
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 تنفيذ السياسةاملع�ي ب جهة االعتماد  تار�خ االعتماد ا�جهة الراعية  عنوان السياسة  رقم السياسة

03 
االلتماس األ�ادي�ي  سياسة 

 للطالب 
 2022/ 04/ 26 املعهدرئاسة 

أمناء معهد مجلس 

 الدوحة للدراسات العليا
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  )2(السياسات األ�اديمية  – األ�ادي�ي للطالبااللتماس سياسة 

 

 

 السياسات األ�اديمية  

 االلتماس األ�ادي�ي للطالب 

 

 : مقدمة

و�نب�� أن    .  ھ�شأن  أي قرار أ�ادي�ي اتخذ  ملراجعةالتماس  معهد الدوحة للدراسات العليا تقديم    امل�جل ��للطالب  يحّق  

   املنبثقة عن هذه السياسة. يتبع امللتمس �افة اإلجراءات 

 

 : بيان السياسة

ا�ختلفة مثل دليل  ع�� القرارات األ�اديمية ع�� القنوات  تقديم التماس    بحقھ ��عالم الطالب  إيجري    ينب�� أن •

 الطالب واملوقع االلك��و�ي ومن�ج املقرر.   

فقرة تخطر الطالب املع�ي    أو اال��حاب اإلداري اإلجباري  مثل الفصل والرسوب  ضمن أي قرار أ�ادي�ي أن يُ يجب   •

 .  تقديمھ التماًسابإم�انية 

 . االل��ام ��االسياسة وع�� الطالب م�حقة ب محددةتتبع االلتماسات إجراءات  •

ال تقبل  و   ،يم االلتماس مسؤولية �خصيةديعت�� تقو   .ا�خاص بھمسؤولية تقديم االلتماس  الطالب وحده  يتحمل   •

 . فيھ اإلنابة

 إقرارها.�عد  نتيجة االلتماس تقديم التماس �شأن للطالب ال يحق  •

 إعطاء األولو�ة للطالب املتوقع تخرجهم.  ، مع  ضمن االجراءات  أن تحدد ف��ة الرد ع�� االلتماسيجب  •

 : أسباب االلتماس

 تقديم التماس 
ً
 عل��ا: أن تقتصر من دون   ،يخص املسائل التالية  فيما�ستطيع الطالب عادة

أو  حسا�ي  خطأ  �� حالة وقوع  للرسالة  العالمات املمنوحة لألعمال ال�ي جرى تقييمها، بما �� ذلك العالمة ال��ائية   •

 .إدار�ةمخالفة  

فصل درا�ىي، بالنسبة إ�� ا�حاالت ال�ي تتعلق  أي  ساعة معتمدة كحٍد أق�ىى ��    12من    ألك��الت�جيل  رفض طلب   •

 بمتطلبات التخرج. 

 الن�اهة األ�اديمية.   �جنة اتقرار  •

 . االختبار األ�ادي�ي تمديد ف��ة حول  ات العمداءقرار  •

 �سبب الغياب املتكرر. املعهد الفصل من  •

 ال يجوز االلتماس ع�� قرار الفصل �سبب املعدل ال��اك�ي.  •
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  )3(السياسات األ�اديمية  – األ�ادي�ي للطالبااللتماس سياسة 

 

 

 أن تقتصر عل��ا:تتضّمن املسائل التالية، من دون فإنھ يجب أن تتوافر شروط  ،ليتمكن الطالب من تقديم االلتماس

 .لھها اتخاذ  ا عندلم تكن الهيئة املسؤولة ع�� علم ��تتعلق بالقرار جديدة وجدت معلومات إذا  •

 . عند اتخاذ القرار إجرائية أو أخطاءلسياسات املعهد وقواعد السلوك، مخالفات  دليل وا�ح ع��وجود  •

 الداعمة. رفق االلتماس باألدلة الوا�حة والوثائق  يجب أن يُ  •

 

 ا�جهات املسؤولة عن النظر �� االلتماس:

خاصة مراجعة األستاذ وال��نامج    ،ال يقدم الطالب التماسا ل�جنة إال �عد استنفاذ �افة الوسائل األخرى للنظر �� طلبھ

األ�ادي�ي،  ا�خاصة �سوء السلوك    الن�اهة األ�اديمية�جنة    توصيات   املب�ي ع��  كقرار الفصل  و�� حاالت أخرى وال�لية،  

 االلتماس ع�� �جنة االلتماس.  �عرض

 

 �جنة االلتماس:

