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السياسات األكاديمية
املستوى األكاديمي

مقدمة
جيد طوال فترة دراستهم في معهد الدوحة للدراسات العلياّ .
ينبغي لجميع الطالب أن يحافظوا على مستوى أكاديمي ّ
ويعد
الطالب في مستوى أكاديمي ّ
جيد إذا:
• أزالوا كافة القيود عن وضعية قبولهم املشروط.
• حافظوا على معدل درجات تراكمي في املاجستير قدره  4.00 / 3.00كحد أدنى في كافة األوقات.
• لم يرسبوا في أي من املقررات اإللزامية.
• ليس لديهم أكثر من رسوب في أحد في املقررات االختيارية.
ً
• أحرزوا ً
تقدما مقبوال نحو تحقيق شروط الشهادة األكاديمية ،ومنها تقديم مشروع أو أطروحة.
• حققوا ،إضافة إلى ما سبق ،جميع املعايير األخرى للكلية أو البرامج.
وأي طالب ال يحقق املعايير املذكورة ً
آنفا ّ
يعد في فترة اختبار أكاديمي.

بيان السياسة
ً
ً
 .1على الطالب املقبولين قبوال مشروطا أن يحققوا الشروط التي يفرضها قبولهم املحدود في التاريخ املحدد في رسالة
قبولهم .ويؤدي عدم قيامهم بذلك إلى الفصل التلقائي.
 .2معدل درجة املاجستير هو متوسط درجات املقررات التي درسها الطالب في برنامج الدراسة الذي سجل فيه ،وفقط
جزءا من متطلبات شهادتهم .وال ّ
للمقررات التي ُت ّ
يعد املقرر غير املعتمد واملقررات املقبولة وغير املقبولة ً
عد ً
جزءا
من معدل درجة املاجستير .وال يؤخذ نقل املقررات من مؤسسات أخرى في الحسبان في معدل درجة املاجستير.
 .3االختبار األكاديمي هو آلية إلنذار الطالب بأنهم فشلوا في الحفاظ على مستوى أكاديمي ّ
جيد .ولدى الطالب فصل
دراس ي واحد للتسجيل بعد الفصل الدراس ي الذي ُوضعوا فيه في فترة اختبار أكاديمي لتحقيق مستوى أكاديمي ّ
جيد.
 .4يبلغ الطالب ً
خطيا بوضعهم قيد االختبار األكاديمي بكتاب رسمي من عميد الكلية مع نسخ إلى املرشد األكاديمي
للطالب ومدير برنامجه.
 .5يبقى الطالب الذي يغادر معهد الدوحة أثناء االختبار ،سواء عبر انسحاب رسمي أو بفشله في تحقيق شروط
التسجيل ،قيد االختبار إذا أعيد قبوله ً
الحقا في البرنامج نفسه .وإذا قبل الطالب في برنامج آخر ،يعاد احتساب
معدل درجته وفق شروط الشهادة الجديدة.
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 .6يفصل من املعهد كل طالب ال يحقق شروط االختبار واملستوى األكاديمي ّ
الجيد قبل املوعد النهائي.
 .7يجب أن يكون الطالب في وضع أكاديمي ّ
جيد ليتخرج ،حتى لو استوفيت كافة الشروط األخرى.
 .8إدارة التسجيل وشؤون الطالب مسؤولة عن حفظ سجالت التقدم األكاديمي والوضع األكاديمي ّ
الجيد للطالب .وفي
نهاية كل فصل دراس ي ُب ْ
ً
رسميا ،ترسل اإلدارة قائمة بوضع الطالب إلى مدير البرنامج
عيد صدور الدرجات ونشرها
املعني ،مع نسخ إلى مكتب عميد الكلية ومرشدي الطالب.
 .9مدراء البرامج مسؤولون عن مراجعة القوائم واتخاذ قرار بشأن املستوى األكاديمي لكل طالب .ويوضع الطالب الذي
ال يحقق معايير املستوى األكاديمي ا ّ
لجيد قيد االختبار .ويبلغ مدراء البرامج ،بالتنسيق مع إدارة التسجيل وشؤون
الطالب ،عميد الكلية بقائمة الطالب املوضوعين قيد االختبار .ثم يرسل عميد الكلية "رسالة إنذار" للطالب
املوضوع قيد االختبار وفق النقطة ( )4سالفة الذكر.
 .10للطالب أن يطلبوا تمديد مهلة االختبار من العميد ،عبر إدارة التسجيل وشؤون الطالب .وتترك املوافقة على هذا
الطلب لتقدير عميد الكلية ،ومدير البرنامج املعني.
 .11يجب أن يفهم جميع الطالب في معهد الدوحة سياسة املستوى األكاديمي ،فمن مسؤوليتهم أن يكونوا على بينة من
مستواهم األكاديمي في جميع األوقات.

يعرب معهد الدوحة عن امتنانه لجامعة الينوي  -شيكاغو ،والتي استفدنا من مراجعة سياساتها األكاديمية املنشورة في موقعها اإللكتروني أثناء صياغة سياسة املعهد
الخاصة بسياسة املستوى األكاديمي.
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