
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلعداد تاريخ اإلعداد العنوان اإلصدار

من مؤسسات اعتماد وحدات دراسية  02

  أخرى أكاديمية 

أكتوبر  /األول  تشرين

2015 

 عمادة شؤون الطالب 
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 عمادة شؤون الطالب

 
 

أكاديمية اعتماد وحدات دراسية من مؤسسات 
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الشؤون األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 ( 2)  السياسات األكاديمية – أخرى  أكاديمية اعتماد وحدات دراسية من مؤسساتسياسة 

  )2015أعدت هذه السياسة واعتمدت ونشرت في تشرين الثاني )أكتوبر. 

  26/04/2018.، وبتاريخ 22/03/2018األكاديمية في اجتماعها بتاريخ جرت مراجعتها في لجنة السياسات و الشؤون. 

  قرت في مجلس املعهد في اجتماعه بتاريخ
ٌ
 . 02/05/2018أ

   م  اعت 
 .20/05/2018بتاريخ  031/2018ت بقرار مجلس األمناء رقم د 

 

 

 السياسات األكاديمية 

 أخرى أكاديمية مؤسسات  وحدات دراسية مناعتماد 

 

  :مقدمة

بنجاح في  وهاطلب تحويل مقررات أتّم في معهد الدوحة  تقدمون املقبولون والطالب املسجلون أن يقّدم امليمكن 

الدوحة والكليات والبرامج املعنية.  دمعهعلى تقدير  احصر  لبات التحويل ويتوقف قبول ط أخرى. جامعيةمؤسسات 

 جراءاته الخاصة بتحويل املقررات من مؤسسات أخرى.هذه السياسة قواعد معهد الدوحة وإوتحدد 

 

  :بيان السياسة

 من الخطط الدراسية في  مقررينوبما يعادل  ،يحدد عدد الساعات املحولة بست ساعات معتمدة كحد أقص ى

 العدد اإلجمالي للمقررات املنجزة في املؤسسة األخرى. بغض النظر عن ،معهد الدوحة

   ا عن املقررات االختيارية للبرنامج يسمح فقط باعتماد وحدات دراسية من برامج ومؤسسات أخرى عوض

 . الدراس ي، وليس املقررات التأسيسية أو اإللزامية

  املقبولين والطالب الذين يرغبون في تحويل مقرراتهم تقديم طلب تحويل إلى إدارة التسجيل ملتقدمين ايمكن

، وذلك قبل وإجراءاته امللف من الناحية الشكلية، ومطابقته لسياسات املعهديفحص والخدمات الطالبية الذي 

جانب ، واعتماده من ذ القرار. ترسل هذه الطلبات إلى البرامج املعنية التخاتسجيل أي من املقررات االختيارية

 العميد.

 :ينبغي للمتقدمين بطلبات تحويل املقررات تحقيق الشروط التالية 

خرى على مستوى الدراسات العليا )ماجستير أو األ  املؤسسات الجامعيةملقررات املستكملة في أن تكون ا -

 أعلى(.

 .الجهات املخولة بذلكبها تعترف  جامعيةفي مؤسسة  قد أنجزت املقررات تكون هذهأن  -

 تّم الحصول عليها.استخدمت في شهادة ال تحتسب املقررات التي  -

 .كحد أدنى في نظام درجات املعهد ”B“الدرجة ما يعادل قد نالت املقررات  تكون هذهأن  -

 السابقة لتاريخ القبول في معهد الدوحة.الثالث أن تكون املقررات قد أنجزت في السنوات  -



الشؤون األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 ( 3)  السياسات األكاديمية – أخرى  أكاديمية اعتماد وحدات دراسية من مؤسساتسياسة 

  )2015أعدت هذه السياسة واعتمدت ونشرت في تشرين الثاني )أكتوبر. 

  26/04/2018.، وبتاريخ 22/03/2018األكاديمية في اجتماعها بتاريخ جرت مراجعتها في لجنة السياسات و الشؤون. 

  قرت في مجلس املعهد في اجتماعه بتاريخ
ٌ
 . 02/05/2018أ

   م  اعت 
 .20/05/2018بتاريخ  031/2018ت بقرار مجلس األمناء رقم د 

 

لمقرر ومناهج املقررات املستكملة، على أن تكون ووصف ل ،عالمات رسمي بكشف امشفوع  م الطلب يقّد  -

 
 
 .الجهات املخولة بذلكقة من مصّد كلها أصوال

   إلى محتوى املقرر ومقارنته  ايجري تقييم املقررات املطلوب تحويلها وقبولها أو رفضها من البرنامج املعني، استناد

 املعني.بمقررات البرنامج 

  .رمزهذه األرصدة  ىوتعطيتم إدراج املقررات املقبولة في سجل الطالب وكشف درجاته الدائمين “T” وتحتسب ،

  .(GPA) املعدل التراكميضمن املقررات االختيارية للبرنامج الدراس ي، لكنها ال تدخل في حساب 

 


