
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

  

 مقدمة
تهدف هذه السياسة إلى تحديد املبادئ التوجيهية واملعايير 

في معهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك من  إلدارة السجالت

أجل تعزيز وظائفه وأنشطته األساسية، ومن أجل االمتثال 

 اللتزاماته القانونية والتنظيمية، ولتحقيق إدارة فّعالة للمعهد.

Introduction: 

 

This policy aims to set out guidelines and 

standards for the management of records at DI 

in order to support its core functions and 

activities, to comply with its legal and 

regulatory obligations, and to enable the 

effective management of the institution. 

 

 بيان السياسة

 اواستيفائه السجالت تحديد في السجالت إدارة أهداف تكمن

 : أجل من عليها والحفاظ

 معهد الدوحة للدراسات العليا وأنشطته  وظائف دعم

 اليومية.

 .تقديم األدلة لضمان املساءلة 

  عهد الدوحة مل املؤسسيةذاكرة الالحفاظ على

 للدراسات العليا.

كانت، ورقية أم  صورة ةأي علىمعلومة،  ةالسجل هو أي إّن 

إلكترونية، ويجب االحتفاظ بها وألغراض تشغيلية أو قانونية، 

 على التدابير أو 
ا
التي يقوم بها أو يتخذها معهد  القراراتدليال

الدوحة ضمن وظائفه األكاديمية مثل القبول واملنح 

واالمتحانات والتدريس والتعليم والتقويم ورصد التقّدم 

Policy Statement:  

 

The objectives of records management is to 

identify, capture, and maintain records to: 

 

 

 Support the DI’s day-to-day business 

functions and activities; 

 Provide evidence to ensure 

accountability; 

 Preserve the DI’s corporate memory. 

 
 
 
 

A record is any information, in any format 

whether electronic or paper, which must be 

retained as evidence of actions or decisions 

undertaken by DI in relation to academic 

functions and activities such as admissions, 

scholarship, examination, teaching and 

learning, assessment, academic progress, 

graduation, etc… for operational or legal 

purposes. This information includes paper and 

electronic documents and records.  

 

 السياسات األكاديمية
Academic Policies  

 

 

 إدارة سجالت الطالب
Management of Student 

Records 
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تتضمن هذه املعلومات الوثائق و كادييي والتخّر  وغيرها. األ

 والسجالت الورقية واإللكترونية.

يتم تنظيم السجالت وإدارتها وحمايتها في ظروف مالئمة و 

لسياقها ولطبيعتها والحتياجات معهد الدوحة للدراسات 

بحيث تبقى قابلة  ،العليا. ويجري الحفاظ على السجالت

لالستخدام مع إمكانية الوصول إليها طاملا دعت الحاجة إلى 

 ذلك.

ا للمعهد، بغض النظر عن و 
ا
موقعها تعّد جميع السجالت ملك

 فةص، حتى وإن كانت في حوزة أفراد. وال يمكن إزالتها بالفعلي

  ةدائم
ّ
  فيما يتوافق مع هذه السياسة. من املعهد أو إتالفها إال

الحتفاظ بالسجالت في وسط يملكه معهد الدوحة يجري او 

ا أكان ذلك الوسط أم  عليه،للدراسات العليا أو يشرف  ماديا

ا.  إلكترونيا

 :أمن املعلومات والوصول إليها

عهد الدوحة للدراسات العليا أن يحاف  على تدابير ملينبغي 

ملية ع ةليحيي السجالت كافة من أي ،تقنية وتنظيمية مالئمة

مشروعة.  غير أواستخدام أو إفصاح غير مأذون بها دخول أو 

 لىع الحفاظ أجل من إضافية تدابير يعتمد أن للمعهد بد وال

 تعرف إذ وحمايتها؛ والشخصية السرية السجالت أمن

 ناتبيا على تحتوي  معلومات ةأي بكونها الشخصية السجالت

 أو حساسة، أو شخصية مالية بيانات أو معروفة، شخصية

 املحامي بين يجمع الذي كاالمتياز المتياز تخضع سجالت

 .وموكله

 السرية البيانات عن الكشف عدم يضمن أن للمعهد بّد  الو 

 كذل في بما له، مأذون  غير ثالث لطرف للطالب والشخصية

 أمرب كان إذا)إال  الحكومية والهيئات واألصدقاء العائلة أفراد

 
 
 
 

Records will be organized, managed, and 

protected in conditions appropriate to their 

context and nature, and to DI needs. Records 

will be preserved so that they remain usable and 

accessible for as long as they are required. 
 
 
 
 

 

All records are the property of the DI regardless 

of their physical location, even when they are in 

the possession of individuals, and, as such, may 

not be permanently removed from the DI nor 

destroyed except in accordance with this policy. 

All records shall be maintained in a medium 

owned or controlled by the DI, whether it is 

physical or IT based. 

