والعربية ،وكذلك احتياجات المجتمع المحلي.
وقد ساهم خريجو الكلية بشكل كبير في التوسع الصناعي الضخم الذي شهدته دولة

نبذة عن قسم العمارة والتخطيط العمراني

قطر .وهم يلعبون حاليا دو ار رئيسيا في تحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم
على المعرفة .جميع البرامج الهندسية في الكلية ما عدا بكالوريوس العمارة ،معتمدة

لقد أدى النمو غير المسبوق في مجال البناء والتنمية العمرانية ،الذي يشكل فعال ثاني

من هيئة اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا ( )ABETفي الواليات المتحدة األمريكية.

أكبر صناعة في دولة قطر والمنطقة ،إلى خلق حاجة ملحة لتوفر المهندسين

كما أن برنامج علوم الكمبيوتر معتمد من هيئة اعتماد البرامج الحاسوبية (.)ABET

المعماريين والمخططين ممن حصلوا على التدريب المتخصص في تصميم وتخطيط
وتوجيه أنشطة الصناعة .وفي إطار االستجابة لهذه المطالب يقدم قسم العمارة
والتخطيط العمراني ،الذي يعتبر أحدث وحدة أكاديمية في كلية الهندسة بجامعة قطر،

الدرجات العلمية

برامج البكالوريوس والدراسات العليا الملتزمة بتخريج المهنيين القادرين على إنشاء
وادارة البيئات المستدامة .وهذه البرامج هي :بكالوريوس العمارة وهي درجة

تقدم كلية الهندسة برامج درجة البكالوريوس التالية:


البكالوريوس العلمية لمدة خمس سنوات ،وماجستير التخطيط والتصميم العمراني.

بكالوريوس العمارة
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وتحقق برامجنا التوازن بين المحتوى المعرفي وطرق تقديم المعرفة ،مع تنفيذ التدريب

المقاوالت ،أو شركات االستشارات الهندسية المعمارية ،أو الهيئات الحكومية ذات

العملي والتجريبي الفاعل ،ونهج التعلم القائمة على تحقيق النتائج .ويخضع الطالب

الصلة.

لدينا لعملية قبول صارمة .ويتمتع الطلبة بالتفاعل الوثيق مع أعضاء هيئة التدريس
والمرافق التعليمية ،واالستوديوهات ،والمختبرات التي تعكس أحدث ما وصلت إليه

مخرجات التعلم

التكنولوجيا التعليمية .كما أن هيئة التدريس تمتاز بحصيلة هامة من البحوث والخبرات

تحت الشعار العام "بيئات بناء مستدامة" ،فإن مخرجات تعلم البرنامج هي كما يلي:

المهنية التي تعزز تطبيقها الفعال لبرامجنا.



التصميم :القدرة على تصور وتنسيق التصاميم ،التي تتماشى مع الجوانب
االجتماعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية في العمارة

بكالوريوس العمارة



األهداف



الناس  :القدرة على التعرف على العالقة الجدلية بين الناس وبيئة البناء في
دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية
التصميم بمساعدة الحاسب :القدرة على تطبيق ودمج تكنولوجيا الحاسب
في عمليات ومنتجات التصميم

تتمثل أهداف البرنامج على دمج األساليب التربوية القائمة على المعرفة والقائمة على



المهارات بطريقة متوازنة لتخريج المهندسين المعماريين المهنيين .وأهدافنا الرئيسية

التكنولوجيا :القدرة على استخدام تكنولوجيا البناء المتطورة في التصاميم
المعمارية

الثالثة هي:



 .1أهداف معرفية  :توفير تعليم عالي الجودة يعد الطلبة لتولي األدوار

االتصال/التواصل :القدرة على تطبيق مهارات التواصل البصري واللفظي
في مراحل مختلفة من التصميم المعماري وعمليات تسليم المشروع.

المهنية في العمارة ،من خالل تقديم المعرفة السليمة في نظريات



وتطبيقات التصميم ،وتكنولوجيا البناء ،والعوامل االجتماعية والثقافية

التفكير الناقد :القدرة على التحليل النقدي لتصاميم البناء واجراء دراسات
تقييم للمباني بعد إشغالها

والبيئية ،وتطبيق تكنولوجيا المعلومات.



 .2أهداف فعالية :إعداد الطلبة للعمل بفعالية في الفرق المتعددة التخصصات

البحث  :القدرة على توظيف أساليب البحث المعمارية ،بما في ذلك جمع
البيانات وتحليلها لتقييم واقتراح تحسينات في البيئات المبنية القائمة

في صناعة البناء من خالل توفير المعرفة في التخصصات المتصلة ببيئة



البناء والمتعلقة بالمسؤوليات وااللتزامات األخالقية المهنية في العمارة.

التعاون :القدرة على العمل بشكل تعاوني مع فرق المهندسين المعماريين
ومختلف فرق التصميم المتعددة التخصصات المشاركة في صناعة البناء

 .3أهداف حركية :إعداد الطلبة الكتساب وتطوير المهارات إليجاد الحلول



ا إلبداعية للمشاكل والتعلم مدى الحياة ،بما يتضمن التفكير النقدي ،وتقييم

مبادئ اجتماعية  :القدرة على التعرف على تنوع االحتياجات والقيم
والمعايير السلوكية ،واألنماط االجتماعية من حيث صلتها بإنشاء البيئة

البيئات الموجودة ،والتعلم التجريبي والنشط لتطوير مفاهيم وحلول

العمرانية

التصميم ،ومهارات االتصال وتقديم العروض المتعلقة بتلك الحلول

وترتبط مخرجات التعلم ا لسابقة مباشرة بمحتويات المقررات .ومع ذلك ،فإنها تكمل

لألقران ،والعمالء ،وصناع القرار والجمهور.

معايير أداء الطلبة اإلضافية المفروضة من قبل هيئة االعتماد المقصودة في العمارة،
وهي المجلس الوطني العتماد التعليم المعماري ( )NAABلمدارس العمارة في أمريكا

اختيار التخصص الرئيسي

الشمالية.

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص العمارة ،يجب على الطلبة تحقيق
متطلبات القبول بكلية الهندسة ،والمرور بمرحلة تحديد التخصص ،ويتم تخصيص
الطلبة في البرامج على أساس اختيارات الطلبة وفقا لدرجاتهم في الشهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها ،والقدرة االستيعابية للبرامج داخل الكلية .ومن المتطلبات
األساسية للقبول في تخصص العمارة هي النجاح في اختبار القدرات والمقابلة
الشخصية .ويجب على جميع الطلبة تحديد تخصصاتهم واالنضمام الى البرنامج قبل
استكمالهم  36ساعة مكتسبة.

متطلبات إضافية

باإلضافة إلى اشتراط االنتهاء من برنامج مدته  160ساعة مكتسبة ،والذي يتضمن
مشروع التخرج ،يجب على الطلبة الحصول على التدريب العملي اإللزامي في فترة
الصيف من السنتين األخيرتين من البرنامج .والتدريب العملي ليس لديه درجات
تضاف للساعات الدراسية المطلوبة في الكلية ولكنه إجباري .وهو يتطلب كحد أدنى

 12أسبوعا من التدريب في شركات التصميم المعماري االستشارية ،أو شركات
204

الفرص

يجب على الطلبة اجتياز وكحد أدنى  6ساعات مكتسبة من مقررات برنامج
المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على الطلبة اجتياز ما

يحصل خريجو برنامج العمارة على العديد من فرص العمل كمهندسين معماريين في

ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة الفرعية لتاريخ

مجاالت تصميم وبناء المشاريع المعمارية والعمرانية .ولديهم فرص للعمل في الهيئات

قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

الحكومية وشركات التصميم ،والبيوت االستشارية ،وشركات التطوير العقاري،
باإلضافة إلى إمكانية إنشاء شركات التصميم الخاصة بهم .باإلضافة إلى ذلك ،قد

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

يجد خريجو البرنامج فرصا لمتابعة الدراسات العليا في العمارة ،أو التخطيط والتصميم
العمراني ،والتخصصات المتصلة بالبيئة المشيدة ،أو السعي لمسار مهني متقدم في



 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

العمارة والمجاالت المتعلقة بالبيئة المشيدة.

مجموعة المعارف العامة ( 3ساعات مكتسبة)
مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعارف العامة

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

التخصص الرئيسي في العمارة

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

يجب على الطلبة اجتياز  160ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص العمارة،

متطلبات الكلية ( 7ساعات مكتسبة)

بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة





ما ال يقل عن  7ساعات مكتسبة في متطلبات الكلية
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ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة في مواد الكلية االختيارية

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1





ما ال يقل عن  50ساعة مكتسبة في الجرافيك االتصالي واستوديوهات

 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

التصميم المعماري


ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في التاريخ والنظرية



ما ال يقل عن  18ساعة مكتسبة في أعمال البناء والتشييد ،والخدمات،

مواد الكلية االختيارية ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات التي يتم
اختيارها من القائمة التالية :

والتكنولوجيا


ما ال يقل عن  16ساعة مكتسبة في المقررات ذات الصلة بالهندسة
المدنية



ما ال يقل عن  15دراسية مكتسبة في مقررات التخصص الرئيسي
االختيارية



التدريب العملي اإللزامي الصيفي دون ساعات مكتسبة ( 12أسبوعا أكثر



 GENG 106برمجة الحاسب



 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق



 GENG 360االقتصاد الهندسي



 IENG 330بحوث العمليات



 MECH 485اإلدارة الهندسية

من  2فصول دراسية)

متطلبات التخصص الرئيسي ( 99ساعة مكتسبة)

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  99ساعة مكتسبة من المجموعات الفرعية أ،

ب ،ت ،ث ،ج كما هو مفصل أدناه:
أ) الجرافيك االتصالي واستوديوهات التصميم المعماري ( 50ساعة مكتسبة)

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)
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 ARCT 110االتصال الجرافيكي 1



 ARCT 111االتصال الجرافيكي 2



 ARCT 120مدخل إلى العمارة والفنون المرتبطة



 ARCT 210المنظور ،التظليل والظالل



 ARCT 211ستوديو التصميم المعماري 1



 ARCT 212ستوديو التصميم المعماري 2



 ARCT 310ستوديو التصميم المعماري 3



 ARCT 311ستوديو التصميم المعماري 4



 ARCT 431تقدير التكلفة ،القيمة والكمية



 ARCT 410ستوديو التصميم المعماري 5



 ARCT 450ورشة عمل التصميم الداخلي



 ARCT 411ستوديو التصميم المعماري 6



 ARCT 451تطبيقات الحاسب في العمارة (متقدم)



 ARCT 510ستوديو التصميم الشامل



 ARCT 452العمارة المعاصرة في العالم العربي



 ARCT 511إعداد وبرمجة المشروعات للخريجين



 ARCT 453النقد في العمارة



 ARCT 512مشروع التخرج



 ARCT 520العمارة للمناظر الطبيعية



ب) التاريخ والنظرية ( 15ساعة مكتسبة)


 ARCT 220المناخ والعمارة



 ARCT 221تاريخ ونظرية العمارة 1



 ARCT 222تاريخ ونظرية العمارة 2



 ARCT 320أساليب ونظريات التصميم



 ARCT 422مناهج البحث في العمارة

الجغرافية





 ARCT 330مواد وأساليب البناء والتشييد 2



 ARCT 331نظم التحكم البيئي (1الصوتيات و اإلضاءة)



 ARCT 332نظم التحكم البيئي  2الصرف الصحي والتكييف



 ARCT 333رسومات وتفاصيل األبنية



 ARCT 531األخالقيات والممارسة المهنية

برنامج بكالوريوس العمارة
السنة األولى ( 31ساعة مكتسبة)
الفصل




 ARCT 241نظرية الهياكل البنائية 2



 ARCT 242المسوحات للمهندسين المعماريين



 ARCT 340الهياكل والشكل المعماري ( 1المنشآت الخرسانية)



 ARCT 341الهياكل والشكل المعماري ( 2الصلب وهياكل البناء)



 ARCT 530البناء وادارة المشاريع

خريف




 ARCT 500التدريب العملي 2




 ARCT 351اإلبداع واالبتكار



 ARCT 420دراسات السلوك البيئي



 ARCT 421مدخل إلى التصميم والتخطيط العمراني



 ARCT 430وثائق العقود

الثقافة اإلسالمية

3

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1
 ARCT 120مدخل إلى العمارة والفنون

3

 ARCT 110االتصال الجرافيكي 1
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

3
3

المرتبطة

 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد

3
15
3

التأسيسي

الرئيسي االختيارية من القائمة التالية:
 ARCT 350الفنون في العمارة

 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد

111

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من مقررات التخصص


المكتسبة

DAWA

ح) مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 15ساعة مكتسبة)

 ARCT 100دراسة مستقلة

الساعات

التأسيسي

ج) دورات التدريب العملي  -إلزامية ( 0ساعة مكتسبة)
 ARCT 400التدريب العملي 1

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

ث) المقررات ذات الصلة بالهندسة المدنية ( 16ساعة مكتسبة)
 ARCT 240نظرية الهياكل البنائية 1

 ARCT 551صون وحفظ التراث التاريخي

الخطة الدراسية

ت) أعمال البناء والتشييد ،والخدمات ،والتكنولوجيا ( 18ساعة مكتسبة)
 ARCT 230مواد وأساليب البناء والتشييد 1

 ARCT 550تطبيقات الحاسب في التخطيط العمراني ونظم المعلومات

206

 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

3

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1

3

 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

1

 ARAB 100لغة عربية 1

3

 ARCT 111االتصال الجرافيكي 2
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

اإلضاءة)

16

 ARCT 340الهياكل والشكل المعماري 1
(المنشآت الخرسانية)
 ARCT XXXمقرر اختياري ( 1من التخصص)

السنة الثانية ( 32ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

المكتسبة
 ARCT 211ستوديو التصميم المعماري 1
 ARCT 240نظرية الهياكل البنائية 1

3

 ARCT 210المنظور ،التظليل والظالل

3

 ARCT 221تاريخ ونظرية العمارة 1

3

 ARCT 220المناخ والعمارة

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الساعات
4

 ARCT 212ستوديو التصميم المعماري 2
 ARCT 241نظرية الهياكل البنائية 2

3

 ARCT 230مواد وأساليب البناء والتشييد 1

3

 ARCT 222تاريخ ونظرية العمارة 2

3

 ARCT 242المسوحات للمهندسين المعماريين

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

ربيع

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

 ARCT 311ستوديو التصميم المعماري4
 ARCT 333رسومات وتفاصيل األبنية

3

 ARCT 332نظم التحكم البيئي )2الصرف

3

 ARCT XXXمقرر اختياري ( 2من التخصص)

3

 ARAB 200لغة عربية 2

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 6أسابيع

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل
خريف

المكتسبة

 ARCT 330مواد وأساليب البناء والتشييد 2
 ARCT 320أساليب ونظريات التصميم

3

 ARCT 331نظم التحكم البيئي (1الصوتيات و

3

18

السنة الرابعة ( 34ساعة مكتسبة)

الساعات

3

18

 ARCT 400التدريب العملي 1

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

 ARCT 310ستوديو التصميم المعماري 3

2

(الصلب وهياكل البناء)

16

4

18
4

 ARCT 341الهياكل والشكل المعماري 2

السنة الثالثة ( 36ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

3

الصحي والتكييف(

16
4

2

الساعات
المكتسبة

 ARCT 410ستوديو التصميم المعماري 5

5

 ARCT 530البناء وادارة المشاريع

3

 ARCT XXXمقرر اختياري ( 3من التخصص)

3

 XXXX XXXمقرر اختياري (من متطلبات

3

الجامعة)
 XXXX XXXمقرر اختياري (من الكلية)
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
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3
17

ربيع

 ARCT 411ستوديو التصميم المعماري 5

5

 ARCT 422مناهج البحث في العمارة

3

 ARCT XXXمقرر اختياري ( 4من التخصص)

3

 XXXX XXXمقرر اختياري (من متطلبات

3

الجامعة)
 XXXX XXXمقرر اختياري (من متطلبات
الجامعة)

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
 6أسابيع

3
17

 ARCT 500التدريب العملي 2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

17

السنة الخامسة ( 27ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

الساعات
المكتسبة

 ARCT 510ستوديو التصميم الشامل

6

 ARCT 511إعداد وبرمجة المشروعات

2

للخريجين
 XXXX XXXمقرر اختياري (من متطلبات

3

 XXXX XXXمقرر اختياري ( 5من التخصص)

3

الجامعة)

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

14

 ARCT 512مشروع التخرج

4

 ARCT 531األخالقيات والممارسة المهنية

3

 XXXX XXXمقرر اختياري (من الكلية)

3

 XXXX XXXمقرر اختياري (من متطلبات

3

الجامعة)
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

13
208

اإلنجازات المتوقعة من خريجي بكالوريوس العلوم في برنامج الهندسة المدنية في

قسم الهندسة المدنية والمعمارية

جامعة قطر هي كما يلي:


سوف يتمكن الخريجون من تأسيس مسارات مهنية ناجحة في مجال
الهندسة المدنية بالقطاعات الصناعية ،والحكومية ،والخاصة ،و التي

كلية الهندسة  -الممر ،Hالغرفة ( H 111قسم البنين)

تساهم في تنمية الدولة والمنطقة ،وخارجها.

الهاتف)+974( 4403-4170/4173/ :
البريد اإللكترونيcivil@qu.edu.qa :



سوف يساهم الخريجون بفعالية في مهنة الهندسة المدنية وفي المجتمع من
خالل اتقان مهارات التواصل ،وباستخدام الممارسات األخالقية ،ومتابعة

الموقع http://www.qu.edu.qa/engineering/civil :

التعلم مدى الحياة.

رئيس القسم



سوف يوفر الخري جون للقطاعين العام والخاص الحلول المهنية والمبتكرة
لمشاكل الهندسة المدنية وللمشاكل المتعددة التخصصات.

رمزي طه



سيتم إعداد الخريجين المؤهلين لمتابعة الدراسات المتقدمة إذا رغبوا في
ذلك.

أعضاء هيئة التدريس

اختيار التخصص الرئيسي

أستاذ دكتور

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص الهندسة المدنية ،يجب على الطلبة تلبية

عثمان النواوي ،هشام عيد ،رمزي طه

متطلبات القبول بكلية الهندسة ،والمرور بمرحلة تحديد التخصص ،ويتم تخصيص
الطلبة في البرامج على أساس اختيارات الطلبة وفقا لدرجاتهم في الشهادة الثانوية

أستاذ مشارك

العامة أو ما يعادلها ،والقدرة االستيعابية للبرامج في الكلية .ويجب على جميع الطلبة

محمد األنصاري ،صالح مبارك ,رياض ابراهيم الرعوش ,أسامة على على عبيد

تحديد تخصصاتهم واالنضمام الى البرنامج قبل استكمالهم  36ساعة مكتسبة.

أستاذ مساعد
عمر األنصاري ،حس ن الدرهم ،ناصر النعيمي ،عالء الهواري ،خالد ناجي ،خالد

مخرجات التعلم

صالح شعبان ،أوكان سيرين ،أونور افسي ،وائل ابراهيم النحال.

سوف يحصل خريجو قسم الهندسة المدنية على التالي:

نبذة عن قسم الهندسة المدنية والمعمارية



القدرة على تطبيق المعارف األساسية للرياضيات والعلوم والهندسة.



القدرة على تصميم واجراء التجارب ،وكذلك تحليل البيانات.



القدرة على تصميم نظام ،أو مكون ،أو عملية لتلبية االحتياجات المطلوبة
ضمن قيود واقعية ،مثل القيود االقتصادية والبيئية واالجتماعية والسياسية
واألخالقية ،والصحة ،والسالمة ،ومشاكل التصنيع ،واالستدامة.

قسم الهندسة المدنية و المعمارية هو أحد األقسام الستة في كلية الهندسة بجامعة
قطر .ويلعب القسم دو ار أساسيا في نمو وتنمية دولة قطر مستقبال ،خاصة في ظل
استضافة كأس العالم لكرة القدم عام  .2022ويقدم القسم حاليا برنامجا واحدا هو
الهندسة المدنية للبنين ،والذي يركز على تطوير المعارف والمهارات الالزمة للعاملين
في الهندسة لتتماشى مع احتياجات دولة قطر والخطط المستقبلية للقرن الواحد
والعشرين.



القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات.



القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية المدنية.



فهم المسؤولية المهنية واألخالقية.



القدرة على التواصل بشكل فعال.



امتالك التعليم الواسع الضروري لفهم تأثير الحلول الهندسية المدنية في
السياق العالمي واالقتصادي والبيئي واالجتماعي.

