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سياسة نظام الدرجات
مقدمة
ّ
نظاما معيا ًيا الحتساب الدرجات وتسجيل ّ
يتبنى معهد الدوحة ً
تقدم الطالب األكاديمي .وتقع على عاتق هيئة التدريس في املعهد
ر
ّ
ّ
للمقررات التي ّ
ّ
يدرسونها .ويرد في بيان السياسة فيما يلي توضيح لنظام
النهائية
مسؤولية احتساب الدرجات وتحديد الدرجات
الدرجات.
بيان السياسة
ّ
سلم الدرجات
بناء على ّ
اسية ُت َّ
كل ساعة در ّ
مقررات معهد الدوحةً ،
تمنح الدرجات املدرجة على شكل حروف في الجدول أدناه مقابل ّ
حصل في ّ
املعدل
باألرقام الذي يحصل عليه الطالب في هذا املقررُ .وت َّ
وزع نقاط الدرجات لكل منها على شكل حرف كالتالي:
العالمة باألرقام

العالمة
بالحروف

الدرجات
باألرقام

100-95
94-90
89-87

A
AB+

4.00
3.75
3.25

86-83

B

3.00

82-80

B-

2.75

79-75

C+

2.25

74-70
69-00

C
F

2.00
0

شرح تصنيف الدرجات بالحروف
متميز .أداء متميز يظهر ً
ً
إتقانا ً
استثنائيا ملوضوع املقرر.
وفهما
ً
شامال ّ
امتياز .أداء بارز ُي ّبين ً
ومعم ًقا ملوضوع املُ َّ
قرر.
فهما
جدا .أداء يفوق ّ
جيد ً
املعدل بوضوح مع امتالك معرفة وفهم ّ
جيدين
ً
املقرر بال ّ
جدا للموضوع ّ
أي قصور.
ّ
جيد .أداء يفوق ّ
املعدل مع معرفة جيدة باملبادئ تمكنه في الحد األدنى
ّ
املعرفي.
من التواصل بكفاءة في هذا الحقل
ّ
متوسط .متوسط مع معرفة مقبولة باملبادئ والحقائق تمكنه في الحد
ّ
املعرفي.
األدنى من التواصل بكفاءة في هذا الحقل
ّ
إمكانية وجود
مقبول .فهم أساس ّي في معرفة املبادئ والحقائق مع
قصور.
ناجح .أداء هامش ّي مع وجود قصور مؤكد.
غير مقبول .راسب

َُ
 تق َّرب أجزاء العالمات إلى أقرب عدد صحيح.
 على عضو الهيئة التدريسية لكل مقرر رفع تقرير لعميد الكلية ،يشرح فيه أسباب منح أعلى درجة  Aأو درجة الرسوب  Fفي
نهاية كل فصل أكاديمي.
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معدل العالمات
يعتبر معدل العالمات وسيلة للتعبير عن جودة أداء الطالب في برنامج املاجستير .ويستخدم املعهد هذه الوسيلة لتحديد ما إذا كان
أكاديميا ً
الطالب قد حقق ً
ً
جيدا وأنهى متطلبات التخرج بنجاح.
إنجازا
يحتسب معدل العالمات للمقررات املطلوبة الستيفاء متطلبات إتمام البرنامج الدراس ي الذي يختاره الطالب ،والتي درسها في املعهد
بناء عليه ،ال تحتسب درجات املقررات ّ
فقط ،و ً
املحولة التي درسها الطالب خارج املعهد ضمن معدله التراكمي .ويحتسب املعدل التراكمي
ً
مضروبا في عدد
بتعيين الدرجات الرقمية لكل مقرر باالعتماد على الرمز (الحرف) الذي حصل عليه الطالب بحسب الجدول أعاله،
َُ
الساعات املعتمدة للمقرر .ومن ثم ُت َ
جمع عالمات املقررات جميعها ،وتق َسم على مجموع عدد املقررات التي درسها الطالب .يظهر املعدل
َ
التراكمي للطالب بأقرب منزلة مئوية وال ُيق َرب (مثال.)3.24 = 3.248 :
ُي َ
عتبر املعدل التراكمي للطالب كمتوسط َّ
(معدل) عالمات جميع املقررات التي درسها إلى غاية لحظة احتسابه في أي وقت خالل مدة
الدراسةُ ،ويستخدم لتقدير وضع الطالب األكاديمي في نهاية كل فصل دراس ي بعد نشر العالمات .أما لغايات تقدير استحقاق الطالب
ملنحة قائمة العميد ،أو منح التفوق املتاحة في حينهُ ،
فيعتبر معدل عالمات ذلك الفصل الدراس ي وحده لتقدير وضع الطالب األكاديمي
فيه.
على عضو الهيئة التدريسية لكل مقرر رفع تقريرلعميد الكلية ،يشرح فيه أسباب منح أعلى درجة  Aأو درجة الرسوب  Fفي نهاية كل
فصل أكاديمي.
تصنيفات الجدارة
ُ َّ ً
ُي َ
صنفة بحسب مستوى إنجازهم
منح طالب الشهادة العليا بعد إكمالهم برنامج دراساتهم شهادات تقدير لجدارتهم ،وتكون الدرجات م
َ
ستخدم ّ
معدل الدرجات التر ّ
ّ
اكمي لتحديد هذه املراتب بحسب الجدول التالي:
األكاديميُ .وي

