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 نظام الدرجات سياسة 

 

 : مقدمة

 

ب األ�ادي�ي. وتقع ع��  
ّ

هيئة التدريس �� املعهد مسؤولّية  عاتق يتب�ى معهد الدوحة نظاًما معيارً�ا الحتساب الدرجات و��جيل تقّدم الطال

  لنظام الدرجات. توضيح فيما ي�� بيان السياسة  و�رد ��احتساب الدرجات وتحديد الدرجات ال��ائّية للمقّررات ال�ي يدّرسو��ا. 

 

 : بيان السياسة

م الدرجات 
ّ
 : سل

ل �� تمنح الدرجات املدرجة ع�� ش�ل حروف �� ا�جدول أدناه  حصَّ
ُ
معهد الدوحة، بناًء ع�� املعّدل    مقّرراتمقابل �ّل ساعة دراسّية ت

وزَّع نقاط الدرجات ل�ل  هذا املقرر حصل عليھ الطالب �� يالذي  باألرقام
ُ
  التا��:� ع�� ش�ل حرف  م��ا . وت

 

العالمة   العالمة باألرقام 

 با�حروف 

الدرجات  

 باألرقام

 شرح تصنيف الدرجات با�حروف 

95-100 A 4.00 ��ا ملوضوع املقرر ا استثنائيً ا وفهًم متم�� يظهر إتقانً . أداء متم . 

90-94 A- 3.75  ومعّمًقا 
ً

ر.   ملوضوعامتياز. أداء بارز ُيبّ�ن فهًما شامال قرَّ
ُ
 امل

87-89 B+ 3.25   يفوق أداء  معرفة وفهم جّيدين  جيد جًدا.  امتالك  مع  املعّدل بوضوح 

 .جًدا للموضوع املقّرر بال أّي قصور 

83-86 B 3.00   نھ �� ا�حد األد�ى
ّ

جيد. أداء يفوق املعّدل مع معرفة جيدة باملبادئ تمك

 املعر�ّ�. ا�حقل�� هذا  بكفاءةمن التواصل 

80-82 B- 2.75 نھ �� ا�حد    مقبولةمع معرفة    متوسط  .  متوسط
ّ

باملبادئ وا�حقائق تمك

 املعر�ّ�. ا�حقل �� هذا   بكفاءةالتواصل األد�ى من 

75-79 C+ 2.25  وجود إم�انّية  مع  وا�حقائق  املبادئ  معرفة   �� أسا��ّي  فهم  مقبول. 

  قصور.

70-74 C 2.00  مؤكدناجح. أداء هام��ّي مع وجود قصور . 

00-69 F 0  غ�� مقبول. راسب 

َقرَّب أجزاء العالمات إ�� أقرب عدد �حيح.   •
ُ
 ت

أو درجة    Aأع�� درجة  الطالب أساسها منح اإلفادة التقييمية ال�ي ع��   �� ال�لية   عميدو  ال��نامج  رئيس  ��خمقرر  �ل أستاذ  ع�� •

 �� ��اية �ل فصل أ�ادي�ي.  Fالرسوب 
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   : لعالماتمعدل ا

 

للتعب�� عن جودة أداء الطالب �� برنامج املاجست��. ويستخدم املعهد هذه الوسيلة لتحديد ما إذا �ان  لعالمات وسيلة امعدل �عت�� 

 .  بنجاح متطلبات التخرج وأن�ى ا ا جيًد ا أ�اديميً الطالب قد حقق إنجازً 

 

ال��نامج الدرا��ي الذي يختاره الطالب، وال�ي درسها �� املعهد   الستيفاء متطلبات إتماملمقررات املطلو�ة معدل العالمات ليحتسب  

و�حتسب املعدل ال��اك�ي  لة ال�ي درسها الطالب خارج املعهد ضمن معدلھ ال��اك�ي. درجات املقررات ا�حوّ  تحتسب عليھ، ال �ناًء فقط، و 

عدد �� ا حسب ا�جدول أعاله، مضرو�ً ب ھ الطالب بتعي�ن الدرجات الرقمية ل�ل مقرر باالعتماد ع�� الرمز (ا�حرف) الذي حصل علي

َقَسم ع�� مجموع عدد املقررات ال�ي درسها الطالب. يظهر املعدل
ُ
جَمع عالمات املقررات جميعها، وت

ُ
  الساعات املعتمدة للمقرر. ومن ثم ت

 ). 3.24=  3.248ال��اك�ي للطالب بأقرب من�لة مئو�ة وال ُيَقَرب (مثال: 

