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معهد الدوحة للدراسات العليا – السياسات األكاديمية

السياسات األكاديمية
حضوراملقررات بصفة مستمع

مقدمة
ّ
ً
وتماشيا مع رسالته في تعزيز بيئة فكرية وتشجيع نهج عابر للتخصصات في التعليم
إن معهد الدوحة للدراسات العليا
ً
والتعلمّ ،
يشجع حضور املقررات بصفة مستمعين في أوساط طالبه وموظفيه ،فضال عن املجتمع األوسع كافة .ويتيح
حضور الدروس بصفة مستمعين للطالب وغيرهم من األفراد املؤهلين حضور مقرر من دون الحصول على رصيد وحدات
دراسية ،ومن دون أي التزام بالتحضير أو التسميع أو االمتحان.

بيان السياسة
 .1عملية دراسة طلبات حضور مقرر ما واملوافقة عليها أو رفضها هي مسؤولية إدارة التسجيل وشؤون الطالب ،بناء
على قرار من مدرس املقرر بالتشاور مع مدير البرنامج.
 .2عند املوافقة ،يجوز لألشخاص التالين حضور املقررات:
أ .جميع طالب الشهادات املسجلين.
ً
ب .أعضاء هيئة التدريس واملوظفين املتفرغين الذين يحتاجون أيضا إلى موافقة أخرى من املشرف املباشر
ليتمكنوا من الحضور.
ج .الطالب غير املسجلين في شهادات واملسجلين في مقرر واحد أو يتابعون برامج التعليم التنفيذي.
د .األفراد من خارج املعهد ،ويحتاجون ً
أيضا إلى موافقة خاصة من العميد املعني.

وال يترتب على الحضور بصفة مستمع أي تبعات مالية على الطالب املسجلين واألساتذة واملوظفين ،كما هو الحال في (أ) و
(ب) أعاله ،فيما يخضع حضور الطالب املقررات في الفقرة (ج) واألفراد من خارج املعهد (د) لرسوم الدراسة والتسجيل
املعمول بها.
 .3تكون مشاركة الحاضرين في املناقشة الصفية وغيرها من األنشطة بحسب تقدير املدرس.
 .4تعطى األولوية في التسجيل ً
دائما لطالب املعهد املسجلين في الصف.
 .5آخر موعد لتقديم طلب حضور مقرر هو اليوم األخير للتسجيل أو إضافة صف لذلك الفصل كما هو محدد في
التقويم األكاديمي.
ً
ً
 .6تنطبق "سياسة الحضور" في املعهد أيضا على حضور املقررات بصفة مستمع .ويجوز للمدرس إداريا أن يحذف
أحد الحاضرين بسبب تغيبه أو ألسباب مبررة أخرى من املقرر بموافقة مدير البرنامج.
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 .7بالنسبة إلى الطالبُ ،ت ّ
عد املقررات التي يحضرونها بصفة مستمعين ً
جزءا من العبء الدراس ي للطالب ،والذي ال
يجوز أن يتجاوز الحدود القصوى املسموح بها .وال تحسب هذه الدروس في أي رصيد في الخطة الدراسية للطالب،
ّ
إال أنها تسجل في نسخة عالمات الطالب وتظهر السجالت درجة " "AUإذا شهد مدرس املقرر ّأن الشروط املحددة،
بما فيها الحضور املطلوب ،قد استوفيت.
ّ
 .8يحصل الحاضرون من غير الطالب على شهادة حضور ،إذا شهد مدرس املقرر أن الشروط املحددة ،بما فيها
الحضور املطلوب ،قد استوفيت.
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