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المصدر/السلطة:

مت تطوير هذه ال�سيا�سة وما حتتويه من اجراءات عن طريق مكتب نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا، 

ومتت مراجعتها عن طريق مكتب الدرا�سات العليا.  يكون مكتب الدرا�سات العليا م�سوؤوالً عن املتابعة واال�رشاف على 

تنفيذ هذه ال�سيا�سة واالإجراءات املرفقة.

الهدف:

تهدف هذه ال�سيا�سة اىل اإقامة وتطبيق �سيا�سة واجراءات وا�سحة للدرا�سات العليا. 

المطلعون على هذه السياسة: 

 الرئي�س 

 نائب الرئي�س

 امل�ست�سار القانوين

 العميد

 العمداء امل�ساعدين للبحث والدرا�سات العليا

 املديرون وروؤ�ساء االأق�سام

وصف السياسة: 

ت�سف هذه ال�سيا�سة املعايري اخلا�سة بالدرا�سات العليا يف جامعة قطر والتي ت�سمل؛ تنظيم مكتب الدرا�سات العليا، 

الدرجات العلمية للدرا�سات العليا، نظام الدرا�سة ومتطلبات التخرج، العبء االأكادميي، الدرا�سة باخلارج، الطلبة 

الزائرون، و�سع معايري لطرح الربامج اجلديدة، القبول يف الدرا�سات العليا، االن�سحاب واالنقطاع والتحويل، التنبيه 

واالإنذار وطي القيد واإلغاء القيد، نظام التقييم باالإ�سافة اىل االإ�رشاف وجلان املناق�سة. 

 اأع�ساء هيئة التدري�س

 املوظفون املكلفون باملحا�سبة اأو بال�رشف

 طلبة الدرا�سات العليا

 املوظفني باإدارة �سئون الطالب

 كل املوظفني
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الرؤية: 

تهدف الدرا�سات العليا بجامعة قطر اإىل تعزيز التعليم العايل املتميز، الذي يرعى االكت�ساف واالبتكار والتميز البحثي 

والتعليمي؛ لتكون جامعة قطر رائدة للدرا�سات العليا يف املنطقة، ومواكبة لالجتاهات وامل�ستجدات العاملية.

الرسالة:

تربز ر�سالة الدرا�سات العليا يف جامعة قطر من خالل تعزيز التمّيز يف التعليم، وتنمية التجربة االإيجابية لطلبة 

الدرا�سات العليا، ودعم االبتكار يف البحث؛ ليكون منارة للتميز املوؤ�س�سي وتقدمي االأفراد الذين ي�سهمون يف حت�سني 

وتلبية احتياجات املجتمع.

المادة األولى:



الباب الثاني: 
تنظيم مكتب 

الدراسات العليا
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المادة الثانية:
يتوىل نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا من خالل مكتب الدرا�سات العليا االإ�رشاف   -

على جميع برامج الدرا�سات العليا باجلامعة، والتن�سيق فيما بينها، والتو�سية باملوافقة عليها، ومراجعتها 

وتقوميها مبا ي�سمن جودتها وتطويرها، وكذلك اال�رشاف على قبول طالب الدرا�سات العليا، وت�سجيلهم، والتاأكد 

من اجتيازهم متطلبات الدرجة، ومتطلبات التخرج قبل تخرجهم، باالإ�سافة اىل النظر يف الطعون والتظلمات 

اخلا�سة بهم ومتابعتها مع جلان البت يف التظلمات، واالإ�رشاف على التنمية االأكادميية واملهنية لطلبة 

الدرا�سات العليا واأ�ساتذة الدرا�سات العليا. 

يتكون مكتب الدرا�سات العليا من: عميد الدرا�سات العليا، والعميد امل�سارك للدرا�سات العليا، والعميد   -

امل�ساعد للدرا�سات العليا ل�سوؤون الطالب، ثم الفريق امل�ساعد لهم.

المادة الثانية:
تكون ملكتب الدرا�سات العليا جلنة تخت�س بالنظر يف جميع االأمور املتعلقة بالدرا�سات العليا   .1

باجلامعة ومدتها عاميني اأكادمييني. وت�سكل جلنة الدرا�سات العليا على النحو االآتي:

عميد الدرا�سات العليا وله رئا�سة اللجنة. 	•

العميد امل�سارك للدرا�سات العليا.  	•

العميد امل�ساعد للدرا�سات العليا ل�سوؤون الطالب. 	•

العمداء امل�ساعدون للبحث والدرا�سات العليا يف الكليات. 	•

ممثل عن املراكز البحثية باجلامعة )ير�سح من قبل نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات  	•

العليا(.
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ممثل من مكتب نائب رئي�س اجلامعة لل�سئون االأكادميية. 	•

ممثل من مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سئون الطالب. 	•

تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئي�س اللجنة مرة كل �سهر على االأقل، وُتعد قرارات اللجنة ال�سادرة   .2

ذات �سفة ا�سرت�ساديه، وللجنة اإمكانية ت�سكيل جلان فرعية؛ دائمة اأو موؤقتة، من بني اأع�سائها اأو من غريهم 

لدرا�سة ما تكلفهم به اللجنة.

تخت�س جلنة الدرا�سات العليا بدرا�سة املو�سوعات يف حدود اخت�سا�سها ووفق ما تق�سي به هذه   .3

ال�سيا�سة، ولها على االأخ�س ما ياأتي: 

مراجعة �سيا�سة الدرا�سات العليا واإجراءاتها، ثم تطويرها. 	•

درا�سة طلبات احل�سول على جوائز الدرا�سات العليا، وتقييمها، ثم اإ�سدار تو�سيات يف �ساأنها. 	•

التو�سية با�ستحداث برامج جديدة للدرا�سات العليا. 	•

النظر يف الربامج اجلديدة للدرا�سات العليا، ومتابعة مراحل التقييم الداخلي واخلارجي لها. 	•

مراجعة التعديالت املتعلقة بتقييم الربامج القائمة، واإ�سدار تو�سيات ب�ساأنها. 	•

ا�ستعرا�س حلول للم�سائل املتعلقة بالدرا�سات العليا، واقرتاح حلول يف �ساأنها. 	•

تقدمي امل�سورة يف �ساأن تطوير الربامج والت�سويق لها. 	•

حتديد القوا�سم امل�سرتكة بني الربامج، وتقدمي التو�سيات التي تعزز التعاون لت�سجيع  	•

االجتاهات البينية يف برامج الدرا�سات العليا.

امل�ساركة يف و�سع االإطار اال�سرتاتيجي للدرا�سات العليا بطريقة تتفق مع اخلطة اال�سرتاتيجية  	•

واالأكادميية والبحثية للجامعة.
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مراجعة اإجراءات القبول والت�سجيل والتخرج لطلبة الدرا�سات العليا، واإ�سدار تو�سيات ب�ساأنها 	•

مراجعة اإجراءات الطعون والتظلمات التي يقدمها طلبة الدرا�سات العليا والبت فيها. 	•

مراجعة خطط التنمية االأكادميية واملهنية لطلبة الدرا�سات العليا واأ�ساتذة الدرا�سات العليا،  	•

واإ�سدار تو�سيات ب�ساأنها.



الباب الثالث: 
الدرجات العلمية 
للدراسات العليا             
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المادة الرابعة:
متنح جامعة قطر الدرجات العلمية املبينة اأدناه، بناًء على موافقة جمل�س اأمناء جامعة قطر وتو�سية جلنة الدرا�سات 

العليا وجلنة االإدارة التنفيذية للجامعة، وهي: 

الدبلوم )دبلوم عايل(.   .1

درجة دكتور �سيدلة  .2

املاج�ستري.   .3

الدكتوراه.   .4

المادة الخامسة:
ميكن ا�ستحداث درجات علمية، وبرامج جديدة ذات طبيعة خا�سة تخدم جهات اأخرى حملية اأو دولية اأو بال�رشاكة 

معها، مبا يتفق مع لوائح وقوانني التعليم العايل بدولة قطر و�سيا�سات جامعة قطر وموافقة جمل�س االأمناء.

 المادة السادسة:
الدرجة العلمية امل�سرتكة: هي درجة درا�سات عليا، متنح من موؤ�س�ستني اأكادمييتني، اأو موؤ�س�سة   -

اأكادميية ومركز اأكادميي، اأو موؤ�س�سة اأكادميية وهيئة دولية متخ�س�سة، يف م�سار درا�سي خا�س، بحيث يكمل 

الطالب عدد ال�ساعات املعتمدة التي تخول لكال الطرفني منح الدرجة العلمية امل�سرتكة مع االعرتاف املتبادل 

بال�ساعات االأكادميية من قبل املوؤ�س�ستني، وذلك وفًقا لالأنظمة وال�سيا�سات املعتمدة لدى كل واحد من الطرفني 

امل�سرتكني ووفقاً لالتفاقية املربمة بني الطرفني.
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الدرجة العلمية الثنائية: مينح الطالب امل�سارك يف الدرجة العلمية الثنائية درجتني علميتني يف   -

الدرا�سات العليا بنف�س امل�ستوى و�سهادتني اإحداها من جامعته االأوىل واالأخرى من اجلامعة ال�رشيكة، ومتنح 

من موؤ�س�ستني اأكادمييتني، اأو موؤ�س�سة اأكادميية ومعهد اأكادميي بحيث يكمل الطالب عدد ال�ساعات املعتمدة 

التي تخول لكال الطرفني منح الدرجة العلمية الثنائية، وتكون كل جهة م�سئولة عن الدرجة اخلا�سة بها، وذلك 

وفًقا لالأنظمة املعتمدة لدى كل جهة من الطرفني امل�سرتكني ووفقاً لالتفاقية املربمة بني الطرفني.

المادة السابعة:
يخ�سع نظام الدرجات العلمية امل�سرتكة/ الثنائية اإىل معايري حتفظ لكل موؤ�س�سة تعليمية حقوقها   -

االأكادميية. ويجب مراعاة االآتي:

	حُتدد، يف بداية ال�سنة االأكادميية، اأعداد الطالب املتوقع قبولهم واملوؤ�س�سة التعليمية  	•

امل�ست�سيفة للطالب يف كل ف�سل درا�سي. 

يتفق الطرفان على الية االأ�رشاف وعلى املجاالت البحثية اخلا�سة بر�سائل واأطروحات التخرّج.  	•

المادة الثامنة :
ُت�سّكل جلنة م�سرتكة على م�ستوى املوؤ�س�ستني املانحتني للدرجة العلمية امل�سرتكة/الثنائية؛ وذلك الإعداد املقررات 

الدرا�سية، ومتابعتها، ومتابعة التقدم االأكادميي والبحثي للطلبة امل�سجلني بالربنامج.



الباب الرابع: 
نظام الدراسة  

ومتطلبات التخرج
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المادة التاسعة:
تتنوع املدد الدرا�سية بح�سب اخلطط الدرا�سية لربامج الدرا�سات العليا كما يلي:

الف�سول العادية: مدة الدرا�سة �ستة ع�رش اأ�سبوًعا درا�سياً، ف�سالن درا�سيان )اخلريف والربيع(؛ و�ستة   -

اأ�سابيع درا�سية )الف�سل ال�سيفي الثاين )2((

ف�سول ق�سرية بال�سيف )الف�سل ال�سيفي  االأول والثالث )1،3((: مدة الدرا�سة هي اأربعة اأ�سابيع درا�سية.  -

ف�سل ال�ستاء: مدة الدرا�سة هي اأربعة اأ�سابيع درا�سية خالل اجازة منت�سف العام.  -

ف�سول مكثفة: ت�سمل اي مقررات تدر�س ب�سكل مكثف ومبا ي�سمن االلتزام بعدد �ساعات االت�سال.  -

المادة العاشرة:
حُت�سب املدة الق�سوى، للح�سول على الدرجة العلمية، من بداية القبول يف الربنامج وحتى تاريخ   -

تقدمي الطالب ن�سخة نهائية من الر�سالة اإىل من�سق الربنامج/رئي�س الق�سم اأو من ينوب عنه بعد مناق�ستها، 

باالإ�سافة اإىل ا�ستكمال اأية متطلبات اأخرى للربنامج. ويعترب احلد االأق�سى للح�سول على الدرجة العلمية هو 

�سعف املدة )عدد الف�سول الدرا�سية( التي ال يحق للطالب جتاوزها الإكمال برنامج املاج�ستري اأو الدكتوراه 

)باملقررات الدرا�سية واالأطروحة البحثية( للتخ�س�سات املطروحة يف جامعة قطر

حت�سب فرتات االن�سحاب واالعتذار �سمن هذه الفرتة بينما ال حتت�سب الفرتة اخلا�سة بتاأجيل الدرا�سة   -

 .)admission defer(
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المادة الحادية عشرة:
للح�سول على درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه، من جامعة قطر، يجب على الطالب االنتهاء من متطلبات الربنامج، 

مبعدل تراكمي )GPA 3( على االأقل. وبالن�سبة للطالب املحولني، يجب على اأال يقل عدد ال�ساعات الدرا�سية التي 

يدر�سها الطالب عن �سبعني يف املائة من جممل ال�ساعات املطلوبة للربنامج، ما مل ين�س على غري ذلك يف اتفاقيات 

مع املوؤ�س�سات ذات ال�رشاكة، ويف حالة الربامج التي ت�ستوجب اإعداد ر�سالة اأو اأطروحة، يجب اأن تكون الر�سالة اأو 

االأطروحة م�سجلة يف جامعة قطر.

المادة الثانية عشرة:     
1.  مقررات متهيدية: هي مقررات يتعني على الطالب اأخذها والنجاح فيها قبل متابعة مقررات الربنامج 

املرتبطة، ويحدد الربنامج عدد املقررات التمهيدية الذي يجب على الطالب درا�ستها اإذا دعت احلاجة، ومبا 

يرتبط بخلفيته العلمية. وال حتت�سب هذه املقررات من �سمن درجات الدرا�سات العليا يف مدة ال تزيد على 

ثالثة ف�سول درا�سية متتابعة مع مراعاة اأن يتم اجتياز املقرر التمهيدي يف املرة االأوىل بتقدير ال يقل عن( 

.)GPA 3( وال يقل املعدل الرتاكمي للطالب يف املقررات التمهيدية جمتمعة عن معدل تراكمي ،)جيد

يف حالة عدم اجتياز الطالب املقررات التمهيدية يف املدة املحددة اأو اجتياز املقرر التمهيدي بتقدير   .2

يقل عن( جيد( اأو مبعدل تراكمي يف املقررات التمهيدية جمتمعة يقل)GPA 3(، يتم طي قيد الطالب اكادميياً.

المادة الثالثة عشرة:     

درجة الدبلوم العايل: هي درجة مهنية مُتنح بعد النجاح يف جمموعة من املقررات �سمن تخ�س�س معني، مبا ُيحقُق 

خربة بارزة فيه. ويتاح الت�سجيل يف برامج الدبلوم للطالب احلا�سلني على �سهادة البكالوريو�س اأو ما يعادلها، اأو 
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�سهادة الدرا�سات العليا، وفًقاً ملعايري القبول املحددة يف اجلامعة. ويجب اأالّ يقل عدد ال�ساعات املعتمدة عن 24 

�ساعة من املقررات املعتمدة، واأال تزيد املدة الق�سوى للربنامج عن ثالث �سنوات )3( كما تتمّثل متطلبات التخرّج فيما 

ياأتي:

احل�سول على معدل تراكمي )2.50( على االأقل، عند ا�ستكمال متطلبات الدرجة. اأ ( 

التخرج خالل ثالث �سنوات من تاريخ القبول يف برنامج الدبلوم العايل. ويوؤدي عدم القدرة على  ب ( 

ا�ستكمال الربنامج، خالل الفرتة املحددة، اإىل طي القيد/الف�سل االأكادميي.

ا�ستيفاء جميع املتطلبات االإ�سافية للربنامج – اإن وجدت. ت ( 

المادة الرابعة عشرة:     

درجة املاج�ستري: هي درجة درا�سات عليا اأكادميية، متنح للطالب بعد احل�سول على �سهادة   .1

البكالوريو�س اأو ما يعادلها، وفًقاً ملعايري القبول املحددة يف اجلامعة وعلى ح�سب اخلطة الدرا�سية املعتمدة 

للربنامج، على اأالّ تقل عدد ال�ساعات املعتمدة للربنامج عن )30( �ساعة معتمدة، واأال تزيد املدة الق�سوى 

للربنامج عن اأربع �سنوات )4(، وتتمّثل اأ�سناف درجة املاج�ستري فيما ياأتي:

ماج�ستري: ماج�ستري باملقررات الدرا�سية والر�سالة، على اأال يقل عدد ال�ساعات املعتمدة  	•

املخ�س�سة للر�سالة �سمن اخلطة الدرا�سية عن )6( �ساعات معتمدة.

ماج�ستري مهني: ماج�ستري باملقررات الدرا�سية، على اأال يقل عدد ال�ساعات املعتمدة املخ�ّس�سة  	•

للم�رشوع البحثي �سمن اخلطة الدرا�سية عن )3( �ساعات معتمدة.

ماج�ستري تنفيذي: وهي درجة ماج�ستري من نوع خا�س م�سمم خ�سي�ًساً للمهنيني، ويهدف اإىل  	•

تطوير املهارات املوجودة لدى الدار�سني، باالإ�سافة اإىل املعارف النظرية، على اأن تطرح املقررات وفق 
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جدول زمني معّدل. وقد تكون باملقررات الدرا�سية وم�رشوع تخرج اأو باملقررات الدرا�سية ور�سالة.

2. متطلبات التخرج لدرجة ماج�ستري:

 يجب على الطالب امل�سجل اأن ي�ستويف جميع متطلبات التخرّج االآتية:

ا�ستكمال كل املقررات التي يقت�سي الربنامج اجتيازها اأو ما يعادلها مبعدل عام تراكمي ال  اأ ( 

يقل عن )3.0(.

التخرج خالل اأربع �سنوات من تاريخ القبول يف الربنامج. ويوؤدي عدم القدرة على ا�ستكمال  ب ( 

الربنامج، خالل الفرتة املحددة، اإىل طي القيد/الف�سل االأكادميي.

مناق�سة الر�سالة بنجاح )ماج�ستري باملقررات الدرا�سية والر�سالة( ت ( 

على الطالب الذي اأمتَّ بنجاح �ساعات الر�سالة، اجتياز امتحان »مناق�سة الر�سالة«   

خالل الف�سل االأخري له بنجاح. ومُينح من مل يتمكن من اإكمال متطلب مناق�سة الر�سالة فر�سة 

ثانية ملناق�ستها، ويف حالة عدم اجتياز املناق�سة للمرة الثانية، يطوى قيد الطالب من 

الربنامج ويجوز حتويل الطالب اىل م�سار املاج�ستري املهني )بدون ر�سالة( اإذا ما اأتيح وتوفر 

امل�سار اأو منح الطالب درجة الدبلوم للدرا�سات العليا يف التخ�س�س وذلك بناء على تو�سية 

جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة وموافقة نائب رئي�س 

اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا. ويف هذه احلالة يتم احت�ساب املقررات التي اجتازها 

الطالب �سمن متطلبات درجة املاج�ستري املهني )بدون ر�سالة( اأو  درجة الدبلوم للدرا�سات 

العليا، وي�ستثنى الطالب يف هذه احلالة من �رشط عدد ال�ساعات املحولة وي�سمح له بتحويل 

اأكرث من )9( �ساعات معتمدة.

ث (  تقدمي اإحدى خمرجات البحث االآتية قبل التخرج، وهي:

ن�رش بحث اأو مقالة اأو قبول اأحدهما للن�رش يف جملة علمية حمكمة.  -
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-  ن�رش اأو قبول بحث مرجعي يف جملة علمية حمكمة.

ن�رش اأو قبول ف�سل يف كتاب.  -

خمرجات بحثية اأخرى حتددها الكلية ح�سب التخ�س�س بعد موافقة العميد امل�ساعد   -

للبحث  والدرا�سات العليا، وعميد الكلية، وعميد الدرا�سات العليا.

ج (  ُيقدم اإىل مكتب الدرا�سات العليا، خالل اأوقات التخرج التي ُتنظمها اجلامعة، طلب تخرّج، 

وُيرفق به تقرير ُم�سّدق عليه من كالً من امل�رشف، ومن�سق الربنامج اأو من ينوب عنه، والعميد امل�ساعد 

للبحث والدرا�سات العليا يتعلّق باأ�سالة البحث ومبطابقة الر�سالة للمعايري اخلا�سة باالقتبا�س.

ا�ستيفاء جميع متطلبات الربنامج ان وجدت. ح ( 

ا�ستكمال مراجعة توافق الر�سالة ملعايري التن�سيق واخلطوط، من خالل مكتب الدرا�سات العليا  خ ( 

ك�رشط ال�ستالم �سهادة التخرج.

متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري املهني:  .3

 يجب على الطالب امل�سجل اأن ي�ستويف جميع متطلبات التخرّج االآتية:

ا�ستكمال كل املقررات التي يقت�سي الربنامج اجتيازها مبعدل عام تراكمي ال يقل عن 3.0.  اأ ( 

التخرج خالل اأربع �سنوات من تاريخ القبول يف الربنامج. ويوؤدي عدم القدرة على ا�ستكمال  ب ( 

الربنامج، خالل الفرتة املحددة، اإىل طي القيد/الف�سل االأكادميي.