 

 
 
 
Information Security and Access: 

DI is required to maintain appropriate technical 

and organizational measures to protect all 

records from unauthorized or unlawful access, 

use or disclosure, and against accidental loss or 

destruction. Extra measures should be taken to 

secure and protect confidential and personal 

records which is defined as any information 

containing personally identifiable information, 

personal or sensitive financial information, or 

records subject to any privilege, such as 

attorney-client.  
 
 
 
 
 

 

The DI must ensure that confidential and 

personal data held on students are not 

disclosed to unauthorized third parties 

including family members, friends, and 

government bodies (unless by judicial order). 

All staff should exercise caution when asked to 

disclose personal data held on students to third 

parties.  
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 و (. قضائي
ّ
عندما يطلب منهم ي الحذر على جميع العاملين توخ

 عن بيانات الطالب الشخصية.
َ
 الكشف

ٌ
 ثالث

ٌ
 طرف

يجب أن يأتي أي طلب للحصول على معلومات شخصية أو 

ا للشروط الواردة 
بّد أن يقّر عن طريق  وال أدناه،سرية وفقا

عه السلطات ذات الصلة:
ّ
 نموذ  "إفرا  عن البيانات" توق

 أعطى الطالب موافقته املكتوبة. إذا 

 ن الكشف عن البيانات من مصلحة معهد كا إذا

الدوحة املشروعة أو من املصلحة املشروعة للطرف 

 ي يجري كشف املعلومات له.ذالثالث ال

 التزام قانوني وشرعي لدى معهد الدوحة. دوج إذا 

 ا من أجل تنفيذ عقد ما )على  إذا كان الكشف ضروريا

 سبيل املثال: العقد بين الطالب والكفيل(.

 

 :املسؤوليات

لشؤون األكاديمية املسؤولية الكاملة لرئيس اليتحّمل نائب 

 بما يتوافق ،عن اإلشراف على تأسيس برنامج إدارة السجالت

 مع هذه السياسة.

تتحّمل جميع الكليات والبرامج واألقسام والوحدات الوظيفية 

أو ممثليها املعّينين أمام نائب رئيس الشؤون األكاديمية 

بما يتوافق مع هذه  ،إدارة جميع السجالت فيهامسؤولية 

 السياسة.

 ،يتحّمل جميع املوظفين مسؤولية اعتماد هذه السياسة

ت التي تندر  ضمن مسؤوليتهم والحفاظ 
ّ
ة السجال

ّ
وضمان دق

ص منها
ّ
بما يتوافق مع املعايير الواردة في هذه  ،عليها أو التخل

 الوثيقة. 

 

و ال يعمل على تنفيذها، كل من ينتهك هذه السياسة أ يخضع

من موظفين وطالب ومتعّهدين ومستشارين وزوار وضيوف، 

 . مالئمةإلجراءات تأديبية أو عقوبات أخرى 

 

 
 
 
 

Any request for personal or confidential 

information must be in accordance with the 

conditions stated below and must be authorized 

through a “data release” form signed by the 

relevant authorities: 

 The student has given his/her written 

consent; 

 The disclosure is in the legitimate 

interests of the DI or the third party to 

whom the information is being disclosed; 

 There is a statutory or legal obligation of 

the DI; 

 Disclosure is required for performance of 

a contract (e.g. contract between student 

and sponsor). 

 

 
 
 
 
Responsibilities: 
The Provost has overarching responsibility for 

overseeing the establishment of a records 

management program that is consistent with 

this policy.  

 

All Schools, programs, departments, and 

functional units or their nominated 

representatives are responsible to the Provost 

for ensuring that all records in their area are 

managed in conformance with this policy. 

 

All members of staff are responsible for 

following this policy and for ensuring that the 

records for which they are responsible are 

accurate, and are maintained and disposed of in 

accordance with the standards laid down in this 

document.  
 

 

Staff members, students, contractors, 

consultants, visitors and guests who act in 

breach of this policy, or who do not act to 

implement it, may be subject to disciplinary 

procedures or other appropriate sanctions. 
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 :االحتفاظ بالسجالت وإتالفها

لغرضها  ايجب تصنيف جميع السجالت وتجميعها وفقا 

 الوظيفي.

يجب املحافظة على جدول زمني لحف  البيانات يشير إلى مكان 

(، ويراجعه مجلس معهد الدوحة ومّدته )امللحق أ السجل

ا بالتشاور مع الوحدات الوظيفية ذات الصلة.  سنويا

 

ا املحّددة الحف  مدة تنتهي إن ما في الجدول الزمني  مسبقا

إلجراءات اإلتالف الواردة  اللحف ، حتى تتلف السجالت وفقا 

 أدناه.

 

ال بّد من بعد انقضاء فترة الحف  املحّددة لسجل الجامعة، 

إتالف السجل بصورة صحيحة. وفي حال عدم وجود موعد 

ا منه رضمحّدد، يتلف السجل بعد أن يستنفد الغ ا مل وفقا

 تحّدده الوحدة التي تملك السجل. 

 

جب جعل السجالت السرية والشخصية غير قابلة لالسترداد ي

وذلك من خالل تمزيقها أو بواسطة وسيلة  ،أو غير مقروءة

 أخرى. 