علما بأنه القسم الوحيد بدولة قطر الذي يخرج المهندسين المؤهلين تأهيال عاليا لتلبية
احتياجاتها من تخصصات الهندسة المدنية في سوق العمل المحلية .برنامج الهندسة
المدنية الذي يقدمه القسم معتمد من هيئة اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا
( )ABETفي الواليات المتحدة األمريكية.



معرفة الحاجة لالنخراط في التعلم مدى الحياة والقدرة على تحقيق ذلك.



معرفة القضايا المعاصرة.



القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة
الضرورية لممارسة مهنة الهندسة.

الفرص

يتميز التطور السريع الذي تشهده دولة قطر حاليا بكون الهندسة والتكنولوجيا عموده

بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية

الفقري الرئيسي .ويلعب المهندسون المدنيون دو ار هاما كمتخصصين في بناء البنية
التحتية ،وبالتالي يكون لهم دور هام في هذا التطور .ومن خالل تقديم برنامج

األهداف

الهندسة المدنية الوحيد في دولة قطر ،يقدم القسم مساهمة رائدة لم يسبق لها مثيل في
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قطر في جميع أنشطة تطوير البنى التحتية ،وذلك من خالل توفير الخريجين



 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

والخدمات االستشارية عالية الجودة.



 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2



 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الهندسة المدنية

متطلبات الكلية ( 27ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز  131ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص الهندسة
المدنية ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة في متطلبات الكلية



ما ال يقل عن  54ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مواد التخصص الرئيسي التقنية




ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة في المواد االختيارية الحرة



 MATH 211التفاضل والتكامل 3



 MATH 217الرياضيات للمهندسين



 GENG 106برمجة الحاسب



 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق



االختيارية
ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في العلوم اإلضافية االختيارية



 MATH 102التفاضل والتكامل 2

GENG 200االحتماالت واإلحصاء للمهندسين



 GENG 300األساليب العددية



 GENG 360االقتصاد الهندسي



 GENG 111الرسومات الهندسية

متطلبات التخصص الرئيسي ( 54ساعة مكتسبة)

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)



 CVEN 210خصائص واختبار المواد



 CVEN 212ميكانيكا الموائع



 CVEN 213علم السكون



 CVEN 214ميكانيكا المواد



 CVEN 220تحليل الهياكل



 CVEN 230الهندسة الجيوتقنية



 CVEN 270المسوحات للتشييد



 CVEN 320تصميم الخرسانة المسلحة



 CVEN 321تحليل المنشآت غير المحددة



 CVEN 330هندسة األساسات 1



 CVEN 340تحليل وتصميم األنظمة الهيدروليكية



 CVEN 350الهندسة البيئية



 CVEN 360هندسة الطرق

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على



 CVEN 380هندسة البناء والتشييد

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة



 CVEN 381العقود والمواصفات ،واللوائح المحلية

الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.



 CVEN 399التدريب العملي



 CVEN 401مشروع تصميم الهندسة المدنية 1



 CVEN 402مشروع تصميم الهندسة المدنية 2



 CVEN 420تصميم هياكل الصلب

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 12ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات البرنامج برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية/

السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات مكتسبة)

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)


 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)

( 12ساعة مكتسبة)


يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية
من القائمة التالية:

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1
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 CVEN 422تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة



 CVEN 423موضوعات مختارة في تصميم األبنية



CVEN 424تحليل مصفوفة البناء

CHEM 103



 CVEN 430الهندسة التأسيسية 2



 CVEN 431التصميم الهندسي التقني

 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق



 CVEN 442موضوعات مختارة في الموارد المائية



 CVEN 453موضوعات مختارة في الهندسة البيئية



 CVEN 460مواد وتصميم األرصفة



 CVEN 461هندسة المرور



 CVEN 462موضوعات مختارة في هندسة المواصالت



 CVEN 481تخطيط وجدولة المشروع



 CVEN 482موضوعات مختارة في الهندسة واإلدارة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة في المقررات االختيارية
من القائمة التالية:



 GEOL 101مبادئ الجيولوجيا العامة



 MARS 101مقدمة في علوم البحار

الفصل

الخطة الدراسية

خريف

برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية

السنة األولى ( 32ساعة مكتسبة)

خريف

PHYS 192

فيزياء عامة عملية للهندسة 1

1

DAWA111

الثقافة اإلسالمية

3

رمز المقرر

عنوان المقرر

لغة إنجليزية  - 1ما بعد

التأسيسي

الساعات
3

 GENG 106برمجة الحاسب

3

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

3

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

3
15

 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3

3

 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2

3

 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2

1

 GENG 200االحتماالت واإلحصاء

3

 CVEN 210خصائص واختبار المواد

3

 CVEN 213علم السكون

3

اختياري حر

2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

211

الساعات
المكتسبة

للمهندسين

المكتسبة
ENGL 202

PHYS 191

الدراسي

الدراسي

3

السنة الثانية ( 36ساعة مكتسبة)

تقدمه الكلية.

الفصل

3

الفيزياء العامة للهندسة 1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة من المقررات الحرة خارج ما

عنوان المقرر

15

3

 GENG 111الرسومات الهندسية

المواد االختيارية الحرة ( 2ساعة مكتسبة)

رمز المقرر

ENGL 203

لغة إنجليزية  - 2ما بعد

3

التأسيسي

العلوم االختيارية اإلضافية للتخصص الرئيسي ( 3ساعات مكتسبة)

 BIOL 101علم األحياء 1

الكيمياء التجريبية العامة 1

1

18

 MATH 217الرياضيات للمهندسين

3

 CVEN 214ميكانيكا المواد

3

 CVEN 230الهندسة الجيوتقنية

3

 CVEN 220تحليل الهياكل

3

 CVEN 212ميكانيكا الموائع

3

مقرر اختياري من التخصص

 CVEN 399 Summالتدريب العملي

er

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

الفصل

18

الفصل

رمز المقرر

الدراسي

خريف

خريف

الساعات
المكتسبة

 CVEN 320تصميم الخرسانة المسلحة

3

 GENG 300األساليب العددية

3

 CVEN 321تحليل المنشآت غير المحددة

3

 CVEN 330هندسة األساسات 1

3

 CVEN 270المسوحات للتشييد

3

 CVEN 340تحليل وتصميم األنظمة

3

ربيع

الساعات
المكتسبة

 CVEN 420تصميم هياكل الصلب

3

 ARAB 100لغة عربية 1

3

 CVEN 401مشروع تصميم الهندسة المدنية

1

1

مقرر اختياري من التخصص

3

الرئيسي 2
مقرر اختياري من التخصص

3

الرئيسي 3
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الهيدروليكية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

السنة الثالثة ( 39ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

3

السنة الرابعة ( 24ساعة مكتسبة)

الرئيسي  -علوم
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

 CVEN 381العقود والمواصفات ،واللوائح

13
3

المحلية
16

 CVEN 402مشروع تصميم الهندسة المدنية

2

 GENG 360االقتصاد الهندسي

3

2

 CVEN 350الهندسة البيئية

3

مقرر اختياري من التخصص

3

 CVEN 360هندسة الطرق

3

 CVEN 380هندسة البناء والتشييد

3

متطلب عام اختياري*

3

مقرر اختياري من التخصص

الرئيسي 4

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

الرئيسي 1
متطلب عام اختياري*
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

11

* يجب على الطلبة اجتياز  3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة العلوم
االجتماعية /السلوكية و 3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة اإلنسانيات

3

واآلداب.

16
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البحث .ويتمتع طالب البكالوريوس بدعم ملحوظ من أعضاء هيئة التدريس الناشطين

قسم الهندسة الكيميائية

في البحث من خالل مشاريع برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين.
برن امج الهندسة الكيميائية الذي يقدمه القسم معتمد من هيئة اعتماد برامج الهندسة

كلية الهندسة  -الممر  ،Gغرفة ( G118قسم البنين)

والتكنولوجيا ( )ABETفي الواليات المتحدة األمريكية.

الهاتف)+974( 4403-4130/4134/ :
البريد اإللكتروني che@qu.edu.qa :
الموقعhttp://www.qu.edu.qa/engineering/chemical/ :

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية
األهداف

رئيس القسم

سيتمكن خريجو برنامج الهندسة الكيميائية في جامعة قطر من التالي:
 .1ممارسة الهندسة الكيميائية في مجموعة واسعة من الصناعات ،بما في

رمضان كهرمان

ذلك معالجة المواد الهيدروكربونية ،وتحلية المياه ،وتوليد الطاقة ،والهيئات

أعضاء هيئة التدريس

الحكومية
 .2القيام بدور نشط والمشاركة في تطورهم المهني المستمر ،بما في ذلك

أستاذ دكتور

الدراسات العليا حين يتعلق ذلك بأهداف مساراتهم المهنية

رمضان كهرمان ،فريد بن يحيى ،إبراهيم أبو الريش ,شاهين عبد الحافظ

 .3الحفاظ على المعايير األخالقية والمهنية في حياتهم العملية

شاهين المحتسب ,حازم علي محمد قبالوي  ،سيمون جود

اختيار التخصص الرئيسي

أستاذ مشارك

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص الهندسة الكيمائية ،يجب على الطلبة

 ،ماجدة خريشة ، ،بيتر فان دن بروكه ،ميرت أتيالن

تحقيق متطلبات القبول بكلية الهندسة ،والمرور بمرحلة تحديد التخصص ،ويتم
تخصيص الطلبة في البرامج على أساس اختيارات الطلبة وفقا لدرجاتهم في الشهادة

أستاذ مساعد

الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والقدرة االستيعابية للبرامج داخل الكلية .ويجب على

محمد المري ،فدوى الجاك ،محمد صالح ،محمد أمان اهلل ،أناند كومار ,راهيل رامباي

جميع الطلبة تحديد تخصصاتهم واالنضمام إلى البرنامج قبل استكمالهم  36ساعة

بوسال.

مكتسبة.

نبذة عن قسم الهندسة الكيميائية

مخرجات التعلم

يضم قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر 15من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين
تأهيال عاليا و 7من مساعدي التدريس 2 ،منهم يتابعون دراساتهم العليا في أمريكا
الشمالية ليصبحوا أعضاء في هيئة التدريس .ويتمتع القسم بعالقة عمل هامة مع
الصناعة المحلية ،والتي تدعم برنامج الهندسة الكيميائية بعدة طرق ،بما في ذلك



القدرة على تطبيق المعارف األساسية للرياضيات والعلوم والهندسة.



القدرة على تصميم واجراء التجارب ،وكذلك تحليل البيانات.



القدرة على تصميم منظومة ،أو مكون ،أو عملية لتلبية االحتياجات
المطلوبة ضمن قيود واقعية ،مثل القيود االقتصادية والبيئية واالجتماعية

مناصب كرسي األستاذية ،وتدريب الطلبة ،والمحاضرات ،ومشاريع التخرج المستندة

والسياسية واألخالقية ،والصحة ،والسالمة ،ومشاكل التصنيع ،واالستدامة.

للصناعة ،ومسابقة جائزة تصميم المصانع.



القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات.



القدرة على تحديد وصياغة وحل مسائل الهندسة الكيميائية.



إظهار المسؤولية المهنية واألخالقية في حياتهم العملية.

األولويات الوطنية لدولة قطر من حيث موضوعات البحوث .هذه األولويات هي



التواصل بشكل فعال شفهيا وكتابيا.



معرفة تأثير الحلول الهندسية الكيميائية في السياق العالمي واالقتصادي

المياه ،وادارة المواد الكربونية ،والمعالجة البيولوجية للتربة ،والغاز الطبيعي ،ومعالجة



معرفة الحاجة لالنخراط في التعلم مدى الحياة والقدرة على تحقيق ذلك.



معرفة القضايا المعاصرة المتعلقة بالهندسة الكيميائية.



القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة

وقد حقق قسم الهندسة الكيميائية نجاحا كبي ار في جذب التمويل للبحوث من صندوق
قطر للبحوث الوطنية ومن الصناعات المحلية من أجل بناء محفظة مؤثرة للمشاريع
البحثية الهامة وطنيا .وتتم محاذاة األولويات البحثية لقسم الهندسة الكيميائية مع
متوافقة مع خبرات أعضاء هيئة التدريس ،والتنمية الشخصية في مجاالت معالجة

والبيئي واالجتماعي.

المواد الهيدروكربونية ،وتحلية المياه ،وأنظمة األغشية وهندسة المواد .ويتجاوز مستوى
التمويل حاليا  20مليون دوالر أمريكي من صندوق قطر للبحوث الوطنية تحت
مخططات برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي وبرنامج خبرة األبحاث للطلبة

الضرورية لممارسة مهنة الهندسة.

الجامعيين ،والصناعة ،لدعم أنشطتهم البحثية وتدريب الطلبة الجامعيين في أساليب
213

الفرص
تتوفر لدي خريجي برنامج الهندسة الكيميائية مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في
مجال الغاز والبتروكيماويات ،وتحلية المياه ،وتوليد الطاقة ،وقطاعات معالجة المياه
واألنظمة البيئية ،وفي القطاعات الحكومية .ويمكن للخريجيين أيضا متابعة الدراسات
العليا في الهندسة الكيميائية أو المجاالت ذات الصلة.

التخصص الرئيسي في الهندسة الكيميائية
يجب على الطلبة اجتياز  131ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص
الهندسة الكيميائية ،بما في ذلك ما يلي:



ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة من متطلبات الكلية



ما ال يقل عن  57ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الرئيسي



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من مواد التخصص الرئيسي االختيارية



ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة في المواد االختيارية الحرة



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 MATH 102التفاضل والتكامل 2



 MATH 211التفاضل والتكامل 3



 MATH 217الرياضيات للمهندسين



 GENG 106برمجة الحاسب



 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق
GENG 200االحتماالت واإلحصاء للمهندسين



 GENG 300األساليب العددية



 GENG 360االقتصاد الهندسي



 GENG 111الرسومات الهندسية



 GENG 231علوم المواد



 CHEM 102الكيمياء العامة 2



 CHEM 104الكيمياء التجريبية العامة 2



 CHEM 209أساسيات الكيمياء العضوية  CHEM 241الكيمياء
الفيزيائية 1

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب  3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)




 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2

متطلبات التخصص الرئيسي ( 57ساعة مكتسبة)

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 12ساعة مكتسبة)




 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2



المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)
 ARAB 100لغة عربية 1



 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

متطلبات الكلية ( 27ساعة مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

( 12ساعة مكتسبة)
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 CHEM 242الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1



 CHEM 341الكيمياء الفيزيائية 2



 CHME 201مقدمة في الهندسة الكيميائية 1



 CHME 202مقدمة في الهندسة الكيميائية 2



 CHME 212الديناميكا الح اررية للهندسة الكيميائية 1 2



 CHME 213ميكانيكا ا الموائع



 CHME 311انتقال الح اررة



 CHME 312الديناميكا الح اررية للهندسة الكيميائية 2



 CHME 313انتقال الكتلة 1



 CHME 314هندسة التفاعالت الكيميائية



 CHME 315انتقال الكتلة 2



 CHME 324مختبر الهندسة الكيميائية 1



 CHME 325مختبر الهندسة الكيميائية 2



 CHME 399التدريب العملي



 CHME 415أساليب الحاسب في الهندسة الكيميائية



 CHME 421تصميم المصانع 1



 CHME 422تصميم المصانع 2



 CHME 423ضبط العمليات



 CHME 426مختبر الهندسة الكيميائية 3

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية
من القائمة التالية:


 CHME 413نمذجة ومحاكاة العمليات



 CHME 431عمليات تكرير البترول



 CHME 433تكنولوجيا البتروكيماويات



 CHME 435هندسة المركبات الكيميائية (البوليمر)



 CHME 444تكنولوجيا إنتاج األلومنيوم



 CHME 445تحلية المياه



 CHME 451مدخل إلى هندسة الغاز الطبيعي

 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

1

 GENG 106برمجة الحاسب

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد

16
3

التأسيسي
 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

3

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1

3



 CHME 454معالجة الغاز الطبيعي



 CHME 462مكافحة التلوث

 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

1



 CHME 463عمليات المياه



 CHME 466موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية 1

 CHEM 102الكيمياء العامة 2

3



 CHME 467موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية 2

 CHEM 104الكيمياء التجريبية العامة 2

1



 CHME 470أساسيات هندسة البترول



 CHME 486هندسة التآكل

 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق

3



 CHME 497دراسة مستقلة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

المواد االختيارية الحرة ( 2ساعة مكتسبة)

السنة الثانية ( 35ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة من المقررات الحرة خارج ما

تقدمه الكلية.

الفصل

الخطة الدراسية

خريف

برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية
السنة األولى ( 33ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

عنوان المقرر

 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد

الساعات

المكتسبة
3

التأسيسي
 ARAB 100لغة عربية 1

3

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

3

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

17

الساعات
المكتسبة

 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3

3

 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2

3

 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2

1

 CHEM 209أساسيات الكيمياء العضوية

3

 CHEM 241الكيمياء الفيزيائية 1

3

 CHEM 242الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1

1

 CHME 201مقدمة في الهندسة الكيميائية

3

1
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع
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 CHEM 341الكيمياء الفيزيائية 2

17
3

 GENG 300األساليب العددية

3

 CHME 202مقدمة في الهندسة الكيميائية

3

DAWA111

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

2
CHME 212

الديناميكا الح اررية للهندسة

صيف

3

متطلب عام اختياري*
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
3

الفصل

18

الفصل
الدراسي
خريف

الساعات

 MATH 217الرياضيات للمهندسين
 GENG 200االحتماالت واإلحصاء

3

 CHME 311انتقال الح اررة
 CHME 312الديناميكا الح اررية للهندسة

3

 CHME 313انتقال الكتلة 1
 CHME 324مختبر الهندسة الكيميائية 1

1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

 CHME 421تصميم المصانع 1
 CHME 423ضبط العمليات

3

 CHME 415أساليب الحاسب في الهندسة

1
3

الرئيسي 1
مقرر اختياري من التخصص

3

الرئيسي 2
اختياري حر
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الكيميائية 2
3

3

3

مقرر اختياري من التخصص

للمهندسين
3

3

المكتسبة

الكيميائية

المكتسبة
3

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

السنة الثالثة ( 35ساعة مكتسبة)
رمز المقرر

16

السنة الرابعة ( 28ساعة مكتسبة)

خريف

عنوان المقرر

 CHME 399التدريب العملي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الكيميائية 1 2
 CHME 213ميكانيكا الموائع

الثقافة اإلسالمية

3

ربيع

 CHME 422تصميم المصانع 2
 CHME 426مختبر الهندسة الكيميائية 3

1

الرئيسي 3

 GENG 231علوم المواد

3

 GENG 360االقتصاد الهندسي

3

الرئيسي 4

 CHME 314هندسة التفاعالت الكيميائية

3

متطلب عام اختياري*

 CHME 315انتقال الكتلة 2

3

 CHME 325مختبر الهندسة الكيميائية 2

1

مقرر اختياري من التخصص

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
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15
3

مقرر اختياري من التخصص

16

2

3
3
3
11

* يجب على الطلبة اجتياز  3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة العلوم

بين مهارات الهندسة الكهربائية ،وعلوم الحاسب ،والرياضيات ،ويطبقها في مجاالت

االجتماعية /السلوكية و 3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة اإلنسانيات

مثل الشبكات وايصال البيانات ،واألجهزة ،وأتمتة النظم الذكية.

واآلداب.

وكان برنامج هندسة الحاسب في جامعة قطر قد بدأ ألول مرة في عام .2002
برنامج مدته أربع سنوات مقدم للطالب والطالبات .وعلى الرغم من كونه جديد إلى
حد ما في جامعة قطر ،إال أن هذا البرنامج هو من البرامج األكثر تنافسية في كلية
الهندسة .وخريجو هذا البرنامج مطلوبون من قبل الصناعة في قطر التي توفر لهم

قسم علوم وهندسة الحاسب

مناصب جذابة وفرص وظيفية مثيرة لالهتمام .وينخرط طالب هندسة الحاسب في
مجموعة واسعة من أنشطة البحث والتعلم مع التركيز على األنشطة الهامة بالنسبة

كلية الهندسة  -ممر  ،Eغرفة ( E103قسم البنين)

لقطر والمنطقة .ويتم تتويج هذه التجربة التعليمية من خالل مشروع التخرج حيث يتم

الهاتف)+974( 4403-4240/4244/ :

تشكيل فرق لبناء نظام كامل لألجهزة والبرمجيات يشبه وحدة صناعية للتطبيق بشكل

البريد اإللكترونيcs@qu.edu.qa :

محدد في العالم الحقيقي.