مناق�سة م�رشوع التخرج بنجاح. ت ( 

تقدمي اإحدى خمرجات البحث االآتية قبل التخرج، وهي: ث ( 

امل�ساركة مبل�سق بحثي يف موؤمتر يحّكم املل�سقات البحثية.  -

خمرجات بحثية اأخرى حتددها الكلية ح�سب التخ�س�س بعد موافقة العميد امل�ساعد للبحث   -
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متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري التنفيذي:  .4

يجب على الطالب امل�سجل اأن ي�ستويف جميع متطلبات التخرّج االآتية:

ا�ستكمال كل املقررات التي يقت�سي الربنامج اجتيازها، مبعدل عام تراكمي ال يقل عن 3.0،  اأ ( 

مع خربة جيدة وبارزة يحددها الربنامج.

مناق�سة م�رشوع التخرج. ب ( 

يف حالة املاج�ستري التنفيذي امل�سمم بوجود ر�سالة، على الطالب الذي اأمتَّ بنجاح �ساعات  ت ( 

الر�سالة، اجتياز امتحان "مناق�سة الر�سالة" خالل الف�سل االأخري له بنجاح. ومُينح من مل يتمكن من 

اإكمال متطلب مناق�سة الر�سالة فر�سة ثانية ملناق�ستها، ويف حالة عدم اجتياز املناق�سة للمرة الثانية، 

يطوى قيد الطالب من الربنامج.

ُيقدم اإىل مكتب الدرا�سات العليا، خالل اأوقات التخرج التي ُتنظمها اجلامعة، طلب تخرّج،  ث ( 

 وُيرفق

به تقرير ُم�سّدق عليه من كالً من امل�رشف، ومن�سق الربنامج اأو من ينوب عنه، والعميد امل�ساعد للبحث 

يتعلّق باأ�سالة البحث اأو م�رشوع التخرج ومبطابقة الر�سالة اأو م�رشوع  والدرا�سات العليا  

التخرج للمعايري اخلا�سة باالقتبا�س.

ا�ستكمال مراجعة توافق الر�سالة ملعايري التن�سيق واخلطوط، من خالل مكتب الدرا�سات العليا  د ( 

والدرا�سات العليا، وعميد الكلية، وعميد الدرا�سات العليا.

ا�ستيفاء جميع متطلبات الربنامج ان وجدت. ج ( 

ُيقدم اإىل مكتب الدرا�سات العليا، خالل اأوقات التخرج التي ُتنظمها اجلامعة، طلب تخرّج،  ح ( 

وُيرفق به تقرير ُم�سّدق عليه من كالً من امل�رشف، ومن�سق الربنامج اأو من ينوب عنه، والعميد امل�ساعد 

للبحث والدرا�سات العليا يتعلّق باأ�سالة م�رشوع التخرج ومبطابقته للمعايري اخلا�سة باالقتبا�س.
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ك�رشط ال�ستالم �سهادة التخرج.

ا�ستيفاء جميع املتطلبات االإ�سافية للربنامج – اإن وجدت. ج ( 

المادة الخامسة عشرة:     

الدرجة املزدوجة )امل�سار ال�رشيع(: هي درجة مزدوجة تعطي الفر�سة للطالب كي يح�سل على   -1

�سهادتي؛ البكالوريو�س واملاج�ستري، يف م�سار درا�سي �رشيع، �رشيطة اأن يكمل الطالب ما ال يقل عن 75% من 

ال�ساعة املعتمدة يف برنامج البكالوريو�س مبعدل تراكمي ال يقل عن )3.0( قبل االلتحاق بربنامج املاج�ستري.

يخ�سع طالب الدرجة املزدوجة ل�سيا�سات وملقايي�س التقدم االأكادميي التي ترتبط بت�سنيف املقرر   -2

املعني �سمن مقررات البكالوريو�س اأو مقررات الدرا�سات العليا. 

على الطالب ا�ستكمال متطلبات درجة البكالوريو�س قبل ان يكون موؤهاًل للرت�ّسح ملن�سب م�ساعد   -3

درا�سات عليا.

متطلبات التخرج للدرجة املزدوجة )امل�سار ال�رشيع(:  -4

يجب على طالب الدرجة املزدوجة ا�ستيفاء جميع متطلبات كل من درجة البكالوريو�س  اأ ( 

ودرجة املاج�ستري مًعا عند التخرج. 

قد ي�سمح للطالب بنقل ما ال يزيد عن عدد )6( �ساعات معتمدة من برنامج املاج�ستري  ب ( 

واحت�سابها �سمن برنامج البكالوريو�س. ويجب ان تعرف هذه ال�ساعات واملقررات املرتبطة يف املقرتح 

اخلا�س  بالربنامج.

احل�سول على ما ال يقل عن )3.0( كمعدل تراكمي ملقررات درجة املاج�ستري املطروحة يف  ت ( 

جامعة قطر وللمقررات املحولة.
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ُيعتمد ح�سول الطالب على كل درجٍة على حدة. ويف كل احلاالت، ال مُتنح درجة املاج�ستري  ث ( 

قبل ح�سول الطالب على درجة البكالوريو�س.

يبقى الطالُب م�سنًفا )طالب بكالوريو�س( اإىل اأن ُت�ستكمل جميع متطلبات درجة البكالوريو�س،  ج ( 

وبعد ا�ستكماله تلك املتطلبات، يتحّول ت�سنيفه اإىل )طالب درا�سات عليا(.

ا�ستيفاء جميع املتطلبات االإ�سافية للربنامج – اإن وجدت. ح ( 

على الطالب ا�ستكمال كافة متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري بح�سب امل�سار الذي اختاره،  خ ( 

�سواء اأكان باملقررات الدرا�سية والر�سالة اأم كان باملقررات الدرا�سية فح�سب، كما �سبق ذكره. 

يجب اأال تزيد فرتة ا�ستكمال متطلبات الدرجة املزدوجة )امل�سار ال�رشيع( عن ثماين �سنوات. د ( 

يح�سل الطالب الذي ين�سحب من برنامج الدرجة املزدوجة )الربنامج ال�رشيع(، بعد اإكمال  ذ ( 

متطلبات درجة البكالوريو�س وقبل ا�ستكمال متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري، على �سهادة 

البكالوريو�س. وعلى الطالب الذي يرغب الحًقا يف ا�ستكمال متطلبات درجة املاج�ستري، التقدم بطلب 

قبول جديد. ويجوز له بعد ذلك ا�ستكمال بقية متطلبات درجة املاج�ستري. ويجب اأال تزيد الفرتة 

الزمنية الفا�سلة بني االن�سحاب والقبول اجلديد عن �سنة اأكادميية واحدة.

المادة السادسة عشرة:     

درجة دكتوراه يف الفل�سفة: هي درجة درا�سات عليا اأكادميية، متنح للطالب يف تخ�س�س معني بعد   -1

احل�سول على �سهادة ماج�ستري اأو املاج�ستري املهني وفًقاً ملعايري القبول املحددة يف اجلامعة، على اأالّ يقل 

عدد ال�ساعات الدرا�سية عن )60( �ساعة معتمدة. وتنق�سم درجات الدكتوراه اإىل االأ�سناف التالية:
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دكتوراه باملقررات الدرا�سية واالأطروحة البحثية، على اأال يقل عدد ال�ساعات املخ�س�سة  	•

للر�سالة عن )30( �ساعة معتمدة من اخلطة الدرا�سية، وعلى اأالّ تقل مدة الدرا�سة عن )4( اأربع �سنوات، 

واأالّ تزيد املدة الق�سوى للربنامج عن )8( ثمان �سنوات.

دكتوراه باالأطروحة البحثية )امل�سار البحثي(، على اأال يقل عدد ال�ساعات املخ�س�سة للر�سالة  	•

عن )40( �ساعة معتمدة من اخلطة الدرا�سية، واأال يقل عدد ال�ساعات املخ�س�سة للمقررات الدرا�سية 

عن )9( �ساعات درا�سية معتمدة، واأالّ تقّل مدة الدرا�سة عن )3( ثالث �سنوات، واأال تزيد املدة الق�سوى 

للربنامج عن )5( خم�س �سنوات.

متطلبات التخرّج لدرجة الدكتوراه:  .2

يجب على الطالب امل�سجل يف برنامج الدكتوراه، اأن ي�ستويف جميع متطلبات التخرّج االآتية: 	•

ا�ستكمال كل املقررات التي يقت�سي الربنامج اجتيازها مبعدل عام تراكمي ال يقل عن )3.0(.  اأ ( 

اجتياز االختبار ال�سامل. ب ( 

اجتياز اختبار الرت�سيح. ت ( 

مناق�سة االأطروحة بنجاح. ث ( 

على الطالب الذي اأمتَّ بنجاح �ساعات الر�سالة، اجتياز امتحان "مناق�سة االأطروحة"   

خالل الف�سل االأخري له بنجاح. ومُينح من مل يتمكن من اإكمال متطلب مناق�سة االأطروحة 

فر�سة ثانية ملناق�ستها، ويف حالة عدم اجتياز املناق�سة للمرة الثانية، يطوى قيد الطالب من 

الربنامج.

ميكن للجنة املناق�سة، بعد تقييم حمتوى االأطروحة، اأن ترى اأنها ال ترقي اإىل امل�ستوى   

املطلوب ملنح درجة الدكتوراه، ويجوز اأن تو�سي بـ:
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اأ (  بح�سول الطالب على درجة املاج�ستري يف التخ�س�س بناء على ما اجتازه الطالب 

من مقررات مبرحلة الدكتوراه وا�ستيفاء متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري وذلك بناء 

على تو�سية جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة 

وموافقة نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا.

ب (  اأو التحويل على برنامج املاج�ستري املقابل اإذا ما اأتيح وتوفر امل�سار، 

واحل�سول على درجة املاج�ستري وذلك بعد ا�ستيفاء متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري 

وذلك بناء على تو�سية جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا 

باجلامعة وموافقة نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا. ويف هذه احلالة 

تعادل املقررات التي امت الطالب درا�ستها يف برنامج الدكتوراه مبا يتنا�سب مع اخلطة 

الدرا�سية لربنامج املاج�ستري املقابل يف التخ�س�س وحت�سب �سمن متطلبات التخرج 

لدرجة املاج�ستري. وي�ستثنى الطالب يف هذه احلالة من �رشط عدد ال�ساعات املحولة 

وي�سمح له بتحويل اأكرث من )9( �ساعات معتمدة.

يوؤدي الغياب عن االختبار، من دون عذر مقبول، اإىل الر�سوب يف االختبار تلقائيًّا. 	•

ي�سمح للطالب الذي اجتاز االختبار ال�سامل بالت�سجيل مبقرر االأطروحة يف الف�سل الدرا�سي التايل. 	•

تقدمي اإحدى املخرجات االأتية: ج ( 

ن�رش ورقة بحثية، اأو ما ال يقل عن مقالة يف جملة علمية حمكمة، اأو قبول اأّي منهما   -

للن�رش، بالن�سبة للم�سار اخلا�س بالدكتوراه )املقررات الدرا�سية واالأطروحة البحثية(.

-  ن�رش ورقتني بحثّيتني اأو ما ال يقل عن مقالني يف جمالت علمية حمكمة، اأو قبولهما 

للن�رش، بالن�سبة للم�سار اخلا�س بالدكتوراه )امل�سار البحثي(.

تقدمي اإحدى خمرجات البحث االآتية قبل التخرج وهي: ح ( 
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ن�رش اأو قبول بحث مرجعي يف جملة علمية حمكمة.  -

ن�رش كتاب اأو ف�سل يف كتاب اأو قبوله للن�رش.  -

ن�رش ملخ�س اأو بحث مفهر�س �سمن موؤمتر حمّكم اأو قبول اأّي منهما.  -

خمرجات بحثية اأخرى حتددها الكلية ح�سب التخ�س�س.  -

ُيقدم اإىل مكتب الدرا�سات العليا، خالل اأوقات التخرج التي ُتنظمها اجلامعة، طلب تخرّج،  خ ( 

وُيرفق به تقرير ُم�سّدق عليه من كالً من امل�رشف، ومن�سق الربنامج اأو من ينوب عنه، والعميد امل�ساعد 

للبحث والدرا�سات العليا يتعلّق باأ�سالة االأطروحة ومبطابقتها للمعايري اخلا�سة باالقتبا�س.

ا�ستكمال مراجعة توافق االأطروحة ملعايري التن�سيق واخلطوط، من خالل مكتب الدرا�سات  ذ ( 

العليا ك�رشط ال�ستالم �سهادة التخرج.

ا�ستيفاء جميع املتطلبات االإ�سافية للربنامج – اإن وجدت. د ( 

االختبار ال�سامل  .3

ُي�سّمم االختبار ال�سامل من اأجل تقييم القدرة اال�ستيعابية للطالب، فيما يتعلق باالأ�سا�سيات املعرفية  	•

املرتبطة مبجال درا�سته، باالإ�سافة اإىل قدراته التحليلية للمراجع العلمية املرتبطة بهذا املجال؛ ويجب على 

طالب درجة الدكتوراه اجتيازه.

يعقد االختبار ال�سامل يف نهاية اآخر ف�سل درا�سي للمواد امل�سجل بها الطالب يف برنامج الدرا�سات  	•

العليا بجامعة قطر.

يقوم العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا بت�سكيل جلنة االختبار ال�سامل بالتن�سيق مع الربنامج  	•

ورفعها مع ا�سم الطالب/الطالب اىل مكتب الدرا�سات العليا يف بداية اآخر ف�سل درا�سي للمواد امل�سجل بها 

الطالب/الطالب يف برنامج الدرا�سات العليا)الدكتوراه( بجامعة قطر.
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يجب اأن تتكون )جلنة االختبار ال�سامل( على االأقل من )3( اأع�ساء من الهيئة التدري�سية يف التخ�س�س،  	•

وممن يتمّتعون بحق الت�سويت، ويف�ّسل اأن يكونوا حا�سلني على �سفة ع�سو هيئة تدري�س الدرا�سات العليا 

وعلى �سفة م�رشف رئي�س للر�سائل اأو االأطروحات.

ت�سند رئا�سة )جلنة االختبار ال�سامل( اإىل ع�سو خارجي عن الربنامج ال يتمتع بحق الت�سويت، ويّت�سم  	•

باحلياد، ويعمل على احرتام املعايري اجلامعية. ويكون )رئي�س اللجنة( م�سوؤواًل عن تقدمي النموذج املوّقع 

لتقرير االختبار ال�سامل اإىل مكتب العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا فــي فتــرة ال تتعدى اأ�سبوعاً 

واحداً مــن تاريــخ االمتحــان. وتقــرر اللجنــة و�ســع الطالــب فــي اإحــدى الفئتيــن »ناجــح«، اأو »غيــر 

ناجــح«

على مكتب العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا تقدمي النموذج املوّقع لتقرير االختبار ال�سامل  	•

اىل مكتب الدرا�سات العليا، فــي فتــرة ال تتعدى ع�رشة )10( اأيام مــن تاريــخ االمتحــان اإىل مكتب الدرا�سات 

العليا.

ا، ح�سب االتفاق املربم بني الطالب وامل�رشف اأو من�سق  قد يكون االختبار ال�سامل كتابيًّاً و/اأو �سفويًّ 	•

الربنامج والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا.

على طالب الدكتوراه النجاح يف االختبار ال�سامل يف موعد اأق�ساه ف�سل بعد نهاية الف�سل االأخري الذي  	•

تطرح فيه مقررات عليه وقبل نهاية الت�سجيل يف الف�سل التايل.

ي�سمح للطالب مبحاولتني للنجاح يف االختبار كحد اأق�سى. 	•

ُيق�سى اأكادمييًّا ويطوى قيده من برنامج الدكتوراه كل طالب ف�سل مرّتني يف اجتياز االختبار ال�سامل،  	•

وال يجوز الطعن يف نتائج االختبار. وميكن للجنة االختبار يف هذه احلالة اأن تو�سي بــ: 

بح�سول الطالب على درجة املاج�ستري يف التخ�س�س بناء على ما اجتازه الطالب من مقررات  اأ ( 

مبرحلة الدكتوراه وا�ستيفاء متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري وذلك بناء على موافقة الربنامج 
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وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة وموافقة نائب رئي�س 

اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا.

ب (  اأو التحويل على برنامج املاج�ستري املقابل، واحل�سول على درجة املاج�ستري وذلك بعد 

ا�ستيفاء متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري وذلك بناء على موافقة الربنامج وتو�سية جلنة الدرا�سات 

العليا بالكلية وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة وموافقة نائب رئي�س اجلامعة للبحث 

والدرا�سات العليا. ويف هذه احلالة تعادل املقررات التي امت الطالب درا�ستها يف برنامج الدكتوراه 

مبا يتنا�سب مع اخلطة الدرا�سية لربنامج املاج�ستري املقابل يف التخ�س�س وحت�سب �سمن متطلبات 

التخرج لدرجة املاج�ستري. وي�ستثنى الطالب يف هذه احلالة من �رشط عدد ال�ساعات املحولة وي�سمح 

له بتحويل اأكرث من )9( �ساعات معتمدة.

يوؤدي الغياب عن االختبار، من دون عذر مقبول، اإىل الر�سوب يف االختبار تلقائيًّا. 	•

ي�سمح للطالب الذي اجتاز االختبار ال�سامل بالت�سجيل مبقرر االأطروحة يف الف�سل الدرا�سي التايل. 	•

اختبار الرت�سيح للدكتوراه:  .4

يجب على الطالب الت�سجيل مبقرر االأطروحة بعد اجتيازه االختبار ال�سامل مبا�رشة. وبعد م�سي ف�سل  	•

درا�سي على ت�سجيل مقرر الر�سالة، يجب على الطالب اجتياز امتحان الرت�سيح.

يجب اأن تتكون جلنة اختبار الرت�سيح من جلنة االأ�رشاف على الطالب باالإ�سافة اىل ع�سو خارجي  	•

ير�سح من الهيئة التدري�سية يف التخ�س�س اأو يف املجال البحثي ويف�ّسل اأن يكونوا حا�سل على �سفة )ع�سو 

هيئة تدري�س الدرا�سات العليا( وعلى �سفة م�رشف رئي�س لالأطروحات وتكون اللجنة على االأقل من )3( اأع�ساء 

ممن يتمّتعون بحق الت�سويت.

ت�سند رئا�سة جلنة اختبار الرت�سيح اإىل ع�سو خارجي عن الربنامج ال يتمتع بحق الت�سويت، ويّت�سم  	•

باحلياد، ويعمل على احرتام املعايري اجلامعية. ويكون رئي�س اللجنة م�سوؤواًل عن تقدمي النموذج املوّقع لتقرير 
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اختبار الرت�سيح اإىل مكتب العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا فــي فتــرة ال تتعدى اأ�سبوعاً واحداً مــن 

تاريــخ االمتحــان.

على مكتب العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا تقدمي النموذج املوّقع لتقرير اختبار الرت�سيح،  	•

فــي فتــرة ال تتعدى ع�رشة )10( اأيام مــن تاريــخ االمتحــان اإىل مكتب الدرا�سات العليا.

يجب على طالب الدكتوراه النجاح يف اختبار الرت�سيح من اأجل قبوله لال�ستمرار بربنامج الدكتوراه.  	•

ويعد تقييم التقّدم يف الرت�سيح حدًثا فارًقا يتيح للجنة االإ�رشاف حتديد املعدل اخلا�س لتقدم الطالب يف 

البحث وقيا�سه؛ ومن َثم ال�سماح له باال�ستمرار للح�سول على درجة الدكتوراه.

يتكون اختبار الرت�سيح من ثالثة اأجزاء رئي�سة:

ُيعّد الطالب، من اأطروحته، ثالثة ف�سول )قد ت�سمل الف�سول ح�سب التخ�س�س: مقدمة البحث،   .1

واخللفية العلمية، والبحث املرجعي، باالإ�سافة اإىل املنهجية العلمية يف جمع البيانات اخلا�سة 

باملقرتح البحثي اخلا�س باالأطروحة( ويقدمها للجنة االختبار قبل اأ�سبوع من عقد االمتحان.

