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السياسات األكاديمية
رقم تعريف الطالب وبطاقة التعريف

مقدمة
يعتمد معهد الدوحة نظاما معينا لتعريف الطالب من أجل تنظيم سجالتهم الدائمة ،مثل السجل الدراس ي والتسجيل،
وتقارير الدرجات ،وشهادات التسجيل ،وحسابات الطالب ،وما إلى ذلك .ويعرف هذا النظام برقم تعريف الطالب ،وهو
مطلوب عند قيام الطالب بأي استفسارات .ويخصص رقم تعريف فريد ودائم لكل طالب ،عند تقدمه بطلب االلتحاق
بمعهد الدوحة.

بيان السياسة
تخصيص رقم التعريف:
يحصل كل طالب على رقم تعريف مكون من  8أرقام ،ويوجد على 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 ،وثانيهما رقم تسلسلي خاص
بالطالب في هذه السنة.
 4أرقام لترقيم الطالب

Item

 4أرقام لسنة التقدم
بطلب االلتحاق باملعهد

1

0

0

0

5

1

0

2

Ex:

مثال)20150001( :

سياسة بطاقة تعريف الطالب:
 .1تحمل بطاقة التعريف صورة الطالب ،واسمه ،ورقم التعريف ،وكليته ،وبرنامجه الدراس ي ،وختم الصالحية.
ويجب تجديد صالحية كل بطاقة مع بداية كل فصل دراس ي في إدارة التسجيل وشؤون الطالب بعد إنهاء عملية
التسجيل.
 .2يحصل الطالب على بطاقة التعريف أثناء أسبوع التوجيه قبل بداية الفصل الدراس ي األول في معهد الدوحة.
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 .3يجب أن تكون صورة البطاقة حديثة (بحد أقص ى  3أشهر)؛ بحيث يطلب من األفراد التخلي عما ال يستخدمونه
بصورة منتظمة (كالنظارات الطبية التي يسمح بها طاملا كان الطالب يضعها بانتظام).
 .4تتيح بطاقة الطالب الحصول على الخدمات والدخول إلى عدة منشآت في الحرم الجامعي؛ بما في ذلك الصفوف
الدراسية ،ومركز الطالب ،والعيادة ،وقاعات الطعام ،وما إلى ذلك.
 .5على الطالب أن يقدم بطاقته إذا طلب منه ذلك أي من موظفي معهد الدوحة (األساتذة ،أو املوظفون اإلداريون،
أو ما إلى ذلك) ،أو حراس األمن.
ُ
يجري إصدار بطاقة الطالب مجانا .ولكن إذا تلفت أو فقدت أو ُسرقت ،تفرض رسوم جزائية من أجل استبدالها ببطاقة
جديدة

رقم تعريف الطالب وبطاقة التعريف– السياسات األكاديمية () 4

•

أخر تحديث :تشرين أول/أكتوبر .2015