الموقع http://www.qu.edu.qa/engineering/computer :

برنامج هندسة الكمبيوتر الذي يقدمه القسم معتمد من هيئة اعتماد برامج الهندسة
والتكنولوجيا ( )ABETفي الواليات المتحدة األمريكية ،وبرنامج علوم الكمبيوتر معتمد

رئيس القسم

من هيئة اعتماد البرامج الحاسوبية (.)ABET

سبتي فوفو

بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسب

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ دكتور

األهداف

سبتي فوفو ،جهاد الجعم ،علي الجوة ،حسن كراد ،قتيبة ملوحي

هدف التخصص الرئيسي هو أن يتخرج طالب يكونون قادرين على تحقيق غالبية ما

يلي:

أستاذ مشارك

 .1إنشاء مسار مهني ناجح في مجال الحاسب أو الهندسة في مجال
الصناعة أو الوظائف الحكومية بما من شأنه دفع عجلة التنمية

محمد صالح ،محمد سماكة ،أسامة شتا ،أويس قداوي ،ناصر رجبوت

االقتصادية في البالد والمنطقة ،وخارجها.
 .2خدمة الصناعة والحكومة من خالل المساهمة مهنيا في المساعدة في حل

أستاذ مساعد:

المشاكل المتعددة التخصصات والتحسين.

سمية علي العلي ،محمد المير ،عادل شريف ،طارق الفولي ،عبد الكريم الراضي،

 .3المساهمة بفعالية في مجال الحوسبة أو الهندسة من خالل تعزيز التفاعل

رشيد حجيج ،أسامة الحلبي ،لؤي اسماعيل ،خالد خان ،عمرو محمد ،ريان ريلي،

الفعال والممارسات األخالقية ،ومهارات االتصال ،وذلك أثناء مواصلة

خالد شعبان ،تامر السيد ,ايمن محمود محمد محمود اربد ,مشاعل سعد فهد

التعليم من خالل التعلم مدى الحياة.

المبارك الصباح ,نوره حمد محسن عبداهلل فطيس .

 .4يتم إعداد الخريجين المؤهلين لمتابعة الدراسات المتقدمة إذا رغبوا في
ذلك.

نبذة عن قسم علوم وهندسة الحاسب

اختيار التخصص الرئيسي

علوم الحاسب هو فرع من العلوم يتعامل مع نظرية وأساليب معالجة المعلومات في



الحواسيب الرقمية ،وتصميم برامج الحاسب ،وتطبيقات أجهزة الحاسب .ويتمتع خريجو

يتم قبول الطلبة على أسس تنافسية ويتوجب عليهم تحقيق الحد األدنى من
متطلبات نسبة الثان وية العامة للتخصص في الفصل الدراسي للقبول.

البرنامج بالفرص الوظيفية الجذابة في دولة قطر وعلى نطاق العالم بأكمله .وكان

باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز جميع متطلبات البرنامج

برنامج علوم الحاسب قد بدأ في جامعة قطر ألول مرة عام  ،1989كأول برنامج

التأسيسي أو تحقيق متطلبات الكفاءة في الجامعة.

تعليمي جامعي له صلة بالحاسب في قطر .وهذا البرنامج هو موطن ألكثر من 250



طالب جامعي ،ممن ينخرطون في مجموعة واسعة من أنشطة البحث والتعلم التي

الطلبة الذين لم يحصلوا على متوسط القبول المطلوب في شهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها يجوز قبولهم عندما تسمح قدرة البرنامج بقبول كمية

تغطي كامل أطياف علوم الحاسب .ويشمل ذلك :العمل مع قواعد البيانات،

أكثر من الطلبة ،بشرط أن يحققوا درجة  500أو أعلى في اختبار

واالتصاالت الالسلكي ة ،والربط الشبكي ،والحوسبة النقالة ،وتطوير البرمجيات ،ونظم

 ،TOEFLفضال عن تحقيق  550أو أعلى في جزء الرياضيات من

اإلنترنت ،وغيرها الكثير .أما هندسة الحاسب فهو ذلك الفرع من الهندسة الذي يجمع
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اختبار  SAT Iالدولي ويسجلوا ما معدله  %75أو أعلى في مقررات



ما ال يقل عن  60ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي

الرياضيات والعلوم.



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية

قد يطلب من الطلبة اجتياز مقابلة شخصية قبل أن يتم قبولهم في



ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة في المقررات االختيارية الحرة

التخصص.

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

مخرجات التعلم

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 12ساعة مكتسبة)

 .1القدرة على تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم والهندسة.
 .2القدرة على تصميم واجراء التجارب ،وكذلك تحليل وتفسير البيانات
 .3القدرة على تصميم نظام ،أو مكون ،أو عملية لتحقيق االحتياجات
المطلوبة ضمن قيود واقعية ،مثل القيود االقتصادية والبيئية واالجتماعية
والسياسية واألخالقية ،والصحة ،والسالمة ،ومشاكل التصنيع ،واالستدامة.
 .4القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات.



 ARAB 100لغة عربية 1



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

 .5القدرة على تحديد وصياغة وحل مشاكل هندسة الحاسب.

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

 .6فهم المسؤولية المهنية واألخالقية.
 .7القدرة على التواصل بشكل فعال.
 .8التعليم الواسع والضروري لفهم تأثير حلول الحاسب الهندسية في سياق

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات مكتسبة)

عالمي اقتصادي وبيئي واجتماعي.

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

 .9االعتراف بالحاجة والقدرة على االنخراط في التعلم مدى الحياة.

الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة

 .10معرفة القضايا المعاصرة.

الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

 .11القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة
الضرورية لممارسة هندسة الحاسب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)


الفرص

يقوم مهندسو الحاسب بالبحث والتخطيط وتصميم وتطوير وتعديل وتقييم ودمج أنظمة

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

الحاسب واالتصاالت .واألمثلة على أرباب العمل المحتملين هي الشركات المصنعة

( 12ساعة مكتسبة)

ألجهزة الحاسب واالتصاالت السلكية والالسلكية ،ومقدمي خدمات االتصاالت،
وشركات االستشارات وتكنولوجيا المعلومات ،والهيئات الحكومية ،والمؤسسات
التعليمية والبحثية ،وادارات تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء القطاعين الخاص
والعام .وبعض المناصب المهنية لهندسة الحاسب هي مهندس كمبيوتر ،أو مهندس
االتصاالت السلكية والالسلكية ،أو مصمم الدوائر الكهربائية ،أو مهندس األجهزة ،أو
مهندس الشبكات ،أو مهندس النظم ،أو مهندس البحوث ،أو مهندس االتصاالت
الالسلكية.

التخصص الرئيسي في هندسة الحاسب
يجب على الطلبة اجتياز  128ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص هندسة
الحاسب ،بما في ذلك ما يلي:



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات الكلية



 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1



 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1



 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2



 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

متطلبات الكلية ( 24ساعة مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1
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 MATH 102التفاضل والتكامل 2



 MATH 211التفاضل والتكامل 3



 MATH 217الرياضيات للمهندسين



 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق



 GENG 200االحتماالت واإلحصاء للمهندسين



 GENG 300األساليب العددية



 GENG 360االقتصاد الهندسي



 ELEC 201الدوائر الكهربائية

متطلبات التخصص الرئيسي ( 60ساعة مكتسبة)


 ELEC 231أساسيات اإللكترونيات



 ELEC 351اإلشارات والنظم



 CMPS 151مفاهيم البرمجة



 CMPS 152مختبر مفاهيم البرمجة



 CMPS 205الهياكل المنفصلة للحوسبة



 CMPS 251البرمجة المتقدمة



 CMPS 252مختبر البرمجة المتقدمة



 CMPE 261تصميم المنطق الرقمي



 CMPE 262مختبر تصميم المنطق الرقمي



 CMPE 263هندسة الحاسب وتنظيمه 1



 CMPS 303هياكل البيانات



 CMPE 363هندسة الحاسب وتنظيمه 2



 CMPE 364تصميم المعالجات الدقيقة



 CMPE 365مختبر تصميم المعالجات الدقيقة



 CMPE 370تطبيقات عملية لهندسة الحاسب



 CMPS 405أنظمة التشغيل



 CMPS 406مختبر أنظمة التشغيل



 CMPS 411هندسة البرمجيات



 CMPE 455شبكات اتصال البيانات والحاسب 1



 CMPE 456مختبر شبكات اتصال البيانات والحاسب 1



 CMPE 457شبكات اتصال البيانات والحاسب 2



 CMPE 462واجهة الحاسب



 CMPE 476معالجة اإلشارات الرقمية



 CMPE 478مختبر معالجة اإلشارات الرقمية



 CMPE 498مشروع التصميم األول



 CMPE 499مشروع التصميم الثاني



 CMPE 480رؤية الحاسب



 CMPE 482الشبكات المتعددة الوسائط



 CMPS 485أمن الحاسب

المجموعة الفرعية االختيارية لهندسة الحاسب ( 9-6ساعات

مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6إلى  9ساعات مكتسبة من المقررات
التالية:


 CMPS 351أساسيات نظم قواعد البيانات



 CMPE 399التدريب العملي



 CMPE 470تنظيم الحاسب الحديث



 CMPE 471موضوعات مختارة في هندسة الحاسب



 CMPE 472تقييم األداء



 CMPE 474الشبكات العصبية االصطناعية



 CMPE 481النمذجة والمحاكاة لألنظمة الرقمية



 CMPE 483مقدمة في الروبوتات



 CMPE 485أساسيات معالجة الصور الرقمية

المواد االختيارية الحرة ( 2ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة من المقررات الحرة خارج ما
تقدمه الكلية.

الخطة الدراسية

برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسب
السنة األولى ( 34ساعة مكتسبة)
الفصل

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

الدراسي

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة في مقررات التخصص
الرئيسي االختيارية وذلك بأخذ  3ساعات مكتسبة من المجموعة االختيارية المشتركة،

خريف

وأخذ بقية الساعات المعتمدة المطلوبة من المجموعة الفرعية االختيارية لهندسة

رمز المقرر

 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد

المجموعة الفرعية االختيارية المشتركة ( 3-0ساعات مكتسبة)

يمكن للطالب أخذ أكثر من  3ساعات مكتسبة من القائمة التالية من المقررات:



 CMPS 454الشبكات والتطبيقات الالسلكية



 CMPS 465األنظمة الموازية والموزعة



 CMPE 475الذكاء االصطناعي

المكتسبة
3

التأسيسي

الحاسب

 CMPS 373جرافيك الحاسب

عنوان المقرر

الساعات

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

3

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

CHEM 103

الكيمياء التجريبية العامة 1

 CMPS 151مفاهيم البرمجة
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1
3

 CMPS 152مختبر مفاهيم البرمجة

1

 CMPS 303هياكل البيانات

3

 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق

3

 GENG 200االحتماالت واإلحصاء

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد

للمهندسين

17

 CMPE 263هندسة الحاسب وتنظيمه 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

التأسيسي
 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

3

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1

3

 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

1

 CMPS 251البرمجة المتقدمة

3

 CMPS 252مختبر البرمجة المتقدمة

1

 CMPS 205الهياكل المنفصلة للحوسبة
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

الفصل

ربيع

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

الساعات
المكتسبة

 CMPE 455شبكات اتصال البيانات

3

3

 CMPE 456مختبر شبكات اتصال البيانات

1

17

والحاسب 1

الساعات
المكتسبة

والحاسب 1

 CMPE 363هندسة الحاسب وتنظيمه 2

3

 CMPS 405أنظمة التشغيل

3

 CMPS 406مختبر أنظمة التشغيل

1

 MATH 217الرياضيات للمهندسين

3

 CMPE 370تطبيقات عملية لهندسة

1

 CMPE 261تصميم المنطق الرقمي

3

 CMPE 262مختبر تصميم المنطق الرقمي

1

الحاسب

 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2

3

اختياري حر

 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2

1

 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3

3

 ARAB 100لغة عربية 1

3

 ELEC 201الدوائر الكهربائية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

السنة الثالثة ( 34ساعة مكتسبة)

السنة الثانية ( 36ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 CMPE 457شبكات اتصال البيانات

2
17
3

والحاسب 2

3

 CMPE 364تصميم المعالجات الدقيقة

3

17

 CMPE 365مختبر تصميم المعالجات

1

 ELEC 351اإلشارات والنظم

3

 ELEC 231أساسيات اإللكترونيات

3

الدقيقة
 GENG 360االقتصاد الهندسي
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3

 CMPE 476معالجة اإلشارات الرقمية

3

 CMPS 411هندسة البرمجيات

3

 CMPE 478مختبر معالجة اإلشارات

1

الرقمية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

* يجب على الطلبة اجتياز  3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة العلوم
االجتماعية /السلوكية و  3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة اإلنسانيات
واآلداب.

بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب

17

األهداف
يستطيع خريجو تخصص علوم الحاسب تحقيق معظم ما يلي:

السنة الرابعة ( 28ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف



والصناعة ،و/أو الحكومة بما من شأنه أن يسهم في التنمية االقتصادية

الساعات

للبلد ،والمنطقة ،وخارجها.

المكتسبة
 CMPE 498مشروع التصميم األول

1

 GENG 300األساليب العددية

3

الثقافة اإلسالمية

3

DAWA




 CMPE 462واجهة الحاسب
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 CMPE 499مشروع التصميم الثاني
مقرر اختياري من التخصص

يواصلون التعليم بهدف التعلم مدى الحياة.


3

باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز جميع متطلبات البرنامج
التأسيسي أو تحقيق متطلبات الكفاءة في الجامعة.

3



أكثر من الطلبة ،بشرط أن يحققوا درجة  500أو أعلى في اختبار

3

 ،TOEFLفضال عن تحقيق  550أو أعلى في جزء الرياضيات من
اختبار  SAT Iالدولي ويسجلوا ما معدله  %75أو أعلى في مقررات

3

الرياضيات والعلوم.

الرئيسي 2

مقرر اختياري من التخصص

مخرجات التعلم

بحلول موعد التخرج ،والطلبة سوف يكون يمتلك الطالب:
 .1القدرة على تطبيق المعرفة الخاصة بالحوسبة والرياضيات المناسبة لكل

الرئيسي 3
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الطلبة الذين لم يحصلوا على متوسط القبول المطلوب في شهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها يجوز قبولهم عندما تسمح قدرة البرنامج بقبول كمية

16

3

يتم قبول الطلبة على أسس تنافسية ويتوجب عليهم تحقيق الحد األدنى من
متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص في الفصل الدراسي للقبول.

3

متطلب عام اختياري*

يتم إعداد الخريجين المؤهلين لمتابعة الدراسات العليا إذا رغبوا في ذلك.

اختيار التخصص الرئيسي


3

المساهمة بشكل فعال في المجتمع وفي مهنة الحوسبة من خالل تعزيز
التفاعل الفعال والممارسات األخالقية ،ومهارات االتصال ،في الوقت الذي

الرئيسي 1
متطلب عام اختياري*

تطبيق التصاميم التحليلية ومهارات التنفيذ لصياغة وايجاد حلول الحوسبة
المبتكرة ،واألعمال التجارية ،والمشاكل متعددة التخصصات.

111
مقرر اختياري من التخصص

تأسيس مسارات مهنية للحوسبة الناجحة في مجال األعمال التجارية،

نهج ونظام
 .2القدرة على تحليل مشكلة ،وتحديد وتعريف متطلبات الحوسبة المالئمة

12

لحلها
 .3القدرة على تصميم وتنفيذ ،وتقييم النظام والعملية ،والمكون ،أو البرنامج
القائم على الحاسب ،لتحقيق االحتياجات المطلوبة
 .4القدرة على العمل بفعالية داخل فرق لتحقيق هدف مشترك
221

 .5فهم القضايا والمسؤوليات المهنية واألخالقية والقانونية واألمنية
واالجتماعية
 .6القدرة على التواصل بشكل فعال مع العديد من الجماهير



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

 .7القدرة على تحليل تأثير الحوسبة المحلي والعالمي على األفراد والمنظمات
والمجتمع

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

 .8االعتراف بالحاجة والقدرة على االنخراط في التطوير المهني المستمر

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

 .9القدرة على استخدام التقنيات الحالية والمهارات واألدوات الالزمة
لممارسات الحوسبة
 .10القدرة على تطبيق األسس الرياضية والمبادئ الحسابية ،ونظرية علم

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

الحاسب في نمذجة وتصميم النظم الحاسوبية بطريقة توضح فهم



 .11القدرة على تطبيق مبادئ التصميم والتطوير في بناء أنظمة البرمجيات



المفاضالت في خيارات التصميم

ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية لتاريخ قطر والخليج

المتفاوتة التعقيد

ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من مقررات البرنامج التأسيسي الخاصة
بمجموعة اإلنسانيات واآلداب ،عدا المجموعة الفرعية لتاريخ قطر
والخليج.

الفرص

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

علوم الحاسب هي حقل متعدد جدا ،وبالتالي ،يعطي هذا البرنامج للخريجيين مجموعة

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

واسعة من الفرص الوظيفية المتميزة .وهناك إقبال كبير على خريجي علوم الحاسب
من جميع أنواع الصناعات تقريبا ،بما في ذلك النفط والغاز ،واالتصاالت ،واإلعالم،
واألمن ،والطب ،وغيرها في قطر والمنطقة ،وخارجها .ومن األمثلة على المناصب
المهمة في علوم الحاسب :مهندس البرمجيات ،مسؤول النظام ،مطور التطبيقات،

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

مبرمج النظم ،محلل النظم ،أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات ،مدير الشبكة،

( 6ساعات مكتسبة)

مسؤول قاعدة البيانات ،استشاري تكنولوجيا المعلومات ،أخصائي الوسائط المتعددة
ومدير نظام االنترنت.