ا خلطة العمل اخلا�سة باالأطروحة. ُينجز الطالب عر�سً  .2

ُتناق�س اللجنُة الطالب للتاأكد من املحتوى املعريف اخلا�س به، ومدى اإملامه مبو�سوع البحث   .3

واخللفية العلمية املتعلقة به، كما تقوم اللجنة بتقييم اخللفية العلمية للطالب، ومدي عمق اإملامه 

بالتخ�س�س العلمي، وقدرته على القيام ببحث يعك�س االأ�سالة واالإبداع، وتقــرر اللجنــة و�ســع 

الطالــب فــي اإحــدى الفئتيــن »ناجــح«، اأو »غيــر ناجــح«

ي�سمح للطالب مبحاولتني للنجاح يف االختبار كحد اأق�سى. 	•

ُيق�سى اأكادمييًّا ويطوى قيده من برنامج الدكتوراه كل طالب ف�سل مرّتني يف اجتياز اختبار الرت�سيح،  	•

وال يجوز الطعن يف نتائج االختبار. قد ي�سمح للطالب بناء على تو�سية جلنة االختبار- يف هذه احلال- 
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التحويل على برنامج املاج�ستري املقابل، واحل�سول على درجة املاج�ستري وذلك بعد ا�ستيفاء متطلبات التخرج 

لدرجة املاج�ستري وذلك بناء على موافقة الربنامج وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وتو�سية جلنة 

الدرا�سات العليا باجلامعة وموافقة نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا. ويف هذه احلالة تعادل 

املقررات التي امت الطالب درا�ستها يف برنامج الدكتوراه مبا يتنا�سب مع اخلطة الدرا�سية لربنامج املاج�ستري 

املقابل يف التخ�س�س وحت�سب �سمن متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري. وي�ستثنى الطالب يف هذه احلالة من 

�رشط عدد ال�ساعات املحولة وي�سمح له بتحويل اأكرث من )9( �ساعات معتمدة.

يوؤدي الغياب عن االختبار، من دون عذر مقبول، اإىل الر�سوب يف االختبار تلقائيًّا. 	•

المادة السابعة عشرة:     

�سهادة الدرا�سات العليا: هي دبلوم غري اأكادميي؛ و�سع لُيلبي احتياجات املخت�سني الذين يبحثون عن   .1

�سبل لتو�سيع مداركهم ومهاراتهم التقنية وتقويتها، من دون االلتزام بدرجة علمية يف الدرا�سات العليا. وتدل 

�سهادة الدرا�سات العليا على اأن الطالب ح�سل على جملة من املعارف املتخ�س�سة. 

ومتنح للطالب بعد احل�سول على �سهادة البكالوريو�س اأو ما يعادلها، وفًقاً ملعايري القبول املحددة يف 

اجلامعة وعلى ح�سب اخلطة الدرا�سية املعتمدة للربنامج، على اأالّ تقل عدد ال�ساعات املعتمدة للربنامج عن 

)9( �ساعات معتمدة، واأال تزيد املدة الق�سوى للربنامج عن �سنتان )2(.

تت�سّكل هيكلة برامج �سهادة الدرا�سات العليا مما ياأتي:  .2

مقررات �سهادة الدرا�سات العليا التي ميكن اأن تكون تخ�س�سية اأو بينية. 	•

اإذا كانت �سهادة الدرا�سات العليا ذات طابع بيني جتمع عدًدا من التخ�س�سات اأو الربامج،  	•

يجب اأن جتيز جميع الربامج ذات العالقة هذه ال�سهادة، ويقوم مكتب الدرا�سات العليا بالتن�سيق بينها، 
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واال�رشاف على الربنامج من خالل جلنة م�سكلة من التخ�س�سات ذات ال�سلة.

يجب اأن توافق جميع املقررات املطروحة يف برنامج �سهادة الدرا�سات العليا م�ستوى مقررات  	•

الدرا�سات العليا. كما يجب اأن ت�سمم برامج �سهادة الدرا�سات العليا بحيث ت�ستفيد من امل�سادر 

املتوفرة، من دون اإ�سافة اأية اأعباء اأخرى على الربامج االأكادميية.

	ال يعد القبول يف برنامج �سهادة الدرا�سات العليا موؤهاًل كافًيا للتقدم لربامج الدرا�سات العليا  	•

على م�ستوى الدبلوم العايل، املاج�ستري اأو الدكتوراه، بل يجب اأن ي�ستويف الطالب املعايري االأخرى 

للقبول، تلك التي حتددها تلك الربامج.

يجب اأن يتوفر يف الطالب الذي اأمت برنامج �سهادة الدرا�سات العليا ويرغب يف التقّدم للقبول يف اأحد برامج   .3

الدرا�سات العليا )املاج�ستري(، اأحد ال�رشوط التالية:

احل�سول على درجة البكالوريو�س اأو اأعلى من اإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل املعتمدة، ومبعدل   

تراكمي ال يقل عن )2.8( للقبول يف برنامج ماج�ستري.

احل�سول على درجة البكالوريو�س اأو اأعلى من اإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل املعتمدة، ومبعدل   

تراكمي يقل عن )2.8( مع اإمتام �سهادة الدرا�سات العليا بجامعة قطر مبعدل تراكمي ال يقل عن )3.2(.

يتم حت�سيل الر�سوم الدرا�سية ملقررات برنامج �سهادة الدرا�سات العليا باتباع ذات قواعد واالإجراءات املطبقة   .4

يف مقررات الدرا�سات العليا.

5.  يف حال اإمتام �سهادة الدرا�سات العليا مبعدل تراكمي ال يقل عن )3.2( وُقبل يف اأحد برامج املاج�ستري ذات 

ال�سلة بال�سهادة، حُتت�سب مقررات برنامج ال�سهادة من �سمن متطلبات الدرجة العلمية لربنامج املاج�ستري املقابل 

وتدخل �سمن ح�ساب املعدل الرتاكمي لربنامج املاج�ستري اإذا كانت تعادل مقررات املاج�ستري املقابل. وي�ستثنى 

الطالب يف هذه احلالة من �رشط عدد ال�ساعات املحولة وي�سمح له بتحويل اأكرث من )9( �ساعات معتمدة.
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المادة الثامنة عشرة:     

درجة دكتور �سيدلة: هي درجة مهنية يف ال�سيدلة مرتبطة باملمار�سة العملية والتطبيقية لتخ�س�س ال�سيدلة، وهي 

درجة درا�سات عليا متنح للطالب بعد احل�سول على �سهادة البكالوريو�س وفًقا ملعايري القبول املحددة يف اجلامعة، 

على اأن ال يقل عدد ال�ساعات الدرا�سية عن )30( �ساعة درا�سية معتمدة، واأال تقل مدة الدرا�سة عن �سنة واحدة )1(.



الباب الخامس: 
العبء 

األكاديمي
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يعد العبء الدرا�سي الكامل لطالب الدرا�سات العليا املتفرغ هو )9( ت�سع �ساعات معتمدة على االأقل  	•

يف الف�سل االأكادميي العادي ما عدا الربامج القائمة على البحث ))6( �ست �ساعات معتمدة على االأقل( اأو كان 

الطالب م�سجالً للر�سالة اأو االأطروحة.

يعد العبء الدرا�سي لطالب الدرا�سات العليا املتفرغ اجلزئي هو )6( �ستة �ساعات معتمدة وال يقل عن  	•

)3( ثالثة �ساعات معتمدة يف الف�سل االأكادميي العادي.

المادة التاسعة عشر:

ي�سمح لطالب الدرا�سات العليا بت�سجيل )12( �ساعة معتمدة كحد اأق�سى يف كل ف�سل. كما ي�سمح للطالب املقبول يف 

برنامج دكتور ال�سيدلة بنظام الدوام اجلزئي بت�سجيل )18( �ساعة معتمدة كحد اأق�سى من املقررات التمهيدية يف 

كل ف�سل. واحلد االأق�سى امل�سموح به لطالب الدرا�سات العليا للت�سجيل يف ف�سل ال�سيف اأو اأية ف�سول ق�سرية هو )6( 

�ساعات معتمدة ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك بربامج ذات طبيعة خا�سة.

المادة العشرون:

تقت�سي برامج الدكتوراه )باملقررات الدرا�سية واالأطروحة البحثية( يف جامعة قطر الت�سجيل بعبء درا�سي كامل، 

اأي بعدد 9 �ساعات معتمدة على االأقل. ويعد طالب الدكتوراه امل�سجل يف مقرر االأطروحة، الذي اأجنز جميع مقرراته، 

م�ستجيًبا ملتطلب الت�سجيل بنظام العبء الدرا�سي الكامل، حتى ولو �سجل يف اأقل من )9( �ساعات معتمدة. كما يعد 

طالب الدكتوراه بنظام االأطروحة البحثية )امل�سار البحثي( م�ستجيًبا ملتطلب الت�سجيل بنظام العبء الدرا�سي الكامل، 

لو �سجل يف عدد )6( �ساعات معتمدة. وي�سمح نظام الت�سجيل ملقرر االأطروحة بتق�سيم عدد �ساعات االأطروحة.

المادة الواحدة والعشرون:
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ُيعّد طالُب الدكتوراه الذي اجتاز امتحان الرت�سيح، واأنهى كذلك احلد االأدنى املطلوب لل�ساعات املعتمدة املخ�س�سة 

لالأطروحة )30 �ساعة معتمدة بالن�سبة اإىل م�سار املقررات الدرا�سية واالأطروحة البحثية اأو 40 �ساعة معتمدة بالن�سبة 

اإىل امل�سار البحثي( – ُيعد طالًبا، بنظام العبء الدرا�سي الكامل لو �سجل �ساعة واحدة معتمدة لالأطروحة )عدد �سفر 

�ساعة معتمدة( اأو �سجل ملناق�سة االأطروحة.

المادة الثانية والعشرون:

يعد طالب املاج�ستري امل�سجل يف مقرر الر�سالة، الذي اأجنز جميع مقرراته، م�ستجيًبا ملتطلب الت�سجيل بنظام العبء 

الدرا�سي الكامل، حتى ولو �سجل يف اأقل من )9( �ساعات معتمدة اأو �سجل �ساعة واحدة معتمدة للر�سالة )عدد �سفر 

�ساعة معتمدة( اأو �سجل ملناق�سة الر�سالة. وي�سمح نظام الت�سجيل ملقرر الر�سالة بتق�سيم عدد �ساعات الر�سالة.

المادة الثالثة والعشرون:

ُي�سمح لطالب الدرا�سات العليا، الواقع حتت االإنذار االأكادميي، بت�سجيل )6( �ساعات فقط معتمدة كحد اأق�سى، وعليه 

ميكن َعّده طالًبا بنظام العبء الدرا�سي الكامل.

المادة الرابعة والعشرون:
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ي�سمح لطالب الدرا�سات العليا الذي اأكمل مقرًرا بدرجة »جيد« اأو “جيد مرتفع« باإعادة املقرر ملرة واحدة وبحد 

اأق�سى مقررين درا�سيني. كما ي�سمح باإعادة مقرر َر�سب فيه مرة واحدة فقط. ويرتتب على عدم اجتياز املقرر يف املرة 

الثانية، طي قيد الطالب اكادميياً.

المادة السادسة والعشرون:

يف حالة اإعادة مقرر، يحت�سب يف املعّدل الرتاكمي للطالب التقدير االأعلى الذي ح�سل عليه، اإالّ اأّن كل التقديرات التي 

يح�سل عليها الطالب يف مقرر معني، تظهر يف ك�سف درجاته الر�سمي. وال ُيعّدل املعدل الرتاكمي للدرجات بعد منح 

الدرجة االأكادميية حتى لو اأعاد الطالب املقرّر.

المادة السابعة والعشرون:

ُيعّد الطالب الذي ي�سغل وظيفة )م�ساعد درا�سات عليا( طالًبا بنظام العبء الدرا�سي الكامل، اإذا �سجل )9( �ساعات 

معتمدة يف كل ف�سل اأو )18( �ساعة معتمدة يف كل �سنة اأكادميية ومبا يتفق مع املواد الواحدة والع�رشون والثانية 

والع�رشون والثالثة والع�رشون.

المادة الخامسة والعشرون:
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على الطالب الراغب يف اإعادة مقرر توّقف طرحه، اأن يح�سل على موافقة من�سق الربنامج او من ينوب عنه وموافقة 

العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد كالً من عميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا، اأو من ينوب عنهما؛ 

كي ي�سجَل يف مقرر اآخر معادل له، ولكن لي�س لديه العنوان نف�سه اأو رقم املقرر االأ�سلي الوارد يف دليل املقررات، ثم 

ت�ستبدل له درجة املقرر ال�سابق.

المادة الثامنة والعشرون:

ال جتوز اإعادة املقررات ذات االأرقام التعريفية املتطابقة )عنوان ورقم مت�سابه( ولكن لها حمتوى خمتلف باختالف 

الف�سل الدرا�سي املطروح فيه، ومن اأمثلتها: املقررات التي حتتوي على عبارة »درا�سة خا�سة اأو مقرر خا�س«، اإالّ لو 

كانت االإعادة جتعل الطالب يدر�س املحتوى نف�سه للمقرر الذي ر�سب فيه �سابًقا.

المادة التاسعة والعشرون:

يّتفق ترميز املقررات وترقيمها يف جامعة قطر مع املمار�سات املقبولة عامة يف التعليم العايل. حيث تعطي اأرقام 

املقررات دالالت وا�سحة على م�ستوى املخرجات املطلوبة للمقرر.

يجب تعريف املقررات مبعرّفات حرفية رقمية حتتوي رمز املادة، يليه رقم املقرر وفق املعايري االآتية:

رمز املادة: ميثل االخت�سار الر�سمي امل�ستخدم لالإ�سارة اإىل التخ�س�س، الربنامج، امل�سار وامل�سار   .1

الفرعي يف نظام ترقيم املقرر.

كل مقرر يجب اأن يكون م�سبوقا باأربعة رموز حرفية لالإ�سارة اإىل التخ�س�س اأو الربنامج   .2

المادة الثالثون:
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ميكن اأن يخ�س�س للربنامج/ التخ�س�س اأكرث من رمز واحد.  .3

ُي�ستعمل رقم ثالثي لالإ�سارة اإىل رقم املقرر. ويرمز اأول رقم اإىل م�ستوى املقرر، وت�ستعمل بقية االأرقام لتعريفات املقرر 

االأخرى. وميكن ا�ستعمال احلروف قبل اأو بعد رقم املقرر لتحديد معيار اأو �رشط معني. ويخ�سع تعديل رمز اأو رقم 

املقرر ل�سيا�سة اجلامعة املخ�س�سة لذلك.

المادة الواحدة والثالثون:

يجب اأن ي�سهم الرقم املخ�س�س ملقرر معنّي يف حتديد فئة الطالب امل�ستفيد من املقرر، ويجب اأن يعك�س الت�سل�سل 

التطور املعريف واملهاري يف املحتوى املدرو�س.

المادة الثانية والثالثون:

ُي�سار اإىل ق�سم مقررات التميز االأكادميي، اإن وجدت، باحلرف »H« ليكون ملحًقا بنهاية املقرر.

المادة الثالثة والثالثون:

تتمثل املهمة االأ�سا�سية ملقررات الدرا�سات العليا يف تو�سيع اأفق الطالب، وتعميق املعرفة املتقدمة يف م�سار معني اأو 

المادة الرابعة والثالثون:
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جمال تخ�س�سي من الدرا�سة، ولهذه املقررات �سفة اأو اأكرث كما هو مبنّي اأدناه: 

ُتبنى عادة على اأ�سا�س مقررات مرحلة البكالوريو�س واملراحل الالحقة لها.  .1

تتطلب املقررات طالًبا نا�سًجا فكريا وقادًرا على تقدمي جمهود درا�سي م�ستقل.  .2

ت�ستعمل املقررات التمهيدية يف �سهادة الدرا�سات العليا، دبلوم الدرا�سات العليا، برامج املاج�ستري   .3

والدكتوراه.

تت�سف مقررات الدرا�سات العليا مب�ستوى عال من التعمق وال�سمولية لدرا�سة مادة معينة.  .4

ياأخذ تقييم اأداء الطالب يف مقررات الدرا�سات العليا بالعديد من االعتبارات، ويجب اأن يتنا�سب مع   .5

م�ستوى التعمق املطلوب يف تلك املقررات.

حُتدد اأرقام املقرر على النحو االآتي:

مقررات متهيدية )500-599(: وهي مقررات متهيدية لبع�س برامج الدرا�سات العليا لكل من املاج�ستري   .1

اأو الدكتوراه، كما ت�ستخدم ذات االأرقام مل�ستوى الدبلوم. 

م�ستوى املاج�ستري )600-699 (: وهي املقررات التي �ُسممت لطالب الدرا�سات العليا، امل�سجل يف   .2

برنامج الدرجة العلمية املرتبطة مب�ستوى املاج�ستري، وتتطلب اإجناز فرتة اإعداد املرحلة اجلامعية.

م�ستوى الدكتوراه )700-899(: هي املقررات التي �سممت لطالب الدار�سات العليا، امل�سجل يف   .3

برنامج الدكتوراه يف ما بعد م�ستوى املاج�ستري. حتتوي هذه املقررات الدرا�سية على موا�سيع متقدمة ت�ستعمل 

اأ�ساليب متطورة، وتتبع الدرا�سة ال�سابقة يف م�ستوى الدرا�سات العليا يف م�سار م�سابه اأو ذي �سلة. ومن املمكن 

ال�سماح لطالب املاج�ستري بالت�سجيل يف مقررات الدكتوراه وفق ما تق�سيه اخلطة الدرا�سية للربنامج، وبعد 

المادة الخامسة والثالثون:
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موافقة من�سق الربنامج/رئي�س الق�سم والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا ويف هذه احلالة، حت�سب تلك 

املقررات �سمن املعدل الرتاكمي للطالب و�سمن متطلبات التخرج لدرجة املاج�ستري، وي�سمح بنقل ال�ساعات 

املعتمدة لهذه املقررات يف حالة التحاق الطالب بربنامج دكتوراه مقابل بجامعة قطر، وي�ستثنى الطالب، يف 

هذه احلال، من �سيا�سة حتويل ال�ساعات املعتمدة واملقررة بعدد )9( �ساعات معتمدة.

م�ستوى املاج�ستري والدكتوراه )600-699(/)700-899(: هي املقررات التي �سممت لطالب الدار�سات   .4

العليا امل�سجل يف برامج املاج�ستري و طالب الدار�سات العليا امل�سجل يف برامج الدكتوراه. حتتوي هذه 

املقررات الدرا�سية على موا�سيع متقدمة، وت�ستعمل اأ�ساليب متطورة، وتتبع الدرا�سة ال�سابقة )املرحلة 

اجلامعية(. ومن املمكن ال�سماح للطالب احلا�سل على درجة املاج�ستري، والذين �سبق له الت�سجيل يف هذه 

املقررات، بنقل ال�ساعات املعتمدة لهذه املقررات يف حالة التحاق الطالب بربنامج دكتوراه مقابل بجامعة 

قطر، ووفق ما تق�سيه اخلطة الدرا�سية للربنامج، وحت�سب تلك املقررات �سمن اخلطة الدرا�سية، واملعدل 

الرتاكمي، ومتطلبات التخرج. وي�ستثنى الطالب، يف هذه احلال، من �سيا�سة حتويل ال�ساعات املعتمدة واملقررة 

بعدد )9( �ساعات معتمدة.



الباب السادس: 
الدراسة بالخارج
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تعزز جامعة قطر اخلربات الدولية والتعاون يف جمال البحوث بني طلبة برامج الدرا�سات العليا، وتر�سخ قواعد 

اأ�سا�سية ت�سمح لطالب الدرا�سات العليا يف جامعة قطر بدرا�سة مقررات اأو اإجراء بحث مع ع�سو هيئة تدري�س خارجي، 

من دون الرغبة يف احل�سول على درجة جامعية من املوؤ�س�سة امل�ساركة ما مل ين�س على غري ذلك يف اتفاقيات مع 

املوؤ�س�سات ذات ال�رشاكة.

تمهيد

ينبغي لطالب الدرا�سات العليا، الذي يرغب يف درا�سة مقرر اأو اأكرث اأو اإجراء بحث يف اخلارج خالل �سنة اأكادميية 

عادية، ا�ستيفاء ال�رشوط االآتية:

اأن يكون منتمًيا الأحد برامج الدرا�سات العليا على م�ستوى املاج�ستري اأو م�ستوى الدكتوراه.  .1

اأن يكون يف و�سع اأكادميي مبعدل تراكمي )3.0( على االأقل.  .2

عدم ال�سعي للح�سول على درجة علمية مزدوجة اأو م�سرتكة بني جامعة قطر وموؤ�س�سة اأخرى ما مل   .3

ين�س على غري ذلك يف اتفاقيات مع املوؤ�س�سات ذات ال�رشاكة.

المادة السادسة والثالثون:

ميكن لطالب الدرا�سات العليا الت�سجيل يف جهة خارجية لف�سلني درا�سيني متتابعني اأو متفرقني كحد اأق�سى من دون 

اأن يدخل ف�سل ال�سيف يف ح�ساب احلد االأق�سى ما مل ين�س على غري ذلك يف اتفاقيات مع املوؤ�س�سات ذات ال�رشاكة.

المادة السابعة والثالثون:
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يخ�سع اأي مقرر درا�سي ُيدر�س خارج جامعة قطر ل�سيا�سة حتويل ال�ساعات املعتمدة، مع اأخذ   .1

متطلبات الدرجة اجلامعية يف جامعة قطر بعني االعتبار، ويتم احت�ساب درجة »TC« لهذه املقررات ما مل 

ين�س على غري ذلك يف االتفاقيات مع املوؤ�س�سات ذات ال�رشاكة.