ّ
ّ
التراكمي
معدل الدرجات

التصنيف

4.00 – 3.75
3.74 – 3.50
3.49 – 3.00
أقل من 2.99

امتياز
جدارة
نجاح
رسوب (بال منح شهادة)
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الدرجات والرموز غيراملرتبطة ّ
ّ
التراكمي
بمعدل الدرجات
ولكنها ال تدخل في حساب ّ
إضافية في كشف عالمات الطالبّ ،
ّ
معدل الدرجات التر ّ
يمكن أن توجد درجات ورموز
اكمي ،وتجد أدناه
ً
توضيحا لهذه الدرجات والترميزات:
التعريف
ناجح كمستمع
راسب كمستمع
طور اإلكمال
غير مكتمل
مقبول
غير مقبول
ساعات اعتماد منقولة
انسحاب
انسحاب إدار ّي

الدرجة أو
الرمز
AS
AU
IP
I
S
U
T
W
AW

قر ًرا كمستمعُ ،
سجل على كشف عالماته ترميز " "ASإذا كان ً
سي َّ
 ناجح كمستمع/راسب كمستمع :إذا حضر الطالب ُم َّ
ناجحا
كمستمع ،وترميز " "AUإذا كان ر ً
اسبا كمستمع ،وذلك بحسب سياسة حضور ّ
املقررات كمستمع.
َ
ستخدم ترميز " "IPلإلشارة إلى ّ
مقرر لم يكتمل بعد.
 طور اإلكمالُ :ي
ّ
يتمكنوا من إتمام ّ
 غير مكتمل :يمكن أحد أعضاء الهيئة التدريسية أن يضع ترميز " "Iكدرجة ّ
املقرر
مقرر للطالب الذين لم
ألسباب مشروعة وموافق عليها ،وذلك بحسب ما ورد في سياسة "إعادة التقييم وغير املكتمل".
ّ
املقرر والحصول على درجة نجاح ،وإما ُ
سجله .وعليه إما إكمال ّ
ّ
سي َح ّول الترميز
يتخرج الطالب إن كان هناك ترميز " "Iعلى
وال
من " "Iإلى " "Fفي نهاية فترة إعادة التقييم ّ
املحددة التي ّ
تقرها سياسة "إعادة التقييم وغير املكتمل".
مقررات ّ
محددة نظام درجات ناجح/غير ناجح بخاصة في ّ
 ناجخ/غير ناجح :تستخدم ّ
املقررات التي ال تعتمد نظام الساعات
ّ
ّ
الدر ّ
املسجلين في هذه ّ
اسية أو ّ
املقررات على درجة S
املقررات الواقعة ضمن النطاق بين  000إلى  .099ويحصل جميع الطالب
ّ
أو ً U
املقرر ّ
ملتطلبات التقييم في ذلك ّ
املحدد.
وفقا
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مقرر ّ
 انسحاب :يمكن الطالب أن ينسحب من ّ
أي ّ
ّ
النهائي املحدد لـ "الحذف واإلضافة"،
سجل فيه من خالل حذفه بعد املوعد
النهائي املحدد لالنسحاب من ّ
ّ
املقرر والذي يكون في األسبوع السادس ( )6بعد بدء التدريس ،ويكون املوعدان
وقبل املوعد
ّ
موضحين في التقويم األكاديمي السنوي.
مقرر انسحب منه خالل الفترة ّ
سيظهر الرمز " "Wعلى كشف عالمات الطالب إلى جانب ّ
املحددة أعاله .أما ّ
أي ّ
املقرر الذي
ّ
ينسحب منه الطالب بعد انتهاء املوعد النهائي لالنسحاب فسينجم عنه رمز درجة رسوب "ُ ."Fوينصح الطالب باستشارة
ّ
املقرر قبل االنسحاب من ّ
أي ّ
األكاديميين ومدرس ي ّ
مقرر.
مرشديهم