التخصص الرئيسي في علوم الحاسب
يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص علوم
الحاسب ،بما في ذلك ما يلي:



ما ال يقل عن  21ساعة مكتسبة من متطلبات الكلية



ما ال يقل عن  46ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الرئيسي



ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة من مواد التخصص الرئيسي االختيارية



ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة من المقررات اإلجبارية اإلضافية

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)



 ARAB 200لغة عربية 2



 MATH 231الجبر الخطي



 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1



 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1



 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2



 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1



 GENG 200االحتماالت واإلحصاء للمهندسين



 GENG 300األساليب العددية

متطلبات التخصص الرئيسي ( 46ساعة مكتسبة)

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)
 ARAB 100لغة عربية 1



 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

متطلبات الكلية ( 21ساعة مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1
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 CMPS 200أخالقيات الحاسب



 CMPS 205الهياكل المنفصلة للحوسبة



 CMPS 151مفاهيم البرمجة



 CMPS 152مختبر مفاهيم البرمجة



 CMPS 251البرمجة المتقدمة



 CMPS 252مختبر البرمجة المتقدمة



 CMPS 393النمذجة والمحاكاة



 CMPS 303هياكل البيانات



 CMPS 399التدريب العملي



 CMPS 311النمذجة الموجهة



 CMPS 433أنظمة الوسائط المتعددة



 CMPE 263هندسة الحاسب وتنظيمه 1



 CMPS 445بناء المترجمات



 CMPS 323تصميم و تحليل الخوارزميات



 CMPS 451نظم إدارة قواعد البيانات



 CMPS 351أساسيات نظم قواعد البيانات



 CMPS 453استخراج البيانات



 CMPS 352مختبر أساسيات نظم قواعد البيانات



 CMPS 466استرجاع المعلومات



 CMPS 356تطوير برمجيات لتطبيقات األعمال



 CMPS 497موضوعات خاصة في الحوسبة



 CMPS 405أنظمة التشغيل



 CMPS 406مختبر أنظمة التشغيل



 CMPS 411هندسة البرمجيات



 CMPE 455شبكات اتصال البيانات والحاسب 1



 CMPE 456مختبر شبكات اتصال البيانات والحاسب 1



 CMPS 493مشروع التخرج 1



 CMPS 499مشروع التخرج الثاني

متطلبات التخصص الرئيسي الداعمة ( 5ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  5ساعات مكتسبة في المقررات اإلضافية
المطلوبة ،بما في ذلك:


 MAGT 101مبادئ اإلدارة



 CMPS 307مدخل إلى إدارة المشاريع وريادة األعمال

الخطة الدراسية

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 15ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في مقررات التخصص

برنامج بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب

الرئيسي االختيارية وذلك بأخذ  6ساعات مكتسبة من المجموعة االختيارية المشتركة،
وأخذ بقية الساعات المعتمدة المطلوبة من المجموعة الفرعية االختيارية لهندسة
الحاسب

السنة األولى ( 34ساعة مكتسبة)
الفصل

المجموعة الفرعية االختيارية المشتركة للتخصص الرئيسي (6-0

الد ارسي

ساعات مكتسبة)

لتحقيق متطلبات هذه المجموعة ،يمكن للطالب دراسة مدة أقصاها  6ساعات

خريف

مكتسبة من القائمة التالية من المقررات:


 CMPS 373جرافيك الحاسب



 CMPS 453استخراج البيانات



 CMPS 454الشبكة والتطبيقات الالسلكية



 CMPS 465األنظمة الموازية والموزعة



 CMPE 475الذكاء االصطناعي



 CMPE 480رؤية الحاسب



 CMPE 482الشبكات المتعددة الوسائط



 CMPS 485أمن الحاسب

ربيع

التالية:



 CMPS 345اللغات الشكلية واألوتوماتية

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1
 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

الكيمياء التجريبية العامة 1

 CMPS 151مفاهيم البرمجة
 CMPS 152مختبر مفاهيم البرمجة

1

 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد
التأسيسي

 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2
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1
3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6إلى  9ساعات مكتسبة من المقررات

 CMPS 321نظم المعلومات

3
3

CHEM 103

مكتسبة)



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد

المكتسبة

التأسيسي

المجموعة الفرعية االختيارية لهندسة الحاسب ( 9-6ساعات

 CMPE 261تصميم المنطق الرقمي

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

14
3
3

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1

3

 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

1

 CMPS 251البرمجة المتقدمة

3

 CMPS 252مختبر البرمجة المتقدمة

1

 CMPS 205الهياكل المنفصلة للحوسبة

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
السنة الثالثة ( 32ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

17

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

ربيع

CMPE 455

شبكات اتصال البيانات

CMPE 456

المكتسبة
3
1

مختبر شبكات اتصال
البيانات والحاسب 1

الساعات
المكتسبة

 CMPS 303هياكل البيانات

3

 CMPS 311النمذجة الموجهة

3

 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2

3

 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2

1

 MATH 231الجبر الخطي

3

 ARAB 100لغة عربية 1

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

والحاسب 1

السنة الثانية ( 33ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

17

GENG 300

األساليب العددية

3

CMPS 405

أنظمة التشغيل

3

CMPS 406

مختبر أنظمة التشغيل

1

متطلب عام اختياري*

3

متطلب عام اختياري*

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

CMPS 356

17
3

تطوير برمجيات لتطبيقات
األعمال

16

CMPS 411

هندسة البرمجيات

3

 CMPS 323تصميم و تحليل الخوارزميات

3

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

 CMPS 351أساسيات نظم قواعد البيانات

3

متطلب عام اختياري*

3

 CMPS 352مختبر أساسيات نظم قواعد

1

مقرر اختياري من التخصص

3

البيانات
 GENG 200االحتماالت واإلحصاء

الرئيسي 1
3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 CMPS 200أخالقيات الحاسوب

1

السنة الرابعة ( 24ساعة مكتسبة)

 CMPE 263هندسة الحاسب وتنظيمه 1

3

 ARAB 200لغة عربية 2

3

للمهندسين

الفصل

الدراسي
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رمز المقرر

عنوان المقرر

15

الساعات
المكتسبة

خريف

 CMPS 493مشروع التخرج 1

1

 CMPS 307مقدمة في إدارة المشاريع

2

أستاذ مشارك

راشد العماري  ،خالد الليثي ،رضا هميال ،فريد التواتي ،احمد مسعود ،عاطف إقبال،

وريادة األعمال
مقرر اختياري من التخصص

مازن حسنة ,نزار باراه.

3

أستاذ مساعد

الرئيسي 2
مقرر اختياري من التخصص

ناصر العمادي ،محمد الهتمي ،محمد النعيمي ،تامر خطاب ،فادي جابر ،نادر

3

مسكين ،فيصل بن سي علي

الرئيسي 3
متطلب عام اختياري*
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

3

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية هو برنامج مدته أربع سنوات متاح للطالب

12

 CMPS 499مشروع التخرج الثاني

3

 MAGT 101مبادئ اإلدارة

3

مقرر اختياري من التخصص

نبذة عن قسم الهندسة الكهربائية
من البنين والبنات على حد سواء .ويحقق البرنامج توازنا بين النظرية والمعرفة العملية
ومهارات استخدام األجهزة والبرمجيات من خالل هيكله الراسخ .كما يعزز البرنامج
الوعي بالقضايا االجتماعية والثقافية واألخالقية مع الفهم الجيد لدور الهندسة في
المجتمع .باإلضافة إلى مقررات الهندسة الكهربائية التي تعتبر متطلبات أساسية،
يسمح البرنامج للطالب باالختيار من بين عدد كبير من مقررات التخصص الرئيسي

3

االختيارية لكي يتخصصوا في أحد أربعة محاور للمسارات الدراسية :معالجة اإلشارات

الرئيسي 4
مقرر اختياري من التخصص
الرئيسي 5

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

واالتصاالت ،الهندسة الطبية الحيوية ،نظم الطاقة واآلالت ،واإللكترونيات الصناعية
والتحكم .ويتم تعزيز التعلم في جميع المجاالت بإشراك الطلبة بالتعلم القائم على

3

المشاريع .ويعتمد البرنامج في نجاحه على الجودة وااللتزام العاليين للكادر األكاديمي
ذي المستوى العالمي الذي يتمتع به البرنامج ،كما يعتمد إيضا على توفير أحدث
التقنيات في التعليم النظري والعملي ،باإلضافة إلى العالقات القوية مع الشركات

12

والهيئات والجهات المعنية .برنامج الهندسة الكهربائية الذي يقدمه القسم معتمد من
هيئة اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا ( )ABETفي الواليات المتحدة األمريكية.

قسم الهندسة الكهربائية

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية

كلية الهندسة  -ممر  ،Fغرفة ( F102قسم البنين)

األهداف

الهاتف)+974( 4403-4200/4204/ :

سوف يتمكن خريجو تخصص الهندسة الكهربائية من التالي:

البريد اإللكترونيelectrical@qu.edu.qa :



الموقع http://www.qu.edu.qa/engineering/electrical/ :

استخدام الخبرات التقنية التي تنطبق على أنظمة الهندسة الكهربائية ،و/أو
النجاح في متابعة الدراسات العليا في الهندسة الكهربائية .والتصرف بشكل
مهني محترف وأخالقي في بيئة العمل الحديثة من خالل التواصل الفعال

رئيس القسم

والقيادة والعمل الجماعي المسؤول.

االزهر بن المبروك بن ابراهيم



الحفاظ على الرغبة في االبتكار واالنخراط في التعلم مدى الحياة تجاوبا
مع التكنولوجيات الناشئة ،والتطورات االجتماعية ،والقضايا المعاصرة.

أعضاء هيئة التدريس

اختيار التخصص الرئيسي

أستاذ دكتور

لاللتحاق بتخصص الهندسة الكهربائية ،يجب على الطلبة تحقيق متطلبات القبول
بكلية الهندسة ،والمرور بمرحلة تحديد التخصص ،ويتم تخصيص الطلبة في البرامج

محي الدين بنعمار ،األزهر بن إبراهيم ،بوعالم بوعشاش  ،عادل القصطلي

على أساس اختياراتهم وفقا لدرجاتهم في الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والقدرة
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االستيعابية للبرامج داخل الكلية .ويجب على جميع الطلبة تحديد تخصصاتهم



ما ال يقل عن  57ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الرئيسي

واالنضمام الى البرنامج قبل استكمالهم  36ساعة مكتسبة.



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من مواد التخصص الرئيسي االختيارية



ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة من المواد االختيارية الحرة

مخرجات التعلم


القدرة على تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم والهندسة.



القدرة على تصميم واجراء التجارب ،وكذلك تحليل وتفسير البيانات.



القدرة على تصميم نظام أو مكون أو عملية لتحقيق االحتياجات المطلوبة

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)

ضمن قيود واقعية ،مثل القيود االقتصادية والبيئية والمجتمعية والسياسية،
واألخالقية ،والصحية ومتطلبات السالمة ،ومشاكل التصنيع ،واالستدامة.


القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات.



القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية.



فهم المسؤولية المهنية واألخالقية.



القدرة على التواصل بشكل فعال.



تحصيل التعليم الواسع والضروري لفهم تأثير الحلول الهندسية في




معرفة المواضيع المعاصرة.



القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

السياقات العالمية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية.
الشعور بالحاجة إلى والقدرة على االنخراط في التعلم مدى الحياة.



 ARAB 100لغة عربية 1

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات مكتسبة)


ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية لتاريخ قطر والخليج ،والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات

الضرورية لممارسة مهنة الهندسة.

واآلداب.

الفرص

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

يلعب مهندسو الكهرباء دو ار حيويا في أي مجتمع حديث .وفي دولة قطر ،فإن الحاجة



إلى توافر خريجي الهندسة الكهربائية ذوي المهارات العالية قد تزايدت نتيجة للنمو

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

االقتصادي الهائل والتنمية االجتماعية التي تشهدها البالد من خالل رؤيتها الوطنية
لعام  .2030وهؤالء الخريجون سوف يساهمون في تصميم وتنفيذ مراحل هذه الرؤية

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

وما بعدها ،مما يستوجب تأهيلهم عن طريق مؤسسات التعليم العالي .ويحصل

( 12ساعة مكتسبة)

خريجي الهندسة الكه ربائية على وظائف متنوعة لدى الشركاء المرموقين للجامعة مثل
قطر للبترول ،وكيوتل ،وراس غاز ،وشركة شل ،وكهرماء ،وشركة الكهرباء والماء
القطرية ،وشركة سيمنز وجنرال الكتريك ،وقناة الجزيرة ،ومؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية المجتمع .كما يختار بعض الخريجين متابعة دراسات الدكتوراه في الجامعات
الرائدة في الواليات المتحدة األمريكية وفنلندا والمملكة المتحدة والمملكة العربية
السعودية ،وغيرها من الدول .ويحافظ جميع خريجو البرنامج على عالقة وثيقة مع
قسم الهندسة الكهربائية بجامعة قطر بعد تخرجهم.

التخصص الرئيسي في الهندسة الكهربائية
يجب على الطالب اجتياز  131ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص
الهندسة الكهربائية ،بما في ذلك ما يلي:



ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة من متطلبات الكلية



 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1



 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2



 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

مقررات متطلبات الكلية ( 27ساعة مكتسبة)

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1
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 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2



 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3



 MATH 217الرياضيات للمهندسين



 GENG 106برمجة الحاسب



 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق



 GENG 200االحتماالت واإلحصاء للمهندسين



 GENG 300األساليب العددية



 GENG 360االقتصاد الهندسي



 ELEC 444االتصاالت الرقمية



 ELEC 201الدوائر الكهربائية



 ELEC 446موضوعات مختارة في هندسة االتصاالت



 ELEC 447االتصاالت الالسلكية



 ELEC 453أنظمة التحكم المتطورة



 ELEC 456معالجة اإلشارات الرقمية



 ELEC 457موضوعات مختارة في مجال التحكم ومعالجة اإلشارات



 ELEC 495دراسة مستقلة



 ELEC 469شبكات الحاسب



 ELEC 471موضوعات مختارة في هندسة الحاسب



 ELEC 472الشبكات الالسلكية وتطبيقاتها



 ELEC 481إلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة



 ELEC 482موضوعات مختارة في الطاقة الكهربائية



 ELEC 483المحركات الكهربائية



 ELEC 484التحكم الصناعي



 ELEC 485مدخل إلى الروبوتات



 ELEC 486هندسة النظم الطبية الحيوية المتقدمة



 ELEC 487موضوعات مختارة في الهندسة الطبية الحيوية



 ELEC 488أنظمة التصوير الطبي

متطلبات التخصص الرئيسي ( 57ساعة مكتسبة)


 MATH 385الرياضيات المتقدمة



 ELEC 202الدوائر الكهربائية 2



 ELEC 203مختبر الدوائر الكهربائية 2



 ELEC 231أساسيات اإللكترونيات



 ELEC 261تصميم األنظمة الرقمية



 ELEC 262مختبر تصميم األنظمة الرقمية



 ELEC 299ندوة الهندسة الكهربائية الدراسية



 ELEC 311الكهرومغناطيسية



 ELEC 312اآلالت الكهربائية



 ELEC 313مختبر اآلالت الكهربائية



 ELEC 321تحليل أنظمة الطاقة



 ELEC 333هندسة االلكترونيات



 ELEC 334مختبر هندسة االلكترونيات



 ELEC 341هندسة االتصاالت



 ELEC 342مختبر هندسة االتصاالت



 ELEC 351اإلشارات والنظم



 ELEC 352أنظمة التحكم



 ELEC 366األنظمة المدمجة



 ELEC 367مختبر األنظمة المدمجة



 ELEC 371أجهزة االستشعار وأجهزة القياس



 ELEC 375الهندسة الطبية الحيوية



 ELEC 399التدريب العملي



 ELEC 498تصميم مشروع التخرج األول



 ELEC 499تصميم مشروع التخرج الثاني

المواد االختيارية الحرة ( 2ساعة مكتسبة)

يجب على الطالب اجتياز ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة من المقررات الحرة خارج

ما تقدمه الكلية.

الخطة الدراسية
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية
السنة األولى ( 31ساعة مكتسبة)
الفصل

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطالب اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة في مواد التخصص

الدراسي

مسار دراسي اختياري واحد للتخصص الرئيسي من المقررات الهندسية مستوى 300

خريف

الرئيسي االختيارية المدرجة أدناه .بناء على موافقة مكتوبة من القسم ،يمكن انتقاء

رمز المقرر

 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد

المطلوب من الساعات الدراسية المكتسبة.



 ELEC 416موضوعات مختارة في مجال اآلالت والمحركات الكهربائية



 ELEC 422تحليل نظام الطاقة المتقدم



 ELEC 423أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية



 ELEC 424تشغيل أنظمة الطاقة



 ELEC 425موضوعات مختارة في أنظمة الطاقة



 ELEC 438موضوعات مختارة في اإللكترونيات

المكتسبة
3

التأسيسي

و 400التي تقدمها التخصصات الرئيسية األخرى في كلية الهندسة شرط تحقيق العدد
 ELEC 415إلكترونيات ومحركات الطاقة

عنوان المقرر

الساعات

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

3

 GENG 106برمجة الحاسب

3

 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق

3

ARAB 100

227

لغة عربية 1

3

15

 ELEC 203مختبر الدوائر الكهربائية 2

1

 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

3

 ELEC 231أساسيات اإللكترونيات

3

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1

3

 ELEC 366األنظمة المدمجة

3

 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

1

 ELEC 367مختبر األنظمة المدمجة

1

 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

السنة الثالثة ( 36ساعة مكتسبة)

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

التأسيسي
 CHEM 101الكيمياء العامة 1
CHEM 103

الكيمياء التجريبية العامة 1
اختياري حر

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

1

الفصل
الدراسي

2

خريف

16

السنة الثانية ( 34ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

المكتسبة

 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3
 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2

3

 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2

1

 ELEC 201الدوائر الكهربائية

3

 ELEC 261تصميم األنظمة الرقمية

3

الساعات
المكتسبة

ELEC 351

اإلشارات والنظم

3

ELEC 312

اآلالت الكهربائية

3

ELEC 313

مختبر اآلالت الكهربائية

1

ELEC 333

هندسة االلكترونيات

3

ELEC 334

مختبر هندسة االلكترونيات

1

ELEC 371

أجهزة االستشعار وأجهزة

3

القياس
الرياضيات المتقدمة

3

MATH 385

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

17

ELEC 311

الكهرومغناطيسية

3

 ELEC 262مختبر تصميم األنظمة الرقمية

1

ELEC 352

أنظمة التحكم

3

 GENG 200االحتماالت واإلحصاء

3

ELEC 341

هندسة االتصاالت

3

ELEC 342

مختبر هندسة االتصاالت

1

ELEC 321

تحليل أنظمة الطاقة

3

ELEC 375

الهندسة الطبية الحيوية

3

ELEC 299

ندوة الهندسة الكهربائية

0

للمهندسين

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات
3

رمز المقرر

عنوان المقرر

17

ربيع

17

 MATH 217الرياضيات للمهندسين

3

 GENG 300األساليب العددية

3

 ELEC 202الدوائر الكهربائية 2

3

الدراسية
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مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
Sum
mer

ELEC 399

التدريب العملي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

* يجب على الطلبة اجتياز  3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة العلوم

16

االجتماعية والسلوكية و 3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة اإلنسانيات

3

واآلداب.

قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية

3

كلية الهندسة  -ممر ،Fغرفة ( F121قسم البنين)
الهاتف)+974( 4403-4300/4304/ :

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

البريد اإللكترونيmecheng@qu.edu.qa :
الموقعhttp://www.qu.edu.qa/engineering/mechanical/index.php :

الساعات
المكتسبة

رئيس القسم

 GENG 360االقتصاد الهندسي

3

محمد حسن محمد أحمد السالم

 ELEC 498تصميم مشروع التخرج األول

3

أعضاء هيئة التدريس

DAWA

111

الثقافة اإلسالمية

3

مقرر اختياري من التخصص

3

أستاذ دكتور

عبد الوهاب عروسي ،عبد المجيد سالم حمودة ،شاليجرام بوكاريل ،الصادق مهدي

احمد سعد ,تاهير خان ،حمد بن ابراهيم الهوار ،طارق المكاوي.

الرئيسي 1
مقرر اختياري من التخصص

أستاذ مشارك

3

محمد حسن محمد أحمد السالم ,محمد الخواجة ،أمير السالم ،سعود عبدالغني،

الرئيسي 2
متطلب عام اختياري*
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الصادق مهدي ،دينيش سيث ,خليفة ناصر مبارك آل خليفة ,سامر فكري عبدالفتاح
سيد احمد ,سادوك ساسي ,فارس تارلوشان

3

أستاذ مساعد

15

 ELEC 499تصميم مشروع التخرج الثاني

3

مقرر اختياري من التخصص

3

محمد القرضاوي ،فاراي موشهارافاتي ،فاتح ميوتليو ،جونغ ين ،سامر أحمد ،عادل

العمري ,جون جون كابيبيهان ,أندريه سليبتشينكو.

نبذة عن قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية

الرئيسي 3
مقرر اختياري من التخصص

يلتزم قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية بالتميز في التدريس ،والبحث ،وتقديم

3

الخدمات المجتمعية .ويقدم القسم تخصصي بكالوريوس هي :الهندسة الصناعية

الرئيسي 4

والنظم ،والهندسة الميكانيكية .ويتوفر لدى القسم مختبرات متخصصة ممتازة ،وورش
عمل ومرافق الحوسبة في مختلف التخصصات .ويتكون القسم من فريق متميز من

متطلب عام اختياري*
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

أعضاء هيئة التدريس والموظفين الداعمين .ويشارك أعضاء هيئة التدريس بفعالية في

3

كل األنشطة العلمية وكذلك في خلق بيئة مواتية وابداعية مناسبة لتعلم الطالب والخبرة
في مجال التدريس .ويركز الموظفون على التعلم المتمركز حول الطالب .وفي كثير

15

من األحيان ،تشمل هيئة التدريس الطلبة من برامج البحث ،باإلضافة للتفاعل مع
مباشر للمشاكل الهندسية في العالم الحقيقي ،جنبا
ا
الصناعة .ويكتسب الطلبة تعرضا
إلى جنب مع الفصول الدراسية وعمل المختبرات ،واعدادهم بالمهارات التي تجعلهم
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يجتذبون الكثير من أرباب العمل بعد التخرج .ويتم إنشاء فصول للطالب من



الجمعيات المهنية في القسم ( ASME ،IIEو  .)ASHRAEويتمتع طالب القسم

القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة
الضرورية لممارسة مهنة الهندسة.

بالمشاركة في العديد من النشاطات الصفية مثل مسابقة ماراثون شل البيئية ،كما



يشاركون أيضا في العديد من المؤتمرات والزيارات إلى الجامعات الدولية األخرى .كال

فهم نهج النظم ل تصميم وتطوير وتنفيذ وتحسين النظم المتكاملة التي
تشمل الناس والمواد والمعلومات والمعدات والطاقة.

من برامج الهندسة الصناعية ،وهندسة النظم والهندسة الميكانيكية التي يقدمها القسم



القدرة على تطبيق المبادئ اإلحصائية للتحليل.

معتمدة من هيئة اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا ( )ABETفي الواليات المتحدة
األمريكية.