حتت�سب ال�ساعات املخ�س�سة للر�سالة اأو االأطروحة اجلامعية، التي اأجنزها الطالب خارج جامعة قطر،   .2

�سمن ال�سجل الدرا�سي للطالب ويف هذه احلالة حتت�سب لها درجة جناح »P«، بعد موافقة م�رشف الر�سالة، 

ومن�سق الربنامج/رئي�س الق�سم، وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا، وموافقة عميد الكلية، 

وعميد الدرا�سات العليا. ويجب على الطالب تقدمي ما يفيد بت�سجيل تلك ال�ساعات باجلامعة اأو املوؤ�س�سة 

اخلارجية.

المادة الثامنة والثالثون:

على الطالب تقدمي ما يثبت قبوله، اأو تقدمي خطاب الدعوة من اجلامعة اخلارجية، كما يجب عليه التاأكد من احل�سول 

على االإجازة االأكادميية قبل مغادرة جامعة قطر، وحتت�سب فرتة االإجازة االأكادميية للدرا�سة باخلارج �سمن املدة 

الق�سوى الإنهاء برنامج الدرا�سات العليا.

المادة التاسعة والثالثون:

ي�سدر خطاب املوافقة على االإجازة من عميد الدرا�سات العليا، بعد اأن ُيواَفق على اخلطة الدرا�سية اأو حمتوى البحث 

من قبل امل�رشف على الر�سالة ومن�سق الربنامج /رئي�س الق�سم، وبعد اأن ُيواَفق عليها كذلك من العميد امل�ساعد للبحث 

والدرا�سات العليا يف الكلية ومن عميد الكلية، قبل رفع الطلب لعميد الدرا�سات العليا. وين�س خطاب املوافقة على 

المادة األربعون:
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التزامات كل من الطالب وجامعة قطر.

ويجب اإر�سال ن�سخة من اخلطاب املوقع اإىل نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا ونائب رئي�س اجلامعة 

ل�سوؤون الطالب.

يتكّفل طالب الدرا�سات العليا بالنفقات املرتبطة بالدرا�سة يف املوؤ�س�سة ذات ال�رشاكة مع اجلامعة   .1

مامل ُين�َس على غري ذلك يف اتفاقيات مع املوؤ�س�سات ذات ال�رشاكة.

يتوقف �رشف مكافاأة/ مرتب م�ساعدي البحوث لطالب الدرا�سات العليا، الذين يدر�سون باخلارج،   .2

ال�ستكمال جزء من املقررات الدرا�سية اأو جزء من الر�سالة اأو االأطروحة البحثية اخلا�سة بهم.

ي�ستمر �رشف مكافاأة/ مرتب م�ساعدي البحوث لطالب الدرا�سات العليا يف حالة ال�سفر حل�سور موؤمتر   .3

اأو ور�سة عمل، ب�رشط اأالّ تزيد فرتة ال�سفر عن اأ�سبوع واحد.

4.  ي�ستمر �رشف مكافاأة/ مرتب م�ساعدي البحوث لطالب الدرا�سات العليا حالة ال�سفر يف مهمات بحثية 

تتعلق بخدمة الق�سم والكلية، وذلك بعد احل�سول على موافقة امل�رشف الرئي�س والعميد امل�ساعد للبحث 

والدرا�سات العليا يف الكلية وعميد الكلية، وموافقة عميد الدرا�سات العليا، وب�رشط اأالّ تزيد فرتة ال�سفر عن 

�سهرين.

المادة الواحدة واألربعون:
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يجب اأن حت�سل املقررات الدرا�سية التي ُتدر�س خارج جامعة قطر على موافقة من�سق الربنامج/رئي�س   .1

الق�سم، وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا وموافقة عميد الكلية، كما يجب اأن حت�سل على 

موافقة عميد الدرا�سات العليا.

تتم املوافقة على ال�سماح للطالب يف جامعة قطر بدرا�سة مقررات اأو اإجراء بحث مبوؤ�س�سات خارجية   .2

بناْء على:

الت�سنيف العاملي للجامعة اخلارجية وال�سرية الذاتية للم�رشف يف اجلامعة اخلارجية  -

تخ�س�س الطالب والغر�س من ال�سفر  -

متطلبات و�رشوط اجلامعات املوؤ�س�سات اخلارجية ان وجدت.  -

المادة الواحدة واألربعون:



الباب السابع: 
الطالب الزائرون
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تعزز جامعة قطر التعاون االأكادميي والبحثي مع املوؤ�س�سات املحلية والدولية؛ لذلك فاإن طالب الدرا�سات العليا 

)الزائر( والراغب يف درا�سة مقررات، اأو اإجراء بحث يف اأحد االأق�سام، اأو العمل مع اأ�ستاذ يف جامعة قطر اأو القيام مبهام 

وظيفية اأكادميية اأو بحثية، من دون رغبة يف احل�سول على درجة علمية من جامعة قطر، ُيعّد ذلك اإ�سافة قّيمة للبيئة 

العلمية واالأكادميية يف اجلامعة.

تمهيد

يجب على طالب الدرا�سات العليا الزائر تقدمي جميع امل�ستندات املتعلقة بت�سهيل ا�ستخراج تاأ�سرية   .1

الدخول اإىل دولة قطر، قبل ثالثة اأ�سهر على االأقل من موعد الزيارة. وتر�سل االأوراق املطلوبة اإىل الوحدة 

االأكادميية )الربنامج – الق�سم – الكلية( واإىل عميد الدرا�سات العليا.

كما يتوجب على طالب الدرا�سات العليا الزائر تقدمي م�ستند ر�سمي يثبت التحاقه بالدرا�سة بدوام   .2

كامل يف برناجمه االأ�سلي كطالب درا�سات عليا. ويجب اأن يت�سمن امل�ستند كذلك ا�ستكمال الطالب لدرا�سته 

عند عودته اإىل اجلامعة اأو املوؤ�س�سة املنتمي اليها.

المادة الثالثة واألربعون :

يقوم العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا بالكلية امل�سيفة، اأو مدير املركز البحثي امل�سيف، اأو   .1

من ينوب عنهما مبتابعة وثائق التفوي�س ور�سالة الدعوة للطالب الزائر. ويجب اأن حتتوي ر�سالة الدعوة على 

التزامات الطالب وا�سم الق�سم/ املركز البحثي امل�سيف مع حتديد فرتة الزيارة. ويجب على الطالب اأن يوافق 

على ال�رشوط التي ن�ست عليها جامعة قطر. 

المادة الرابعة واألربعون:
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يف حالة الطالب الزائرين الذي يتم دعوتهم لتكليفهم مبهام وظيفية اأكادميية اأو بحثية، يجب اأن   .2

يحتوي خطاب الدعوة على:

املهام الوظيفية التي تتعلق مبا�رشة بالهدف االأكادميي اأو البحثي، وال ي�سمح للطالب الزائرين  اأ ( 

بتقدمي اأية خدمات اإدارية كجزء من م�سوؤولياتهم. كما ال ي�سمح له بالعمل يف اأي م�رشوع بحثي ح�سل 

على متويل خارجي اإال يف حالة موافقة م�سبقة من نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا.

حتديد امل�ستحقات املالية املتعلقة باملهام الوظيفية على اأ�سا�س راتب �سهري مقطوع يحدد  ب ( 

من قبل اإدارة املوارد الب�رشية.

يقوم العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا بالكلية امل�سيفة، اأو مدير املركز البحثي امل�سيف، اأو   .3

من ينوب عنهما باأر�سال ن�سخة من ر�سالة الدعوة ومن رد الطالب املوقع باملوافقة ومن امل�ستندات الر�سمية 

اإىل مكتب عميد الدرا�سات العليا للتن�سيق مع ادارة املوارد الب�رشية لت�سهيل ا�ستخراج تاأ�سرية الدخول اإىل 

دولة قطر، ويف حالة الطالب الزائرين الذي يتم دعوتهم لتكليفهم مبهام وظيفية اأكادميية اأو بحثية، تقوم 

اإدارة املوارد الب�رشية بالتن�سيق مع مكتب الدرا�سات العليا باإنهاء كافة اإجراءات تعيني الطالب واإعداد العقود 

اخلا�سة بهم والتي ت�سمل االلتزامات املالية، العبء العملي واملهام املوكلة لهم مع حتديد  اجلهة امل�رشفة 

عليهم اإ�رشافاً مبا�رشاً، كما تت�سمن اأي�ساً م�سئولية الطالب يف توفري االلتزامات اخلا�سة باملعي�سة والتاأمني 

ال�سحي. وميكن االإنهاء العاجل للعقد الأ�سباب �سلوكية اأو للف�سل يف اأداء املهام الوظيفية املوكلة للطالب. 

وجميع عمليات االإنهاء تخ�سع للموجهات والقواعد القانونية املطبقة يف جامعة قطر.
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مُينح طالب الدرا�سات العليا الزائر امتيازات مماثلة لطالب الدرا�سات العليا املنتظم �سمن الوحدة االأكادميية.

المادة السادسة واألربعون:

الطالب الزائر موؤهل للح�سول على القبول للدرا�سة �سمن برنامج الدرا�سات العليا يف جامعة قطر،   .1

ب�رشط ا�ستيفاء متطلبات الربنامج املعني.

يجب على الطالب الزائرين التقيد باإجراءات القبول العادية املتبعة يف اجلامعة اخلا�سة با�ستيفاء   .2

الطلب االإلكرتوين، كما يتوجب عليهم تقدمي ما يثبت قبولهم يف موؤ�س�سة معتمدة للتعليم العايل، وذلك قبل 

اأ�سبوعني من بداية الف�سل الدرا�سي. 

3.  على الطالب الزائر الراغب يف ا�ستكمال بحث مع اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س، اأو اأحد اأع�ساء هيئة 

البحوث من جامعة قطر، احل�سول على موافقة ع�سو هيئة التدري�س/البحوث ومن�سق الربنامج /رئي�س الق�سم، 

والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا وعميد الكلية، اأو موافقة مدير املركز البحثي، باالإ�سافة اإىل موافقة 

عميد الدرا�سات العليا. ويف هذه احلالة يرفع طلب املوافقة مع اخلطة البحثية للطالب، مرفقاً بهما موافقة كل 

المادة السابعة واألربعون:

المادة الخامسة واألربعون:
يجب على طالب الدرا�سات العليا الزائر االلتزام ب�سيا�سات جامعة قطر واإجراءاُتها، وبحقوق امللكية الفكرية 

وبال�سيا�سات املتعلقة باأخالقيات االأبحاث املنطبقة يف جامعة قطر. ويتكفل الق�سم االأكادميي يف جامعة قطر بالعمل 

على تطبيق طالب الدرا�سات العليا لل�سيا�سات وت�ساريح املختربات وال�رشوط االأخرى الالزمة يف هذا ال�سدد.
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من: من�سق الربنامج االأ�سلي اأو من ينوب عنه، وامل�رشف الرئي�س للطالب خارج جامعة قطر. ويف هذه احلالة 

يجب اأن حتتوي املوافقة على ما يفيد ان�سمام ع�سو هيئة التدري�س/ البحوث بجامعة قطر اإىل جلنة االإ�رشاف 

على ر�سالة/ اأطروحة الطالب و/اأو ما يفيد ان�سمام ع�سو هيئة التدري�س/البحوث بجامعة قطر اىل قائمة 

املوؤلفني عند ن�رش البحث مو�سع التعاون.

يقوم الطالب بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا اأو يف مقرر الر�سالة اأو االأطروحة بعدد �ساعات   .4

معتمدة تتنا�سب مع خطة البحث، ويقوم بت�سديد الر�سوم امل�ستحقة، ويح�سل الطالب يف نهاية درا�سته على 

ك�سف درجات/�سهادة باملقررات وال�ساعات والدرجات التي ح�سل عليها خالل فرتة درا�سته باجلامعة. 

تظهر حالة الطالب يف ك�سف الدرجات/�سهادة على اأنه طالب زائر.  .5

يحق لطالب الدرا�سات العليا الزائر زيارة جامعة قطر ملدة اأق�ساها )اأربعة ف�سول درا�سية متتالية   .1

اأو متفرقة ح�سب اخلطة الدرا�سية اأو البحثية املتفق عليها بني الربنامج والطالب الزائر(. ويحق لنائب رئي�س 

اجلامعة ل�سوؤون البحث والدرا�سات العليا متديد الفرتة امل�سموح بها، اإذا كانت هنالك اأ�سباب يقّدر نائب رئي�س 

اجلامعة اأّنها مقبولة، وبعد رفع الطلب باملوافقة من عميد الكلية.

يف حالة االخالل باخلطة الدرا�سية اأو البحثية املتفق عليها بني الربنامج والطالب الزائر، يتم طي   .2

قيد الطالب ويتم رفع الطلب من مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد موافقة من�سق الربنامج اأو من 

ينوب عنه وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد عميد الدرا�سات العليا. يتم ا�سدار ك�سف 

درجات/�سهادة باملقررات وال�ساعات والدرجات التي ح�سل عليها خالل فرتة درا�سته باجلامعة. 

المادة الثامنة واألربعون:
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المادة التاسعة واألربعون:
يتحمل طالب الدرا�سات العليا الزائر كافة النفقات املرتبطة بزيارته جامعة قطر، مبا يف ذلك التاأمني ال�سحي، وتذاكر 

ال�سفر، واالإقامة، ما مل ين�س بخالف ذلك يف اتفاقيات مع املوؤ�س�سات املنتمي اإليها الطالب.



الباب الثامن: 
طرح البرامج 

الجديدة
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يجب اأن تتوافر املعايري االآتية الإقرار برامج الدرا�سات العليا:

اأن يكون قد مر على اإن�ساء الق�سم مدة ال تقل عن اأربع �سنوات على م�ستوى البكالوريو�س اأو املاج�ستري   .1

الإن�ساء برامج درا�سات عليا.

2.  اأن يكون قد مر على اإن�ساء الق�سم اأو املركز البحثي مدة ال تقل عن ثالث �سنوات الإن�ساء برنامج 

درا�سات عليا يف حالة الربامج البحثية/البينية. 

قد ي�ستثنني ان�ساء برامج درا�سات عليا جديدة من �رشط الفرتة الزمنية بناء على ما تفت�سيه روؤية   .3

اجلامعة او ما تق�سيه االتفاقيات مع موؤ�س�سات اأخرى.

اأن ي�ستمل الق�سم اأو املركز البحثي على العدد الكايف من اأع�ساء هيئة التدري�س برتبة اأ�ستاذ م�ساعد   .4

اأو اأعلى من املتخ�س�سني يف جمال الربنامج بالن�سبة الإن�ساء برامج املاج�ستري اأو اأ�ستاذ م�سارك اأو اأعلى من 

املتخ�س�سني يف جمال الربنامج بالن�سبة الإن�ساء برامج الدكتوراه. كما ينبغي اأن تتوافر يف الق�سم االإمكانات 

البحثية ال�رشورية ل�سمان جناح الربنامج من حيث التدري�س واالإ�رشاف والبحث. 

اأن يكون عدد الطالب املتوقع قبولهم يف الربنامج بالقدر الذي ي�سمن ا�ستمرارية الربنامج.  .5

6.  اأن تكون للربنامج اأهداف وا�سحة فيما يتعلق بتطوير خدمة املجتمع وتنميته، وخدمة احلقل 

املعريف وتلبية احتياجات �سوق العمل.

المادة الخمسون:

المادة الواحدة والخمسون:
مع مراعاة ما ورد يف املادة ال�سابقة، يرفع الق�سم اإىل جلنة الدرا�سات العليا بالكلية مقرتحا مبدئيا   .1

للربنامج يو�سح فيه ما ياأتي:
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اأهداف الربنامج ومدى ارتباطه بحاجيات املجتمع القطري.  اأ ( 

خ�سائ�س الربنامج املرتبطة بكل من املجال االأكادميي واملهني، واملتعلقة مبنهجه العلمي.  ب ( 

اأهمية الربنامج ومربرات تقدميه، بالنظر اإىل على ما تقدمه االأق�سام االأخرى يف جامعة قطر اأو  ت ( 

يف اجلامعات االأخرى داخل قطر �سمن جمال التخ�س�س. 

التجهيزات واالإمكانيات املوجودة يف الق�سم، اأو املطلوب توفريها ل�سمان امل�ستوى التعليمي  ث ( 

واملهني الرفيعني للربنامج، مع الرتكيز على �سبط املجاالت البحثية الرئي�سة بالق�سم. 

حتديد تناف�سية هذا الربنامج مع الربامج امل�سابهة يف دول اجلوار، كما يتطلب توافقه مع  ج ( 

الربامج الع�رشية ذات االإ�سافات اجلديدة للمهارات يف الع�رش الرقمي. كما يجب التاأكد من عدم 

االزدواجية مع برنامج م�سابه يف جامعة اأخرى داخل الدولة.

بيان مدى احلاجة اإىل طرح الربنامج والقدرة اال�ستيعابية املتوقعة، مع ر�سائل داعمة من  ح ( 

هيئات حكومية/ �سناعية حملية ت�سمن اال�ستفادة مبا ي�ستويف احتياجات �سوق العمل.

بيان امل�سادر االإ�سافية )اإن وجدت(، مع التو�سيح املنا�سب.  خ ( 

بعد املوافقة على املقرتح املبدئي من جلنة االإدارة التنفيذية للجامعة، ومع مراعاة ما ورد يف املادة   )2

ال�سابقة، يتقدم الق�سم اإىل جلنة الدرا�سات العليا بالكلية، باملقرتح التف�سيلي عن الربنامج يو�سح فيه ما 

ياأتي:

اأهداف الربنامج ومدى ا�ستجابته حلاجيات املجتمع القطري.  اأ ( 

طبيعة الربنامج من حيث جماله االأكادميي واملهني ومن حيث منهجه العلمي.  ب ( 

اأهمية الربنامج ومربرات تقدميه، وبالنظر اإىل ما تقدمه االأق�سام االأخرى يف جامعة قطر اأو يف  ت ( 

اجلامعات االأخرى داخل قطر �سمن جمال التخ�س�س. 



السياسة الموحدة للدراسات العليا بجامعة قطر     |     54

التجهيزات واالإمكانيات املوجودة يف الق�سم، اأو املطلوب توفريها ل�سمان امل�ستوى التعليمي  ث ( 

واملهني الرفيعني للربنامج، مع الرتكيز على �سبط املجاالت البحثية الرئي�سة بالق�سم. 

معدل ا�ستقرار هيئة التدري�س بالق�سم خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتقدمي املقرتح.  ج ( 

ال�سري الذاتية املحدثة الأع�ساء هيئة التدري�س املر�سح ان�سمامهم للربنامج من الق�سم اأو من  ح ( 

اجلامعة ممن يتوّقع منهم القيام باأن�سطة تدري�س اأو اإ�رشاف �سمن الربنامج. 

االأهداف التعليمية للربنامج املقرتح. خ ( 

الربط بني االأهداف التعليمية للربنامج املقرتح والربامج املوجودة. د ( 

بيان مدى احلاجة اإىل طرح الربنامج والقدرة اال�ستيعابية املتوقعة، مع ر�سائل داعمة من  ذ ( 

هيئات حكومية/ �سناعية حملية ت�سمن اال�ستفادة مبا ي�ستويف احتياجات �سوق العمل.

بيان امل�سادر االإ�سافية )اإن وجدت(، مع التو�سيح املنا�سب.  ر ( 

تو�سيف �رشوط القبول واملنهج ومتطلبات التخرج، مع حتديد عدد ال�ساعات املعتمدة لكل  ز ( 

مقرر.

تو�سيف اإدارة الربنامج املقرتح من حيث االإر�ساد، ومتابعة املتطلبات وتقييم الربنامج.  �س ( 

تو�سيف لكل من النفقات والعائدات املتوقعة.  �س ( 

خطابات تو�سية من روؤ�ساء االأق�سام، عمداء الكليات ومدراء الوحدات امل�سرتكني يف برامج  �س ( 

الدرا�سات العليا.

يف حالة الربامج البينية اأو البحثية، يقوم نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا بت�سكيل   .3

جلنة من التخ�س�سات ذات ال�سلة لعمل املقرتح املبدئي والتف�سيلي للربنامج.
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ال�ستحداث الربامج االأكادميية اجلديدة يجب اتباع خطوتني اأ�سا�سيتني:

اخلطوة االأوىل وت�سمن تقدمي مقرتح مبدئي:   .1

يقوم رئي�س الق�سم بعد مناق�سة املقرتح مبجل�س الق�سم بتقدمي مقرتح الربنامج املبدئي اإىل  	•

العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا بالكلية، الذي يقوم بدوره مبراجعته مع جلنة الدرا�سات 

العليا بالكلية. 

يف حالة موافقة جلنة الدرا�سات العليا بالكلية على املقرتح املبدئي، يقوم العميد امل�ساعد  	•

للبحث والدرا�سات العليا برفع املقرتح املبدئي اإىل عميد الكلية الإبداء الراأي ومناق�سته مبجل�س الكلية. 

بناًء على موافقة العميد، ُيَقّدم مقرتح الربنامج املبدئي اإىل نائب رئي�س اجلامعة املخت�س  	•

الإبداء الراأي.

