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 السياسات األكاديمية 

 جدولة املقررات 

 مقدمة

املقررات والحصص الدراسية لدعم احتياجات الطالب وهيئة التدريس   جدولةالهدف من هذه السياسة هو ضمان 

عدم   ضمانو  ها،املقررات هو تسهيل تسجيل الطالب في جدولةالهدف األساس ي من و ومعهد الدوحة للدراسات العليا. 

 .الئموالتخرج في الوقت امل ،وجود تضارب في املواعيد

التعاون مع البرامج في  ب وتنفيذها املقرراتحصص   اول مسؤولية مراقبة جدالتسجيل وشؤون الطالب إدارة   تولىوت

 سعة الصفوف وتوافر القاعات.   الحسبان فيمع األخذ  ،ملراعاة ما تفضله هيئة التدريس ،الكليات

 تكون مدة جميع مقررات البرامج في معهد الدوحة 
 
دقيقة( لكل ساعة مقررة في األسبوع خالل   60ساعة واحدة ) عادة

ا؛ أما املقررات امل 14فصل دراس ي من  أساتذة    يقدمها تخصصيةجلسات أقصر )على سبيل املثال دروس  على وزعة أسبوع 

 زمنية أقصر.خالل فترة  نفسها بعدد الساعاتن( فيجب أن تلتزم و زائر 

 بيان السياسة 

 توجيهات عامة 

 القاعات  من املرافقلتحقيق أفضل استخدام ممكن ملوارد التدريس و  املقررات حصص تجدول  أنيجب  .1

 . التعليمية

 .الئماملطلوبة للتخرج من البرنامج في الوقت امل املقررات أن يكون الطالب قادرين على أخذ حصص  يجب .2

على أعضاء هيئة التدريس الحصول على جداول تمكنهم من دمج واجبات التعليم املهنية والبحث العلمي   .3

 والخدمة بطريقة معقولة. 

ا ذوي طابع منهي )  املقررات  حصص برمج ت أنيجب  .4 في كلية اإلدارة العامة   كاملقررات التي تستهدف طالب 

 للطالب. مشاركةأكبر ب سمحخالل األيام واألوقات التي ت التنمية(واقتصاديات 

يجب أن يحتوي مخطط   اكميجب نشر جداول الحصص قبل أسبوعين من بدء الدراسة في فصل دراس ي معين.  .5

ااملنهج الدراس ي للمقرر لكل مقرر  ا   تحديد   .  املقررة  ةصفيالالنشاطات غير    جميعالصف و  ملواعيد واضح 

 .األدنىالتغييرات على جدول الحصص، بعد إعالنها، في حدها تكون  يجب أن  .6

 الالحق. يجب أن يتضمن الجدول قائمة املقررات التي سيتم تقديمها في الفصل  .7

 املتوقعة.  والعطل  هاأيام األعياد وتواريخ   عدديجب أن يتضمن الجدول أسماء املقررات وأسماء املدرسين و  .8

البرامج    على ولذلك ، الستكمال متطلبات برنامجهم الدراس ي أخرى  برامج من على الطالب أخذ املقررات   .9

 .الصلة ذاتمع البرامج   واعيدامل في  اتتضاربالبينها لتجنب  فيما مقرراتها عرض  تنسقاألكاديمية أن 
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 يوافق عميد الكلية املعنية على جداول الحصص قبل نشرها.  .10

 مبادئ توجيهية لجدولة الحصص 

ا ةالدراسات  قاع مساحات يعد   -1 تتشارك جميع  و التسجيل وشؤون الطالب.  إدارة ديرهتمعهد الدوحة  موارد من  مورد 

 .املقررات لتدريس امركزي   خططةال  القاعات استخدام هذه   في البرامج والوحدات األكاديمية صالحية

 التدريس. غيرغراض أل الدراسة   لقاعاتاستخدام   أيعلى  األكاديمية  للشؤون الرئيس نائب يجب أن يوافق  -2

 على النحو التالي:  ساعةاليوم والبالصفوف  مواعيد  برمجت  -3

برمج الصفوف من األحد إلى الخميس  •
ُ
 كل أسبوع.  منت

برمج الصفوف الصباحية من الساعة  •
ُ
ا حتى  8:00ت ا 4:00صباح   4:00بينما الصفوف املسائية من  ،عصر 

ا حتى  .  9:00عصر  .  9:00التدريس بعد الساعة  ال يتم  و مساء   مساء 

دقيقة تعليم في  180إلى   باإلجمال، والتي تحتاج دراسية وحدات 3ملقررات من  الخصصةلصفوف ليمكن  •

 األسبوع، أن تستخدم أحد األنماط التالية: 

o   دقيقة.  60ثالث جلسات في األسبوع مدة الواحدة 

o  دقيقة.  120 األخرى دقيقة و  60 إحداهما   مدةأو   ،دقيقة 90في األسبوع مدة كل منهما  جلستين 

o  دقيقة 180  تهاواحدة في األسبوع مد جلسة . 

ا لعدد املقررات املرتبطة بها.  املكتسبةساعات ال  من  مختلفمواعيد الصفوف التي تتكون من عدد   تبرمج •  وفق 

وتوزيع -4 الصفوف  تخطيط  على  بقوة  البرامج  )  هاتشجع  األسبوع  أيام  مدى  وعلى جميع    ،الخميس( إلىاألحد    منعلى 

وللحد من تضارب مواعيد الصفوف    األقص ى،د  حالاملعهد إلى    قاعاتلزيادة استخدام    ،ساعات اليوم قدر اإلمكان

اجتماعات محددة ودورية لهيئة التدريس على  ب  السماحإضافة إلى    ،غداء  استراحاتأخذ    في  يرغبون للطالب الذين  

 .كافةعهد  املمستوى البرنامج والكلية و 

 : املواعيد برمجةأولوية  في تعتمدالعوامل واملعايير التي  الشاملة غير تحدد القائمة التالية  -5

تسهيل تقدم  ل املقررات  هذه  مثليتعين تقديم  عندما، املرافقة واملقررات الشروط األساسية للمقررات  •

 . االطالب أكاديمي  

ا  إذقاعد،  امل وعددحجم الصف  • ا أولوية على األصغر حجم  الحصول على  فييكون للصف األكبر حجم 

 أكبر.  ة دراسي قاعات

 خاصة.  تكنولوجياتفق أو اإلى مر  الحاجة  •

 والعطل، واستراحات الغداء.  ،جازاتاإل  •

 متطلبات الكلية واالحتياجات الخاصة.  •

سياساتها األكاديمية املنشورة في موقعها اإللكتروني أثناء صياغة سياسة املعهد  والتي استفدنا من مراجعة ، جامعة سايمن فريزر يعرب معهد الدوحة عن امتنانه ل*

 جدولة املقررات. الخاصة ب

 

 


