
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

  

 مقدمة
املقررات والحصص  جدولةالهدف من هذه السياسة هو ضمان 

الدراسية لدعم احتياجات الطالب وهيئة التدريس ومعهد 

املقررات  جدولةالهدف األساس ي من و الدوحة للدراسات العليا. 

عدم وجود تضارب في  ضمانو  ،هاهو تسهيل تسجيل الطالب في

 .الئموالتخرج في الوقت امل ،املواعيد

 ول ااقبة جدالتسجيل وشؤون الطالب مسؤولية مر إدارة  تولىوت

 ،التعاون مع البرامج في الكلياتب وتنفيذها املقرراتحصص 

عة س الحسبان فيمع األخذ  ،تفضله هيئة التدريس ملراعاة ما

 الصفوف وتوافر القاعات.

 

 تكون مدة جميع مقررات البرامج في معهد الدوحة 
 
ساعة  عادة

دقيقة( لكل ساعة مقررة في األسبوع خالل فصل  60واحدة )

جلسات أقصر  على وزعة؛ أما املقررات املاأسبوع   14دراس ي من 

ن( و أساتذة زائر  يقدمها تخصصية)على سبيل املثال دروس 

ر. أقصزمنية خالل فترة  نفسها بعدد الساعاتفيجب أن تلتزم 

Introduction: 

 

The aim of this policy is to ensure courses 

and classrooms are scheduled to support the 

needs of students, faculty and the DI. The 

primary goal of course scheduling is to 

facilitate student registration in courses 

resulting in conflict free schedules and 

timely graduation.  

The Department of Enrollment and Student 

Affairs is responsible for monitoring and 

implementing the course schedules by 

working collaboratively with the programs in 

the schools to accommodate the pedagogical 

preference of faculty while utilizing 

classroom capacities and room availability.  

All credit courses of the programs of the 

Doha Institute are normally expected to 

meet for 1 hour (60 minutes) per credit hour 

per week during a fourteen-(14) week 

semester; courses scheduled in shorter 

sessions (e.g. concentrated courses by 

visiting professors) must meet for an equal 

amount of time over the shorter period.  
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 بيان السياسة

 توجيهات عامة

لتحقيق أفضل  املقررات حصص تجدول  أنيجب  .1

 القاعات من رافقاملاستخدام ممكن ملوارد التدريس و 

 .التعليمية

أن يكون الطالب قادرين على أخذ حصص  يجب .2

 .ئمال املطلوبة للتخرج من البرنامج في الوقت امل املقررات

على أعضاء هيئة التدريس الحصول على جداول  .3

تمكنهم من دمج واجبات التعليم املهنية والبحث العلمي 

 والخدمة بطريقة معقولة.

ا  املقررات حصصبرمج ت أنيجب  .4 التي تستهدف طالب 

في كلية اإلدارة العامة  اتقرر كاملع منهي )ذوي طاب

 محسخالل األيام واألوقات التي ت التنمية(واقتصاديات 

 للطالب. مشاركةأكبر ب

يجب نشر جداول الحصص قبل أسبوعين من بدء  .5

يجب أن يحتوي  كماالدراسة في فصل دراس ي معين. 

الكل مقرر  للمقرر  مخطط املنهج الدراس ي  تحديد 

ا   ةصفيالالنشاطات غير  جميعالصف و  ملواعيدواضح 

 . املقررة

التغييرات على جدول الحصص، بعد تكون يجب أن  .6

 .األدنىإعالنها، في حدها 

 

يجب أن يتضمن الجدول قائمة املقررات التي سيتم  .7

 تقديمها في الفصل الالحق.

 

يجب أن يتضمن الجدول أسماء املقررات وأسماء  .8

 عة.املتوق والعطل هاخوتواريأيام األعياد  عدداملدرسين و 

 

الستكمال  أخرى  برامج منعلى الطالب أخذ املقررات  .9

البرامج  على ولذلك ،متطلبات برنامجهم الدراس ي

ب بينها لتجن فيما مقرراتها عرض تنسق أن األكاديمية

 .الصلة ذاتمع البرامج  واعيدفي امل اتتضاربال

 

Policy Statement:  

 

General Guidelines  

1. Classes should be scheduled to make 

the best possible utilization of 

teaching resources and classroom 

facilities; 

2. Students should be able to take 

classes needed to graduate in their 

program of study in a timely manner; 

3. Faculty should be able to obtain 

schedules that permit them to 

integrate their professional duties of 

teaching, research and service in a 

reasonable way; 

4. Courses targeting students of 

professional nature (e.g. course in 

SPADE) should be scheduled during 

days and at times that provide 

greatest access for students; 

5. Class schedules need to be published 

two (2) weeks before the start of 

classes in a given semester, in 

addition the syllabus for each course 

should contain a clear description of 

class meeting times and any approved 

non-classroom activities. 

6. Changes to the class schedule 

timetable after publication must be 

kept to a minimum; 

7. In addition the schedule should 

include a listing of the courses to be 

offered in the subsequent semester; 

8. The schedule should include the 

names of the courses, the instructors’ 

names, and the days and timings 

along with expected holidays and 

vacation times. 

9. Students must take courses across 

programs to complete their program 

of study requirements as such 

academic programs are expected to 

co-ordinate their offerings so as to 

avoid substantial timetable conflicts 

with related programs. 
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يوافق عميد الكلية املعنية على جداول الحصص قبل  .10

 نشرها.