بناًء على تو�سيات نائب رئي�س اجلامعة املخت�س، ير�سل مقرتح الربنامج املبدئي اىل جلنة  	•

التخطيط االأكادميي باجلامعة الأبداء الراأي، ثم يرفع املقرتح اىل مكتب نائب رئي�س اجلامعة للبحث 

والدرا�سات العليا.

يقوم نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا بتقدمي مقرتح الربنامج املبدئي اإىل جلنة  	•

االإدارة التنفيذية للجامعة للدرا�سة بعد مناق�سته مبجل�س اجلامعة. 

بناًء على تو�سية جلنة االإدارة التنفيذية للجامعة وموافقة رئي�س اجلامعة، يقوم رئي�س  	•

اجلامعة بتبليغ اجلهات املعنية بالبدء يف اعداد املقرتح التف�سيلي للربنامج.

اخلطوة الثانية وت�سمن تقدمي املقرتح التف�سيلي للربنامج:  .2

المادة الثانية والخمسون:
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يقوم رئي�س الق�سم بتقدمي مقرتح الربنامج التف�سيلي اإىل العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات   

العليا بالكلية، الذي يقوم بدوره مبراجعته مع جلنة الدرا�سات العليا بالكلية. 

يف حالة موافقة جلنة الدرا�سات العليا بالكلية على املقرتح التف�سيلي، يقوم العميد امل�ساعد   

للبحث والدرا�سات العليا برفع املقرتح التف�سيلي اإىل عميد الكلية الإبداء الراأي. 

بناًء على موافقة العميد، ُيَقّدم مقرتح الربنامج التف�سيلي اإىل نائب رئي�س اجلامعة املخت�س   

الإبداء الراأي.

بناًء على تو�سيات نائب رئي�س اجلامعة املخت�س، ير�سل مقرتح الربنامج التف�سيلي لعميد   

الدرا�سات العليا، الذي يقوم مبراجعة املقرتح مع جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة؛ وذلك لدرا�سة 

الربنامج وا�ستيفاء اإجراءات التحكيم الداخلي واخلارجي، ولتفادي االزدواجية بينه وبني الربامج 

االأخرى. 

بناًء على تو�سية جلنة الدرا�سات العليا باملوافقة، يقوم عميد الدرا�سات العليا برفع املقرتح   

التف�سيلي اإىل نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا للموافقة. 

يقوم نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا بتقدمي املقرتح اإىل املجل�س التنفيذي   

للجامعة للدرا�سة. 

بناًء على تو�سية جلنة االإدارة التنفيذية للجامعة وموافقة رئي�س اجلامعة، ُيرفُع املقرتح   

التف�سيلي اإىل جمل�س اأمناء اجلامعة التخاذ القرار املنا�سب.

يقوم رئي�س اجلامعة بتبليغ قرار جمل�س االأمناء اإىل اجلهات املعنية بتنفيذ القرار.  
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المادة الثالثة والخمسون:

ال�ستحداث الربامج غري االأكادميية )�سهادة الدرا�سات العليا(:

يقوم رئي�س الق�سم بعد مناق�سة املقرتح مبجل�س الق�سم بتقدمي مقرتح الربنامج اإىل العميد امل�ساعد  	•

للبحث والدرا�سات العليا بالكلية، الذي يقوم بدوره مبراجعته مع جلنة الدرا�سات العليا بالكلية. 

يف حالة موافقة جلنة الدرا�سات العليا بالكلية على املقرتح املبدئي، يقوم العميد امل�ساعد للبحث  	•

والدرا�سات العليا برفع املقرتح اإىل عميد الكلية الإبداء الراأي ومناق�سته مبجل�س الكلية. 

بناًء على موافقة العميد، ُيَقّدم مقرتح الربنامج املبدئي اإىل نائب رئي�س اجلامعة املخت�س الإبداء الراأي. 	•

بناًء على تو�سيات نائب رئي�س اجلامعة املخت�س، ير�سل مقرتح الربنامج اإىل عميد الدرا�سات العليا،  	•

الذي يقوم مبراجعة املقرتح مع جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة؛ لدرا�سة الربنامج.

بناًء على تو�سية جلنة الدرا�سات العليا، يقوم عميد الدرا�سات العليا برفع املقرتح لنائب رئي�س  	•

اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا للموافقة. 

يقوم نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا بتقدمي املقرتح اإىل املجل�س التنفيذي للجامعة  	•

للدرا�سة. 

بناًء على تو�سية جلنة االإدارة التنفيذية للجامعة وموافقة رئي�س اجلامعة، يقوم رئي�س اجلامعة  	•

بتبليغ قرار املوافقة اإىل اجلهات املعنية بتنفيذ القرار.

يف حال كان املقرتح من مركز بحثي، ُيَقّدم مقرتح الربنامج املبدئي اإىل نائب رئي�س اجلامعة للبحث  	•

والدرا�سات العليا الإبداء الراأي. وبناًء على تو�سيات نائب رئي�س اجلامعة ا للبحث والدرا�سات العليا، ير�سل 

مقرتح الربنامج اإىل عميد الدرا�سات العليا، الذي يقوم مبراجعة املقرتح مع جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة؛ 

لدرا�سة الربنامج.، وا�ستكمال بقية االإجراءات. 
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المادة الرابعة والخمسون:

يجوز اأن ُتن�ساأ برامج بينية للدرا�سات العليا م�سرتكة بني ق�سمني اأو اأكرث، اأو كليتني اأو اأكرث، اأو كلية  	•

ومركز بحثي، بناًء على تو�سية �سادرة عن جلنة الدرا�سات العليا بالكلية اأو اجلامعة، وبعد التن�سيق مع 

االأق�سام املعنية.

يجوز اأن ُتن�ساأ برامج بينية اأو بحثية اأو تخ�س�سية للدرا�سات العليا م�سرتكة بني جامعة قطر  	•

وموؤ�س�سات اأخرى داخل اأو خارج دولة قطر، بناًء على تو�سية �سادرة عن جلنة الدرا�سات العليا بالكلية اأو 

اجلامعة، وبعد التن�سيق مع االأق�سام/ الكليات اأو املراكز البحثية ذات العالقة.

	ُت�سند اإدارة برامج الدرا�سات العليا البينية اإىل جلنة تن�سيق تخ�سع الإ�رشاف نائب رئي�س اجلامعة  	•

للبحث والدرا�سات العليا، الذي يعنّي اأع�ساءها من بني العمداء امل�ساعدين للبحث والدرا�سات العليا، اأو هيئة 

التدري�س اأو هيئة البحث الذين ينتمون اإىل االأق�سام اأو الكليات اأو مراكز البحوث ذات ال�سلة.



الباب التاسع: 
القبول في برامج 

الدراسات العليا
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المادة الخامسة والخمسون:

يقوم مكتب الدرا�سات العليا باالإعالن عن فتح باب التقدمي للدرا�سات العليا بالتن�سيق مع ق�سم القبول والكليات اأو 

املراكز املعنية، ويتعني على الطالب املتقدم للقبول يف برامج الدرا�سات العليا يف جامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط 

العامة للقبول، وهي:

احل�سول على درجة البكالوريو�س اأو ما يعادلها اأو درجة اأعلى من موؤ�س�سة تعليمية معتمدة، اأو   .1

موؤ�س�سة تعليمية معرتف بها من وزارة التعليم والتعليم العايل يف دولة قطر.

اأن ي�ستويف، وفق املواعيد املحددة، جميع متطلبات القبول اخلا�سة بالربنامج اأو الكلية، علًما باأن   .2

�سيا�سة قبول الطالب يف جامعة قطر تقوم على اأ�سا�س تناف�سي. 

اجتياز املقابلة ال�سخ�سية اأو اختبارات القبول )اإن وجدت( حيث ُيدعى اإليها الطالب، وتديرها جلنة   .3

القبول بالربنامج.

قد ي�سمح للطالب التقدم يف اأكرث من برنامج واحد من برامج الدرا�سات العليا يف الوقت ذاته، على ان   .4

يتم قبوله يف برنامج واحد فقط.

ميكن ملوظفي جامعة قطر )هيئة تدري�سية اأو اإدارية( الت�سجيل يف برامج الدرا�سات العليا، ما مل يثبت   .5

ا يف امل�سالح اأو االلتزامات. وال ميكن لع�سو هيئة التدري�س يف جامعة قطر،  باأن هذا الت�سجيل ي�سبب تعار�سً

ممن هو على درجة حما�رش اأو اأعلى، اأن ي�سجل يف برنامج الدرا�سات العليا الذي يدّر�س فيه.

يجوز للطالب املقبول يف برامج الدار�سات العليا والذي مل يقوم بت�سجيل اأي مادة يف الف�سل الدرا�سي،   .6

طلب تاأجيل االلتحاق بالف�سل الدرا�سي االأول ملدة ت�سل اإىل ف�سلني درا�سيني كحد اأق�سى، �رشيطة اأن يكون 

الربنامج اليزال مطروحا من قبل اجلامعة يف وقت الت�سجيل. ويجب على الطالب الذي يطلب هذا التاأجيل اأن 

يتقدم بطلب ر�سمي مكتوب وم�سّبب اإىل مكتب الدرا�سات العليا قبل اأ�سبوع من فرتة احلذف واالإ�سافة املحددة 
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لكل ف�سل درا�سي معتمد واملعلن عنه يف التقومي االأكادميي جلامعة قطر ومع االلتزام بالفرتة املحددة يف 

التقومي االأكادميي لطلب التاأجيل من الف�سل الدرا�سي.

يف حالة عدم ت�سجيل الطالب الأي مقررات درا�سية بعد انتهاء الفرتة الق�سوى للتاأجيل، يتم طي قيد   .7

الطالب.

ال يجوز للطالب املقبول يف برامج �سهادة الدار�سات العليا، طلب التاأجيل اأو االن�سحاب من الف�سل   .8

الدرا�سي.

المادة السادسة والخمسون:

مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلام�سة واخلم�سني، يجب على املتقدم ا�ستيفاء �رشوط خا�سة لكل برنامج، ومن ذلك:

للقبول يف برنامج �سهادة الدرا�سات العليا، يجب مراعاة االآتي:  .1

احل�سول على درجة البكالوريو�س اأو ما يعادلها اأو درجة اأعلى مبعدل تراكمي ال يقل عن  	•

)2.0( من نظام قيا�س يتكون من )4.0( نقاط اأو ما يعادله.

اأال يتجاوز عدد الطالب املقبولني يف برنامج �سهادة الدرا�سات العليا احلد االأق�سى الذي تقرره  	•

الكلية، بالن�سبة اإىل القدرة اال�ستيعابية لدفعة برنامج الدرا�سات العليا يف الف�سل الدرا�سي. 

للقبول يف برنامج دكتور �سيدالين، يتوجب على املتقدم ا�ستيفاء ما ياأتي:   .2

احل�سول على درجة بكالوريو�س العلوم يف ال�سيدلة )برنامج 5 �سنوات( من جامعة قطر  	•

مبعدل تراكمي ال يقل عن )2.5( من نظام قيا�س يتكون من )4.0( نقاط اأو ما يعادله.

النجاح يف اختبار ترخي�س ال�سيادلة لدى املجل�س االأعلى لل�سحة يف قطر )اختبار  	•

الربوميرتك منذ اأبريل 2010(.
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3.  للقبول يف برنامج درجة الدبلوم، على املتقدم ا�ستيفاء االآتي:

احل�سول على درجة البكالوريو�س اأو ما يعادلها اأو درجة اأعلى مبعدل تراكمي ال يقل عن  	•

)2.0( من نظام قيا�س يتكون من )4.0( نقاط اأو ما يعادله..

للقبول يف برنامج املاج�ستري م�سار املقررات الدرا�سية والر�سالة، اأو م�سار املقررات الدرا�سية فقط،   .4

يتعني على املتقدم ا�ستيفاء ال�رشوط االآتية:

احل�سول على درجة البكالوريو�س اأو اأعلى مبعدل تراكمي ال يقل عن )2.8( من نظام  	•

قيا�س يتكون من )4.0( نقاط اأو ما يعادله.، اأو اإكمال �سهادة درا�سات عليا من جامعة قطر من نف�س 

الربنامج/التخ�س�س مبعدل تراكمي ال يقل عن )3.2( من نظام قيا�س يتكون من )4.0( نقاط اأو ما 

يعادله..

للقبول يف برنامج املاج�ستري �سمن برنامج الدرجة املزدوجة )الربنامج ال�رشيع( يتعني على املتقدم   .5

ا�ستيفاء ال�رشوط االآتية: 

ا�ستكمال ما ال يقل عن )75%( من ال�ساعات املعتمدة يف برنامج البكالوريو�س. 	•

احل�سول على معدل تراكمي ال يقل عن )3.0( من نظام قيا�س يتكون من )4.0( نقاط اأو ما  	•

يعادله باالإ�سافة اإىل احل�سول على متطلبات القبول االإ�سافية اخلا�سة بالكلية اأو بالربنامج.

للقبول يف برنامج درجة املاج�ستري م�سار امل�رشوع )املاج�ستري التنفيذي(، فاإنه يتوجب على املتقدم   .6

ا�ستيفاء املتطلبات االآتية:

احل�سول على درجة البكالوريو�س اأو ما يعادلها اأو درجة اأعلى مبعدل تراكمي ال يقل عن  	•

)2.0( من نظام قيا�س يتكون من )4.0( نقاط اأو ما يعادله.

ماال يقل عن خم�س �سنوات من اخلربة املهنية. 	•

يجوز اأن ت�سمل معايري القبول اختبار اإدارة االأعمال للدرا�سات العليا )GMAT(، اأو اأي  	•
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اختبار اآخر ي�سرتطه الربنامج.

للقبول يف برنامج الدكتوراه، يتعني على املتقدم ا�ستيفاء ال�رشوط االآتية:  .7

احل�سول على درجة املاج�ستري )باملقررات والر�سالة اأو املقررات )املهني(( اأو ما يعادلها من  	•

موؤ�س�سة تعليمية معتمدة ومعرتف بها من طرف وزارة التعليم يف دولة قطر، مبعدل عام تراكمي ال يقل 

عن )3.0( من نظام قيا�س يتكون من )4.0( نقاط اأو ما يعادله. 

يجب على الطالب ا�ستيفاء متطلبات القبول االإ�سافية اخلا�سة بالكلية اأو بالربنامج. 	•

احل�سول على نتائج اختبارات معيارية، اإن وجدت، مثل GRE، GMAT )تراجع املعايري  	•

اخلا�سة للقبول يف الربامج املطروحة يف الكليات(.
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المادة السابعة والخمسون:

على طالب الدرا�سات العليا، الراغب يف القبول �سمن برنامج مطروح باللغة االإجنليزية، اإثبات مهارته يف اللغة 

االإجنليزية كجزء من عملية القبول عن طريق ا�ستيفاء اأحد ال�رشطني االآتيني:

احل�سول على درجة علمية �سابقة من هيئة للتعليم العايل تكون اللغة االجنليزية فيها لغة التدري�س   .1

االأ�سا�سية. 

احل�سول، خالل ال�سنتني ال�سابقتني ل�سنة القبول، على معدل )6.5( اأو اأعلى يف امتحان االأيلت�س   .2

)IELTS( اأو ما يعادله اأو ما تقرره اجلامعة عند فتح باب القبول طبقاً ل�رشوط القبول بكل برنامج.

المادة الثامنة والخمسون :

يجوز قبول طالٍب لدرا�سة املاج�ستري اأو الدكتوراه يف غري جمال تخ�س�سه، وذلك بناًء على تو�سية   .1

جلنة القبول بالربنامج، وموافقة جلنة الدرا�سات العليا بالكلية، ويجب على املتقدمني املقبولني اجتياز 

مقررات متهيدية بنجاح.

2.  يف حال ا�سرتاط مقررات متهيدية، يجب اجتياز هذه املقررات يف مدة ال تزيد على ثالثة ف�سول 

درا�سية مع مراعاة ما ياأتي:

	اجتياز املقرر التمهيدي يف املرة االأوىل بتقدير ال يقل عن )جيد(. 	•

اأال يقل املعدل الرتاكمي للطالب يف املقررات التمهيدية جمتمعة عن )جيد جداً(. 	•

اأال ُي�سّجل يف مقررات برنامج الدرا�سات العليا اإال بعد اجتياز كافة املقررات التمهيدية، ويجوز  	•

مبوافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد 

كالً من عميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا االإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا بعد درا�سة 

حالة الطالب، ب�رشط اأال يوؤثر عدم اجتياز الطالب للمقرر التمهيدي يف مقررات الدرا�سات العليا ويف 
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حال تبّقى للطالب ما ال يزيد عن مقررين من املقررات التمهيدية. 

اأال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التمهيدية �سمن املدة املحددة                                                	•

للح�سول على الدرجة.

	اأال تدخل املقررات التمهيدية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا. 	•

ميكن للطالب املتقدم اإىل برنامج الدرا�سات العليا حتويل ما ال يزيد عن )9( �ساعات معتمدة تبًعا   .3

ل�سيا�سة حتويل ال�ساعات املعتمدة يف جامعة قطر.

المادة التاسعة والخمسون:

ت�سمح جامعة قطر بالقبول يف الدرا�سات العليا  لدرا�سة مقررات من دون درجة علمية لعدد حمدود   .1

من االأفراد. ويجب على الطالب الراغب يف التقدم، �سمن هذا النوع من الدرا�سات العليا، اأن ي�ستويف كل 

متطلبات القبول للدرا�سات العليا بجامعة قطر. ويعّد طالب الدرا�سات العليا من دون درجة علمية موؤهاًل 

للح�سول على قبول عادي للدرا�سة يف برنامج الدرا�سات العليا ب�رشط تلبية متطلبات الربنامج.

2.  يح�سل الطالب بنهاية الف�سل الدرا�سي باإفادة باملقررات التي �سجل وح�رش بها الطالب

المادة الستون:

ُيعد الطالب املف�سول اأكادمييا )طي قيد مرتبط باالأداء االأكادميي( من جامعة قطر غري موؤهل الإعادة قبوله يف برناجمه 

احلايل، وي�سمح له التقدمي للقبول يف برنامج درا�سات عليا اآخر، ب�رشط ا�ستيفاء جميع متطلبات القبول لربنامج 

الدرا�سات العليا الذي يرغب يف االلتحاق به، مع تقدمي جميع الوثائق املطلوبة لق�سم القبول قبل املوعد النهائي 

للقبول.
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المادة الواحدة والستون:

ُيعاد قبول الطالب الذي اأق�سي ومت طي قيده الأ�سباب اأكادميية، والذي ُقِبل يف اجلامعة، على اأن يخ�ّس�س له �سجل 

جديد، بحيث تبقى املقررات والتقديرات املكت�سبة من الطالب قبل قبوله، يف �سجله اجلديد ويف ك�سف درجاته، ولكن 

يبداأ احت�ساب جديد ل�ساعات احل�سور، وال�ساعات املعتمدة، واملعدل الرتاكمي مبوجب اإعادة القبول. ويجوز اأن حتّول 

اإىل الربنامج اجلديد املقررات التي مت اجتيازها يف جامعة قطر، والتي حتقق متطلبات الربنامج اجلديد، طبقا ل�رشوط 

ومقت�سيات �سيا�سة حتويل ال�ساعات املعتمدة. 

المادة الثانية والستون:

ي�سمح قبول طالب اجلامعة ال�سابق مرة واحدة بعد تعرّ�سه لطي قيد م�سبب باالنقطاع عن الدرا�سة اأو   .1

نتيجة طول فرتة غيابه اأو بعد انق�ساء فرتة تاأجيل الدرا�سة، لو اأبدى الطالب رغبًة يف اإعادة قبوله �سمن نف�س 

الربنامج الذي �سبق له الت�سجيل فيه بجامعة قطر.

2.  يتقدم الطالب بطلب اإعادة قبوله اإىل اإدارة الربنامج للدرا�سة، ويتم رفع الطلب من مكتب الدرا�سات 

العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد موافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وموافقة العميد امل�ساعد للبحث 

والدرا�سات العليا واعتماد عميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا.

يجب على املتقدم الإعادة القبول ا�ستيفاء جميع متطلبات القبول للربنامج املطلوب، وذلك للف�سل   .3

املراد اإعادة القبول فيه.  وحُتت�سب جميع املقررات التي اأمتها الطالب يف جامعة قطر، بو�سفها جزًءا من 

ال�سجل الدائم للطالب املعاد قبوله، وتطبق ر�سوم اجلامعة احلالية يف حال اإعادة القبول.

يجب على طالب درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه الراغب يف تغيري الربنامج الدرا�سي اأو تغيري التخ�س�س   .4
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الدقيق بالربنامج عن طريق اإ�سافة اأو الغاء مقررات اأو تغيري عنوان اأو مو�سوع الر�سالة اأو االأطروحة، التقدم 

بطلب التغيري اإىل الربنامج لدرا�سة احلالة، ويتم رفع الطلب من مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد 

موافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد عميد 

الكلية وعميد الدرا�سات العليا.

يجب على طالب درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه الراغب يف تغيري تخ�س�سه التقدم بطلب حتويل اإىل   .5

الربنامج الذي يرغب يف االنتقال اإليه، وتخ�سع حينئذ ال�ساعات املعتمدة للمقررات املطروحة يف جامعة 

قطر، والقابلة للتحويل، ملوافقة الربنامج التابع له برنامج املاج�ستري اأو الدكتوراه اجلديد، ويتم رفع الطلب 

من مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد موافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وموافقة العميد 

امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد عميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا. 