 

درسها   ال�ي  املقررات  جميع  عالمات  ل)  (معدَّ كمتوسط  للطالب  ال��اك�ي  املعدل  مدة  إ��  ُ�عَت��  خالل  وقت  أي   �� احتسابھ  �حظة  غاية 

وُيستخدم لتقدير وضع الطالب األ�ادي�ي �� ��اية �ل فصل درا��ي �عد �شر العالمات. أما لغايات تقدير استحقاق الطالب   ، الدراسة

لتقدير وضع الطالب األ�ادي�ي وحده  ، أو منح التفوق املتاحة �� حينھ، فُيعت�� معدل عالمات ذلك الفصل الدرا��ي  ملنحة قائمة العميد

 فيھ. 

 

 : تصنيفات ا�جدارة

 بحسب مستوى إنجازهم  
ً
فة ُيمَنح طالب الشهادة العليا �عد إكمالهم برنامج دراسا��م شهادات تقدير �جدار��م، وت�ون الدرجات ُمصنَّ

 �ّي. وُيستخَدم معّدل الدرجات ال��اك�ّي لتحديد هذه املراتب بحسب ا�جدول التا��:األ�ادي

 

 

 معّدل الدرجات ال��اك�يّ  التصنيف 

 4.00 – 3.75 امتياز 

 3.74 – 3.50 جدارة 

   3.49 – 3.00  نجاح 

 2.99أقل من  رسوب (بال منح شهادة) 

 

 

 

 : الدرجات ال��اك�يّ غ�� املرتبطة بمعّدل والرموز الدرجات 

إضافّية �� كشف عالمات الطالب، ولكّ��ا ال تدخل �� حساب معّدل الدرجات ال��اك�ّي، وتجد أدناه  ورموز يمكن أن توجد درجات 

 :توضيًحا لهذه الدرجات وال��م��ات
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الدرجة أو  

 الرمز
 التعر�ف 

AS  ناجح كمستمع 

AU راسب كمستمع  

IP   اإلكمالطور   

I   ��مكتمل غ 

S  مقبول 

U  غ�� مقبول 

T  ساعات اعتماد منقولة 

W  ا��حاب 

AW  ا��حاب إدارّي 

 

 

ل ع�� كشف عالماتھ ترم�� " ناجح كمستمع/راسب كمستمع:  • ًرا كمستمع، سُي�جَّ " إذا �ان ناجًحا  ASإذا حضر الطالب ُمقرَّ

  حضور املقّررات كمستمع. " إذا �ان راسًبا كمستمع، وذلك بحسب سياسة AUكمستمع، وترم�� "

 " لإلشارة إ�� مقّرر لم يكتمل �عد.IPُ�ستخَدم ترم�� " :اإلكمالطور   •

نوا من إتمام املقّرر  Iيمكن أحد أعضاء الهيئة التدريسية أن يضع ترم�� "  غ�� مكتمل: •
ّ

" كدرجة مقّرر للطالب الذين لم يتمك

 . ما ورد �� سياسة "إعادة التقييم وغ�� املكتمل"بحسب وذلك ألسباب مشروعة وموافق عل��ا،  

 

ھ. وعليھ إما إكمال املقّرر وا�حصول ع�� درجة نجاح، Iإن �ان هناك ترم�� "الطالب   يتخّرج وال 
ّ
  ّول ال��م��َح سيُ  و�ما" ع�� �جل

  .وغ�� املكتمل" إعادة التقييم"دة التقييم ا�حّددة ال�ي تقّرها سياسة " �� ��اية ف��ة إعاF" إ�� "I" من

 

بخاصة �� املقّررات ال�ي ال �عتمد نظام الساعات   ناجح/غ�� ناجح �ستخدم مقّررات محّددة نظام درجات  : ناجخ/غ�� ناجح •

ب امل�ّجل�ن �� هذه املقّررات 099إ��  000 النطاق ب�نالدراسّية أو املقّررات الواقعة ضمن  
ّ

  Sدرجة ع�� . و�حصل جميع الطال

بات التقييم �� ذلك املقّرر ا� Uأو 
ّ
 حّدد. وفًقا ملتطل

أن ين�حب من أّي مقّرر �ّجل فيھ من خالل حذفھ �عد املوعد ال��ائّي ا�حدد لـ "ا�حذف واإلضافة"،  طالب  اليمكن  ا��حاب: •

، و��ون املوعدان  التدريس) �عد بدء 6وقبل املوعد ال��ائّي ا�حدد لال��حاب من املقّرر والذي ي�ون �� األسبوع السادس (

  موّ�ح�ن �� التقو�م األ�ادي�ي السنوي.