الفرص

المهندسون الصناعيون يجعلون األنظمة تعمل على نحو أفضل وأكثر أمانا ،وأن

بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والنظم

تكون فعالة من حيث التكلفة وأكثر كفاءة .ونتيجة لتنوع استخدامات الهندسة
الصناعية ،نجدها تستخدم تقريبا في جميع القطاعات ،بما في ذلك التصنيع ،والتوزيع،
والحكومة ،والطاقة ،والرعاية الصحية ،والخدمات ،والتمويل .ومن السمات المميزة

األهداف

للهندسة الصناعية و النظم هو تحقيق التكامل بين الناس واآلالت وسير العمليات

يتوقع من خريجي هذا البرنامج تحقيق بعد  5-3سنوات من التخرج:

والمواد والمعلومات .وتهدف الهندسة الصناعية و النظم لتحسين أداء األنظمة التي

 .1تأسيس حياة مهنية ناجحة في مجاالت واسعة من الهندسة و/أو المشاريع

تستخدم الموارد المتاحة بطريقة أكثر كفاءة دون التأثير سلبا على البيئة االجتماعية

الصناعية

والمادية .وعلى عكس التخصصات الهندسية األخرى التي تركز اهتمامها فقط على

 .2الحفاظ على الكفاءة في تصميم النظم وتطويرها وتنفيذها وتحسين النظم

الجوانب التقنية للنظام ،فإن الهندسة الصناعية تشتمل على االعتبارات البشرية

المتكاملة

واالقتصادية في تصميم األنظمة .ويوفر ذلك مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية

 .3النمو مهني ا ،والحفاظ على السلوك األخالقي ،واالنخراط في التعلم مدى

لخريجي الهندسة الصناعية و النظم .وهناك حاجة متزايدة للمهندسين الصناعيين في

الحياة ضمن االستجابة الحتياجات المجتمع المعاصر

االقتصادات السريعة النمو مثل االقتصاد القطرى نظ ار لدورهم الحيوي في الحفاظ
على النمو.
ويعمل البرنامج من أجل الحفاظ على اعتماد الهيئة األميركية العتماد البرامج

اختيار التخصص الرئيسي

األكاديمية للهندسة والتكنولوجيا بحيث يمكن لخريجيه متابعة دراساتهم العليا في أي

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص الهندسة الصناعية والنظم ،يجب على

من الجامعات العالمية .كما يقدم القسم دكتوراه وماجستير في اإلدارة الهندسية .ويتم

الطلبة تحقيق متطلبات القبول في كلية الهندسة ،والدخول في مرحلة تحديد

تشجيع الطلبة على تحديد أهداف أكاديمية عالية بما يسهم في متابعة دراساتهم

التخصص ،ويتم تخصيص الطلبة في البرامج على أساس اختيارات الطلبة وفقا

المتقدمة في الهندسة الصناعية و النظم .يتم تشجيع الطالب لمتابعة الخطة الدراسية

لدرجاتهم في الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والقدرة االستيعابية للبرامج داخل

الخاصة بالبرنامج من أجل تحقيق متطلبات البرنامج في الوقت المحدد.

الكلية .ويجب على جميع الطلبة تحديد تخصصاتهم واالنضمام الى البرنامج قبل
استكمالهم  36ساعة مكتسبة.

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

مخرجات التعلم


القدرة على تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم والهندسة.



القدرة على تصميم واجراء التجارب ،وكذلك تحليل وتفسير البيانات.



القدرة على تصميم نظام أو مكون أو عملية لتحقيق االحتياجات المطلوبة

التخصص الرئيسي في الهندسة الصناعية وهندسة النظم
يجب على الطلبة اجتياز  128ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص
الهندسة الصناعية و النظم ،بما في ذلك ما يلي:

ضمن قيود واقعية ،مثل االقتصاد والبيئة والمجتمع والسياسة ،واألخالق،
والصحة والسالمة ،ومشاكل التصنيع ،واالستدامة.



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات.



ما ال يقل عن  30ساعة مكتسبة من متطلبات الكلية



القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية.



ما ال يقل عن  54ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الرئيسي



فهم المسؤولية المهنية واألخالقية.



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة من مقررات التخصص الرئيسي



القدرة على التواصل بشكل فعال.



تحصيل التعليم الواسع والضروري لفهم تأثير الحلول الهندسية في

االختيارية


ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة من المواد االختيارية الحرة

السياقات العالمية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية.


االعتراف بالحاجة والقدرة على االنخراط في التعلم مدى الحياة.



معرفة القضايا المعاصرة.

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)
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المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)
مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات مكتسبة)

ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة الفرعية لتاريخ
قطر والخليج ،والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)


 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة



 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1



 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2



 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1




 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3



 MATH 217الرياضيات للمهندسين



 GENG 106برمجة الحاسب



 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق



 GENG 111الرسومات الهندسية



 ELEC 201الدوائر الكهربائية



 GENG 200االحتماالت واإلحصاء للمهندسين



 GENG 300األساليب العددية



 GENG 360االقتصاد الهندسي



 MECH 223ميكانيكا الصلب



 MECH 230عمليات التصنيع



 IENG 210أساليب العمل والقياسات



 IENG 260الديناميكا الح اررية



 IENG 310تخطيط المرافق وتصميمها



 IENG 320ضبط الجودة اإلحصائية



 IENG 330بحوث العمليات



 IENG 337تخطيط اإلنتاج ومراقبة المخزون



 IENG 350انظمة الحاسوب للمحاكاة



 IENG 410بيئة العمل والسالمة الهندسية



 IENG 420إدارة الجودة



 IENG 450أتمتة اإلنتاج



 IENG 452هندسة نظم المعلومات



 IENG 460تصميم نظم التصنيع



 IENG 481المشاريع الهندسية



 IENG 498تصميم النظم الصناعية

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة كما يلي:

الخيار  : 1يمكن للطالب التسجيل في  9ساعات مكتسبة من المقررات المذكورة
أدناه:

مقررات متطلبات الكلية ( 30ساعة مكتسبة)
 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

 GENG 231علوم المواد

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

( 12ساعة مكتسبة)

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1

 GENG 210علم السكون والتحريك



 IENG 331بحوث العمليات المتقدمة



 IENG 411تخطيط وضبط الصيانة



 IENG 421تحليل الق اررات



 IENG 423تصميم التجارب



 IENG 425هندسة التحمل



 IENG 441الهندسة المتزامنة



 IENG 451النظم الخبيرة



 IENG 478االبتكار وريادة األعمال



 IENG 479موضوعات خاصة



 IENG 484إدارة سلسلة التوريد



 IENG 485الهندسة المالية وادارة المخاطر



 IENG 486إدارة عملية الخدمة

الخيار  : 2يمكن للطالب التسجيل في  6ساعات مكتسبة من المقررات المذكورة
أعاله في الخيار  1و 3ساعات مكتسبة من المقررات التالية التي تقدمها كلية إدارة
األعمال واالقتصاد:

متطلبات التخصص الرئيسي ( 54ساعة مكتسبة)
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 ECON 452االقتصاد الصناعي



 ECON 472االقتصاد اإلداري



 ACCT 331التكاليف والمحاسبة اإلدارية



 ACCT 421نظم المعلومات المحاسبية



 MAGT 405اإلدارة االستراتيجية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

16

السنة الثانية ( 33ساعة مكتسبة)

المواد االختيارية الحرة ( 2ساعة مكتسبة)

الفصل

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة من المقررات الحرة خارج ما

الدراسي

تقدمه الكلية.

خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3

3

 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2

3

برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والنظم

 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2

1

السنة األولى ( 32ساعة مكتسبة)

 GENG 231علوم المواد

3

 GENG 200االحتماالت واإلحصاء

3

الخطة الدراسية

الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد

الساعات

للمهندسين

المكتسبة

 GENG 210علم السكون والتحريك

3

التأسيسي
 CHEM 101الكيمياء العامة 1
CHEM 103

الكيمياء التجريبية العامة 1

3

ربيع

1

16

 MATH 217الرياضيات للمهندسين

3

 MECH 223ميكانيكا الصلب

3

 GENG 106برمجة الحاسب

3

IENG 210

 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق

3

 MECH 230عمليات التصنيع

3

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

3

 ELEC 201الدوائر الكهربائية

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3

16

 GENG 111الرسومات الهندسية

3

 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

3

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1

3

 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

1

 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد

3

اختياري حر

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

2

17

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

التأسيسي
متطلب عام اختياري*

أساليب العمل والقياسات

3

خريف

3
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الساعات
المكتسبة

 ARAB 100لغة عربية 1

3

 GENG 300األساليب العددية

3

IENG 450

أتمتة اإلنتاج

3

 GENG 360االقتصاد الهندسي

3

IENG 452

هندسة نظم المعلومات

3

الديناميكا الح اررية

3

مقرر اختياري من التخصص

3

IENG 260

 IENG 330بحوث العمليات
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الرئيسي 3

3

متطلب عام اختياري*

15

IENG 310

تخطيط المرافق وتصميمها

3

IENG 320

ضبط الجودة اإلحصائية

3

IENG 337

تخطيط اإلنتاج ومراقبة

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

االجتماعية /السلوكية و 3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة اإلنسانيات
واآلداب.

انظمة الحاسوب للمحاكاة

3

مقرر اختياري من التخصص

3

بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية

الرئيسي 1
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

* يجب على الطلبة اجتياز  3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة العلوم

المخزون
IENG 350

3

األهداف

يتوقع من خريجي التخصص الرئيسي تحقيق معظم األهداف التالية:

15



تأسيس مستقبل مهني ناجح كمهندسين ميكانيكيين في مجال الغاز والنفط
والبتروكيماويات والقطاعات العامة أو الخاصة ،واظهار الكفاءة المهنية
الهندسية عن طريق التقدم في مناصب تتزايد فيها المسؤولية.

السنة الرابعة ( 33ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

DAWA

الثقافة اإلسالمية

الساعات



أن يصبحوا مواطنين متوازنين وواعين بمسؤولياتهم تجاه المجتمع.



أن يتقدموا تقنيا ومهنيا من خالل مواصلة التعلم ،وأن يتمتعوا بالقدرة على
متابعة دراساتهم العليا.

المكتسبة
3

اختيار التخصص الرئيسي

111

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص الهندسة الميكانيكية ،يجب على المتقدمين
تحقيق الحد األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص في الفصل الدراسي

IENG 410

بيئة العمل والسالمة الهندسية

3

IENG 460

تصميم نظم التصنيع

3

التأسيسي أو تحقيق متطلبات الكفاءة في الجامعة.

IENG 420

إدارة الجودة

3

مخرجات التعلم

 IENG 481المشاريع الهندسية
مقرر اختياري من التخصص

للقبول .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين اجتياز جميع متطلبات البرنامج

3
3



القدرة على تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم والهندسة.



القدرة على تصميم واجراء التجارب ،وكذلك تحليل وتفسير البيانات.



القدرة على تصميم نظام أو مكون أو عملية لتحقيق االحتياجات المطلوبة
ضمن قيود واقعية ،مثل االقتصاد والبيئة والمجتمع والسياسة ،واألخالق،

الرئيسي 2
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

IENG 498

تصميم النظم الصناعية

والصحة والسالمة ،ومشاكل التصنيع ،واالستدامة.

18
3
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القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات.



القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية.



فهم المسؤولية المهنية واألخالقية.



القدرة على التواصل بشكل فعال.



تحصيل التعليم الواسع والضروري لفهم تأثير الحلول الهندسية في

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات مكتسبة)

السياقات العالمية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية.


االعتراف بالحاجة والقدرة على االنخراط في التعلم مدى الحياة.



معرفة القضايا المعاصرة.



القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في
المجموعة الفرعية لتاريخ قطر والخليج ،والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات
واآلداب.

الضرورية لممارسة مهنة الهندسة.


مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

القدرة على العمل مهنيا في مجاالت هندسة النظم الح اررية والميكانيكية.



الفرص

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية /المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة

منذ عام  ،1985تخرج من القسم عدد كبير من المهندسين المتميزين الذين واصلوا

( 12ساعة مكتسبة)

التفوق في مجاالت عملهم المختارة .ويعمل خريجو الهندسة الميكانيكية مع المهندسين
والفنيين من التخصصات األخرى لتوفير الوقود الذي يحرك صناعات هذه األمة
والمشاريع الحكومية .وهم يعملون أيضا في مختلف القطاعات والمهن المتنوعة
األخرى في دولة قطر وجميع أنحاء العالم.
وقد تلقى البرنامج اعتماد الهيئة األميركية العتماد البرامج األكاديمية للهندسة
والتكنولوجيا والتي تمكن خريجي القسم من متابعة دراساتهم العليا في أي من
الجامعات العالمية .كما يوفر القسم درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية ،ويتم تشجيع



 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1



 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1



 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2



 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

الطلبة على تحديد أهدافهم األكاديمية العالية بشكل يكفي للحصول على درجات
علمية متقدمة في مجال الهندسة الميكانيكية.

مقررات متطلبات الكلية ( 30ساعة مكتسبة)

التخصص الرئيسي في الهندسة الميكانيكية
يجب إكمال من  131ساعة مكتسبة على األقل الستكمال تخصص الهندسة
الميكانيكية ،بما في ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  30ساعة مكتسبة من متطلبات الكلية



ما ال يقل عن  54ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الرئيسي



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من مواد التخصص الرئيسي االختيارية



ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة في المواد االختيارية الحرة.



 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2



 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3



 MATH 217الرياضيات للمهندسين



 GENG 106برمجة الحاسب



 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق



 GENG 111الرسومات الهندسية



 GENG 200االحتماالت واإلحصاء للمهندسين



 GENG 300األساليب العددية



 GENG 360االقتصاد الهندسي  ELEC 201الدوائر الكهربائية

متطلبات التخصص الرئيسي ( 54ساعة مكتسبة)


 GENG 221ميكانيكا الهندسة : 1علم السكون



 GENG 222ميكانيكا الهندسة  :2علم التحريك



 GENG 231علوم المواد



 MECH 213القياسات الهندسية



 MECH 223ميكانيكا الصلب



 MECH 230عمليات التصنيع



 MECH 241السوائل الح اررية



مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

 MECH 321اآلليات الميكانيكية



 MECH 322االهت اززات الميكانيكية

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية



 MECH 323التصميم الميكانيكي 1



 MECH 342الديناميكا الح اررية

المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)
المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد التأسيسي



 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد التأسيسي



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية
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 MECH 343ميكانيكا الموائع



 MECH 344انتقال الح اررة



 MECH 361أنظمة التحكم



 MECH 399التدريب العملي



 MECH 421التصميم الميكانيكي 2



 MECH 441مختبر نظم الطاقة



 MECH 448تصميم أنظمة الطاقة



 MECH 480مشروع التخرج 1



 MECH 490مشروع التخرج 2

السنة األولى ( 32ساعة مكتسبة)
الفصل
الدراسي
خريف

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من مواد التخصص
الرئيسي االختيارية من القائمة التالية:



 MECH 425طريقة العناصر المحدودة



 MECH 426التصميم بمساعدة الحاسب



 MECH 427ميكانيكا المواد المركبة



 MECH 431تحليل اإلخفاق الميكانيكي



 MECH 432تقنيات اللحام والصب



 MECH 433تقنيات التشغيل والتصنيع الحديثة



 MECH 435هندسة التآكل



 MECH 442التبريد والتكييف



 MECH 443أنظمة نقل الح اررة



 MECH 445نظم السوائل

المكتسبة
 ENGL 202لغة إنجليزية  - 1ما بعد

3

التأسيسي

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)

 MECH 331عمليات التشكيل باآلالت

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1

3

 GENG 107المهارات الهندسية واألخالق

3

 GENG 106برمجة الحاسب

3

 CHEM 101الكيمياء العامة 1

3

CHEM 103

الكيمياء التجريبية العامة 1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

1
16

 GENG 111الرسومات الهندسية

3

 MATH 102حساب التفاضل والتكامل 2

3

 PHYS 191الفيزياء العامة للهندسة 1

3



 MECH 446اآلالت التوربينية (اآللة المحورية الضغطية)



 MECH 447محركات الح اررة

 PHYS 192فيزياء عامة عملية للهندسة 1

1



 MECH 463تصميم أنظمة الميكاترونيك



 MECH 464مدخل إلى الروبوتات

 ENGL 203لغة إنجليزية  - 2ما بعد

3



 MECH 471موضوعات مختارة 1



 MECH 472موضوعات مختارة 2



 MECH 483إدارة العمليات



 MECH 485اإلدارة الهندسية



 MECH 486تحليل وضبط الجودة



 MECH 499دراسة مستقلة

التأسيسي
DAWA

111

الثقافة اإلسالمية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
16

السنة الثانية ( 33ساعة مكتسبة)

المواد االختيارية الحرة ( 2ساعة مكتسبة)

الفصل

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  2ساعة مكتسبة من المقررات الحرة خارج ما
تقدمه الكلية.

الدراسي

الخطة الدراسية

خريف

برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية
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رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المكتسبة

 MATH 211حساب التفاضل والتكامل 3

3

 PHYS 193الفيزياء العامة للهندسة 2

3

 PHYS 194فيزياء عامة عملية للهندسة 2

1

 GENG 221ميكانيكا الهندسة  :1علم

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

السكون
 GENG 200االحتماالت واإلحصاء

GENG 300

األساليب العددية

3

GENG 360

االقتصاد الهندسي

3

MECH 323

التصميم الميكانيكي 1

3

MECH 344

انتقال الح اررة

3

MECH 361

أنظمة التحكم

3

MECH 441

مختبر نظم الطاقة

1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

3

للمهندسين
 MECH 241السوائل الح اررية
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

3
16

 MATH 217الرياضيات للمهندسين

3

 GENG 222ميكانيكا الهندسة  :2علم

3

Sum

التحريك
 MECH 213القياسات الهندسية

1

 MECH 223ميكانيكا الصلب

3

الدوائر الكهربائية

3

ELEC 201

 GENG 231علم المواد

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

16

 MECH 399التدريب العملي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف

3

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل
خريف

السنة الثالثة ( 37ساعة مكتسبة)
الدراسي

3

mer

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

الفصل

18

الساعات
المكتسبة

 MECH 421التصميم الميكانيكي 2

3

 MECH 448تصميم أنظمة الطاقة

3

MECH480
الساعات

مشروع التخرج 1

1

مقرر اختياري من التخصص

3

رمز المقرر

عنوان المقرر

MECH 321

اآلليات الميكانيكية

3

MECH 322

االهت اززات الميكانيكية

3

الرئيسي 2

MECH 342

الديناميكا الح اررية

3

متطلب عام اختياري*

MECH 343

ميكانيكا الموائع

3

MECH 230

عمليات التصنيع

3

متطلب عام اختياري*

3

المكتسبة

الرئيسي 1
مقرر اختياري من التخصص

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

 MECH 490مشروع التخرج 2
ARAB 100
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لغة عربية 1

3
3
16
3
3

مقرر اختياري من التخصص

3

مقرر اختياري من التخصص

3

الرئيسي 3
الرئيسي 4

اختياري حر
مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

2
16

* يجب على الطلبة اجتياز  3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة العلوم
االجتماعية /السلوكية و 3ساعات مكتسبة كحد أدنى من مجموعة اإلنسانيات
واآلداب.
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كلية القانون

الرؤية

مبنى كلية االدارة واالقتصاد (أقسام البنات والبنين)

تسعى كلية القانون لتكون في طليعة الكليات في المنطقة من خالل نوعية البرنامج

الهاتف)+974( 4403-5252/5254 :

األكاديمي الذي تقدمه ،وانجازات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب المتخرجين

البريد اإللكترونيlaw@qu.edu.qa :

والمتخرجات ،فضال عن خدماتها المتوجهة نحو المجتمع المحلي والدولي.

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/law :

الرسالة

العميد

تكمن مهمة كلية القانون في جامعة قطر في التزامها بتوفير التعليم القانوني األفضل

محمد عبدالعزيز صالح مبارك الخليفي

لطلبتها ،األمر الذي يخولهم تحقيق نجاح ال مثيل له .وسوف تمتد مهمتنا كذلك إلى

العميد المشارك للشؤون األكاديمية

تحقيق تحصيل قانوني من الدرجة األولى ،عالوة على توفير خدمة مميزة إلى

ياسر خاليلة

المجتمع المحلي والدولي.

العميد المشارك للبحث

الدرجات العلمية في كلية القانون

فرانسيس بوتشواي

مساعد العميد لشؤون الطالب

تقدم كلية القانون برنامج درجة البكالوريوس التالية:

عال شديد



بكالوريوس القانون

هيئة التدريس

نبذة عن برنامج القانون

علي حسين نجيدة  ،جابر محجوب ،فوزي بالكناني ,سنية بنت محمد العش.