المادة الثالثة والستون:

 Leave of( واملن�سحب ان�سحابا موؤقتا )No Show( يجوز للطالب املنقطع عن احل�سور خالل الف�سل

Absence( اأو الذي ان�سحب )Withdrew from Semester( من ف�سل درا�سي، العودة اإىل اجلامعة يف الف�سل 

املتوقع لعودتهم، ويجوز لهم خالل هذا الف�سل الت�سجيل يف املقررات من دون حاجة اإىل طلب اإعادة القبول. 

المادة الرابعة والستون:

يجوز اإعادة قبول الطالب الذي ترك اجلامعة خالل فرتة االإنذار االأكادميي، يف الربنامج نف�سه الذي كان منت�سًبا اإليه، 

على اال تزيد فرتة االنقطاع عن ف�سل درا�سي واحد، مع بقاء االإنذار يف ال�سجل االأكادميي للطالب.
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المادة الخامسة والستون:

طالب الدرا�سات العليا الذين اأُعيد قبوله يف برناجمه ال�سابق، ثم اأُق�سي الأ�سباب اأكادميية، ال يكون موؤهاًل الإعادة 

القبول يف الربامج نف�سه.



الباب العاشر: 
االنسحاب 

واالنقطاع 
والتحويل
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المادة السادسة والستون:

متنح جامعة قطر لطالب الدرا�سات العليا فر�سة املغادرة االختيارية من: مقررات، ف�سول درا�سية اأو اجلامعة، اأو طلب 

اإجازة وفق القواعد والتنظيمات، وكذلك ال�رشوط الواجب حتقيقها ملوا�سلة درا�سته بها مرة اأخرى طبقا ملا هو مبني 

اأدناه:

االن�سحاب من مقرر:  .1

ميكن لطالب الدرا�سات العليا، بعد انتهاء فرتة احلذف واالإ�سافة يف بداية الف�سل الدرا�سي، االن�سحاب من مقرر  	•

اأو اأكرث، وذلك قبل املواعيد النهائية املحددة من قبل مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب. على اأن تختلف ن�سبة 

ا�سرتداد الر�سوم املدفوعة ح�سب فرتة احلذف.

.)W( ير�سد للطالب يف املقرر الذي ان�سحب منه درجة 	•

لن يتاأثر املعدل الرتاكمي بر�سد درجة )W( للطالب ولن تدخل هذه الدرجة يف ح�ساب املعدل. 	•

ال ميكن للطالب املنذر اأن ين�سحب من املقرر الدرا�سي اإذا كان �سيرتتب على هذا االن�سحاب اأن يقل العبء  	•

الدرا�سي للطالب اإىل اأقل من العبء امل�سموح له به )ال يزيد عن �ستة �ساعات معتمدة( )خريف – ربيع( اأو يتاأثر و�سعه 

االأكادميي.

ال ي�سمح للطالب اأن ين�سحب من املقرر االأخري وعليه يف حالة رغبته يف حذف املقرر االأخري امل�سجل لديه اأن  	•

يقوم بالتقدمي على خدمة االن�سحاب من الف�سل الدرا�سي يف البرن )خريف – ربيع(

اإعادة الر�سوم الدرا�سية: 	•

يف حال ان�سحب الطالب من واحد اأو اأكرث من املقررات الدرا�سية اأو ان�سحب من الف�سل الدرا�سي كامالً بعد انتهاء فرتة 

احلذف واالإ�سافة . ب�رشف النظر عن تخ�س�سه الدرا�سي . فاإنه يتعر�س لغرامات مالية وذلك كما يف اجلدول التايل:
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الف�سل الدرا�سي

وقت االن�سحاب من مقرر اأو االن�سحاب من الف�سل 

الدرا�سي بعد انتهاء فرتة احلذف واالإ�سافة االن�سحاب 

من الف�سل الدرا�سي بعد انتهاء فرتة احلذف واالإ�سافة

الغرامة

اخلريف والربيع

20 %حتى اأ�سبوعني
50 %بعد اأ�سبوعني وحتى 4 اأ�سابيع
75 %بعد 4 اأ�سابيع وحتى 8 اأ�سابيع

100 %بعد 8 اأ�سابيع

20 %يومني�سيف1/ �سيف3 / ال�ستاء
50 %اأ�سبوع ويومني

�سيف 2
20 %يومني

50 %اأ�سبوعني ويومني

المادة السابعة والستون:

االن�سحاب من ف�سل درا�سي:   .1

يحق للطالب االعتذار/ االن�سحاب من ف�سليني درا�سيني )متوا�سلني او متقطعني( خالل فرتة  	•

درا�سته يف الدرا�سات العليا.

يقت�سي االن�سحاب من ف�سل درا�سي، ان يقوم الطالب بالتقدم بطلب االن�سحاب اإىل الربنامج  	•

لدرا�سة احلالة، ويتم رفع الطلب من مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد موافقة من�سق 

الربنامج اأو من ينوب عنه وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد عميد الكلية 

وعميد الدرا�سات العليا. ويوؤدي عدم احل�سول على املوافقات املطلوبة، اإىل ح�سول الطالب على درجة 

"را�سب" يف مقررات ذلك الف�سل، وقد توؤدي اإىل طي القيد االأكادميي، ويجب على الطالب االلتزام بالفرتة 
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املحددة يف التقومي االأكادميي لالن�سحاب من الف�سل الدرا�سي.

	وميكن احل�سول على ا�ستثناء يف جتاوز عدد االن�سحابات امل�سموح بها للطالب بناء على  	•

من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وتو�سية جلنة الدرا�سات 

العليا باجلامعة وموافقة عميد الدرا�سات العليا وموافقة نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون البحث 

والدرا�سات العليا ومع االلتزام بالفرتة املحددة يف التقومي االأكادميي لالن�سحاب من الف�سل الدرا�سي.

يف حالة االن�سحاب من الف�سل الدرا�سي، ير�سد للطالب تقدير 'W' جلميع املقررات امل�سجلة  	•

يف 

ذلك الف�سل، وال يتاأثر معدل الطالب بهذه الدرجة. 

قد ي�سمح للطالب املنذر اأكادمييا طلب االن�سحاب/ االعتذار من الف�سل الدرا�سي بناء على  	•

موافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه ويجب رفع تقرير عن حالته االأكادميية من قبل الربنامج اىل 

مكتب الدرا�سات العليا.

االن�سحاب من ف�سل درا�سي يحرم الطالب من فر�سة االحتفاظ اأو الرت�ّسح لوظيفة )م�ساعد  	•

درا�سات عليا( يف اأحد برامج الدرا�سات العليا.

قد يرتتب على االن�سحاب من الف�سل الدرا�سي غرامة مالية يتم حتديدها بناًء على تاريخ  	•

االن�سحاب.

االن�سحاب املوؤقت من اجلامعة:   .2

لطالب الدرا�سات العليا، الراغب يف االن�سحاب املوؤقت، تقدمي طلب موّقع منه يو�سح فيه  	•

اأ�سباب االن�سحاب. ويجب اأن ي�ستمل الطلب على خطة اإكمال جميع متطلبات الدرا�سة خالل الفرتة 

الق�سوى املحددة للفئة التي ينتمي اإليها الربنامج. وحُت�سب فرتة االن�سحاب املوؤقت من �سمن الفرتة 
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الق�سوى املحددة الإنهاء الدرا�سة. يقوم الطالب بالتقدم بطلب االن�سحاب اإىل الربنامج لدرا�سة احلالة، 

ويتم رفع الطلب من مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه 

وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد عميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا.

ال ينبغي لفرتة االن�سحاب املوؤقت اأن تزيد عن ف�سلني درا�سيني )با�ستثناء ف�سل ال�سيف(، ما مل  	•

يح�سل الطالب على ا�ستثناء، مرتبط مبراعات ظروف طارئة، وبناء على موافقة من�سق الربنامج اأو من 

ينوب عنه وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة ومبوافقة 

عميد الدرا�سات العليا، ونائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون البحث والدرا�سات العليا.

االن�سحاب النهائي من اجلامعة:   .3

يتطلب ان�سحاب طالب الدرا�سات العليا من اجلامعة موافقَة الربنامج، ويتم رفع الطلب من  	•

مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد موافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وموافقة العميد 

امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد عميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا. وعدم احل�سول على 

املوافقات املطلوبة قد يعر�س الطالب لطي القيد. 

االن�سحاب من اجلامعة يحرم الطالب من فر�سة الرت�ّسح لوظيفة )م�ساعد درا�سات عليا( يف  	•

اإحدى برامج الدرا�سات العليا.

المادة الثامنة والستون:

طالب الدرا�سات العليا الذي ان�سحب من اجلامعة، ثم اأبدى رغبًة يف العودة اإىل الدرا�سة، عليه   .1

الت�سجيل يف الف�سل الدرا�سي الذي يرغب العودة فيه.

طالب الدرا�سات العليا املن�سحب من اجلامعة ال ي�سمح له، قبل الرجوع اإىل الدرا�سة )اإعادة قيده(،   .2
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باأخذ اأية مقررات مطروحة يف جامعة قطر. 

يطوى قيد طالب الدرا�سات العليا الذي يوا�سل ان�سحابه اأكرث من ف�سلني درا�سيني )متوا�سلني او   .3

متقطعني(.

المادة التاسعة والستون:

يجوز لطالب الدرا�سات العليا حتويل ال�ساعات املعتمدة املنجزة يف جامعة اأخرى بعد الت�سجيل يف جامعة قطر. 

ويكون قبول التحويل اإىل جامعة قطر وفقا لل�رشوط االآتية:

يجب اأن تكون مقررات الدرا�سات العليا اأو املقررات التمهيدية منجزة من كلية اأو جامعة معرتف بها   .1

ومعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العايل.

ي�سمح بتحويل ما ال يزيد عن )9( �ساعات معتمدة، ما مل يذكر بخالف ذلك يف اتفاقيات مع اجلامعة.  .2

ال تخ�سع للتحويل املقرراُت ذات التقديرات غري القيا�سية )على �سبيل املثال: ناجح/ غري ناجح،   .3

مقبول/ غري مقبول(، ما مل يذكر بخالف ذلك يف اتفاقيات مع اجلامعة.

يف حال وجود اتفاقيات مع اجلامعة، حتت�سب ال�ساعات املخ�س�سة للر�سالة اأو االأطروحة اجلامعية،   .4

التي اأجنزها الطالب خارج جامعة قطر، �سمن ال�سجل الدرا�سي للطالب ويف هذه احلالة حتت�سب لها درجة 

جناح »P«، بعد موافقة م�رشف الر�سالة، وموافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه والعميد امل�ساعد للبحث 

والدرا�سات العليا يف الكلية، وموافقة عميد الكلية، وعميد الدرا�سات العليا. ويجب على الطالب تقدمي ما يفيد 

بت�سجيل تلك ال�ساعات باجلامعة اأو املوؤ�س�سة اخلارجية.
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ال تقبل التحويل اإالّ املقررات ذات التقدير النهائي »جيد جدا« اأو اأعلى يف ك�سف الدرجات )ر�سمي   .5

�سادر من موؤ�س�سة معتمدة ومعرتف بها(. 

املقررات التي يتم معادلتها يجب اأن تكون ن�سبة مطابقتها ال تقل عن 80% من حمتوى املقررات   .6

املقابلة للربنامج.

جميع املقررات املحولة �ستعطى تقدير »TC« اأو »�ساعات حمولة« ولن حُتت�سب �سمن املعدل   .7

الرتاكمي يف جامعة قطر ما مل ين�س بخالف ذلك يف اتفاقيات مع موؤ�س�سات اأخرى، ويجب اأن تكون املقررات 

املطلوب معادلتها بنف�س م�ستوى الربنامج وبنف�س امل�ستوى الدرا�سي اأو اأعلى(.

ال يجوز حتويل ال�ساعات املعتمدة، التي مرت على اإنهاء املقرر املتعلّق بها مدة تزيد عن خم�س   .8

�سنوات.

يجب على الطالب تقدمي منوذج حتويل ال�ساعات مرفقا به الك�سف الر�سمي بالدرجات ومبلف حمتوى   .9

املقرر ال�سادر عن الكلية/ اجلامعة ال�سابقة اىل برنامج الدرا�سات العليا، ويقوم برنامج الدرا�سات العليا 

املعني بتقدير املعادلة للمقررات املطلوب حتويلها والتاأكد من اإمكانية حتويل �ساعات املقرر، وتقدمي اخلطة 

الدرا�سية املقرتحة للطالب بناء على قبول ال�ساعات املحولة، وتر�سل اىل مكتب الدرا�سات العليا. ويتم رفع 

الطلب من مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد موافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وموافقة 

العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد عميد الدرا�سات العليا.



السياسة الموحدة للدراسات العليا بجامعة قطر     |     76

المادة السبعون:

مع مراعاة ما �سبق يف املادة التا�سعة وال�ستون، ميكن حتويل ال�ساعات املعتمدة ملقررات الدرا�سات العليا املنجزة يف 

جامعة قطر اإىل برنامج درا�سات عليا اآخر يطرح يف جامعة قطر، وفق ال�رشوط االآتية: 

ح�سول الطالب على موافقة حتّوله اإىل الربنامج االآخر، اأو قبول الطالب الفعلي يف برنامج درا�سات   .1

عليا خمتلف عن برناجمه احلايل.

ال حُتّول �سوى املقررات التي ح�سلت على موافقة من قبل الربنامج اجلديد، وذات تقدير نهائي »جيد   .2

جدا« اأو اأعلى يف برامج املاج�ستري والدكتوراه، اأو تقدير نهائي »جيد مرتفع« اأو اأعلى يف برامج الدبلوم.

ال يجوز حتويل ال�ساعات املعتمدة التي مرت على اإنهاء املقرر املتعلّق بها مدة خم�س �سنوات،   .3

يعتمد العدد االأق�سى لل�ساعات املقبولة للتحويل، على مقت�سيات الربنامج الذي �سّجل فيه الطالب اأو   .4

يريد التحّول اإليه، والتي قد تقت�سي عدم قبول حتويل اأية �ساعة.

يجوز للطالب الذي ح�سل على درجة املاج�ستري من جامعة قطر، وُقِبل يف اأحد برامج الدكتوراه يف   .5

جامعة قطر، حتويل ما ال يزيد عن )9( �ساعات معتمدة لربنامج الدكتوراه ومبا يتوافق مع اخلطة الدرا�سية 

لربنامج الدكتوراه.

يجوز للطالب الذي ح�سل على درجة املاج�ستري من جامعة قطر، وُقبل يف برنامج ماج�ستري اآخر   .6

يف جامعة قطر، حتويل ما ال يزيد عن )9( �ساعات معتمدة لربنامج املاج�ستري الثاين ومبا يتوافق مع اخلطة 

الدرا�سية لربنامج املاج�ستري.

ميكن للطالب التحويل من برنامج درا�سات عليا اإىل برنامج درا�سات عليا اآخر موؤ�س�س على البحث،   .7

لو توفرت يف الطالب �رشوط القبول يف الربنامج الذي يرغب يف االنتقال اإليه، ويرفق بطلب القبول اخلطة 

الدرا�سية التف�سيلية للطالب يف الربنامج اجلديد.
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ميكن للطالب االنتقال من برنامج درا�سات عليا موؤ�س�س على البحث اإىل برنامج درا�سات عليا اآخر لو   .8

توفرت يف الطالب �رشوط القبول يف الربنامج الذي ينتقل اإليه، ويرفق بطلب القبول اخلطة الدرا�سية التف�سيلية 

للطالب يف الربنامج اجلديد.

ال تقبل التحويل املقررات ذات التقديرات غري القيا�سية )على �سبيل املثال: ناجح/ غري ناجح، مقبول/   .9

غري مقبول(، وقد ي�ستثنى من ذلك بع�س من ال�ساعات املخ�س�سة للر�سالة اأو االأطروحة وبعد موافقة م�رشف 

الر�سالة، وموافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه، وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا يف 

الكلية، وموافقة عميد الكلية، وعميد الدرا�سات العليا. 

يجب على الطالب تقدمي منوذج حتويل ال�ساعات مرفقا به الك�سف الر�سمي بالدرجات ومبلف حمتوى   .10

املقرر ال�سادر عن الكلية/ جامعة قطر اىل برنامج الدرا�سات العليا، ويقوم برنامج الدرا�سات العليا املعني 

بتقدير املعادلة للمقررات املطلوب حتويلها والتاأكد من اإمكانية حتويل �ساعات املقرر، وتقدمي اخلطة الدرا�سية 

املقرتحة للطالب بناء على قبول ال�ساعات املحولة، وتر�سل اىل مكتب الدرا�سات العليا. ويتم رفع الطلب 

من مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد موافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وموافقة العميد 

امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا واعتماد عميد الدرا�سات العليا.

المادة الواحدة والسبعون:

لالنتفاع بتحويل ال�ساعات املعتمدة )ال يزيد عن )9( �ساعات معتمدة( من برامج املاج�ستري اىل برامج 

الدكتوراه، ال ينبغي اأن تتعدى فرتة انقطاع بني اإكمال درجة املاج�ستري والقبول يف برنامج الدكتوراه �سنتني 

اأكادمييتني.
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المادة الثانية والسبعون:

بعد اإكمال برنامج �سهادة الدرا�سات العليا، والقبول يف اأحد برامج املاج�ستري املرتبطة بها، حُتت�سب مقررات 

برنامج ال�سهادة املماثلة ملقررات برنامج املاج�ستري، �سمن متطلبات برنامج املاج�ستري الذي ُقِبل فيه حتى 

واإن كانت املقررات التي اجتيزت تتجاوز )9( ت�سع �ساعات معتمدة وحت�سب �سمن املعدل الرتاكمي لربنامج 

املاج�ستري.



الباب الحادي 
 عشر:

التنبيه واإلنذار 
وطي القيد
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المادة الثالثة والسبعون:

يخ�سع طالب الدرا�سات العليا امل�سجل يف برامج املاج�ستري والدكتوراه للتنبيه االأكادميي عندما   .1

يقل معدله الرتاكمي عن )GPA 3.2(. كما يخ�سع طالب الدبلوم ودكتور �سيدلة )دوام جزئي( للتنبيه ذاته 

عندما يقل املعدل الرتاكمي عن )GPA 2.7( اأو عندما ير�سب يف مقرر اإجباري اأو اختياري. ويوّجه التنبيه 

ب�سفة ر�سمية اإىل الطالب املعني الكرتونياً اأو بكتاب ر�سمي، ثم يتلقى كل من من�سق الربنامج ورئي�س الق�سم 

الذي يطرح فيه الربنامج والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا يف الكلية التي تطرح الربنامج، اإعالما 

الكرتونياً اأو بكتاب ر�سمي بهذا التنبيه من مكتب الدرا�سات العليا يف نهاية كل ف�سل بعد اعالن النتائج اأويف 

بداية الف�سل الالحق قبل الت�سجيل.

يخ�سع طالب الدرا�سات العليا، امل�سجل يف برامج املاج�ستري والدكتوراه، لالإنذار االأكادميي عندما   .2

يقل معدله الرتاكمي عن )3.0(. كما يخ�سع طالب الدبلوم ودكتور �سيدلة )دوام جزئي( لالإنذار ذاته عندما 

يقل املعّدل الرتاكمي عن )2.5(. ويوّجه االإنذار ب�سفة ر�سمية اإىل الطالب املعني الكرتونياً اأو بكتاب ر�سمي، ثم 

يتلقى كل من من�سق الربنامج، ورئي�س الق�سم الذي يطرح الربنامج والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا 

للكلية التي تطرح الربنامج، اإعالما الكرتونياً اأو بكتاب ر�سمي بهذا االإنذار من مكتب الدرا�سات العليا يف نهاية 

على الرغم من اجلهد الذي تبذله جامعة قطر من اأجل تزويد طالب الدرا�سات العليا باملعلومات ال�سحيحة واملنا�سبة 

بخ�سو�س و�سعه االأكادميي، فاإنه يتحّمل �رشورة االلتزام باأن يظل مطلًعا على و�سعه االأكادميي ب�سفة م�ستمرة؛ الأن 

هناك تقييًما ف�سليًّا للو�سع االأكادميي لطالب الدرا�سات العليا، مع نهاية كل ف�سل درا�سي )با�ستثناء ف�سل ال�سيف(. 

ويقوم مكتب الدرا�سات العليا بالتن�سيق مع من�سقي الربامج مبتابعة التقييم الف�سلي اخلا�س بالطالب وو�سع احلالة 

اخلا�سة بالطالب واإبالغهم بها.

تمهيد
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كل ف�سل بعد اعالن النتائج اأويف بداية الف�سل الالحق قبل الت�سجيل.

المادة الرابعة والسبعون: 

يجوز لطالب الدرا�سات العليا، املنذر اأكادمييًّا، تقدمي طلب حتويل اإىل برنامج اآخر، وتطّبق على هذا   .1

الطلب االأحكام الواردة يف �سيا�سة التحويل.