 انسحاب إداري :سيظهر الرمز " "AWعلى كشف عالمات الطالب مقابل ّ
أي ّ
مقرر تم االنسحاب منه بطلب من اإلدارة أو عضو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
متطلبات ّ
ّ
املقرر
اإلدارية في معهد
املعني أو املتطلبات
املتكرر ،أو عدم تحقيق
التدريسية املسؤول وذلك بسبب الغياب
الهيئة
الدوحة.

تغيير العالمات وعدم االكتمال
ً
أي درجة ّ
املقرر .وحاملا ُت َّ
ّ
ّ
عادة عن ّ
مسجلة على عاتق ّ
مدرس ّ
سجل الدرجة في إدارة التسجيل وشؤون
والنهائية
املسؤولية الكاملة
تقع
الطالب ،ال يمكن تغيير هذه الدرجة ،إال في حال حدوث خطأ ّ
فعلي في احتسابها أو تسجيلها ،وال يمكن أن يتم التصحيح إال بموافقة
الكلية ّ
األصلية ،ومدير البرنامج ،وعميد ّ
ّ
ّ
املعنية باستخدام استمارة تغيير درجة أو استمارة
التدريسية الذي وضع الدرجة
عضو الهيئة
عدم اكتمال مقرر .ويسري األمر نفسه على ترميز "( "Iعدم اكتمال).
وبعد الحصول على املوافقات الالزمةُ ،ت َّ
سجل الدرجة الجديدة على كشف عالمات الطالب ً
فورا.
املقرر ،إتمام ّ
ّ
وفي حال وجود ظروف تمنع ّ
املسؤولية ،يكون على مدير البرنامج ،حيث ُي َّ
درس َّ
عملية تغيير الدرجة.
املدرس من إتمام هذه
ً
اسيا ً
قبل تغيير الدرجات و ُت ّ
ُي َ
فصال در ً
سجله إدارة التسجيل والخدمات الطالبية خالل مدة ال تتجاوز
واحدا بعد الفصل الذي ُد ّرس فيه
َّ
املقرر.
ّ
التماسات درجات الطالب
أي ّ
رسمي يمكن أن يستخدمه الطالب لتقديم التماس بشأن تغيير الدرجة أو ّ
ّ
قضية أخرى ،بحسب ما هو
لدى معهد الدوحة إجراء
َّ
موضح في "سياسة االلتماس األكاديمي".
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كشف العالمات األكاديمي
ّ
كشف العالمات هو نسخة ّ
أتمها الطالب أم لم ّ
يوثق جميع املقررات ،سواء ّ
يتمها ،وسواء نجح فيها
رسمية من السجل األكاديمي للطالب.
أم رسب ،كما يوثق جميع املقررات التي انسحب منها بعد املوعد النهائي لحذف املقررات وإضافتها.
ّ
خارجية
كشف العالمات الرسمي هو السجل األكاديمي للطالب في معهد الدوحة ،ويمكن استخدامه كإثبات على هذا السجل ملؤسسات
اسية أو منح ّ
التعليمية ،أو للتوظيف ،أو للحصول على منح در ّ
ّ
مالية.
كاملؤسسات
ّ
يمكن أن يحصل الطالب على نسخة غير رسمية من كشف العالمات األكاديمي لالطالع أو ألغراض تخطيط الدراسة مثل التسجيل في
الرسمية الخاصة بمعهد الدوحة وال ُت َ
مقررات ،وما إلى ذلك .ال ُت َ
ّ
ّ
ً
ّ
رسميا
ختم وال يمكن استخدامها
الرسمية في األوراق
طبع النسخة غير
خارجية أو اعتبارها ً
ّ
إثباتا على سجل الطالب.
في مؤسسات
معلومات املعهد
االسم ،الشعار ،العنوان.
معلومات الطالب
اسم الطالب كما يرد في جواز السفر بالنسبة إلى الطالب األجانب ،وكما يرد في بطاقة ّ
ّ
الوطنية بالنسبة إلى الطالب املواطنين أو
الهوية
املقيمين في قطر.
ّ
الجامعي الخاص بالطالب.
الرقم
تاريخ امليالد (اليوم والشهر فقط).
ّ
األكاديمي للطالب في املعهد:
السجل
األكاديمية التي ّ
ّ
ّ
الفصول
الحالية.
سجل فيها الطالب من أجل الشهادة
تاريخ إنهاء الشهادة ،أو االنسحاب ،أو إيقاف التسجيل.
املقررات التي درسها الطالب أو ال يزال يدرسها عند الحصول على كشف العالمات (رقم ّ
ّ
املقرر واسمه).
عدد الساعات الدر ّ
اسية املعتمدة لكل ّ
مقرر.
معهد التدريب في ما يخص ّ
مقررات التدريب.
ً
نهائية أم الُ ،ت َّ
مقرر ،سواء أكانت درجات ّ
دون ً
درجة الطالب في ّ
كل ّ
رقما وكتابة.
التقييم اإلجمالي في الفصل الدراس ي.
التقييم التراكمي اإلجمالي لكل ّ
املقررات ضمن كل فصل دراس ي.
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معهد الدوحة للدراسات العليا – السياسات األكاديمية