برنامج القانون في جامعة قطر لديه تقليد متميز لكونه يمزج المعرفة والخبرة القانونية

أستاذ دكتور

مع اكتساب وممارسة المهارات الميدانية .باإلضافة إلى المقررات المطلوبة للطلبة
لبناء قدراتهم القانونية ،يوفر البرنامج مقررات أخرى اختيارية في القانون الحديث

أستاذ مشارك

والقانون الدولي ،بما يتضمن الملكية الفكرية ،واالستثمارات األجنبية ،وقانون العمل،

حسن السيد ،حسن البراوي ،فاروق محمد أحمد ،فرانسيس بوتشواي ،ياسر الخاليلة،

والقانون اإلنساني الدولي ،وحقوق اإلنسان ،والقانون التجاري الدولي والقانون الجنائي

عبد الحفيظ الشيمى ،سامي الرواشدة ،عبد الناصر هياجنة ،محمد نوح مختار , ,كمال

الدولي.

عبدالرحيم مفضي العالوين.

بكالوريوس القانون

أستاذ مساعد

محمد بن عبد العزيز الخليفي محمد عمار ،محمد سالم ابو الفرج ،عماد قطان ،حسان

عكور ،جون تروبي ،بشير سعد زغلول ،طارق راشد ،أدامانتيا راتشوفيستا ،ياسين

األهداف

الشاذلي ،نزال كسواني  ، ،طالل العمادي ,روان مصطفى اللوزي

يهدف تخصص القانون إلى:


محاضر

تمكين الطلبة من اكتساب الحقائق األساسية والمفاهيم والمبادئ والنظريات
القانونية.

برندا توفتي ، ،كونراد أندرو ستورم  ، ،ميليسا ديرينج  ، ،منى المرزوقي ،ريم



االنصاري

تعريف الطلبة على مفهوم القانون على الصعيدين الوطني والدولي على
حد سواء.

مساعدو تدريس

عائشة العماري ،خالد الشمري ،نوره السهالوي ،موزه النعيمي ،خلود القحطاني ،زهرة
محمود ،صابر غديري ،ريم الهاللي ،عبدالسالم االشعل.

نبذة عن الكلية



إعداد الطلبة لفهم وتفسير وتحليل وتطبيق القواعد القانونية.



تمكين الطلبة من اكتساب مهارات الصياغة والمرافعة في المحكمة.



تعميق التزام الطلبة باألخالق والقيم القانونية المهنية.



تطوير قدرة الطلبة على ممارسة التفكير النقدي وحل المشكالت القانونية.

اختيار التخصص الرئيسي
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 .1القدرة على إدراك والتفكير المتعمق ،والقدرة المتنامية على االستجابة

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص القانون ،يجب على الطلبة تحقيق الحد

للقضايا األخالقية التي من المرجح أن تنشأ في السياقات المهنية.

األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص في الفصل الدراسي للقبول وهي

 .2قدرة أساسية لممارسة األحكام المهنية.

نسبة .%75

هيئة التدريس بكلية القانون

 :LO 5التواصل

المقررات التي تقدمها كلية القانون يتم تدريسها من قبل مجموعة مميزة من هيئة

سوف يكون خريجو بكالوريوس القانون قادرين على التواصل بطرق فعالة ومناسبة

التدريس الذين حصلوا على شهاداتهم من جامعات مرموقة في الدول العربية وغيرها

ومقنعة للجماهير القانونية وغير القانونية.

هؤالء المهنيون كميات هائلة من األبحاث الشخصية ،كما قاموا بإعداد ونشر مختلف

 :LO 6االعتماد على الذات والتعاون

في الدول االجنبية كالواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وقد أجرى
الدراسات الحديثة التي ظهرت في العديد من مجالت القانون .وهو تقليد قديم للكلية

سوف يكون خريجو بكالوريوس القانون قادرين على:

أن تجتذب أعضاء هيئة التدريس المميزون كي نكفل جميعا تفوق طالبنا.

 .1التعلم والعمل بشكل مستقل.
 .2التأمل وتقييم قدراتهم الذاتية وأدائهم ،واالستفادة من ردود الفعل حسب

كما تستفيد كلية القانون من الخبرة القانونية للعديد من المتخصصين عندما يتعلق

االقتضاء ،لدعم التنمية الشخصية والمهنية.

األمر بالمسائل العملية ،ال سيما في تدريس المتطلبات العملية ،مثل قانون اإلجراءات

 .3التعاون ضمن الفرق بفعالية وبطرق أخالقية.

الجنائية ،والعقود المدنية والتجارية ،باإلضافة إلى عقود النفط والغاز والملكية الفكرية.
وفي الوقت الحاضر ،تقوم كلية القانون بتوسيع مواردها من خالل التعيينات ألعضاء

الفرص

هيئة التدريس والموظفين الجدد لدعم متطلبات األعداد المتزايدة من الطلبة.

سوف يكون خريجو بكالوريوس القانون قادرين على أن يجدوا فرص عمل جذابة في

كل من ال قطاعين الخاص والعام .ولديهم فرصة ألن يصبحوا قضاة ،أو للعمل في

مخرجات التعلم

النيابة العامة ،أو أن يكونوا من الباحثين القانونيين لو ازرات الدولة .بل يمكنهم أيضا
النجاح في الشركات المساهمة ،والبنوك ،وشركات التأمين واالستثمار ،وشركات النفط

 :LO 1المعرفة

والغاز ،والعديد من المؤسسات األخرى التي قد تفي بطموحاتهم الشخصية

سوف يثبت خريجو بكالوريوس القانون فهمهم لمجموعة مترابطة من المعارف ،تشمل

واألكاديمية .بدال من ذلك ،فقد يختاروا تأسيس مكاتب القانون االستشارية الخاصة بهم

ما يلي:

والعمل بشكل مستقل .وال توجد قيود أبدا على الفرص المتاحة لهم ،بحيث يمكنهم

 .1مجاالت أساسية من المعرفة القانونية ،والنظام القانوني القطري ،والمبادئ

مواصلة توسيع خبراتهم ،واالنضمام إلى أفضل الجامعات العالمية لمواصلة دراساتهم

والمفاهيم ،بما في ذلك السياقات الدولية والمقارنة.

العليا ،أو للعمل كأساتذة القانون في جامعة قطر والعديد من المؤسسات التعليمية

 .2السياقات األوسع للمسائل القانونية التي تنشأ.

األخرى.

 .3فهم مبادئ وقيم اتخاذ الق اررات األخالقية والمبادئ والقيم المهنية المرتبطة
مع أهداف العدالة وخدمة المجتمع األوسع.

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

 :LO 2مهارات التفكير الناقد
سوف يكون خريجو بكالوريوس القانون قادرين على:

التخصص الرئيسي في القانون

 .1تحديد و توضيح المسائل القانونية.
 .2تطبيق المنطق القانوني والبحوث لتوليد استجابات مناسبة للمسائل

يجب على الطلبة اجتياز  123ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص القانون،

القانونية.

بما في ذلك ما يلي:

 .3المشاركة في التحليل النقدي واتخاذ خيار معقول بين البدائل.
 .4التعامل مع المسائل القانونية بطريقة خالقة والتوصل الستجابات مناسبة.
 :LO 3مهارات البحث العلمي
سوف يظهر خريجو بكالوريوس القانون المهارات الفكرية والعملية الالزمة لتحديد،



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في المتطلبات العامة



ما ال يقل عن  63ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الرئيسي



ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة من المواد االختيارية للتخصص الرئيسي

برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

وبحث ،وتقييم ،وتوليف القضايا القانونية والسياسية الواقعية ذات الصلة.

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)

 :LO 4األخالقيات و المسؤولية المهنية



 ARAB 100لغة عربية 1

سوف يظهر خريجو بكالوريوس القانون:



 ARAB 200لغة عربية 2
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 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 LAWC 413القانون الدولي الخاص



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 LAWC 422قانون اإلجراءات الجنائية



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية



 LAWC 450قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2

المواد االختيارية للتخصص الرئيسي ( 27ساعة مكتسبة)

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  27ساعة مكتسبة من المقررات (حيث لغة

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

التدريس هي العربية أو اإلنجليزية) ،والتي سيتم اختيارها من بين الخيارات التالية:

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات مكتسبة)
مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

مقررات القانون االختيارية التي تدرس باللغة العربية:

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

مجموعة المتطلبات العامة للمواد التكميلية للكلية /البرنامج (9
ساعات مكتسبة)


 LAWC 250فقه األسرة



 ENGL 250اللغة اإلنجليزية للتواصل 1



 ENGL 251اللغة اإلنجليزية للتواصل 2

متطلبات التخصص الرئيسي ( 63ساعة مكتسبة)
يجب على الطلبة دراسة المقررات التالية:


 LAWC 101المدخل إلى القانون



 LAWC 111الكتابة القانونية 1



 LAWC 213قانون مصادر االلتزام



 LAWC 214قانون أحكام االلتزام



 LAWC 217القانون التجاري



 LAWC 222القانون الدستوري



 LAWC 223الكتابة القانونية 2



 LAWC 314قانون العقود المدنية 1



 LAWC 315قانون العمل



 LAWC 316قانون المرافعات المدنية والتجارية



 LAWC 321القانون اإلداري



 LAWC 323قانون العقوبات  1القسم العام



 LAWC 324قانون العقوبات ( 2القسم الخاص)



 LAWC 329األوراق التجارية وعمليات البنوك



 LAWC 339القانون الدولي العام



 LAWC 348قانون الشركات



 LAWC 409التدريب القانوني



 LAWC 411قانون الحقوق العينية



 LAWC 112علمي اإلجرام والعقاب



 LAWC 202المالية العامة والتشريع الضريبي



 ISLA 201أصول الفقه



 LAWC 351القضاء اإلداري



 LAWC 352قانون مكافحة الفساد



 LAWC 353قانون التأمينات العينية والشخصية



 LAWC 354قانون الوظيفة العامة



 LAWC 355الجرائم االقتصادية



 LAWC 414قانون العقود المدنية 2



 FIQH 403فقه الفرائض



 LAWC 484قانون دول مجلس التعاون الخليجي



 LAWC 499األخالقيات القانونية



 LAWC 407موضوعات خاصة 1

مقررات القانون االختيارية التي تدرس باللغة اإلنجليزية:
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 LAWC 302مهارات المحاماة



 LAWC 433قانون النفط والغاز



 LAWC 102حقوق اإلنسان



 LAWC 113القانون الدولي اإلنساني



 LAWC 253النظام القانوني األنجلو أمريكي



 LAWC 333قانون التجارة االلكترونية



 LAWC 335الملكية الفكرية



 LAWC 345القانون التجاري الدولي



 LAWC 443القانون الجنائي الدولي



 LAWC 449القوانين واألنظمة البيئية



 LAWC 451األساليب البديلة لفض المنازعات



 LAWC 459صياغة العقود التجارية



 LAWC 460المحكمة الصورية 1



 LAWC 464قانون االستثمار الدولي



 LAWC 480المحكمة الصورية 2



 LAWC 408موضوعات خاصة 1

الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس القانون

الدراسي المقرر
 1خريف

السنة األولى
 #الفصل

رمز

 1خريف

 LAWCالمدخل إلى القانون

الدراسي المقرر

عنوان المقرر

الساعات

المتطلب

3

-

101
 2خريف

 ARABاللغة العربية 1

-

 3خريف

 ENGLلغة إنجليزية 1

 4خريف

__

 5خريف

LAWC

مادة من المتطلبات

3

فقه األسرة

 3خريف

LAWC

قانون العقوبات القسم

3

LAWC

 5خريف

-

 1ربيع

-

المجموع ( 15ساعة مكتسبة)
 1ربيع

 LAWCقانون مصادر االلتزام

3

 2ربيع

 LAWCمبادئ القانون التجاري

3

LAWC

213
217

 3ربيع

 LAWCالقانون الدستوري

 4ربيع
 5ربيع

111
__

مادة من المتطلبات

101

LAWC

111
3

ARAB
100

3

LAWC
214

 3ربيع

مادة قانون إختيارية

3

___

 5ربيع

___

3

القسم الخاص

 ENGLاللغة اإلنجليزية

LAWC

323
3

لالتصال 2
مادة قانون اختيارية

ENGL
ENGL
250

3

-

المجموع ( 15ساعة مكتسبة)

3

110

السنة الثالثة

3

___

 #الفصل

رمز

 1خريف

LAWC

الدراسي المقرر
316

السنة الثانية
رمز

العقود المدنية 1

 LAWCقانون العقوبات –

251

المجموع ( 15ساعة مكتسبة)

عنوان المقرر

لغة عربية 2

 2ربيع

ENGL

الساعات

لالتصال 1

___

 4ربيع

العامة

 #الفصل

200

324

222
 ENGLلغة إنجليزية 2

ARAB

3

ENGL

217

101
3

العام

 ENGLاللغة اإلنجليزية

101

314

250

LAWC

348

217

المجموع ( 15ساعة مكتسبة)

العامة
3

 2خريف

LAWC

قانون الشركات

250

110

213
3

 4خريف

-

LAWC
LAWC

323

100
3

 LAWCقانون أحكام االلتزام

3

214

المكتسبة السابق

3

المكتسبة السابق

 2خريف

المتطلب

LAWC
321
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عنوان المقرر
قانون المرافعات

الساعات

المتطلب

3

LAWC

المكتسبة السابق

المدنية 1
القانون اإلداري

214
3

LAWC
101

 3خريف

LAWC

الكتابة القانونية 1

3

111
 4خريف

329

 5خريف

__

العامة

ENGL
250

قانون األوراق التجارية 3
مادة قانون اختيارية

3

LAWC

217

 1ربيع

 LAWCالقانون الدولي العام
339

-

 1ربيع

شريطة

 2ربيع

اجتياز

()60

مادة من المتطلبات

 2ربيع

___

 3ربيع

 LAWCالكتابة القانونية 2

 5ربيع

3

 3ربيع

معتمدة

 4ربيع

__

مادة قانون اختيارية

3

__

___

 5ربيع

LAWC

قانون اإلجراءات

3

LAWC

LAWC

مادة قانون اختيارية

3

___

مادة قانون اختيارية

3

-

 #الفصل
 1خريف

LAWC

الدراسي المقرر
450
LAWC

قانون أصول

الساعات
3

LAWC

ساعة
معتمدة

المكتسبة السابق

المحاكمات المدنية

316

والتجارية 2

القانون الدولي الخاص 3

413
LAWC

قانون العمل

315
__

LAWC
213

3

LAWC
213

مادة من المتطلبات

3

شريطة
()90

المجموع ( 15ساعة مكتسبة)

المتطلب

323

اجتياز

المجموع الكلي ( 123ساعة مكتسبة)
رمز

 4خريف

الجنائية

111

عنوان المقرر

111

__

السنة الرابعة

 3خريف

409

3

LAWC

مادة قانون اختيارية

المجموع ( 15ساعة مكتسبة)

 2خريف

 LAWCالتدريب القانوني

422

223
 4ربيع

411

214

3

العامة

__

 LAWCالحقوق العينية األصلية 3

LAWC

__

ساعة
3

 6خريف

__

مادة قانون اختيارية

3

__

المجموع ( 18ساعة مكتسبة)

المجموع ( 15ساعة مكتسبة)
3

 5خريف

__

مادة قانون اختيارية

3

__

__
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كلية الصيدلة

أستاذ مساعد

أحمد عويسو ،داوود البدرية ،إميلي بالك ،ماغي الحاج ،بريدجيت جافيد  ،أشرف

مبنى كلية العلوم (قسم البنات)

خليل ،نادر خير ،فاطمة مريش ،شنكار سامى ،كيلي وايبلي ،أحمد نادر ،حازم

الهاتف)+974( 4403-5550 :

عليوه ،شين بولوك ،محمد دياب

البريد اإللكترونيpharmacy@qu.edu.qa :
الموقعwww.qu.edu.qa/pharmacy :

محاضر سريري
عالء العويسي ،شيماء غرايبه

العميد
ايمن القاضي

مساعد تدريس

ريم المناعي ،محمد نجار  ،هبة اهلل دغيدي ،مارال يازداندوست

مساعد العميد للشؤون األكاديمية

شريف خليفة

نبذة عن كلية الصيدلة

مساعد العميد لشؤون البحث والدراسات العليا

تتمحور مهمة الكلية في إعداد طالبنا لتوفير الرعاية الصيدالنية ومخرجات الرعاية
الصحية المثلى ،ومن أجل تعزيز البحث والنشاط العلمي ،وأن يكونوا المرجع في

فراس علعالي

مجال الصيدلة بدولة قطر ومنطقة الشرق األوسط والعالم أجمع .رؤيتنا هي أن تكون
كلية الصيدلة الرائدة في منطقة الشرق األوسط.

مساعد العميد لشؤون الطالب
آالء العويسي

واألهداف المحددة للبرنامج هي:
 .1تعزيز التكامل بين المعارف والمهارات ،وتطوير قدرات طالبنا العامة

مدير برنامج الصيدلة

والمهنية في مناهج منهجية مستندة إلى القدرات
 .2دمج المعرفة مع الخبرة العملية لتعزيز المسار المهني والتطور الوظيفي

كيري ويلبر

 .3االسهام في التعليم المهني لممارسي مهنة الصيدلة
 .4تطوير المخرجات الصيدالنية والصحية من خالل اجراء البحوث المستقلة

رئيس قسم العلوم الصيدالنية

والتعاونية الممولة داخليا وخارجيا

فاطمه مارشيل

 .5توفير الجو الفكري واألكاديمي الذي يفضي إلى توظيف وتطوير أعضاء
هيئة التدريس المؤهلين

رئيس قسم الصيدلة والممارسة السريرية

ماغي الحاج

الدرجات العلمية في كلية الصيدلة

هيئة التدريس

تقدم كلية الصيدلة برامج درجة البكالوريوس التالية:


أستاذ دكتور
شريف خليفة ،محمد إبراهيم ،فراس علعالي

بكالوريوس العلوم في الصيدلة

بكالوريوس علوم الصيدلة

أستاذ مشارك

حسام يونس ،اشرف خليل ،نادر خير

األهداف
األهداف المحددة للتخصص الرئيسي في الصيدلية هي:

أستاذ مشارك سريري
كيري ويلبر
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تعزيز التكامل بين المعارف والمهارات ،وتطوير قدرات طالبنا العامة



التعاون  :تمكن خريجو الصيدلة من العمل بشكل تعاوني مع الفرق لتوفير

والمهنية بطريقة منهجية ،بحيث ترتكز درجة البكالوريوس على القدرات

الرعاية الصحية الجيدة والفعالة ،وذلك في اطار الوفاء بالتزاماتهم المهنية

ومناهج الصيدلة التي تتضمن المجاالت التالية :العلوم الطبية الحيوية،

للمجتمع المحلي والمجتمع ككل.

والعلوم الصيدالنية ،والعلوم السلوكية واالجتماعية ،والعلوم اإلدارية



اإلدارة :استخدام خريجو الصيدلة المهارات اإلدارية في ممارستهم اليومية

الصيدالنية ،والممارسة الصيدالنية ،والصيدلة السريرية.

لتحسين رعاية المرضى ،ولضمان التوزيع اآلمن والفعال لألدوية،



دمج المعرفة مع الخبرة العملية لتعزيز المسار المهني والتطور الوظيفي.

واالستخدام الفعال للموارد الصحية.



االسهام في التعليم المهني لممارسي مهنة الصيدلة.



تطوير المخرجات الصيدالنية والصحية من خالل اجراء البحوث المستقلة

المرضى األفراد ،والمجتمعات المحلية ،والسكان ،ودعم األدوار المهنية

والتعاونية الممولة داخليا وخارجيا ،ونشر نتائج هذه الجهود في المؤتمرات

للصيدلي.



المحلية واإلقليمية والدولية المعترف بها وفي المجالت المتخصصة عالية




التشجيع :استخدام خريجو الصيدلة خبراتهم ونفوذهم لتعزيز صحة وعافية

البحث العلمي  :امتالك خريجي الصيدلة القدرة على تطبيق المعرفة

الجودة.

والمهارات األساسية الالزمة ألن يكونوا خبراء في العالج باألدوية

توفير الجو الفكري واألكاديمي الذي يفضي إلى توظيف وتطوير أعضاء

األساسية ،وأن يكونوا قادرين على السيطرة ،وتوليد ،وتفسير ،ونشر

هيئة التدريس المؤهلين.

المعرفة والممارسة الصيدالنية.


اختيار التخصص الرئيسي

المهنية :احترام خريجو الصيدلة أدوارهم كمهنيين ينظمون أنفسهم من
خالل الرعاية الفردية للمرضى والوفاء بالتزاماتهم المهنية لهذه المهنة،
وللمجتمع المحلي والمجتمع ككل .وحصولهم على االعتماد من المجلس

حتى يتمكن الطلبة من االلتحاق بتخصص الصيدلة ،يجب على المتقدمين قبل تقديم

الكندي العتماد برامج الصيدلة في كندا.