ُيو�سع مانع ت�سجيل من قبل مكتب الدرا�سات العليا على �سجل الطالب املنذًر اأكادمييًّا ملنعه من   .2

الت�سجيل يف املقررات، ما مل ُيقّيم �سجلّه االأكادميي.

ال ي�سمح للطالب املنذر اأكادمييًّا، يف كل ف�سل عادي، �سوى بت�سجيل مقررات ال تزيد �ساعاتها املعتمدة   .3

جمتمعة عن )6( �ساعات معتمدة، وال تزيد عن )3( �ساعات معتمدة يف ف�سل ال�سيف اأو غريه من الف�سول 

الق�سرية. وال ميكن جتاوز احلد االأق�سى لل�ساعات املعتمدة يف كل ف�سل، اإالّ بعد احل�سول على موافقة نائب 

رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا.

ن االإنذار االأكادميي يف ك�سف درجات الطالب ويف �سجلّه االأكادميي. ُي�سمَّ  .4

المادة الخامسة والسبعون:

يطبق طي القيد االأكادميي يف نهاية الف�سل على طالب الدرا�سات العليا املنذًر اأكادمييًّا والذي مل ي�سجل اأي مقرر يف 

الف�سل الدرا�سي، ما مل يح�سل على موافقة م�سبقة من من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه والعميد امل�ساعد للبحث 

والدرا�سات العليا بالكلية. يخ�سع طالب الدرا�سات العليا الذين هم حتت االإنذار االأكادميي، حينما يطلبون االن�سحاب 

من الف�سل الدرا�سي اأو الغياب امل�ستمر اأو مغادرة اجلامعة، اإىل االأحكام الواردة �سمن هذه ال�سيا�سة.  
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المادة السادسة والسبعون:

يتم طي قيد طالب الدرا�سات العليا اأكادمييًّا من جامعة قطر اإذا:  

ر�سب يف املقرر نف�سه مرّتني اأو املقررات ذات نف�س املحتوى.  .1

ر�سب يف االختبار ال�سامل مرّتني.  .2

ر�سب يف اختبار الرت�سيح مرّتني.  .3

ر�سب يف اختبار مناق�سة الر�سالة اأو االأطروحة اجلامعية مرّتني.  .4

مل ُيحقق احلد االأدنى للمعدل الرتاكمي املطلوب لـ »للدبلوم 2.5، واملاج�ستري والدكتوراه 3.00« يف   .5

نهاية الف�سل الدرا�سي التايل لو�سع الطالب يف االنذار.

مل يحقق احلد االأدنى للمعدل الرتاكمي املطلوب لـ »للدبلوم 2.5، واملاج�ستري 3.00« يف املقررات   .6

التمهيدية )بع�س اأو جميع املقررات التمهيدية( يف نهاية الف�سل الدرا�سي.

عدم اجتياز املقرر التمهيدي يف املرة االأوىل بتقدير ال يقل عن( جيد(  .7

مل ُيحقق احلد االأدنى للمعّدل الرتاكمي املطلوب »للدبلوم 2.5، املاج�ستري 3.00 والدكتوراه 3.00«   .8

يف  ف�سلني درا�سيني متتابعني اأو ثالثة ف�سول درا�سية غري متتابعة.

مل ُيحقق متطلبات التخرّج خالل �سعف املدة املطلوبة الإكمال الربنامج، كما هو ورد يف اخلطة   .9

الدرا�سية املعتمدة للربنامج واملقبولة من اجلامعة.

اإذا اأخل باالأمانة العلمية، �سواء يف مرحلة درا�سته للمقررات، اأو اإعداده للر�سالة اأو االأطروحة، اأو ارتكب   .10

خطاأ فادحا يخّل باالأنظمة والتقاليد اجلامعية.
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المادة السابعة والسبعون:

يتم طي/الغاء قيد طالب الدرا�سات العليا الأ�سباب غري اأكادمييًّة يف احلاالت االآتية:

اإذا ُقبل يف الدرا�سات العليا، ومل ي�سّجل مقررات يف الفرتة املحددة للت�سجيل؛ ففي هذه احلال يكون   .1

اإلغاء قيده يف ال�سهادة م�سبًبا بعدم الت�سجيل. وي�سمح للطالب القبول يف الربنامج نف�سه مرة اأخرى عند 

الطلب، بناء على تو�سية جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة وموافقة 

عميد الدرا�سات العليا.

اإذا ان�سحب اأو انقطع عن الدرا�سة مدة ف�سل درا�سي من دون عذر مقبول. ويف هذه احلال، يكون اإلغاء   .2

قيده يف ال�سهادة م�سبًبا لالنقطاع عن الدرا�سة. وي�سمح للطالب بناء على تو�سية جلنة الدرا�سات العليا 

بالكلية، وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة، وموافقة عميد الدرا�سات العليا للقبول يف الربنامج نف�سه 

مرة اأخرى عند الطلب.

المادة الثامنة والسبعون:

ُتبلّغ قرارات طي القيد االأكادميي اأو قرارات الغاء القيد، ب�سورة ر�سمية، عن طريق مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون 

الطالب اإىل الطالب املعني. كما ُيعلم كل من من�سق الربنامج املعني، ورئي�س الق�سم الذي يطرح الربنامج، والعميد 

امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا بالكلية، ومكتب الدرا�سات العليا، يف نهاية كل ف�سل )فيما عدا ف�سل ال�سيف(.
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نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا، ونائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب خالل ع�رشة اأيام من تاريخ 

انعقاد اللجنة املخت�سة التايل الإعالن قرار طي القيد االأكادميي. 

يجب ان تكون تو�سيات جلنة البت يف التظلمات قائمة على معايري وقواعد معتمدة من رئي�س اجلامعة. وت�سدر عن 

اللجنة املخت�سة اإحدى التو�سيات التالية:

   Applied قبول طلب التظلم واملوافقة على تعديل �سجل الطالب وو�سع الطالب االأكادميي وُير�سد له  .1

يف اآخر ف�سل، حتى يتم متييز الطالب الذي لديه طلب جلنة.

قبول طلب التظلم واملوافقة على منح الطالب ف�سل درا�سي واحد، ويف حال عدم رفع املعدل املطلوب   .2

يتم طي قيده .

رف�س طلب التظلم وتثبيت قرار طي القيد.  .3

ُيبلّغ الطالب بالتو�سيات املتعلقة بقرار طلب التظلم عن طريق اإدارة الت�سجيل خالل ثالث اأيام عمل من تاريخ اإبالغ 

تو�سيات اللجنة وذلك بعد تنفيذها عن طريق مكتب ادارة الت�سجيل.

المادة التاسعة والسبعون:

يحق لطالب الدرا�سات العليا التظلم على قرار طي القيد اأو الغاء القيد خالل ع�رشة اأيام عمل من االإعالن الر�سمي 

للقرار، ويقدم طلب التظلم الكرتونياً، وتقوم جلنة البت املخت�سة يف التظلمات باجلامعة والتي ت�سكل بقرار من رئي�س 

اجلامعة ببداية كل �سنة اكادميية بدرا�سة طلبات التظلمات، ثم ترفع تو�سياتها اإىل رئي�س اجلامعة، ويبلغ كالً من 
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المادة الثمانون:

اإذا مل يح�سل الطالب على الدرجة العلمية خالل الفرتة الق�سوى املذكورة �سمن اخلطة الدرا�سية للربنامج، يجوز منح 

الطالب فرتة اإ�سافية واحدة لف�سل درا�سي واحد اأو ف�سلني درا�سيني، بناًء على تو�سية من�سق الربنامج وجلنة الدرا�سات 

العليا بالكلية وجلنة الدرا�سات العليا باجلامعة وموافقة عميد الدرا�سات العليا ونائب رئي�س اجلامعة للبحث 

والدرا�سات العليا.
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المادة الواحدة والثمانون:

يجوز يف حاالت ال�رشورة الق�سوى، بناًء على تو�سية من جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وتو�سية جلنة الدرا�سات 

العليا باجلامعة وبعد موافقة عميد الدرا�سات العليا وموافقة نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا، اإعادة 

قبول الطالب الذي األغي قيده ب�سبب ظروف قهرية. 

وُتراعى اإعادة القيد ال�رشوط االآتية:

يف حالة مرور اأكرث من �ستة ف�سول درا�سية على الغاء قيد الطالب، يعامل الطالب معاملة الطالب   .1

امل�ستجد، ب�رشف النظر عما اجتاز من مقررات �سابقة، وعما ح�سل عليه من �ساعات معتمدة �سمن الربنامج 

الذي اأعيد قيده فيه.

يف حالة مرور �ستة ف�سول درا�سية اأو اأقل على الغاء قيد الطالب، يح�سب للطالب بع�س املقررات التي   .2

�سبق درا�ستها بنف�س الربنامج والتي يحددها من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وحتت�سب املقررات التي در�سها 

�سمن معدله الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة.



الباب الثاني 
 عشر:

نظام التقييم
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المادة الثانية والثمانون:

تقدير »جيد/ C«هو تقدير النجاح بالن�سبة لطالب برامج الدبلوم واملاج�ستري ودكتور �سيدلة. اأما  	•

بالن�سبة لربنامج الدكتوراه فتقدير » جيد مرتفع/ C+« هو تقدير النجاح.

ُيعطى تقدير »غري مكتملI/« ملقررات التخرج، اإن كان الطالب غري قادر على تلبية جميع متطلبات  	•

املقرر خالل الف�سل الدرا�سي؛ وذلك لظروف �سخ�سية خارجة عن اإرادته. يعلن مكتب نائب رئي�س اجلامعة 

ل�سوؤون الطالب عن املوعد النهائي لتغيري تقدير »غري مكتمل« ملقررات التخرج. ي�سّمن تقدير »را�سب«   يف 

�سجّل ك�سف عالمات الطالب االأكادميي، اإذا اأخفق الطالب يف اإكمال اأعمال متطلبات النجاح قبل املوعد النهائي 

املعلن عنه من مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب.

تعرف التقديرات ذات القيمة غري العددية كاالآتي: 	•

تقدير« ناجحP/« يف مقررات بحث االأطروحة اأو الر�سالة اأو م�رشوع املاج�ستري اأو مل�رشوع   

الدكتوراه واالمتحان ال�سامل وامتحان الرت�سيح ويدل على التقدم املقبول. كما اأن تقدير« ناجح« يف 

امتحان مناق�سة االأطروحة اأو الر�سالة اأو امل�رشوع البحثي ي�سري اإىل النجاح يف االأطروحة اأو الر�سالة اأو 

امل�رشوع البحثي.

تقدير »ناجح بتفوقHP/« فقط يكون المتحان مناق�سة االأطروحة اأو الر�سالة اأو م�رشوع   

املاج�ستري. مينح تقدير » ناجح بتفوق« بعدما يخ�سع ملوافقة جلنة الدرا�سات العليا بجامعة قطر 

وملعايري تت�سمن الن�رش العلمي والن�ساط املتميز للطالب.

تقدير« عدم النجاحNP/« يف مقررات بحث االأطروحة اأو الر�سالة اأو م�رشوع املاج�ستري اأو   

مل�رشوع الدكتوراه واالمتحان ال�سامل وامتحان الرت�سيح يدل على عدم اقتناع جلنة املناق�سة بالعمل 

املقدم يف الر�سالة اأو االأطروحة اأو مب�ستوى الطالب يف االمتحان ال�سامل وامتحان الرت�سيح. كما اأن 
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تقدير« عدم النجاح« يف امتحان مناق�سة الر�سالة ملرتني، بالن�سبة لطالب املاج�ستري، يوؤدي اىل طي 

قيد الطالب اكادميياً اأو قد يوؤدي اىل حتويل الطالب اىل م�سار املاج�ستري املهني )بدون ر�سالة( اأو 

منح الطالب درجة الدبلوم يف التخ�س�س اإذا ما اأتيح وتوفر امل�سار وبناء على ما �سبق ومت ذكره من 

�سوابط. اي�ساً تقدير« عدم النجاح« يف امتحان مناق�سة االأطروحة اأو يف االمتحان ال�سامل اأو امتحان 

الرت�سيح ملرتني بالن�سبة لطالب الدكتوراه، يوؤدي اىل طي قيد الطالب اكادميياً اأو قد يوؤدي منح الطالب 

درجة املاج�ستري يف التخ�س�س اإذا ما اأتيح وتوفر امل�سار وبناء على ما �سبق ومت ذكره من �سوابط.  

ُيعطى تقدير »م�ستمرIP« لالأعمال غري املكتملة املرتبطة مبقررات االأطروحة اأو الر�سالة اأو   

مل�رشوع املاج�ستري اأو مل�رشوع الدكتوراه واملمتدة الأكرث من ف�سل. وحت�سب الر�سوم الدرا�سية للمرة 

االأوىل املرتبطة بتقدير »م�ستمرIP« وميكن متديد تلك الفرتة من دون ر�سوم مرة واحدة، على اأن 

يدفع الطالب بعد ذلك ر�سوم �ساعة واحدة عند طلب التمديد لفرتة اأو لفرتات اخرى. ومُتّدد فرتة املقرر 

مبوافقة كل من من�ّسق الربنامج، والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا، وعميد الدرا�سات العليا 

بعد رفع مربرات التمديد من قبل امل�رشف.

تقدير »�ساعات حمولةTC/« ال�ساعات املعتمدة التي ح�سل عليها الطالب خارج جامعة   

قطر، والتي ُحّولت اإىل برنامج درا�سات عليا مطروح �سمن جامعة قطر وفًقا ل�سيا�سة حتويل ال�ساعات 

املعتمدة يف جامعة قطر.

التقديرات ذات القيمة العددية: ي�سبط اجلدول املوايل النقاط امل�ستحقة عن كل تقدير حريف يف  	•

جامعة قطر:
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الدرجة بالرموزالو�سفالن�سبة املئويةالنقاط املكت�سبة
Aممتاز4.00100-90
3.5090< to 85جيد جدا مرتفع+B
3.0085< to 80جيد جداB
2.5080< to 75جيد مرتفع+C
2.0075< to 70جيدC
0.0070 Less thanرا�سبF

FAرا�سب للغياب
HPناجح بتفوق

Pناجح
Iغري مكتمل
NPغري ناجح

IPم�ستمر
TC�ساعات حمولة

Wان�سحاب
WFان�سحاب ق�رشي
AUتدقيق/م�ستمع

المادة الثالثة والثمانون:

ي�سمح للطالب اأن يح�رش كم�ستمع للمقررات التي لي�ست لها �ساعات معتمدة طبقا لل�رشوط االآتية:

موافقة عميد الكلية على طرح املقرر.  .1

يتحمل الطالب نفقات الر�سوم الدرا�سية والت�سجيل.  .2

لتغيري حالة مقرر، يجب على الطالب تعبئة طلب من ق�سم الت�سجيل قبل اأ�سبوعني على االأقل من   .3

بداية الف�سل.
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لي�ست للمقررات امل�سموعة �ساعات معتمدة، كما اأّنها ال حتقق متطلبات الدرجة املرجو احل�سول   .4

عليها، ولكن يرمز لها يف ال�سجل االأكادميي للطالب باحلرفني AU( ( وميكن للطالب احل�سور كم�ستمع ملقرر 

مرة واحدة فقط.

المادة الرابعة والثمانون:

ُيحت�سب املعدل الرتاكمي على اأ�سا�س املقررات الدرا�سية للدرا�سات العليا. وتطبيقا لذلك، فلكل درجة من درجات 

الدرا�سات العليا معّدل تراكمي خا�س بها، لو كان الطالب قد اأمّت درا�سة درجتني خمتلفتني من الدرا�سات العليا كما. 

كما ال تدخل ال�ساعات املعتمدة املتعلّقة باملقررات التمهيدية �سمن املعدل الرتاكمي، ولكنها تظهر يف ك�سف الدرجات.

المادة الخامسة والثمانون:

يجوز لطالب الدرا�سات العليا التظلم من درجة ملقرر خالل املوعد الذي يحدده نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب. 

وترتّتب عن هذا التظلّم النتائج االآتية:

لو وافق اأ�ستاذ املقرر على ما ورد يف التظلّم، فعليه تعديل الدرجة ورفعها اإىل من�سق الربنامج اأو من   -

ينوب عنه، اأو اإىل العميد الذي يقوم باإر�سال الدرجة املعّدلة اإىل جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة وبعد ا�سدار 

القرار، يتم رفعها اىل ادارة الت�سجيل من مكتب الدرا�سات العليا مع ما يلزم من مفرفقات، ليقوم بت�سمني 
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الدرجة املعّدلة يف �سجّل الطالب.

لو مل يوافق اأ�ستاذ املقرر على ما ورد يف التظلم الذي قدمه الطالب، فاإنه يجوز للطالب تقدمي طلب   -

تظلّم موّقع اإىل من�ّسق الربنامج، اأو رئي�س الق�سم، اأو عميد الكلية. ويقوم من�سق الربنامج اأو رئي�س الق�سم اأو 

عميد الكلية بالبت يف التظلّم بعد الت�ساور مع اأع�ساء هيئة التدري�س من ذوي االخت�سا�س يف املقرر؛ مو�سوع 

التظلّم، اأو اأع�ساء هيئة التدري�س الذين ينتمون اإىل الق�سم الذي يطرح الربنامج املعني بالتظلّم.

اإذا كان الطالب غري را�س على قرار من�سق الربنامج اأو رئي�س الق�سم اأو عميد الكلية، جاز له رفع   -

التظلم اإىل جلنة التظلمات املخت�سة باجلامعة والتي ت�سكل بقرار من رئي�س اجلامعة ببداية كل �سنة اكادميية 

والتي تنظر يف التظلّم، وتبّت فيه بقرار نهائي. ويبلغ كالً من نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا، 

ونائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب خالل ع�رشة اأيام من تاريخ انعقاد اللجنة املخت�سة.  



الباب الثالث 
 عشر:

اإلشراف ولجان 
المناقشة
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المادة السادسة والثمانون:

يكون لكل برنامج درا�سات عليا من�سق اأكادميي يعّد من �سمن مهامه: 

توجيه الطالب امللتحق بالربنامج ومتابعته خالل درا�سته من خالل:  -

م�ساعدة الطالب على اختيار مو�سوع الر�سالة واختيار امل�رشف املنا�سب/جلنة االأ�رشاف.  .1

متابعة اخلطة الدرا�سية للطالب وت�سجيله للمقررات وتقدمي تقرير، يف اآخر كل ف�سل، عن تقدمه   .2

الدرا�سي اإىل العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا.

متابعة تقدم االأداء يف الر�سالة اأو االأطروحة اخلا�سة بالطالب وتقدمي تقرير قبل و�سع درجة التقييم   .3

على نظام البانر، يف اآخر كل ف�سل، عن تقدمه البحثي اإىل من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه واىل العميد 

امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا قبل ال�سماح للطالب بالت�سجيل يف الر�سالة للف�سل التايل.

التو�سية بحالة الطالب وا�ستحقاقه التنبيه اأو االنذار االأكادميي.  .4

المادة السابعة والثمانون:
ي�سمح للطالب املنتمي اإىل برامج املاج�ستري الذي اأنهي خم�سني باملائة على االأقل من املقررات   .1

الدرا�سية، بالت�سجيل مبقرر الر�سالة.

ي�سمح للطالب املنتمي لربامج الدكتوراه الذي اأنهي �سبعني باملائة على االأقل من املقررات الدرا�سية،   .2

واجتاز بنجاح: االمتحان ال�سامل، بالت�سجيل مبقرر االأطروحة.

يجب على الطالب اجتياز املقرر اخلا�س مبنهجية البحث  )Research methodology(قبل   .3

الت�سجيل مبقرر الر�سالة اأو االأطروحة.
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بناء على اختيار الطالب للم�رشف الرئي�س وامل�رشف امل�سارك/جلنة االأ�رشاف اإن وجدوا، وبعد موافقة   .4

كل من من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه عليهما، يتم رفع ا�سماء جلنة االإ�رشاف باالإ�سافة اىل مقرتح خطة 

البحث اخلا�سة بالر�سالة او االأطروحة التف�سيلية (عنوان الر�سالة اأو االأطروحة، مقدمة عن فكرة البحث، م�سكلة 

البحث، اأهمية البحث، ملخ�س الدرا�سات ال�سابقة، نبذة عن األية تنفيذ البحث واملنهجية العلمية يف جمع 

البيانات اخلا�سة مقرتنة باالإطار الزمني واملكاين الذي يدور فيه البحث املطلوب(  اإىل جلنة الدرا�سات العليا 

بالكلية للنظر وابداء الراأي، ثم ير�سل طلب اال�رشاف مع مقرتح خطة البحث اخلا�سة بالر�سالة او االأطروحة 

مقرتناً باجلدول الزمني املتوقع لالنتهاء من الر�سالة اأو االأطروحة اىل مكتب الدرا�سات العليا. يتم رفع طلب 

الت�سجيل مبقرر الر�سالة اأو االأطروحة من مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد موافقة من�سق الربنامج 

اأو من ينوب عنه وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا وعميد الدرا�سات العليا.