 

الذي  أّي مقّرر ا��حب منھ خالل الف��ة ا�حّددة أعاله. أما املقّرر  جانب إ�� الطالب   كشف عالمات" ع��  W" الرمز سيظهر  

ب Fدرجة رسوب "  رمزفسينجم عنھ لال��حاب  �عد ان��اء املوعد ال��ائي منھ الطالب ين�حب
ّ

  باستشارة". وُ�ن�ح الطال

 ومدر��ي املقّرر قبل اال��حاب من أّي مقّرر. �ن�م األ�اديميّ � مرشد
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أّي مقّرر تم اال��حاب منھ بطلب من اإلدارة أو عضو   مقابل " ع�� كشف عالمات الطالب AW"  الرمز سيظهر   إداري:  �حابا� •

بات املقّرر املع�ّي أو 
ّ
بات اإلدارّ�ة �� معهد  الهيئة التدريسّية املسؤول وذلك �سبب الغياب املتكّرر، أو عدم تحقيق متطل

ّ
املتطل

  الدوحة.

 

 : �غي�� العالمات وعدم االكتمال 

   ال�املة وال��ائّية  تقع املسؤولّية
ً
ل الدرجة �� إدارة الت�جيل وشؤون عن أّي درجة م�ّجلة  عادة �جَّ

ُ
ع�� عاتق مدّرس املقّرر. وحاملا �

إال �� حال حدوث خطأ فع�ّ� �� احتسا��ا أو ��جيلها، وال يمكن أن يتم الت�حيح إال بموافقة   �غي�� هذه الدرجة،الطالب، ال يمكن 

يد ال�لّية املعنّية باستخدام استمارة �غي�� درجة أو استمارة  عضو الهيئة التدريسّية الذي وضع الدرجة األصلّية، ومدير ال��نامج، وعم

 .التالية وذلك حسب الشروط   " (عدم اكتمال)Iعدم اكتمال مقرر. ويسري األمر نفسھ ع�� ترم�� "

   :املقررات غ�� املكتملة

حاالت   ّي مثل املرض أو أ   ، النجاح �� املقرر ) غ�� مكتمل �� حاالت استثنائية ال �سمح للطالب باستكمال متطلبات  Iتمنح العالمة ( -1

 أخرى خارجة عن إرادتھ ع�� أن ي�ون ذلك مشفوًعا بالوثائق واألدلة املوثقة �� حينھ.  

% كحد أد�ى، بتقديم طلب  70% ع�� األقل من الت�ليفات ومتطلبات املقرر، وحصل ف��ا ع�� عالمة  60�سمح للطالب الذي استو��   -2

 يفائھ متطلب ا�حضور. استاستكمال للمقرر شرط 

يجب أن يقدم الطالب "طلب استكمال مقرر" لألستاذ مدعًما بالوثائق الثبوتية. يجوز لألستاذ رفض الطلب كتابًيا مباشرة. أما ��   -3

عالمة    حالة قبول الطلب، ف��فع األستاذ التوصية بالتشاور مع رئيس ال��نامج إ�� العميد التخاذ القرار ال��ائي، و�� هذه ا�حالة ��جل

)I  .غ�� مكتمل �� �جل الطالب عن طر�ق إدارة القبول والت�جيل وا�خدمات الطالبية قبل إعالن النتائج ال��ائية للمقرر ( 

يجب تقديم طلب استكمال املقرر قبل ��اية الفصل الدرا��ي �� جميع ا�حاالت، و�� حالة قبول الطلب يقوم األستاذ بتحديد موعد   -4

 يتعدى شهًرا من ��اية الفصل الدرا��ي ع�� أن يبلغھ بذلك كتابًيا.   استكمال املقرر بحيث ال

تقع مسؤولية �سليم ت�ليفات املقرر املتبقية �� الوقت ا�حدد ع�� الطالب، ع�� أن يقوم األستاذ بتسليم عالمة جديدة �ستبدل   -5

دم استيفاء الطالب متطلبات املقرر يحصل ع�� ) غ�� مكتمل �� اآلجال املنصوص عل��ا �� التقو�م األ�ادي�ي. و�� حالة ع Iعالمة (

 ) غ�� مكتمل إ�� العالمة ا�جديدة.   Iو�قوم قسم الت�جيل بإبالغ الطالب بتغي�� العالمة من (الدرجة األصلية. 

