
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلعداد تار�خ اإلعداد العنوان اإلصدار

من مؤسسات اعتماد وحدات دراسية  02

  أخرى أ�اديمية 

أكتو�ر  /األول  �شر�ن

2015 

 عمادة شؤون الطالب 

 جهة االعتماد تار�خ االعتماد مراجعة  تار�خ املراجعة

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا 02/05/2018 �جنة الشؤون والسياسات األ�اديمية  22/03/2018

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 20/05/2018 �جنة الشؤون والسياسات األ�اديمية  26/04/2018

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  02/12/2020 عمادة شؤون الطالب  02/12/2020

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 27/12/2020  

 

 

 عمادة شؤون الطالب

 
 

أ�اديمية اعتماد وحدات دراسية من مؤسسات 

  أخرى 

 
 

  

 



الشؤون األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 ) 2(  السياسات األ�اديمية – أخرى  أ�اديمية اعتماد وحدات دراسية من مؤسساتسياسة 

 

 

 السياسات األ�اديمية 

 أخرى أ�اديمية مؤسسات  اعتماد وحدات دراسية من

 

  :مقدمة

بنجاح ��  وها�� معهد الدوحة طلب تحو�ل مقررات أتّم  أن يقّدم املتقدمون املقبولون والطالب امل�جلون يمكن 

الدوحة وال�ليات وال��امج املعنية.  دع�� تقدير معه احصرً لبات التحو�ل و�توقف قبول ط أخرى. جامعيةمؤسسات 

 جراءاتھ ا�خاصة بتحو�ل املقررات من مؤسسات أخرى.هذه السياسة قواعد معهد الدوحة وإوتحدد 

 

  :بيان السياسة

املقبول�ن والطالب الذين يرغبون �� تحو�ل مقررا��م تقديم طلب تحو�ل إ�� إدارة الت�جيل ملتقدم�ن ايمكن  •

، وذلك قبل وإجراءاتھ امللف من الناحية الش�لية، ومطابقتھ لسياسات املعهديفحص وا�خدمات الطالبية الذي 

 العميد.جانب ، واعتماده من . ترسل هذه الطلبات إ�� ال��امج املعنية التخاذ القرار��جيل أي من املقررات

 ينب�� للمتقدم�ن بطلبات تحو�ل املقررات تحقيق الشروط التالية: •

خرى ع�� مستوى الدراسات العليا (ماجست�� أو األ  املؤسسات ا�جامعيةملقررات املستكملة �� أن ت�ون ا -

 أع��).

 .ا�خولة بذلكا�جهات ��ا �ع��ف  جامعية�� مؤسسة  قد أنجزت املقررات ت�ون هذهأن  -

 تّم ا�حصول عل��ا.استخدمت �� شهادة ال تحتسب املقررات ال�ي  -

لمقرر ومنا�ج املقررات املستكملة، ع�� أن ت�ون ووصف ل ،عالمات رس�ي بكشف ام الطلب مشفوعً يقّد  -

 
ً
 .ا�جهات ا�خولة بذلكقة من مصّد �لها أصوال

إ�� محتوى املقرر ومقارنتھ  ارفضها من ال��نامج املع�ي، استنادً يجري تقييم املقررات املطلوب تحو�لها وقبولها أو  •

 املع�ي.بمقررات ال��نامج 

، وتحتسب ”T“ رمزهذه األرصدة  ىو�عطيتم إدراج املقررات املقبولة �� �جل الطالب وكشف درجاتھ الدائم�ن.  •

  .(GPA) ال��اك�ياملعدل ضمن املقررات االختيار�ة لل��نامج الدرا��ي، لك��ا ال تدخل �� حساب 

 

 

 

 



الشؤون األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 ) 3(  السياسات األ�اديمية – أخرى  أ�اديمية اعتماد وحدات دراسية من مؤسساتسياسة 

 

 : اجدول التعديالت ع�� السياسة وأسبا��

 أسباب التعديل  بيان التعديل  التار�خ

ساعات أو مقرر�ن  6إلغاء الفقرة ال�ي تحدد عدد   02/12/2020

دراسي�ن كحد أقص ى العتماد وحدات دراسية 

 .أخرى أ�اديمية  من مؤسسات

للتوافق مع متطلبات االعتماد 

 املؤس��ي. 

إلغاء الفقرة ال�ي تنص ع�� اعتماد وحدات   02/12/2020

دراسية ملقررات اختيار�ة فقط وليس مقررات 

 .الزامية

 

للتوافق مع متطلبات االعتماد 

 املؤس��ي. 

كحد أد�ى  B إلغاء الفقرة املتعلقة باعتماد درجة  02/12/2020

العتماد املقرر الذي ينوي الطالب معادلتھ او 

 .املعهددراستھ ��  تحو�لھ أثناء

 

للتوافق مع متطلبات االعتماد 

 املؤس��ي. 

إلغاء الفقرة ال�ي تحدد أن ي�ون املتقدم قد أن�ى   02/12/2020

املقرر خالل الثالث سنوات السابقة اللتحاقھ �� 

 .املعهد
 

للتوافق مع متطلبات االعتماد 

 املؤس��ي. 

 

 

 

 

 

 

 .2015الثا�ي (أكتو�ر) أعدت هذه السياسة واعتمدت و�شرت �� �شر�ن  •

 26/04/2018.، و�تار�خ 22/03/2018جرت مراجع��ا �� �جنة السياسات و الشؤون األ�اديمية �� اجتماعها بتار�خ  •
ُ
قرت �� مجلس املعهد �� اجتماعھ ،   وأ

 .20/05/2018بتار�خ  031/2018اعُتِمَدت بقرار مجلس األمناء رقم و . 02/05/2018بتار�خ 

، 02/12/2020من قبل عمادة شؤون الطالب، وناقشها مجلس املعهد وأقرها �� اجتماعھ بتار�خ  02/12/2020السياسة مرة أخرى بتار�خ دلت هذه عُ  •

 
ُ
   حسب األصول.  27/12/2020بتار�خ  060/2020بكتاب رقم واعتمدت  2020�انون األول /د�سم��  23دمت �جلس األمناء بتار�خ وق

 


