السياسات األكاديمية
Academic Policies

رقم تعريف الطالب وبطاقة
التعريف
Student Identification and
Card Number
Introduction:

مقدمة

DI uses a system for student identification to

يعتمد معهد الدوحة نظاما معينا لتعريف الطالب من أجل

identify students’ permanent records, such as

تنظيم سجالهتمم الداممة ملل السجل الدراس ي والتسجيل

the transcript, registration, grade reports,
enrollment certifications, student accounts,
etc. This is known as the student ID number

وتقارير الدرجات وشهادات التسجيل وحسابات الطالب وما
 ويعرف هذا النظام برقم تعريف الطالب وهو مطلوب.إلى ذلك

and is required for any inquiries the students

 ويخصص رقم تعريف فريد.عند قيام الطالب بأي استفسارات

make. The ID number is a permanent unique

.ودامم لكل طالب عند تقدمه بطلب االلتحاق بمعهد الدوحة

identifier for each student assigned upon
applying to DI and remains permanently.

Policy Statement:
ID Number Assignment:
Each student is given an 8-digit Student
Identification Number. This number can be
found on the Student ID Card and the
Student Information System (SIS), it will be
used to identify academic records, request of
certain DI services, and inquiries the student
makes regarding their DI status.
The ID number is comprised of two parts, the
year of applying to DI and a serial number
that identifies that student in that year.

بيان السياسة
:تخصيص رقم التعريف
 أرقام ويوجد على8 يحصل كل طالب على رقم تعريف مكون من
بطاقة تعريف الطالب وعلى نظام معلومات الطالب ويستخدم
لتنظيم السجالت األكاديمية وطلب خدمات معينة من معهد
الدوحة وعند قيام الطالب بأي استفسار يتعلق بوضعه في
.املعهد
يتكون رقم التعريف من قسمين؛ أولهما سنة التقدم بطلب
االلتحاق بمعهد الدوحة وثانيمما رقم تسلسلي خاص بالطالب في
.هذه السنة
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:سياسة بطاقة تعريف الطالب

Student Identification Card Policy:

 تحمل بطاقة التعريف صورة الطالب واسمه ورقم.1

1. The Student ID Card will carry the
student’s picture, name, student ID
number, school affiliation, program
affiliation, and a validity stamp. Each
card needs to be validated on a
semester by semester basis at the
Department of Enrollment and Student
Affair at the beginning of each
semester upon successful enrollment.

.التعريف وكليته وبرنامجه الدراس ي وختم الصالحية
ويجب تجديد صالحية كل بطاقة مع بداية كل فصل
دراس ي في إدارة التسجيل وشؤون الطالب بعد إنماء
.عملية التسجيل

2. The student will receive the ID card
during the orientation week before the
student’s first semester at DI.

 يحصل الطالب على بطاقة التعريف أثناء أسبوع.2
التوجيه قبل بداية الفصل الدراس ي األول في معهد
.الدوحة

3. The ID picture must be a recent
photograph (max 3 months old),
where individuals are required to
remove any items not worn as part of
their daily appearance (e.g..,
prescription eyeglasses are allowed as
long as they are used on a regular
basis).

3  يجب أن تكون صورة البطاقة حديلة (بحد أقص ى.3
أشهر)؛ بحيث يطلب من األفراد التخلي عما ال
يستخدمونه بصورة منتظمة (كالنظارات الطبية التي
.)يسمح بما طاملا كان الطالب يضعها بانتظام

4. The ID card allows access to various
campus facilities and services,
including the classrooms, library,
students' center, infirmary, dining
halls, etc.

 تتيح بطاقة الطالب الحصول على الخدمات والدخول.4
إلى عدة منشآت في الحرم الجامعي؛ بما في ذلك الصفوف
الدراسية ومركز الطالب والعيادة وقاعات الطعام
.وما إلى ذلك

2

5. The student is obligated to present
his/her ID card if asked to by any DI
staff or security personnel (i.e.,
professors, administrators, etc.)

 على الطالب أن يقدم بطاقته إذا طلب منه ذلك أي من.5
موظفي معهد الدوحة (األساتذة أو املوظفون
.اإلداريون أو ما إلى ذلك) أو حراس األمن
 ولكن إذا تلفت أو فقدت أو.يجري إصدار بطاقة الطالب مجانا
.سرقت تفرض رسوم جزامية من أجل استبدالها ببطاقة جديدة

The ID is issued to new students free of
charge but in case of damaged, lost, and/or
stolen cards a financial penalty will be
charged in order to replace it.
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