 �لي�ي املعهد.  �شكيلها تمثيليةال�جان ال�ي �ش�لها رئيس املعهد. و�را�� ��   االلتماس إحدى�عت�� �جنة  

   م�جل املعهد، بصفتھ عضوا غ�� مصوت، و�دون محاضرها. أشغالهايحضر �افة  •

   .مداوال��ااملشاركة �� لھ يحق ال ال�جنة، فإنھ  �� إذا �ان موضوع االلتماس متعلًقا �عضو   •

 .  ترفع لرئاسة املعهدتوصية هذه ال�جنة تصدر  •

 

 : عملية االلتماس

املنصوص  وفق اإلجراءات    ،عشرة أيام عملأن يقدم التماًسا خالل    األ�ادي�ي، فلھبالقرار  الطالب  إعالم  �عد   •

 . ا�حددة أعالهاملدة  يم�ى �عد  �� التماٍس  نظرال يُ و  ،أدناهعل��ا 

   .ع�� ال��نامج وال�لية إ�� ال�جنة  االلتماسُيقدم  •

�عملية اتخاذ  ذات الصلة مع ا�جهات  ، أومعا�ج��ا لاللتماسأثناء   مع مقدمھ  االلتماس أن تتواصلجنة �ليمكن  •

 . ، وتطلب املز�د من املعلومات أو تأخذ إفادات مباشرة من املعني�نالقرار األسا�ىي

 .ترفعھ إ�� ا�جهة املعنية�ل أعضا��ا، و  توقيعات يتضّمن ، جلسا��ا �� محضرااللتماس   �جنةن تدوّ  •

 

 نتائج االلتماس: 

  رفض البالقبول أو   االلتماس  �جنةقرار أن ي�ون يجب   •
ً

السياسات املعمول  إ��  ومستنًدا  �اٍف،تفصيل وضوح و بمعلال

 . ��ا �� املعهد

 قرار االلتماس ال يلتمس عليھ.   •
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 جدول املراجعات واالعتماد:  

  اإلعداد تار�خ اإلعداد  العنوان  اإلصدار

 الشؤون األ�اديمية   2015   للطالبلتماس األ�ادي�ي االسياسة  02

 جهة االعتماد تار�خ االعتماد  مراجعة   تار�خ املراجعة 

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  2018/ 06/ 06 الشؤون األ�اديمية   2015/ 10

 (مشروطة بالتعديالت ال�ي أدخلت عل��ا)

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 2018/ 11/ 10 �جنة السياسات والشؤون األ�اديمية   2016/ 04/ 26

 (مشروطة بالتحر�ر اللغوي الذي أجري عل��ا)

   �جنة السياسات األ�اديمية   2021/ 10/ 17

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  2022/ 03/ 01 مكتب رئيس املعهد  2022/ 01/ 25

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 26/04/2022 مكتب رئيس املعهد   01/03/2022

 009/2022بكتاب رقم 

 

 ع�� صفحة املعهد اإللك��ونية.  –مستوى النشر: عام  •

 جهات االتصال:   •

   .اإلرشاد األ�ادي�ي 

  .عمادات ال�ليات ورؤساء ال��امج 

   .عمادة شؤون الطالب 

  .جنة االلتماس حسب ما تنص عليھ السياسة� 

 

 تأصيل: مراحل إعداد السياسة

 .2015أكتو�ر) (ُحِدثت هذه السياسة للمرة األو�� خالل شهر �شر�ن األول  •

ت مرة أخر  26/04/2016أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إ�� �جنة السياسات األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
ى بتار�خ وُحِدث

01/06/2017 . 

قرت هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ  •
ُ
دخلت عل��ا.   06/06/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أ

 مشروطة بالتحر�ر اللغوي الذي أجري عل��ا. 01/11/2018بتار�خ  063/2018أقّر مجلس األمناء  هذه السياسة بكتاب رقم  •

�شر�ن   17ة السياسات األ�اديمية �� عدة اجتماعات لها، وتوافقت ال�جنة ع�� التعديالت �� نوقشت مرة أخرى وعدلت �� �جن •

 . 2021/ 27/10، ورفعت �جلس املعهد التخاذ القرار �شأ��ا حسب األصول �� اجتماعھ بتار�خ 2021األول/أكتو�ر 

وأقرها ا�جلس �� نفس   2022/ 25/01، و�� 2021/ 11/ 10، و�� 2021/ 27/10نوقشت �� اجتماع مجلس املعهد �� اجتماعاتھ ��  •

 .  2022/ 04/ 26بتار�خ  2022/ 009بكتاب رقم واعتمدت التار�خ. ورفعت �جلس األمناء 

 

 