 

ر، إتمام عملّية �غي�� الدرجة.  رئيسظروف تمنع املدّرس من إتمام هذه املسؤولّية، ي�ون ع��  وجود و�� حال  ال��نامج، حيث ُيدرَّس املقرَّ

�ّجلھ ُيقَبل �غي�� الدرجات و 
ُ
 دراسًيا واحًدا �عد الفصل الذي ُدّرس فيھ   وا�خدمات الطالبيةإدارة الت�جيل �

ً
خالل مدة ال تتجاوز فصال

ر.   املقرَّ

ب ال
ّ

 : تماسات درجات الطال

ح ��   ما هو بحسب  لتقديم التماس �شأن �غي�� الدرجة أو أّي قضّية أخرى،  أن �ستخدمھ الطالبإجراء رس�ّي يمكن  املعهد لدى  مو�َّ

  ".للطالب األ�ادي�ي  االلتماس"سياسة 
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 : كشف العالمات األ�ادي�ي

ق  هو  كشف العالمات
ّ
نجح ف��ا  وسواء ها، الطالب أم لم يتمّ   هاسواء أتمّ املقررات، جميع ��خة رسمّية من ال�جل األ�ادي�ي للطالب. يوث

 .��او�ضاف املقررات ال�ي ا��حب م��ا �عد املوعد ال��ائي �حذف املقرراتجميع كما يوثق رسب،  مأ

وحة، و�مكن استخدامھ �إثبات ع�� هذا ال�جل ملؤسسات خارجّية  كشف العالمات الرس�ي هو ال�جل األ�ادي�ي للطالب �� معهد الد

 �املؤسسات التعليمّية، أو للتوظيف، أو ل�حصول ع�� منح دراسّية أو منح مالّية. 

الع أو طالب الأن يحصل  يمكن 
ّ
الت�جيل ��  مثل الدراسة   تخطيطألغراض ع�� ��خة غ�� رسمية من كشف العالمات األ�ادي�ي لالط

خَتم وال يمكن استخدامها رسم
ُ
طَبع الن�خة غ�� الرسمّية �� األوراق الرسمّية ا�خاصة بمعهد الدوحة وال ت

ُ
ًيا ��  مقّررات، وما إ�� ذلك. ال ت

 مؤسسات خارجّية أو اعتبارها إثباًتا ع�� �جل الطالب. 

 

 : معلومات املعهد

  .االسم، الشعار، العنوان

 

 : معلومات الطالب

طالب املواطن�ن أو  إ�� الطالب األجانب، وكما يرد �� بطاقة الهوّ�ة الوطنّية بالنسبة  إ�� اليرد �� جواز السفر بالنسبة  اسم الطالب كما

 املقيم�ن �� قطر. 

 .الرقم ا�جام�ّ� ا�خاص بالطالب

 .تار�خ امليالد (اليوم والشهر فقط)

 

 ال�جل األ�ادي�ّي للطالب �� املعهد: 

 .األ�اديمّية ال�ي �ّجل ف��ا الطالب من أجل الشهادة ا�حالّيةالفصول  

 . تار�خ إ��اء الشهادة، أو اال��حاب، أو إيقاف الت�جيل

 . املقّررات ال�ي درسها الطالب أو ال يزال يدرسها عند ا�حصول ع�� كشف العالمات (رقم املقّرر واسمھ)

 .عدد الساعات الدراسّية املعتمدة ل�ل مقّرر 

 . التدر�ب �� ما يخص مقّررات التدر�بمعهد  

 سواء درجة الطالب �� �ّل مقّرر، 
ً
ن رقًما وكتابة دوَّ

ُ
 . أ�انت درجات ��ائّية أم ال، ت

 . التقييم اإلجما�� �� الفصل الدرا��ي

 . التقييم ال��اك�ي اإلجما�� ل�ل املقّررات ضمن �ل فصل درا��ي

حتَسب وفق عدد الساعات  
ُ
 . املنقولة من املعاهد ال�ي درس ف��ا الطالب قبل الت�جيل �� معهد الدوحةاملقّررات ال�ي ت

 

 :الوضع األ�ادي�ّي للطالب

ل �� الكشف غ��  ل الوضع األ�ادي�ّي للطالب �� كشف العالمات الرس�ّي، ولكّنھ ُ��جَّ الع الطالب واملشرف   لغرضالرس�ّي ال ُ��جَّ
ّ
اط

 .إجراءات التحض�� للتخّرج وألغراض األ�ادي�ّي، 
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 )8سياسة نظام الدرجات ( –السياسات األ�اديمية 

 