 

: الجدول الزمني للحفظأامللحق   

 

مكان التخزين  نوع السجل

 لرسميا

 املدة

إجراءات أكاديمية 

)أذونات الغياب، 

واالنسحاب من املقّرر، 

 وغيرها من اإلجراءات(

التسجيل إدارة 

 وشؤون الطالب

 دائمة

انتهاكات النزاهة 

األكاديمية والسجالت 

 التأديبية

التسجيل  إدارة

 وشؤون الطالب

 دائمة

Retention and Disposal of Records: 

All records must be categorized and grouped 

according to the functional purpose they 

serve.   

 

A retention schedule indicating the record’s 

repository and its duration (Annex A) will be 

maintained and reviewed annually by the DI 

council in consultation with relevant functional 

units. 

 

Once the retention period set forth in the 

retention schedule has expired, records must 

be disposed in accordance to the disposal 

procedures set below. 

 

 

When the prescribed retention period for 

the university record has passed, 

the record should be disposed of properly. If 

there is no prescribed retention period, the 

record should be disposed of when it has 

outlived its business as determined by the unit 

in possession of the record. 

 

Confidential or personal records must be 

rendered irretrievable and illegible by 

shredding or by other means. 

 

Annex A: Retention Schedule 
 

 

Type of Record Official 

Repository 

Duration 

Academic action 

(leaves of 

absence, 

withdrawals, 

etc.) 

Department 

of 

Enrollment 

and 

Student 

Affairs 

Permanent  

Academic 

integrity 

violations and 

disciplinary 

records 

Department 

of 

Enrollment 

and 

Student 

Affairs 

Permanent 

Academic 

records 

(petitions, 

Department 

of 

Enrollment 

5 years 

from 

graduation 
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السجالت األكاديمية 

)االلتماسات، والتقّدم في 

الشهادات، واإلجراءات، 

ونماذج تغيير العالمات، 

 وغيرها(

التسجيل  إدارة

 وشؤون الطالب

سنوات  5

بعد 

التخر  أو 

تاريخ آخر 

 حضور 

 لكشف الرسمية النسخ

لعالمات وعالمات ا

الطالب والطالبات )بما في 

 ذلك تغيير العالمات(

التسجيل  إدارة

 وشؤون الطالب

 دائمة

 دائمة الكلية املقّرر  عالمات قوائم

املستندات )التسجيل، 

والشهادة، ونسخة 

 العالمات، وغيرها(

الوحدة 

 التنظيمية

إلى حين 

 إصدارها

ما يقدمه املقرر وجدول 

 الصفوف

التسجيل  إدارة

 وشؤون الطالب

 دائمة

طلبات القبول أو إعادة 

القبول، واملراسالت ذات 

 ورسائلالصلة، 

، ونسخ التوصية

 العالمات، وغيرها(

التسجيل  إدارة

 وشؤون الطالب

سنوات  4

بعد 

 القبول 

املنح وسجالت املعونات 

 املالية

التسجيل  إدارة

 وشؤون الطالب

سنوات  4

بعد 

 القبول 

التسجيل  إدارة نماذج االلتماس

 وشؤون الطالب

سنوات  5

بعد 

التخر  أو 

degree progress, 

actions, grade 

change forms, 

etc.) 

and 

Student 

Affairs 

or date of 

last 

attendance  

 

Transcripts and 

student grades 

(including grade 

changes) 

Department 

of 

Enrollment 

and 

Student 

Affairs 

Permanent  

Course Grade 

Rosters 

School Permanent 

Holds 

(registration, 

diploma, 

transcript, etc.) 

Originating 

Unit 

Until 

released 

Course offerings 

and schedule of 

classes 

Department 

of 

Enrollment 

and 

Student 

Affairs 

Permanent  

Applications for 

admission or 

readmission, 

relevant 

correspondence, 

letters of 

recommendation, 

transcripts, etc.  

 

Department 

of 

Enrollment 

and 

Student 

Affairs 

4 years 

from 

acceptance  

Scholarship and 

financial aid 

records  

 

Department 

of 

Enrollment 

and 

Student 

Affairs 

4 years 

from 

acceptance 

Appeal Forms Department 

of 

Enrollment 

and 

Student 

Affairs 

5 years 

from 

graduation 

or date of 

last 

attendance  

Appeal Actions Department 

of 

Enrollment 

and 

Permanent  
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تاريخ آخر 

 حضور 

التسجيل  إدارة إجراءات االلتماس

 وشؤون الطالب

 دائمة

التسجيل  إدارة أوراق االمتحانات

 وشؤون الطالب

إلى حين 

 التخر 

أوراق التقويم )غير 

 االمتحانات(

التسجيل  إدارة

 وشؤون الطالب

إلى حين 

 التخر 

 

Student 

Affairs 

Examination 

Papers 

Department 

of 

Enrollment 

and 

Student 

Affairs 

Until 

graduation 

Assessment 

Items Papers 

(non-

examination) 

Department 

of 

Enrollment 

and 

Student 

Affairs 

Until 

graduation 
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