 

 مبادئ توجيهية لجدولة الحصص

ا ةالدراسات قاع مساحات يعد   -1 معهد  مواردمن  مورد 

تتشارك و التسجيل وشؤون الطالب.  إدارة ديرهتالدوحة 

استخدام  في جميع البرامج والوحدات األكاديمية صالحية

 .املقررات لتدريس امركزي   خططةامل القاعاتهذه 

 أيعلى  األكاديمية للشؤون الرئيس نائبيجب أن يوافق  -2

 التدريس. غيرغراض أل الدراسة  لقاعاتاستخدام 

 :على النحو التالي ساعةاليوم والبالصفوف  مواعيد برمجت  -3

  برمج الصفوف من األحد إلى الخميس
ُ
 كل أسبوع. منت

  برمج الصفوف الصباحية من الساعة
ُ
ا  8:00ت صباح 

 4:00بينما الصفوف املسائية من  ،اعصر   4:00حتى 

.  9:00حتى  اعصر   التدريس بعد الساعة  ال يتم  و مساء 

9:00  .  مساء 

  وحدات 3ملقررات من  املخصصةلصفوف ليمكن 

دقيقة تعليم  180إلى  باإلجمال، والتي تحتاج دراسية

 في األسبوع، أن تستخدم أحد األنماط التالية:

o   60الواحدة ثالث جلسات في األسبوع مدة 

 دقيقة.

o  دقيقة 90في األسبوع مدة كل منهما  نيجلست، 

 120 األخرى دقيقة و  60 إحداهما مدةأو 

 دقيقة.

o  دقيقة 180 تهاواحدة في األسبوع مد جلسة. 

 مختلفمواعيد الصفوف التي تتكون من عدد  تبرمج 

ا لعدد املقررات املرتبطة  املكتسبةساعات ال من وفق 

 بها.

 

لى ع هابقوة على تخطيط الصفوف وتوزيعتشجع البرامج  -4

وعلى جميع  ،الخميس( إلىاألحد  منمدى أيام األسبوع )

10. The class schedules are approved by 

the Dean of the respective school 

before they are published. 

 

 

Classroom Scheduling Guidelines 

1- Classroom space is a DI resource that is 

managed by the Department of 

Enrollment and Student Affairs. All 

academic programs and units share 

access to these centrally-scheduled 

classroom spaces to teach credit courses. 

2- Any use of classroom space for purposes 

different than teaching must be approved 

by the Provost;  

3- Classes are scheduled according to day 

and time patterns as follows: 

 Classes are normally scheduled from 

Sunday till Thursday every week.  

 Day classes are scheduled from 8:00 

am till 4:00 pm whereas evening 

classes are scheduled from 4:00 pm 

till 9:00 pm. No classes are taught 

after 9:00 pm; 

 Classes for three (3) credit hour 

courses, which need to accrue a total 

of one hundred eighty (180) minutes 

of teaching per week, may use the 

following patterns: 

o Three meetings per week for 

sixty (60) minutes; 

o Twice per week for ninety (90) 

minutes or sixty (60) minutes 

and one hundred twenty (120) 

minutes; 

o Once per week for one 

hundred eighty (180) minutes. 

 Classes for courses with different  

number of hour credits will be 

scheduled according to the total 

number of credits associated with 

them; 

4- Programs are strongly encouraged to 

plan and distribute classes across all 

days of the week (Sunday - Thursday) and 
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املعهد  قاعاتلزيادة استخدام  ،ساعات اليوم قدر اإلمكان

وللحد من تضارب مواعيد الصفوف  األقص ى،حد الإلى 

إضافة إلى  ،غداء استراحاتأخذ  في يرغبون للطالب الذين 

دة ودورية لهيئة التدريس على اجتماعات محدب السماح

 .كافةعهد املمستوى البرنامج والكلية و 

 

 

العوامل واملعايير التي  الشاملة غيرتحدد القائمة التالية  -5

 :املواعيد برمجةأولوية  في تعتمد

  واملقرراتالشروط األساسية للمقررات 

 تاملقررا هذه مثليتعين تقديم  عندما، املرافقة

 .اأكاديمي  تسهيل تقدم الطالب ل

  يكون للصف  إذقاعد، امل وعددحجم الصف

ا  ا أولوية على األصغر حجم   فياألكبر حجم 

 أكبر. ةدراسي قاعاتالحصول على 

 خاصة. تكنولوجياتفق أو اإلى مر  الحاجة 

  والعطل، واستراحات الغداء. ،جازاتاإل 

 .متطلبات الكلية واالحتياجات الخاصة 

 

all hours of the day as much as possible 

to maximize use of campus classrooms 

and minimize class conflicts for students 

taking into consideration lunch breaks in 

addition to accommodating pre-

scheduled and periodic faculty meetings 

at the program, school, and DI meeting 

levels.  

5- The following non-exhaustive list 

identifies factors and criteria that can 

affect scheduling priority: 

 Course prerequisites and co-

requisites, where such courses 

need to be offered to facilitate the 

student’s academic progression; 

 Class size and seating capacity, 

where a large class will have 

priority for a given classroom with 

larger capacity over a smaller 

class;  

 Special facility and/or technology 

needs; 

 Vacations, holidays, and lunch 

breaks; 

 Faculty requirements and special 

needs. 

 

 2015 تشرين األول/أكتوبر أخر تحديث: 

 

 

 

 

 

 

 
والتي استفدنا من مراجعة ، من فريزر يساامعة جمعهد الدوحة عن امتنانه ليعرب *

خاصة سياسة املعهد الموقعها اإللكتروني أثناء صياغة  فياملنشورة  األكاديمية سياساتها

 . قرراتملجدولة اب

*The DI acknowledges with gratitude Simon Fraser University 

whose academic policies published on its website were usefully 

consulted by us in the process of formulating our own policies.

 


