
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

  

 مقدمة
ع املعهد من جميع الطالب أن يكملوا جميع املقررات بنجاح 

ّ
يتوق

أدناه أطًرا للتعامل مع  من املرة األولى. وتضع السياسة املبينة

الحاالت التي تشذ عن ذلك، والتي ال يفي الطالب فيها بمتطلبات 

إتمام مقرر معين، إّما نتيجة رسوبهم فيه، أو عدم املشاركة في 

 عنصر تقييم.

Introduction: 

 

DI expects all students to successfully 

complete all courses from the first time. The 

policy below sets the framework for dealing 

with the exceptional cases where students do 

not meet the completion requirements of a 

course by either failing it or missing an 

assessment. 

 

 بيان السياسة

 اإلعادة

للطالب الذين تخلفوا عن تقييم في أحد املقررات أو يمكن  .1

رسبوا فيه، امتحاًنا أكان ذلك أم عنصر تقييم أخر خاًصا 

باملقرر، أن يقدموا طلب إعادة هذا التقييم. وال يتّم تسجيل 

الطالب من أجل إعادة التقييم بصفة آلية، حتى لو كان 

 تخلفه عائًدا ألسباب مرضية أو ظروف مبّررة أخرى.

ضافة إلى ما سبق، وبهدف رفع معدل الطالب إلى الحد إ .2

األدنى املطلوب للتخرج، يمكن للطالب الذين نالوا درجة 

في املقرر أو في  في مقرر معين طلب إعادة االختبار Cنجاح 

 جزء منه.

 

 تعتمد الدرجة األعلى بين التقييمين األصلي واملعاد. .3

 

واحد من على الطالب تقديم طلب اإلعادة خالل أسبوع  .4

تاريخ التقييم في حالة التخلف عن املشاركة فيه، وخالل 

 أسبوع واحد من إعالن الدرجات النهائية في حالة الرسوب.

Policy Statement:  

 

Resits 

1. Students who have missed or failed to 

pass an assessment for a course whether 

the assessment was an examination or 

coursework can apply for a resit for that 

specific assessment. No students are 

automatically registered for resit 

assessments, even if they missed an 

assessment for medical reasons or 

extenuating circumstances.  

2. In addition to the above and for the 

purposes of raising the GPA to the 

minimum required graduation average, 

students who have received a passing 

grade of C in a course can apply to resit 

the assessment of that course, or part 

thereof. 

3. The higher of the original grade and the 

resit grade is the one that counts.   

4. Students must apply for the resit 

assessment not more than one week after 

the due date of that particular 
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املقرر املعني عن  أستاذيتقدم الطالب بطلب اإلعادة إلى  .5

أن يوافق  ستاذطريق إدارة التسجيل وشؤون الطالب. ولل 

 على الطلب أو يرفضه بالتشاور مع مدير البرنامج.

 

 هماتفيحصل الطالب الذين لم يقدموا طلب إعادة لتقييم  .6

وكذلك الذين قدموا طلبهم ورفض، على عالمة الصفر في 

 التقييم املذكور.

 

يحق للطالب اإلعادة مرة واحدة فقط من أجل النجاح في  .7

عطى 
ُ
للمقرر عالمة الرسوب التقييم. فإذا رسب مجدًدا، ت

"F." 

إذا قدم الطالب طلب إعادة تقييم معين بسبب تدني  .8

عالماته وحظي الطلب باملوافقة، توضع إشارة غير مكتمل 

"(I بجوار اسم املقرر املعني حتى انتهاء الطالب من إعادة )"

التقييم. فإذا جرت اإلعادة قبل اإلعالن النهائي عن درجة 

رر عادة بإعادة حساب تقييم الدرجة املق أستاذاملقرر، يقوم 

 قبل صدور الدرجات النهائية.

 

تتّم إعادة التقييمات جميعها قبل نهاية الفصل الدراس ي  .9

 التالي للفصل الذي سجل املقرر فيه.