 :معلومات الشهادة األ�اديمّية

 . نوع الشهادة ال�ي يحملها الطالب واملمّ��ات العامة وا�خاصة �� حال وجودها

 . تار�خ ا�حصول ع�� الشهادة

 . تار�خ إصدار كشف العالمات

 

 .ال يتم إدراج النشاطات غ�� األ�اديمّية

 

 : معلومات كشف العالمات

 . املعهد املع�يّ باالسم، العنوان، ووسيلة االتصال 

 . رمز املعهد (إن وجد)

 . بيان ب�ل االعتمادات ال�ي يملكها املعهد

 . ثالثة فصول) نظام ا�جدول الدرا��ّي األ�ادي�ّي (نصف سنوّي/ 

 .عدد أسابيع الدراسة ل�ل فصل أ�ادي�يّ 

 . أنظمة التقييم املّتبعة ومعادالت التقييم

 .سياسة املعهد �شأن إدراج املقّررات ع�� كشف العالماتتفاصيل 

 .تفاصيل نظام حماية سالمة كشف العالمات

 . عدد الساعات املطلو�ة ل�حصول ع�� الشهادة

 .لغة التعليم املستخدمة �� املعهد

 . تحذير �شأن ال��و�ر أو الن�خ

 

 جدول اإلصدار واالعتماد:  

 اإلعداد  اإلعداد تار�خ   العنوان اإلصدار رقم 

 �جنة السياسات األ�اديمية  30/05/2016  الدرجات  نظام سياسة 02

  جهة االعتماد  االعتمادتار�خ   جهة املراجعة  تار�خ املراجعة 

 للدراسات العليا  مجلس معهد الدوحة  19/06/2017 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا   2017 )مايو( أيار

 للدراسات العليا  مجلس أمناء معهد الدوحة 20/05/2018 �جنة السياسات األ�اديمية   01/10/2017

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا 09/03/2022 �جنة السياسات األ�اديمية  26/10/2021

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا  26/04/2022  

 010/2022بكتاب رقم 

 

 

 



السياسات األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 

 )9سياسة نظام الدرجات ( –السياسات األ�اديمية 

 

 

 تأصيل:  

ِعدت هذه  •
ُ
قرت من مجلس املعهد للمرة األو�� �� 2016السياسة �� أيار/ مايو أ

ُ
 .19/06/2016. وأ

ِقرت التعديالت �� مجلس املعهد �� 29/11/2017أحيلت هذه السياسة إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
ُ
 .  07/01/2018. وأ

 .20/05/2018بتار�خ  031/2018دخلت عل��ا. قرار رقم مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أ من مجلس األمناء بتار�خ اعُتِمدت •

إعادة التقييم عدلت هذه السياسة بإضافة فقرة حول املقرر غ�� املكتمل، وذلك نقال من سياسة إعادة التقييم وغ�� املكتمل �عد إلغا��ا و�يقاف العمل ب •

 .  حيث اعتمدت بنفس التار�خ 09/03/2022�� اجتماعھ بتار�خ  ، ورفعت �جلس املعهد17/10/2021بتوصية من �جنة السياسات األ�اديمية �� 

بتار�خ  010/2022واعتمدت بكتاب رقم  12/03/2022رفعت السياسة مع التعديل �جلس األمناء لنقاشها �� اجتماعھ ا�خامس عشر، املنعقد بتار�خ  •

26/04/2022  . 

 

 

 جدول التعديالت واملسببات:  

 التعديل أسباب   التعديل   التار�خ  

إضافة فقرة حول املقرر غ�� املكتمل، وذلك نقال من سياسة   17/10/2021

إعادة التقييم وغ�� املكتمل �عد إلغا��ا و�يقاف العمل بإعادة  

املقررات غ��  وذلك �ل الفقرة تحت العنوان الفر�� " التقييم. 

 (النص). 06�� صفحة رقم  "املكتملة

ل�جنة بتوصية من مجلس املعهد 

، 17/10/2021�� السياسات األ�اديمية 

 واعتماد مجلس األمناء.  

 :  النص املعدل  �عديل النص أسفل جدول الدرجات، ليقرأ 26/04/2022

اإلفادة   �� ال�لية  وعميد ال��نامج رئيس   ��خمقرر  �ل أستاذ "ع��

أو درجة   Aالطالب أع�� درجة   أساسها منحالتقييمية ال�ي ع�� 

  "�� ��اية �ل فصل أ�ادي�ي. Fالرسوب 

بكتاب رقم  توصية من مجلس األمناء 

 26/04/2022بتار�خ  010/2022

 