طلبات التحاقهم بالتخصص تحقيق الحد األدنى من نسبة الثانوية العامة ،واجادة اللغة
اإلنجليزية ،واختبار القبول في كلية الصيدلة ،ومتطلبات البرنامج التأسيسي،
والمتطلبات السابقة للمتطلبات العامة واجتياز مقررات العلوم العامة (بمجموع 33

الفرص

من المقاعد المتاحة .ويجوز دعوة المتقدمين المؤهلين إلجراء مقابلة مع لجنة القبول،

فقد تم تصميم المناهج الدراسية لدرجة البكالوريوس في الصيدلة إلعداد الخريجين

نظر لوجود عدد محدود
ساعة مكتسبة كحد األدنى) .ويتم القبول على أساس تنافسي ا

تتنوع المسارات الوظيفية لخريجي تخصص الصيدلة وهي متاحة على نطاق واسع.

وسيتم قبول من تم اختيارهم من المتقدمين فقط في برنامج التخصص الرئيسي على

ليكونوا ممارسين من الدرجة األولى للمهن في بيئات المجتمع المحلي والمستشفيات.

أساس المعايير األكاديمية وغير األكاديمية .يمكن االطالع على التفاصيل على

ومن المتوقع أيضا أن يكونوا مؤهلين لشغل وظائف في مجال الصناعات الدوائية،

الموقع اإللكتروني للكلية في www.qu.edu.qa/pharmacy

واألبحاث والعلوم الصحية ،والمؤسسات الصيدالنية والحكومية ،واألوساط األكاديمية.
وتصميم المناهج الدراسية المعتمدة يمثل مزيجا من البرامج التي يتم تقديمها في أمريكا

متطلبات إضافية

الشمالية والمملكة المتحدة والشرق األوسط.

يتطلب إكمال تخصص الصيدلة اجتياز  173ساعة مكتسبة من المقررات على النحو
المبين في خطة الدراسة .والتي تضم ستة مقررات دراسية  ،يتضمن كل مقرر 4

كما أن خريجي تخصص الصيدلة مؤهلين لتقديم طلب لبرنامج الدكتوراه في الصيدلة

ساعات معتمدة مخصصة للتدريب العملي في المستشفيات والعيادات ،وصيدليات

الذي بدأ في عام  .2011وقد تم تصميم برنامج الدكتوراه في الصيدلة إلعداد

المجتمع.

الممارسين المتطورين والباحثين واألكاديميين ألي مجال من مجاالت الرعاية الصحية.
وسيكون خريجو بكالوريوس الصيدلة الذين يرغبون في البحث والبقاء في األوساط
األكاديمية مؤهلين أيضا لتطبيق برنامج ماجستير الصيدلة الذي بدأ عام .2011

مخرجات التعلم

ويهدف برنامج درجة الماجستير في الصيدلة إلتاحة الفرصة للطلبة لتعزيز معارفهم

سيتمكن خريجو تخصص الصيدلة من تعزيز تحصيلهم العلمي واإلجادة المميزة

في مجاالت محددة من العلوم الصيدالنية والممارسات الصيدالنية السريرية ،واعدادهم

للنتائج التعليمية المرجوة من التخصص ،ويتضمن:


لشغل وظائف التدريس والبحوث المستقبلية في هذا التخصص .وقد تم تصميم

تقديم الرعاية  :استخدام خريجو الصيدلة معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم

البرنامج إلعداد العلماء الشباب لشغل وظائف في التعليم الصيدلي ،والبحوث،

المهنية لتوفير الرعاية الصيدالنية وتسهيل إدارة عالج المرضى

والصناعة ،والعمل في المستشفيات ،والمجاالت ذات الصلة من الناحية العملية

واحتياجات الصحة العامة.


المتخصصة.

التواصل  :تمكن خريجو الصيدلة من التواصل بكفاءة مع المرضى،

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا www.qu.edu.qa/pharmacy

باستخدام العديد من االستراتيجيات التي تأخذ الحالة بعين االعتبار ،
والنتائج المرجوة من التواصل ،والمرضى المعنيين.
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يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  17ساعة مكتسبة في مقررات متطلبات

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

الكلية العامة 6 ،ساعات منها في المقررات الداعمة و 11ساعة المتبقية في مقررات

التخصص الرئيسي في الصيدلة

العلوم العامة ،كما هو مفصل أدناه.

يجب على الطلبة اجتياز  173ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص

مجموعة المقررات الداعمة ( 6ساعات مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة من المقررات التالية:

الصيدلة ،ويشمل ذلك ما يلي:


ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في برنامج المتطلبات العامة



 STAT 151مقدمة في اإلحصاء التطبيقي



ما ال يقل عن  115ساعة مكتسبة متطلبات التخصص الرئيسي



 BIOL 101علم األحياء 1



ما ال يقل عن  17ساعة مكتسبة في متطلبات الكلية



ما ال يقل عن  8ساعات مكتسبة في مواد التخصص الرئيسي االختيارية

مجموعة العلوم العامة ( 11ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  11ساعة مكتسبة من المقررات التالية:

برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)



 BIOM 211تشريح جسم اإلنسان





 ARAB100لغة عربية 1

 BIOM 215فسيولوجيا بشرية





 ENGL 202لغة إنجليزية  -1ما بعد التأسيسي

 BIOM 243مقدمة في علم األمراض





 ENGL 203لغة إنجليزية  -2ما بعد التأسيسي

 CHEM 209أساسيات الكيمياء العضوية



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 12ساعة مكتسبة)

متطلبات التخصص الرئيسي ( 115ساعة مكتسبة)

ما ال يقل عن  115ساعة مكتسبة من المقررات اإلجبارية بما في ذلك:

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة



 PHAR 200الكيمياء الصيدلية 1



 PHAR 201الكيمياء الصيدلية 2



 PHAR 210صيدالنيات 1



 PHAR 220أسس علم األدوية والصيدلة العالجية 1



 PHAR 221أسس علم األدوية والصيدلة العالجية 2



 PHAR 230الصيدلة والرعاية الصحية 1



 PHAR 231الصيدلة والرعاية الصحية 2



الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)



 PHAR 241المهارات المهنية 2



 PHAR 250علم األحياء الدقيقة للصيدلة



 PHAR 305مهارات بحوث وتقييم والعروض التقديمية للصيدلة 1

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات التالية:


(المهارات األولية)1

 MATH 101حساب التفاضل والتكامل 1



المتطلبات التكميلية للكلية  /برنامج مجموعة المتطلبات العامة (12

ساعة مكتسبة)


 CHEM 351كيمياء حيوية اساسية



 CHEM 352الكيمياء الحيوية التجريبية



 CHEM 239الكيمياء الفيزيائية



 CHEM 101الكيمياء العامة 1



 CHEM 103الكيمياء التجريبية العامة 1

 PHAR 240المهارات المهنية 1



 PHAR 310الصيدلة 2



 PHAR 311الصيدلة 3



متطلبات الكلية العامة ( 17ساعة مكتسبة)
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 PHAR 306مهارات االلقاء و التقييم لألبحاث 2

 PHAR 316الصيدلة الدوائية 1



 PHAR 317الصيدلة الدوائية 2



 PHAR 320علم األدوية 1



 PHAR 321علم األدوية 2



 PHAR 330الممارسة المهنية المنظمة 1



 PHAR 340المهارات المهنية 3



 PHAR 341المهارات المهنية 4



 PHAR 350أخالق وقوانين الصيدلة



 PHAR 359تفسير نتائج التحاليل المخبرية 1



 PHAR 360تفسير نتائج التحاليل المخبرية 2



 PHAR 361مختبر تقييم المريض 1



 PHAR 362مختبر تقييم المريض 2



 PHAR 370علم أمراض األعضاء 1



 PHAR 371علم أمراض األعضاء 2



 PHAR 380العالج الصيدلي 1



 PHAR 381العالج الصيدلي 2



 PHAR 390التعلم المتكامل المستند على الحاالت 1



 PHAR 391التعلم المتكامل المستند على الحاالت 2



 PHAR 405أبحاث الصيدلة ومهارات اإللقاء والتقييم2



 PHAR 406أبحاث الصيدلة ومهارات اإللقاء والتقييم 4



 PHAR 410صيدالنيات 4



 PHAR 415علم السموم



 PHAR 420علم األدوية 3



 PHAR 421علم األدوية 4



 PHAR 425علم العقاقير/العالج البديل/العالج التكميلي



 PHAR 430الممارسة المهنية المنظمة 2



 PHAR 440المهارات المهنية 5



 PHAR 441المهارات المهنية 6



 PHAR 450أنظمة الرعاية الصحية



 PHAR 470علم أمراض األعضاء 3



 PHAR 471الفيزيولوجيا المرضية 4



 PHAR 480العالج الدوائي 3



 PHAR 481العالج الدوائي 4



 PHAR 485طب األطفال  /طب الشيخوخة



 PHAR 490التعلم باستخدام النماذج التطبيقية 3



 PHAR 491التعلم باستخدام النماذج التطبيقية 4



 PHAR 505أبحاث الصيدلة ومهارات اإللقاء والتقييم 5



 PHAR 506أبحاث الصيدلة ومهارات األلقاء والتقييم 6



 PHAR 525علم الصيدلة الوبائية ،والصيدلة االقتصادية



 PHAR 530الممارسة المهنية المنظمة 3



 PHAR 531الممارسة المهنية المنظمة 4



 PHAR 532الممارسة المهنية المنظمة 5



 PHAR 533الممارسة المهنية المنظمة 6



 PHAR 535إدارة الصيدلة



 PHAR 590التعلم باستخدام النماذج التطبيقية 5

الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة
السنة األولى ( 35ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف



 Rx PHAR 446اختياري صيدلة 2



 Rx PHAR 545اختياري صيدلة 3

 BIOM 215فسيولوجيا بشرية

3

 PHAR 220أسس علم األدوية والصيدلة

1

351

CHEM
352

كيمياء حيوية اساسية
الكيمياء الحيوية التجريبية

1

 PHAR 230الصيدلة والرعاية الصحية 1
 PHAR 240المهارات المهنية 1

2

 BIOM 211تشريح جسم اإلنسان

3
17

 PHAR 250علم األحياء الدقيقة للصيدلة

3

 STAT 151مقدمة في اإلحصاء التطبيقي

3

PHAR201

الكيمياء الصيدلية 2

2

PHAR210

صيدالنيات 1

3

 BIOM 243مقدمة في علم األمراض
PHAR221

246

3

2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

ما ال يقل عن  8ساعات مكتسبة في مقررات الصيدلة االختيارية:


 PHAR 200الكيمياء الصيدلية 1

CHEM

ربيع

المكتسبة
2

العالجية 1

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 8ساعات مكتسبة)
 Rx PHAR 445اختياري صيدلة 1

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات

أسس علم األدوية والصيدلة

العالجية 2

2
1

 PHAR 231الصيدلة والرعاية الصحية 2

2

 PHAR 241المهارات المهنية 2

2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

18

الحاالت 2

السنة الثانية ( 37ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

 PHAR 310صيدالنيات 2

الساعات
المكتسبة
2

PHAR370

علم أمراض األعضاء 1

PHAR320

علم األدوية 1

2

PHAR380

العالج الصيدلي 1

3

PHAR316

الصيدلة الدوائية 1

1

PHAR390

التعلم المتكامل المستند على

2

PHAR340

المهارات المهنية 3

2

الدراسي

PHAR305

مهارات بحوث وتقييم والعروض

1

خريف

التقديمية للصيدلة ( 1المهارات

PHAR360

تفسير نتائج التحاليل المخبرية

1

PHAR330

صيف

الفصل

رمز المقرر

PHAR470
PHAR420

علم األدوية 3

2

PHAR480

العالج الدوائي 3

3

علم السموم

2

التعلم باستخدام النماذج

2

PHAR361

16

PHAR490

PHAR317

الصيدلة الدوائية 2

PHAR350

أخالق وقوانين الصيدلة

1

PHAR311

الصيدلة 3

2

PHAR371

علم أمراض األعضاء 2

1

PHAR321

علم األدوية 2

2

PHAR381

العالج الصيدلي 2

3

PHAR391

التعلم المتكامل المستند على

2

التطبيقية 3

PHAR440

المهارات المهنية 5

2

PHAR405

أبحاث الصيدلة ومهارات اإللقاء

1

PHAR450

أنظمة الرعاية الصحية

1

PHAR445

اختياري صيدلة 1

2

والتقييم 2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

247

المكتسبة

علم أمراض األعضاء 3

مختبر تقييم المريض 1

1

عنوان المقرر

الساعات

1

1

PHAR362

4

PHAR410

PHAR415

مختبر تقييم المريض 2

4

صيدالنيات 4

PHAR359

1

الممارسة المهنية المنظمة 1

17

2

تفسير نتائج التحاليل المخبرية

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

2

السنة الثالثة ( 39ساعة مكتسبة)

1

1

لألبحاث 2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

األولية)1

ربيع

PHAR306

مهارات االلقاء و التقييم

1

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

1

الحاالت 1

PHAR341

المهارات المهنية 4

2

PHAR425

علم العقاقير/العالج

البديل/العالج التكميلي

18
2

PHAR485

طب األطفال  /طب الشيخوخة

1

PHAR471

الفيزيولوجيا المرضية 4

1

PHAR421

علم األدوية 4

2

PHAR481

العالج الدوائي 4

3

PHAR491

التعلم باستخدام النماذج

2

الفصل

الدراسي

المكتسبة

PHAR530

الممارسة المهنية المنظمة 3

PHAR531

الممارسة المهنية المنظمة 4

4

PHAR532

الممارسة المهنية المنظمة 5

4

PHAR441

المهارات المهنية 6

2

PHAR533

الممارسة المهنية المنظمة 6

4

PHAR406

أبحاث الصيدلة ومهارات اإللقاء

1

 PHAR 505أبحاث الصيدلة ومهارات اإللقاء

PHAR446

اختياري صيدلة 2

3

التطبيقية 4

والتقييم 4

PHAR430

الممارسة المهنية المنظمة 2

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

خريف

رمز المقرر

عنوان المقرر

الساعات
4

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
صيف

السنة الرابعة ( 27ساعة مكتسبة)

والتقييم 5

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

17
4
4

17

PHAR535

إدارة الصيدلة

2

PHAR525

علم الصيدلة الوبائية ،والصيدلة

2

االقتصادية

PHAR590

التعلم باستخدام النماذج

2

PHAR506

أبحاث الصيدلة ومهارات األلقاء

1

PHAR545

اختياري صيدلة 3

3

التطبيقية 5
والتقييم 6

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
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1

10

البريد اإللكترونيshafi@qu.edu.qa :

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/ar/sharia/programs.php :

مبنى كلية الشريعة (قسم البنات)

رئيس القسم

الهاتف)+974( 4403-4447 :
البريد اإللكترونيshariadean@qu.edu.qa :

شافي الهاجري

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :

أعضاء هيئة التدريس

(قسم البنين)
الهاتف)+974( 4403-4400 :

أستاذ دكتور

البريد اإللكترونيshariadean@qu.edu.qa :

محمد أمزيان ،عبد السالم بشر محمد خميس ،عبد القادر بخوش ،علي عيسى ،محمد

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :

مرح

العميد

أستاذ مشارك

عبد الحكيم يوسف الخليفي

زكريا عبد الهادي ،مصعب االدريسي ،شافي الهاجري ،محمد إقبال أحمد فرحات،

أحمد عبد اهلل زيد

مساعد العميد للشؤون األكاديمية
يوسف محمود الصديقي

أستاذ مساعد

أمينة األنصاري ،حامد المرواني ،بسيوني نحيلة ،رمضان محمد مطاريد ،محمد

مساعد العميد لشؤون البحث والدراسات العليا

رفاعي أمين ،التيجاني أحمد ،محمد محروس

سلطان ابراهيم الهاشمي

محاضر

مساعد العميد لشؤون الطالب

محمد عبد الرحمن المعصومي

محمد مدثر علي

نبذة عن كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

نبذة عن قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

تتمحور مهمة الكلية في تخريج طلبة متخصصين في الدراسات اإلسالمية يتميزون

يقدم القسم درجة البكالوريوس في الدعوة واإلعالم ،ويكمن هدفها الرئيسي في انتاج
كوادر من العلماء المتخصصين القادرين على تقديم رسالة اإلسالم السمحة واإلنسانية

بحصولهم على تعليم عالي الجودة وبالسمعة الدولية ،وهم قادرون على االستجابة

والمحبة للسالم ،وتوضيح كونه دين تعددي وديناميكي على المستوى الثقافي

بفعالية الحتياجات وتطلعات المجتمع واظهار مهارات االتصال والبحوث المتعلقة

واالجتماعي .بهذه الطريقة ،نأمل أن نخدم بذلك المجتمع القطري على وجه

بنشر معرفتهم .وتقوم الكلية أيضا بإجراء البحوث التي تتناول القضايا الكالسيكية

الخصوص ،والمجتمع العربي واإلسالمي واإلنساني على وجه العموم.

والحديثة والمعاصرة ،وتسهم في النهوض بهذا الجانب المعرفي في جميع أنحاء العالم.

بكالوريوس الدعوة واإلعالم

تقدم كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية برامج درجة البكالوريوس التالية:


بكالوريوس الدعوة واإلعالم



بكالوريوس الدراسات اإلسالمية

األهداف


خدمة العالم اإلسالمي من خالل إعداد فريق من الباحثين األكفاء القادرين
على تقديم خدماتهم في المراكز اإلسالمية وفي العالم الغربي ،حيث هناك
حاجة ماسة لمثل هؤالء الناس الذين يمكنهم التواصل مع "اآلخر " كما

قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

ورد في أهداف البرنامج.

مبنى كلية الشريعة (قسم البنات)
الهاتف)+974( 4403-4476/4467/ :
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تخريج خريجين يمتازون بكونهم تقدميين ،ومستنيرين ويفهمون دينهم



االخصائيون الدينيون

ويتسمون بالتسامح واالعتدال واالنفتاح .وسيتم تدريبهم على االنخراط في



اإلعالميون الدينيون

الحوار بعيدا عن النزعات المتطرفة والمتعصبة.



خطباء وأئمة المساجد

اطالعهم تماما باالتجاهات الحديثة في الفكر والنهج الدينية والفلسفية
وكذلك االتجاهات االجتماعية والسياسية المؤثرة التي اكتسبت حداثة.



التخصص الرئيسي في الدعوة واإلعالم

تمكينهم من فهم وتقدير التحديات ومتطلبات العصر ،وأن يكونوا قادرين
على تكييف أنفسهم وفقا الحتياجاتها.






يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص الدعوة

إنشاء في نفوسهم القدرة على التحليل السليم للقيم االجتماعية واألنماط

واإلعالم ،بما في ذلك ما يلي:

السلوكية الحديثة واتخاذ موقف موضوعي تجاهها.



إنتاج خريجين يمتازون بااللتزام الديني ،بحيث يعملون في الشركات

ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في برنامج المتطلبات العامة.



التلفزيونية واإلذاعية وكذلك مواقع االنترنت ،والقادرين على إجراء أبحاث

ما ال يقل عن  39ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الرئيسي.



للدين اإلسالمي.

ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من مواد التخصص الرئيسي االختيارية.



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات التخصص الفرعي والمواد

تدريب خريجينا على فهم اإلسالم من خالل نظام المعتقدات والتراث

االختيارية.

والحضارة االسالمية ،وتقديمها بطريقة مثقفة ومقبولة للعقل المعاصر.



بهذه الطريقة سيكون من المتوقع منهم حماية التوجهات اإلسالمية العربية
فكريا وفي جميع الجوانب األخرى.


برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

أن يتمتعوا بوجهات نظر ومواقف ايجابية ثقافية تجاه "اآلخر" ويشجعون

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)

الحوار بين الحضارات واألديان.


تمكينهم من عرض اإلسالم كدين يمتاز بالحكمة والقابلية للتكيف.

اختيار التخصص الرئيسي
يجب على المتقدمين تحقيق الحد األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص
في الفصل الدراسي للقبول .كما يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

الفلسفية والمستجدات االجتماعية.



يقدر منظومة األخالق والقيم اإلسالمية.



ينشر رسالة اإلسالم السمحة.



يسهم في الحوار الحضاري والتفاعل الثقافي.



يتواصل مع اآلخر الثقافي من منظور إسالمي أصيل.



يظهر كفاية عالية في التعامل مع وسائل اإلعالم.



يتقن استخدام أدوات البحث العلمي ومصادر المعلومات المتنوعة.



