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السياسات األكاديمية
اعتماد وحدات دراسية من مؤسسات أكاديمية أخرى
مقدمة:

يمكن أن ّ
يقدم املتقدمون املقبولون والطالب املسجلون في معهد الدوحة طلب تحويل مقررات ّ
أتموها بنجاح في
مؤسسات جامعية أخرى .ويتوقف قبول طلبات التحويل حصرا على تقدير معهد الدوحة والكليات والبرامج املعنية.

وتحدد هذه السياسة قواعد معهد الدوحة وإجراءاته الخاصة بتحويل املقررات من مؤسسات أخرى.
بيان السياسة:
 يحدد عدد الساعات املحولة بست ساعات معتمدة كحد أقص ى ،وبما يعادل مقررين من الخطط الدراسية في
معهد الدوحة ،بغض النظر عن العدد اإلجمالي للمقررات املنجزة في املؤسسة األخرى.
 يسمح فقط باعتماد وحدات دراسية من برامج ومؤسسات أخرى عوضا عن املقررات االختيارية للبرنامج
الدراس ي ،وليس املقررات التأسيسية أو اإللزامية.
 يمكن املتقدمين املقبولين والطالب الذين يرغبون في تحويل مقرراتهم تقديم طلب تحويل إلى إدارة التسجيل
والخدمات الطالبية الذي يفحص امللف من الناحية الشكلية ،ومطابقته لسياسات املعهد وإجراءاته ،وذلك قبل
تسجيل أي من املقررات االختيارية .ترسل هذه الطلبات إلى البرامج املعنية التخاذ القرار ،واعتماده من جانب
العميد.
 ينبغي للمتقدمين بطلبات تحويل املقررات تحقيق الشروط التالية:
-

أن تكون املقررات املستكملة في املؤسسات الجامعية األخرى على مستوى الدراسات العليا (ماجستير أو
أعلى).

-

أن تكون هذه املقررات قد أنجزت في مؤسسة جامعية تعترف بها الجهات املخولة بذلك.
ال تحتسب املقررات التي استخدمت في شهادة ّ
تم الحصول عليها.

-

أن تكون هذه املقررات قد نالت ما يعادل الدرجة ” “Bفي نظام درجات املعهد كحد أدنى.

-

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

-
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-

ّ
يقدم الطلب مشفوعا بكشف عالمات رسمي ،ووصف للمقرر ومناهج املقررات املستكملة ،على أن تكون
كلها أصوال ّ
مصدقة من الجهات املخولة بذلك.

 يجري تقييم املقررات املطلوب تحويلها وقبولها أو رفضها من البرنامج املعني ،استنادا إلى محتوى املقرر ومقارنته
بمقررات البرنامج املعني.
 يتم إدراج املقررات املقبولة في سجل الطالب وكشف درجاته الدائمين .وتعطى هذه األرصدة رمز ” ،“Tوتحتسب
ضمن املقررات االختيارية للبرنامج الدراس ي ،لكنها ال تدخل في حساب املعدل التراكمي ).(GPA
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