 

ليس إلعادة التقييم أي تبعات مالية على الطالب غير  .10

الحاصلين على منحة دراسية من معهد الدوحة، وال أي تأثير 

استمرار املنحة أو املساعدة املالية، مادام الطالب نجحوا في 

 في إعادة التقييم.

 

يفصل من املعهد كل طالب رسب في مقرر أساس ي )إلزامي(  .11

 في برنامج الدراسة بعد محاولة اإلعادة.

 

 

assessment in the case they miss it and 

no more than one week after the grades 

have been announced in the case they fail 

it. 

5. The student applies for a resit addressed 

to the course instructor concerned 

through the Department of Enrollment 

and Student Affairs. The course instructor 

approves or rejects the request in 

consultation with the head of program.  

6. Students who do not apply for a resit for 

a missed assessment, or whose 

application is rejected, will receive a 

grade of zero (0) on that specific 

assessment.  

7. Students are eligible for one resit attempt 

only to pass an assessment, if they are 

still unsuccessful in passing the course 

then a grade of fail “F” is awarded to the 

course. 

8. If the students do apply for a resit for a 

missed assessment and in the case this 

request is approved, then a notation of “I” 

incomplete will appear next to the 

respective course until the resit has been 

attempted by the student. If a resit is 

attempted before the final course grades 

are posted then the resit grade will be 

processed normally by the course 

instructor before issuing the final grades. 

9. All resits for assessments will be held 

before the end of the semester following 

the semester the course was registered 

in. 

10. Assessment resits have no financial 

implications for non-scholarship students 

and no consequences for maintaining DI’s 

academic scholarship or financial aid as 

long as the students have attempted their 

resits successfully. 

11. A student who after a resit attempt fails a 

core (compulsory) course by the program 

of study with a letter grade “F” will be 

excluded from DI. 
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 إعادة املقرر 

ال يسمح املعهد للطالب، تحت أي ظرف من الظروف،  .1

الطالب أم ناجًحا فيه.  بإعادة املقرر من جديد، راسًبا أكان

وعلى الطالب االستفادة من خيار إعادة التقييمات من أجل 

 النجاح في مقرر ما أو تحسين درجاتهم فيه.

ُيسمح للطالب الذي يرسب بعد اإلعادة في مقرر اختياري  .2

مطلوب في برنامجه الدراس ي، التسجيل في مقرر اختياري 

 تى بداية الفصلآخر بديل في أي وقت طوال مدة البرنامج وح

الدراس ي الذي تسجل فيه أطروحة التخرج. ولن تدخل 

التراكمي العام عالمة املقرر القديم في حساب املعدل 

لدرجات الطالب. ويفصل من املعهد كل طالب يرسب في 

 ".Fمقرر اختياري آخر وينال العالمة "

ُيسمح للطالب الذين ألغوا مقرًرا، أو انسحبوا منه، أو  .3

ه ألسباب إدارية بتسجيل املقرر مرة ثانية، بشرط ُسِحبوا من

 يكون قد نتج عن التسجيل السابق للمقرر أي درجة تقييم 
ّ

أال

(A, B+, B, C+, C, D, F.) 

Course Repeats 

1. Under no circumstances does DI allow 

students to repeat a course whether failed 

or passed. Students will make use of the 

resit option to pass or improve their 

grades in a course. 

2. A student who fails one of the elective 

courses required by his/her program of 

study, after the resit attempt, can be 

allowed to register for another elective 

course instead at any point in the degree 

program up to the beginning of the 

semester in which they register for the 

thesis. The old course grade will not be 

included in the cumulative GPA. A student 

who fails another elective with a letter 

grade “F” will be excluded from DI. 

3. Students who drop a course, withdraw 

from it, or are administratively withdrawn 

from it are allowed to register the course 

again on condition that the previous 

course registration did not result in any 

letter grade (A, B+, B, C+, C, D, and F). 
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