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على

الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة
الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

الفرص

مجموعة المعلومات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

سوف يستقطب هذا البرنامج الطلبة الراغبين في العمل في وسائل اإلعالم الموجهة

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعلومات العامة

دينيا ،وف ي مجال الدعوة اإلسالمية في دولة قطر والخارج ،وفي مجال التعليم ،وفي
مجال الحوار الديني والحضاري ،وفي مجال الثقافة اإلسالمية.

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

ويهدف البرنامج لخدمة المجتمع القطري من خالل تخريج الخريجين الذين يمكنهم

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

العمل في المجاالت التالية:




 ARAB 200لغة عربية 2

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

يفهم طبيعة العالم الذي يعيش فيه من حيث التيارات الفكرية والمذاهب
يفكر بطرق متنوعة ،نقدية و ابتكارية التخاذ الق اررات وحل المشكالت.



 ARAB 100لغة عربية 1

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مخرجات التعلم


ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المقررات االختيارية الحرة.

معلمو العلوم اإلسالمية
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متطلبات التخصص الرئيسي ( 39ساعة مكتسبة)


 ISLA 101العقيدة اإلسالمية



 ISLA 102علوم القرآن الكريم



 ISLA 104علوم الحديث



 DAWA 113فقه السيرة



 DAWA 204مناهج البحث العلمي



 DAWA 202مدخل إلى الفلسفة العامة



 DAWA 203أصول الدعوة ومناهجها



 DAWA 301فقه المسلم المعاصر



 DAWA 302أديان العالم (دراسات مقارنة)



 DAWA 303التصوف المقارن



 DAWA 401دراسة المناطق



 DAWA 402الفكر الديني العالمي



 DAWA 403مشروع التخرج

الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الدعوة واإلعالم
السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة مكتسبة)

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المقررات االختيارية

المكتسبة
ARAB 100

لغة عربية 1

3

ISLA 101

العقيدة اإلسالمية

3

MCOM 103

وسائل االتصال

3

والمجتمع

DAWA 113

فقه السيرة

3

XXXX XXX

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

من القائمة التالية:

ربيع

الساعات

15

ARAB 200

لغة عربية 2

3

ISLA 102

علوم القرآن الكريم

3

ISLA 104

علوم الحديث

3

DAWA/ISLA

مقرر اختياري من

3

التخصص الرئيسي
متطلب عام




 DAWA 114مهارات دعوية ُمعاصرة
 ISLA 201أصول الفقه



 ISLA 106أحكام العبادات



 DAWA 117األخالق



 DAWA 214نصوص قرآنية



 DAWA 205مدارس الفكر اإلسالمي



 DAWA 206المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان



 DAWA 207النظم اإلسالمية

XXX



 ISLA 308االتجاهات الفكرية المعاصرة



 DAWA 305الفقه الحديث

XXXX XXX



 DAWA 306تاريخ األديان



 DAWA 404علم االجتماع الديني



 DAWA 405دراسات مستقلة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

3
15

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)

التخصص الفرعي في اإلعالم ( 24ساعة مكتسبة)

الفصل

يجب على الطلبة دراسة التخصص الفرعي في اإلعالم

الدراسي

المواد االختيارية الحرة ( 12ساعة مكتسبة)

خريف

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المقررات االختيارية
الحرة من خارج التخصص الرئيسي.

رمز المقرر

عنوان المقرر

المكتسبة
DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

ENGL 110

لغة إنجليزية 1

3

MCOM 223

الكتابة لوسائل

3

اإلعالم
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الساعات

DAWA 203

أصول الدعوة

3

DAWA/ISLA

مقرر اختياري من

3

XXX

التخصص الرئيسي

ومناهجها

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

ENGL 111

لغة إنجليزية 2

MCOM 222

نظريات االتصال

3

DAWA 204

مناهج البحث العلمي

3

DAWA 202

مدخل إلى الفلسفة

3

MCOM XXX

التخصص الفرعي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

رمز المقرر

الدراسي

الفصل

الدراسي

3

خريف
15

خريف

الساعات
المكتسبة

DAWA 301

فقه المسلم المعاصر

3

DAWA 303

التصوف المقارن

3

MCOM XXX

مقرر اختياري من

3

XXXX XXX

اختياري حر

XXXX XXX

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

DAWA 302

أديان العالم (دراسات

ربيع

DAWA/ISLA

15

الساعات
المكتسبة

DAWA 401

دراسات المناطق

3

MCOM XXX

مقرر اختياري من

3

DAWA/ISLA

مقرر اختياري من

XXX

التخصص الرئيسي

XXXX XXX

اختياري حر

3

XXXX XXX

متطلب عام

3

التخصص الفرعي

3

15

DAWA 402

الفكر الديني العالمي

3

DAWA 403

مشروع التخرج

3

MCOM XXX

مقرر اختياري من

3

التخصص الفرعي

15
3

XXXX XXX

اختياري حر

3

XXXX XXX

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

مقارنة)
مقرر اختياري من

رمز المقرر

عنوان المقرر

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي
3

XXXX XXX

متطلب عام

3

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

XXXX XXX

اختياري حر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

العامة
مقرر اختياري من

MCOM XXX

مقرر اختياري من

3

التخصص الفرعي

15
3

XXX

التخصص الرئيسي

3
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15

 .3تنمية مهارة النقد البناء المتوازن في الفكر والبحث والعطاء من خالل

قسم الدراسات اإلسالمية

مناهج البحث.
 .4حسن التواصل مع تراث الفكر اإلسالمي األصيل من خالل مدارس الفقه

مبنى كلية الشريعة (قسم البنات)

والكالم والتصوف والفلسفة ،واالستفادة منه في معالجة قضايا الحياة

الهاتف)+974( 4403-4424/4488/4425/ :

المعاصرة.

البريد اإللكترونيislamicstudy@qu.edu.qa :

 .5الفهم الجيد لمسيرة التاريخ اإلسالمي ومنحنياتها ،مع الفهم الجيد لتطور

الموقعhttp://www.qu.edu.qa/ar/sharia/programs.php :

الحضارة اإلسالمية وعطاءاتها اإلنسانية.
 .6تعزيز أدب االختالف والتعامل بموضوعية مع الرأي اآلخر ،مع تشجيع

رئيس القسم

حوار الحضارات والتعايش بصورة بناءة مع التعددية الثقافية.

صالح كريم الزنكي

 .7اكتساب الوسائل الحديثة في مجال وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات
واستخدامها في خدمة قضايا الفكر اإلسالمي.

أعضاء هيئة التدريس

 .8القدرة على المواجهة العلمية لالنحرافات العقدية والسلوكية واالجتهادات
الخاطئة.

أستاذ دكتور

 .9إمداد المجتمع بحاجته في مجال الدراسات اإلسالمية المختلفة ،والمرشدين

صالح كريم الزنكي ،عبد الحكيم يوسف الخليفي ،عائشة يوسف المناعي ،عبدالحكيم

والباحثين الذين يسهمون في إشاعة القيم النبيلة وتعميق الفكر اإلسالمي.

عبدالرحمن السعدي ،محمد آيدين ،حصة عبد العزيز السويدي ،حصة أحمد الغزال،
المكي اقالينة ،القرشي البشير ،يوسف محمد صديقي

اختيار التخصص الرئيسي
يجب على المتقدمين تحقيق الحد األدنى من متطلبات نسبة الثانوية العامة للتخصص

أستاذ مشارك

في الفصل الدراسي للقبول.

عدنان الحموي العلبي ،سعدالدين بن صالح دداش  ،عبد الجبار أحمد محمد سعيد،

أيمن علي صالح

مخرجات التعلم

في نهاية البرنامج ،يجب على الطالب أن:

أستاذ مساعد

 .1يعرف الموارد األساسية لإلسالم ومبادئ وأساليب الفقه اإلسالمي.
 .2يسهم في نشر القيم اإلسالمية اإلنسانية النبيلة.

محمد صالح الشيب ،إبراهيم عبد اهلل األنصاري ،يحيى حمد النعيمي ،معروف آدم

 .3تحليل النصوص اإلسالمية الشرعية بشكل علمي.

باوا ،عيسى عبد اهلل كاهوني ،حسن يشو ،سلطان إبراهيم ،أحمد العون ،محمود سعيد

 .4معرفة أصوله اإلسالمية على أساس علمي والجمع بين األصالة

حميد عطية ،محمد عبد اللطيف رجب

والمعاصرة.
 .5االستخدام اإليجابي للتراث العلمي اإلسالمي في معالجة القضايا

نبذة عن قسم الدراسات اإلسالمية

المعاصرة.
 .6التفاعل اإليجابي مع اآلخرين ،واالمتناع عن الغلو والتطرف.

يقدم القسم درجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية ،ويكمن هدفه الرئيسي في

 .7كتابة البحوث العلمية في مختلف فروع المعرفة اإلسالمية وامتالك

تخريج كادر من العلماء المتخصصين القادرين على تقديم رسالة اإلسالم ومعالجة

األدوات اللغوية الالزمة.

القضايا المعاصرة من خالل مزيج من التقليد والحداثة.

 .8معرفة التراث الحضاري والثقافي اإلسالمي.
 .9الجمع بين األصالة والمعاصرة.

بكالوريوس الدراسات اإلسالمية

 .10معرفة والتعامل النقدي مع الجهود الغربية في مجال الدراسات اإلسالمية.

األهداف

الفرص

يهدف تخصص الدراسات اإلسالمية لمساعدة الطلبة على:

يهدف تخصص الدراسات اإلسالمية لخدمة المجتمع القطري من خالل إنتاج

 .1تعزيز الفهم الصحيح لرسالة اإلسالم كمنهاج حياة بعيدا عن اإلفراط

الخريجين الذين يعملون في المجاالت التالية:

والتفريط.
 .2التمكن من التعامل مع مصادر اإلسالم األساسية ،والنصوص الشرعية
وفق أصل االستنباط الصحيح ،وتطبيقها في الواقع العملي.
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معلمون للدراسات اإلسالمية



عاملون في المحاكم الشرعية وو ازرة العدل



اإلعالميون الدينيون



خطباء وأئمة في و ازرة الشؤون اإلسالمية



موظفون في المجلس األعلى لشؤون األسرة



موظفون في مؤسسات البحوث



موظفون في المؤسسات المالية اإلسالمية

مجموعة المهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المهارات العامة

متطلبات التخصص الرئيسي ( 42ساعة مكتسبة)


 ISLA 101العقيدة اإلسالمية



 ISLA 102علوم القرآن الكريم



 ISLA 103تفسير القرآن الكريم



 ISLA 104علوم الحديث



 ISLA 105الحديث التحليلي



 ISLA 106أحكام العبادات



 ISLA 201أصول الفقه

يجب على الطلبة اجتياز  120ساعة مكتسبة كحد أدنى الستكمال تخصص



 ISLA 202المنطق ومناهج البحث

الدراسات اإلسالمية ،بما في ذلك ما يلي:



 ISLA 203فقه المعامالت



ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة في برنامج المتطلبات العامة.



 ISLA 204التصوف واألخالق



ما ال يقل عن  42ساعة مكتسبة من متطلبات التخصص الرئيسي.



 ISLA 301المناهج المعاصرة في الدراسات اإلسالمية



ما ال يقل عن  9ساعات مكتسبة من مواد التخصص الرئيسي االختيارية.



 ISLA 302فقه األسرة



ما ال يقل عن  24ساعة مكتسبة في متطلبات المسارات الدراسية والمواد



 DAWA 113فقه السيرة

االختيارية.



 ISLA 401مشروع التخرج

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الدراسات اإلسالمية



ما ال يقل عن  12ساعة مكتسبة من المقررات االختيارية الحرة.

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات مكتسبة)

برنامج المتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)

المجموعة اإلجبارية المشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة مكتسبة)


 ARAB 100لغة عربية 1



 ARAB 200لغة عربية 2



 ENGL 110لغة إنجليزية 1



 ENGL 111لغة إنجليزية 2



 DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)

مقررات برنا مج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة اإلنسانيات واآلداب .يجب على
الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات مكتسبة من المقررات المدرجة في المجموعة



 ISLA 207تفسير تحليلي



 ISLA 210الحديث التحليلي



 ISLA 308االتجاهات الفكرية المعاصرة



 ISLA 205األسس الفكرية للحضارة اإلسالمية



 ISLA 209الدراسات اإلسالمية في الفكر المعاصر



 DAWA 306تاريخ األديان



 ISLA 206مقاصد الشريعة



 ISLA 107أصول الفقه



 DAWA 207النظم اإلسالمية



 ISLA 307القانون اإلسالمي الدستوري واإلداري



 ISLA 211الدراسات اإلسالمية في الفكر التشريعي والقانوني



 ISLA 212قانون العقوبات اإلسالمي

المسار الدراسي في الشريعة ( 24ساعة مكتسبة)

الفرعية لتاريخ قطر والخليج والتي هي جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات المسار
الدراسي والحد األدنى من  9ساعات مكتسبة من المواد االختيارية للمسار الدراسي.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)
مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

متطلبات المسار الدراسي في الشريعة ( 15ساعة مكتسبة)

مجموعة المعلومات العامة ( 3ساعات مكتسبة)

مقررات برنامج المتطلبات العامة الخاصة بمجموعة المعلومات العامة
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 FIQH 303الزكاة واألوقاف



 FIQH 304الحكم الشرعي والدالالت



 FIQH 305المدخل للفقه اإلسالمي



 FIQH 402فقه الشركات والمواثيق والتبرعات



 FIQH 403فقه الفرائض

المواد االختيارية في المسار الدراسي في الشريعة ( 9ساعات
مكتسبة)


 FIQH 319فقه اإلجراءات



 FIQH 415القانون اإلسالمي الدولي



 FIQH 418فقه االجتهاد المعاصر



 FIQH 425القياس



 FIQH 325فلسفة التشريع اإلسالمية



 FIQH 421فقه اإلثبات

ربيع

متطلبات المسار الدراسي في أصول الدين ( 15ساعة مكتسبة)



 USUL 335دراسات معاصرة حول القرآن والسنة



 USUL 403مناهج المحدثين :النظرية والتطبيق



 DAWA 302أديان العالم (دراسات مقارنة)





 USUL 407تفسير موضوعي (آيات األحكام)



 USUL 409الفلسفة اإلسالمية



 USUL 439العالم اإلسالمي المعاصر

الفصل

الدراسي
خريف

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)
الفصل

الدراسي
خريف

رمز المقرر

 ARAB 100لغة عربية 1

3

ISLA 102

علوم القرآن الكريم

ISLA 104

علوم الحديث

3

ISLA 106

أحكام العبادات

3
3
15

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)

الخطة الدراسية لمسار الشريعة

عنوان المقرر

15

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

 USUL 308حديث موضوعي (أحاديث األحكام)
 USUL 405اإلعجاز في القرآن

3

 XXXX XXXمتطلب عام

المواد االختيارية للمسار الدراسي في أصول الدين ( 9ساعات
مكتسبة)

DAWA

فقه السيرة

 ARAB 200لغة عربية 2

الدراسي والحد األدنى من  9ساعات مكتسبة من المواد االختيارية للمسار الدراسي.

 USUL 302علم الكالم

ISLA 105

الحديث التحليلي

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

يجب على الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة مكتسبة في متطلبات المسار



ISLA 103

تفسير القرآن الكريم

3

113

المسار الدراسي في أصول الدين ( 24ساعة مكتسبة)

 USUL 301أصول التفسير

ISLA 101

العقيدة اإلسالمية

3

الساعات
المكتسبة

رمز المقرر

عنوان المقرر

3
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المكتسبة

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

ENGL 110

لغة إنجليزية 1

3

ISLA 201

أصول الفقه

3

ISLA 203

فقه المعامالت

3

DAWA/ISLA

مقرر اختياري من

XXX

التخصص الرئيسي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

ENGL 111

لغة إنجليزية 2

3
15
3

ISLA 202

التخصص الفرعي

المنطق ومناهج
البحث

3

ISLA 204

التصوف واألخالق

3

DAWA/ISLA

مقرر اختياري من

XXX

التخصص الرئيسي

3

XXXX XXX

متطلب عام

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

XXXX XXX

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

الفصل

الفصل

الدراسي

15

خريف

رمز المقرر
FIQH 403

عنوان المقرر

المكتسبة

 XXXX XXXاختياري حر

3

 XXXX XXXاختياري حر

3

 XXXX XXXمتطلب عام

3

DAWA/ISLA

مقرر اختياري من

XXX

التخصص الرئيسي

3

XXXX XXX

متطلب عام

3

3

اإلسالمي

ربيع

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

فقه األسرة

ISLA 401

FIQH 402

3

FIQH 304
XXXX XXX

متطلب عام

3

FIQH XXX

مقرر اختياري من

3

مشروع التخرج

والتبرعات

 XXXX XXXاختياري حر

الحكم الشرعي
والدالالت

15

3
3
3

فقه الشركات والمواثيق

15

3

الفرعي

 XXXX XXXمتطلب عام

3

3

مقرر اختياري من التخصص
FIQH XXX

المناهج المعاصرة في
الدراسات اإلسالمية

الفرعي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

المدخل للفقه

ISLA 302

3

الساعات

FIQH 303

ISLA 301

فقه الفرائض

المكتسبة

FIQH XXX

الزكاة واألوقاف

FIQH 305

عنوان المقرر

الساعات

مقرر اختياري من التخصص

الدراسي
خريف

15

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)
رمز المقرر

اختياري حر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
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3
3
15

الخطة الدراسية لمسار أصول الدين

ENGL 110

لغة إنجليزية 1

3

السنة األولى ( 30ساعة مكتسبة)

ISLA 201

أصول الفقه

3

ISLA 203

فقه المعامالت

3

DAWA/ISLA

مقرر اختياري من

XXX

التخصص الرئيسي

الفصل

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي
خريف

المكتسبة
ARAB
100

لغة عربية 1

3

 ISLA 101العقيدة اإلسالمية

3

 ISLA 103تفسير القران الكريم

3

 ISLA 105الحديث التحليلي

3

DAWA
113

فقه السيرة

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات

ARAB

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

ISLA 202

3
15

لغة عربية 2

ISLA 204

التصوف واألخالق

3

DAWA/ISLA

مقرر اختياري من

XXX

التخصص الرئيسي

3

XXXX XXX

متطلب عام

3

 ISLA 102علوم القرآن الكريم

3

 ISLA 104علوم الحديث

3

السنة الثالثة ( 30ساعة مكتسبة)

 ISLA 106أحكام العبادات

3

رمز المقرر

XXX

متطلب عام

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

رمز المقرر

عنوان المقرر

الدراسي

3
15

الساعات

DAWA 111

15

الساعات
المكتسبة

ISLA 301

المناهج المعاصرة في
الدراسات اإلسالمية

3

DAWA/ISLA

مقرر اختياري من

XXX

التخصص الرئيسي

3

USUL 301

أصول التفسير

3

المكتسبة
الثقافة اإلسالمية

عنوان المقرر

الدراسي

السنة الثانية ( 30ساعة مكتسبة)

خريف

البحث

200

خريف

3

3

3

الفصل

15

المنطق ومناهج

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

XXXX

الفصل

ENGL 111

لغة إنجليزية 2

3

دراسات معاصرة حول
USUL 335

3

257

القرآن والسنة

3

3

302

متطلب عام

XXXX XXX

15

XXXX

ISLA 302

فقه األسرة

3

XXX

USUL 302

علم الكالم

3

 ISLA 401مشروع التخرج

XXXX XXX

متطلب عام

3

XXXX

XXXX XXX

اختياري حر

3

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

XXX

مقرر اختياري من
التخصص الفرعي

3

USUL XXX

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

15

الفصل

رمز المقرر

الدراسي
خريف

الساعات
المكتسبة

USUL

مناهج المحدثين :النظرية

403

والتطبيق

USUL

مقرر اختياري من التخصص

XXX

الفرعي

XXXX
XXX

اختياري حر

3

3

3

XXXX
XXX

اختياري حر

3

XXXX
XXX

متطلب عام

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي
ربيع

DAWA

أديان العالم (دراسات مقارنة)

اختياري حر

USUL

مقرر اختياري من التخصص

XXX

الفرعي

مجموع الساعات المكتسبة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة ( 30ساعة مكتسبة)
عنوان المقرر

متطلب عام

3
15
3
258

3
3

3

3
15

يضم دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس قائمة بتوصيف جميع المقررات في جامعة قطر .وتقوم الجامعة في الوقت الحالي بترجمة توصيف المقررات من اإلنجليزية إلى
العربية وسيتم إضافتها لهذا الدليل في أقرب وقت ممكن .لالطالع على توصيف المقررات باللغة اإلنجليزية ،يرجى زيارة الموقع التالي:

www.qu.edu.qa/?course-listing

259