املقررات التي ُت َ
ّ
حتسب وفق عدد الساعات املنقولة من املعاهد التي درس فيها الطالب قبل التسجيل في معهد الدوحة.
ّ
األكاديمي للطالب
الوضع
ّ
الرسميّ ،
ولكنه ُي َّ
ال ُي َّ
ّ
ّ
ّ
الرسمي لغرض اطالع الطالب واملشرف
سجل في الكشف غير
األكاديمي للطالب في كشف العالمات
سجل الوضع
ّ
ّ
للتخرج.
األكاديمي ،وألغراض إجراءات التحضير
ّ
األكاديمية
معلومات الشهادة
نوع الشهادة التي يحملها الطالب ّ
واملميزات العامة والخاصة في حال وجودها.
تاريخ الحصول على الشهادة.
تاريخ إصدار كشف العالمات.
ّ
األكاديمية.
ال يتم إدراج النشاطات غير
معلومات كشف العالمات
ّ
املعني.
االسم ،العنوان ،ووسيلة االتصال باملعهد
رمز املعهد (إن وجد).
بيان بكل االعتمادات التي يملكها املعهد.
ّ
األكاديمي (نصف سنو ّي /ثالثة فصول).
نظام الجدول الدراس ّي
ّ
أكاديمي.
عدد أسابيع الدراسة لكل فصل
أنظمة التقييم ّ
املتبعة ومعادالت التقييم.
تفاصيل سياسة املعهد بشأن إدراج ّ
املقررات على كشف العالمات.
تفاصيل نظام حماية سالمة كشف العالمات.
عدد الساعات املطلوبة للحصول على الشهادة.
لغة التعليم املستخدمة في املعهد.
تحذير بشأن التزوير أو النسخ.
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