المادة الثامنة والثمانون:
اأع�ساء هيئة التدري�س اأو البحوث بدوام كامل، وفقا للتعريف الوارد يف �سيا�سة الرتقيات بجامعة قطر،   .1

اللذين يرغبون يف تدري�س مقررات الدرا�سات العليا، ويف االإ�رشاف على طالب الدرا�سات العليا، اأو يف امل�ساركة 

يف جلان مناق�سة الر�سائل/االأطروحات، يجب اأن يكونوا م�ستوفني ل�رشوط التدري�س واالإ�رشاف التي و�سعت من 

قبل اجلامعة.

2.  يتقدم ع�سو هيئة التدري�س بطلب احل�سول على �سفة )ع�سو هيئة تدري�س الدرا�سات العليا واالإ�رشاف( 

اإىل مكتب العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا يف الكلية التي ينتمي اإليها، كما يجوز ملراكز البحث 

العلمي اأن تر�سح اأع�ساء هيئة البحوث الذين ي�ستوفون �رشوط الرت�سح لع�سوية هيئة الدرا�سات العليا 

واالإ�رشاف، على اأن ترفع تر�سيحاتها مبا�رشة اإىل مكتب عميد الدرا�سات العليا.
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�رشوط الرت�سح لع�سوية هيئة تدري�س الدرا�سات العليا واالإ�رشاف تتمّثل فيما ياأتي:  .3

اأن يكون املتقدم حائًزا �سهادة الدكتوراه يف املجال االأكادميي اأو البحثي الذي ينتمي اإليه  	•

برنامج الدرا�سات العليا املراد االنت�ساب اإىل هيئته التدري�سية اأو االإ�رشافية، ويحمل درجة ال تقل عن 

درجة اأ�ستاذ م�سارك.

لالإ�رشاف على ر�سائل الدكتوراه، يجب اأن يكون املتقدم حائًزا �سهادة الدكتوراه يف املجال  	•

االأكادميي اأو البحثي الذي ينتمي اإليه برنامج الدرا�سات العليا املراد االنت�ساب اإىل هيئته التدري�سية 

اأو االإ�رشافية، ويحمل درجة اأ�ستاذ، وقد ي�سمح ملن يحمل درجة اأ�ستاذ م�سارك بناء على طلب الربنامج 

وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا بالكلية وموافقة عميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا باالإ�رشاف 

كم�رشف رئي�سي.

يجوز لالأ�ساتذة امل�ساعدين اأن يقوموا بالتدري�س اأو االإ�رشاف كم�رشف رئي�سي على ر�سائل  	•

املاج�ستري ب�رشط اأن تكون قد مرّت على تعيينهم يف درجة اأ�ستاذ م�ساعد فرتة ال تقّل عن �سنتني.

اأن يكون قد �سدر قرار بتعيني املتقدم يف الكلية ذات ال�سلة اأو مركز البحث املعني )بدوام  	•

كامل اأو عن طريق االإحلاق(.

اأن يكون للمتقدم �ِسِجلٌّ معترب يف اأن�سطة البحث العلمي خالل ال�سنوات الثالث االأخرية، على اال تكون 

االأن�سطة العلمية من خمرجات ر�سالة الدكتوراه اخلا�سة بامل�رشف.«

اأن تكون له خربة يف االإ�رشاف على الر�سائل/االأطروحات كم�رشف رئي�س اأو م�سارك، واأن يكون  	•

يف �سجّل خربته االإ�رشايف ما يفيد اأن الر�سالة /االأطروحة التي اأ�رشف عليها قد نوق�ست. ويف حالة 

عدم وجود خربة يف االإ�رشاف يجب اأن يقدم املر�سح ما يفيد باأنه اجتاز دورة تنمية مهنية يف قواعد 

االإ�رشاف على بحوث الدرا�سات العليا واأ�سوله، اأو جتربة متعلّقة باالإ�رشاف يقّدر عميد الدرا�سات العليا 

اأّنها كافية.
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ميكن الأع�ساء هيئة التدري�س، الذين مل ي�ستوفوا معايري اأهلية االإ�رشاف، التقدم بطلب احل�سول  	•

على �سفة امل�رشف امل�سارك.

ميكن لع�سو هيئة التدري�س يف الدرا�سات العليا احلامل ل�سفة امل�رشف امل�سارك التقدم بطلب  	•

احل�سول على اأهلية االإ�رشاف الكاملة، وذلك فور انتهائه من االإ�رشاف ب�سفته م�رشفا م�ساركا على 

ر�سالة/ اأطروحة واحدة على االأقل.

المادة التاسعة والثمانون:

ال�رشوط االإجرائية والزمنية:  .1

          يجب اأن تكون الطلبات والرت�سيحات، اأو االإعفاءات واال�ستقاالت اخلا�سة بع�سوية هيئة التدري�س 

واالإ�رشاف، معتمدة من كل من رئي�س الوحدة االأكادميية اأو البحثية، والعميد امل�ساعد ل�سوؤون البحث والدرا�سات 

العليا، وعميد الدرا�سات العليا طبقا لل�رشوط التالية:

مدة ع�سوية هيئة تدري�س الدرا�سات العليا ثالث �سنوات. 	•

ميكن جتديد الع�سوية يف هيئة تدري�س الدرا�سات العليا بناء على طلب الوحدة االأكادميية اأو  	•

البحثية.

يجب اإر�سال طلبات التجديد اإىل مكتب الدرا�سات العليا قبل نهاية الف�سل الدرا�سي االأخري من  	•

فرتة التعيني.

اال�ستقالة اأو االإعفاء   .2

يجوز لع�سو هيئة الدرا�سات العليا اأن ي�ستقيل من ع�سوية هيئة تدري�س الدرا�سات العليا عن  	•

طريق اإر�سال خطاب ا�ستقالة اإىل من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه.  ويجب اأن يحال خطاب اال�ستقالة 
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اإىل عميد الدرا�سات العليا بعد اأن يوافق عليه عميد الكلية.

يفقد ع�سو هيئة التدري�س الذي انتهى انت�سابه اإىل جامعة قطر �سفة االنت�ساب اإىل هيئة  	•

الدرا�سات العليا ب�سفة تلقائية، اإال اإن اأبدت وحدة اأكادميية رغبتها يف اأن ي�ستمر عمل الع�سو فيها 

لفرتة زمنية حمّددة. 

ال جتدد ع�سوية ع�سو هيئة الدرا�سات العليا الذي يف�سل يف املحافظة على معايري االنت�ساب  	•

اإىل هيئة تدري�س الدرا�سات العليا واالإ�رشاف. 

ن�رش قائمة باأ�سماء اأع�ساء هيئة تدري�س الدرا�سات العليا   .3

يقوم مكتب الدرا�سات العليا بن�رش قائمة باأ�سماء اأع�ساء هيئة تدري�س الدرا�سات العليا مع جهات انت�سابهم 

االأكادميي على موقع مكتب الدرا�سات العليا.

المادة التسعون:

قواعد االإ�رشاف على الر�سائل واالأطروحات:

يكون االإ�رشاف على الر�سائل واالأطروحات من قبل جلنة اإ�رشاف اأحد اأع�سائها امل�رشف الرئي�سي،  	•

الذي يجب اأن يكون ع�سو هيئة تدري�س حا�سالً على �سفة االإ�رشاف الرئي�س على الر�سائل/االأطروحات يف 

جامعة قطر، وينتمي اإىل الربنامج اأو الق�سم اأو التخ�س�س الذي يدر�س فيه الطالب اأو له اأبحاث يف نف�س 

مو�سوع الر�سالة، ويف حال وجود م�رشف م�سارك، يجب اأن تكون له اأي�ًسا �سفة م�رشف م�سارك على الر�سائل/ 

االأطروحات للدرا�سات العليا. 

يجوز اأن ي�ساف اإىل جلان االإ�رشاف اأع�ساء اآخرون من برامج اأخرى اأو اأق�سام اأخرى، اأو مراكز بحثية  	•

داخل اجلامعة اأو خارجها، اأو من موؤ�س�سات اأكادميية اأو اإدارية اأو علمية اأو �سناعية اأو مهنية، اأو من جهات 
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المادة الواحدة والتسعون:
عدد الر�سائل امل�سموح باالإ�رشاف عليها، يف ذات الوقت، من قبل امل�رشف الرئي�س هو ثالث ر�سائل/   .1

اأطروحات. ولكن ي�سمح عند ال�رشورة الق�سوى للم�رشف بزيادة عدد الر�سائل اأو االأطروحات حتت اإ�رشافه، بناء 

على موافقة من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه، وبعد موافقة كل من العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا 

وعميد الكلية، وعميد الدرا�سات العليا. 

يتحّدد العبء التدري�سي لالإ�رشاف على كل ر�سالة اأو اأطروحة، يف كل ف�سل درا�سي، ب�ساعة ون�سف   .2

معتمدة بالن�سبة للم�رشف الرئي�س ون�سف �ساعة للم�رشف امل�ساعد، على اأال يتجاوز االإ�رشاف ف�سلني على 

م�ستوى ر�سالة املاج�ستري الواحدة، و�ستة ف�سول لالإ�رشاف على اأطروحة الدكتوراه الواحدة وال يزيد عدد 

امل�رشفني امل�ساعدين عن م�رشف م�ساعد واحد لكل طالب.«

يقوم امل�رشف بتقدمي تقرير مف�ّسل عن تقّدم الطالب يف اإجناز الر�سالة اأو االأطروحة اإىل من�سق   .3

الربنامج اأو من ينوب عنه حيث يقوم الطالب خالل فرتة ت�سجيل الر�سالة اأو االأطروحة ويف نهاية كل ف�سل 

درا�سي بتقدمي تقرير عن تقدم البحث اخلا�س به اىل امل�رشف الرئي�سي وجلنة االأ�رشاف، ويقوم امل�رشف الرئي�سي 

بالتن�سيق مع جلنة االأ�رشاف بعمل تقييم الأداء الطالب ومدى التزامه باخلطة البحثية وما هو متوقع من 

الطالب وير�سل التقرير اىل مكتب الدرا�سات العليا من قبل العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا. يتم رفع 

اأخرى ح�سبما تفت�سيه طبيعة الر�سالة.

يجوز اأن يكون االأ�رشاف على الر�سائل واالأطروحات من قبل م�رشف رئي�س منفرد وذلك بعد تو�سية  	•

جلنة الدرا�سات العليا بالكلية، وتو�سية جلنة الدرا�سات العليا باجلامعة، وبعد موافقة كل من العميد امل�ساعد 

للبحث والدرا�سات العليا وعميد الكلية، وعميد الدرا�سات العليا.
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طلب ا�ستمرار الت�سجيل مبقرر الر�سالة اأو االأطروحة من مكتب الدرا�سات العليا اىل ق�سم الت�سجيل بعد موافقة 

من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه وموافقة العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا وعميد الدرا�سات العليا.

المادة الثالثة والتسعون:
ت�سكيل جلان املناق�سة

يجب اتباع االإجراءات واالإر�سادات، التي يعلن عنها مكتب الدرا�سات العليا يف بداية كل ف�سل درا�سي،  	•

والتي ت�سمل املواعيد النهائية لرفع الر�سائل واالأطروحات، ومناق�ستها، املواعيد النهائية لالأر�سال الر�سائل 

واالأطروحات للجان التحكيم، واالإجراءات الالحقة لتقدمي امل�رشف طلب املناق�سة وما يفيد باكتمال الر�سالة 

و�سالحيتها للمناق�سة اإىل من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه. ويقوم  الربنامج بعد املوافقة برفع طلب املناق�سة 

وما يلزم من مرفقات اىل العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا وبعد القيام باالإجراءات فيما هو اآت:

التاأكد من اجتياز طالب املاج�ستري والدكتوراه كافة املقررات واالختبارات، مثل: االختبار   .1

ال�سامل واختبار الرت�سيح، اإذا اقت�سى برنامج درا�سته ذلك.

ا�ستالم الن�سخة النهائية من الر�سالة مع تقرير ال�سالحية اخلا�س بالر�سالة اأو االأطروحة   .2

المادة الثانية والتسعون:
لو تعّذر على امل�رشف الرئي�سي اإكمال االإ�رشاف اأو لو انتهى انت�سابه اإىل جامعة قطر، يحّل م�رشف بديل حمّل 

امل�رشف املتخلّي مع احتفاظ امل�رشف املتخلي بكافة احلقوق املرتّتبة عن جهوده املبذولة يف االإ�رشاف، وبعد 

موافقة كل من من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا وعميد الدرا�سات 

العليا.
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املعتمد من جلنة االأ�رشاف والذي يفيد ب�سالحية الر�سالة للمناق�سة.

تقرير ُم�سّدق عليه من امل�رشف يتعلّق باأ�سالة االأطروحة ومبطابقتها للمعايري اخلا�سة   .3

باالقتبا�س.

اإر�سال اأربعة اأ�سماء ملحكمني من خارج الربنامج )على اأن يكون اثنني من املر�سحني من   .4

خارج اجلامعة( اإىل العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا، الذي يقوم بدوره برفعها اإىل مكتب 

الدرا�سات العليا.

يقوم العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا برفع ن�سخة نهائية من الر�سالة اأو االأطروحة اإىل مكتب  	•

الدرا�سات العليا، ويرفق بها تقرير ال�سالحية اخلا�س بلجنة االأ�رشاف وتقرير ُم�سّدق عليه من امل�رشف ومن�سق 

الربنامج والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا بالكلية يتعلّق باأ�سالة االأطروحة ومبطابقتها للمعايري 

اخلا�سة باالقتبا�س مع قائمة املحكمني اخلارجيني.

يقوم مكتب الدرا�سات العليا باإر�سال الر�سالة اأو االأطروحة اإىل املحّكم اخلارجي واملحكمني الداخليني،  	•

وبناء على تقارير املحكمني وتو�سيتهم بقابلية الر�سالة اأو االأطروحة للمناق�سة، ُيعلم امل�رشف ومن�سق 

الربنامج اأو من ينوب عنه والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا للتح�سري الإجناز املناق�سة.

يتقدم امل�رشف بطلب ت�سكيل جلنة املناق�سة اإىل من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه يف موعد اأق�ساه  	•

االأ�سبوع العا�رش من الف�سل الدرا�سي.

تقرتح جلنة الدرا�سات العليا بالكلية، بناء على اقرتاح الربنامج، جلنة املناق�سة يف موعد اأق�ساه  	•

االأ�سبوع العا�رش من الف�سل الدرا�سي، ويجب اأن تكون غالبية اأع�سائها منتمني اإىل تخ�س�س ر�سالة الطالب 

ووفًقا لالأحكام املن�سو�س عليها يف هذه الالئحة، وقد ت�سمل اللجنة كال املحكمني الداخلي واخلارجي اللذان 

اأو�سوا بقابلية الر�سالة اأو االأطروحة للمناق�سة.

ترفع اأ�سماء اأع�ساء جلنة املناق�سة املقرتحة بعد اعتمادها من العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات  	•
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العليا وعميد الكلية اإىل عميد الدرا�سات العليا خالل مدة ال تتجاوز اأ�سبوًعا من تاريخ قرار جلنة الدرا�سات 

العليا بالكلية.

على امل�رشف الرئي�س اأن ي�ستكمل تعبئة النموذج املعني بتحديد موعد املناق�سة. ثم ُتر�سل ن�سخة من  	•

النموذج بعد اعتماده من�سق الربنامج اأو من ينوب عنه والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا اإىل مكتب 

الدرا�سات العليا. وُيعلن عن موعد املناق�سة ومكانها، من خالل الو�سائل املتاحة واالأماكن املخ�س�سة يف الق�سم 

اأو الكلية.

ُتناق�س الر�سالة ب�سكل علني بعد م�سي اأ�سبوع من تاريخ اعتماد عميد الدرا�سات العليا باملوافقة على  	•

ت�سكيل جلنة املناق�سة، ويجوز ا�ستثناًء اأن تكون �رشية اإذا تطلب االأمر ذلك، بقرار من جمل�س الكلية بناء على 

تو�سية الق�سم املخت�س.

يف حال غياب اأحد االأع�ساء، ُيحدد موعد جديد للمناق�سة، على اأن ُي�ستكمل طلب حتديد موعد جديد  	•

للمناق�سة من خالل ذكر اأ�سباب تغّيب ع�سو اللجنة، ومن خالل اعتماد الطلب من كل من من�سق الربنامج اأو 

من ينوب عنه والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا.  ومن خالل اإر�سال هذا الطلب اإىل مكتب الدرا�سات 

العليا. ويجوز ا�ستبدال ع�سو اللجنة الذي يعتذر عن املناق�سة بع�سو اآخر بناء على اقرتاح مربر من قبل من�ّسق 

الربنامج ورئي�س الق�سم، وعلى تو�سية من العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا.

ُيعلن عن نتيجة حكم اللجنة مبا�رشة بعد املناق�سة. باإحدى اخليارات االأتية: 	•

اإجازة الر�سالة ومنح درجة النجاح   o

o  اإجازة الر�سالة ومنح درجة النجاح بتفوق

اإجازة الر�سالة ومنح درجة النجاح بعد عمل تعديالت طفيفة  o

تاأجيل البت يف الر�سالة لعمل تعديالت جوهرية  o
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عدم �سالحية الر�سالة وعدم اجازتها، ويكون القرار من قبل ثلثي اأع�ساء جلنة املناق�سة على   o

االأقل، يويف هذه احلالة يجب عليهم اإعداد تقرير تف�سيلي مب�سوغات عدم ال�سالحية للمناق�سة.  وُيرفع 

التقرير اإىل مكتب الدرا�سات العليا التخاذ القرار املنا�سب طبقا ملا ورد يف هذه الالئحة.

تتاح للطالب، يف حال عدم اجتيازه الختبار املناق�سة ال�سفهية، فر�سة اإ�سافية واحدة فقط الإعادة  	•

االختبار يف الف�سل الذي يليه مبا�رشة، على اأن تكون االإعادة موؤ�س�سة على تو�سية من جلنة مناق�سة الر�سالة، 

وعلى اأن حت�سل االإعادة على موافقة من مكتب الدرا�سات العليا. ويف حالة عدم االجتياز للمرة االأوىل، ير�سد 

 )F( ويف حالة عدم االجتياز للمرة الثانية، ير�سد للطالب درجة الر�سوب )NP( للطالب درجة عدم النجاح

يوؤدي اىل طي قيد الطالب اكادميياً اأو على ما �سبق ومت ذكره من �سوابط يف هذه ال�سيا�سة.

ُيرفع تقرير جلنة املناق�سة من قبل الربنامج اإىل مكتب الدرا�سات العليا خالل ثالثة اأيام من تاريخ  	•

املناق�سة. ويقوم مكتب الدرا�سات العليا بتاأكيد ادراج ا�سم الطالب �سمن الطلبة اخلريجني والتو�سية مبنح 

الدرجة العلمية، وخماطبة اجلهات املعنية بهذا ال�ساأن، بعد التاأكد من ا�ستيفاء متطلبات تخرّج الطالب ومن 

الدرجة العلمية امللتحق بها.

يتحّتم على الطالب اجتياز اختبار املناق�سة ال�سفوية بنجاح خالل الفرتة الزمنية املحددة للر�سائل  	•

واالأطروحات اجلامعية، حتى ُيدرج �سمن قائمة خريجي الف�سل املعني. 

يقوم الطالب بت�سلّم �سهادة التخرج بعد ت�سليم الن�سخة النهائية املعتمدة من جلنة اال�رشاف بعد  	•

التعديالت ان وجدت وامل�ستوفية ملعايري الر�سائل واالأطروحات بجامعة قطر من طرف العميد امل�ساعد للبحث 

والدرا�سات العليا اىل مكتب الدرا�سات العليا.
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املحكم الداخلي الذي �سبق واجازوا مناق�سة الر�سالة، ويجب عليه اإعالم مكتب عميد الدرا�سات العليا عن كل 

اإخالل باالإجراءات التي تفر�سها اجلامعة، خالل االأيام الثالثة الالحقة لتاريخ املناق�سة.

ع�سو من خارج جامعة قطر بدرجة اأ�ستاذ اأو اأ�ستاذ م�سارك )املحكم اخلارجي الذي �سبق واجازمناق�سة  	•

الر�سالة(. ويجب اأن يكون ذا �سيت وا�سع ب�سفته خبريا يف املجال البحثي الذي تتعلق به الر�سالة وينتمي اىل 

جامعة معرتف بها دوليا وغري مرتبطة بجامعة قطر. ومن املمكن للمحكم اخلارجي ح�سور املناق�سة ب�سفة 

�سخ�سية اأو من خالل ات�سال عن طريق �سبكة االنرتنت طبًقا لطبيعة ومتطلبات الربنامج اأو املناق�سة.

تتخذ اللجنة قرارها مبوافقة ثلثي االأع�ساء على االأقل. 	•

المادة الرابعة والتسعون:
ي�سرتط يف جلنة املناق�سة لر�سائل املاج�ستري ما ياأتي:

تتكون جلنة مناق�سة ر�سالة املاج�ستري من عدد فردي من املناق�سني على اأالّ يقل عددها عن )3( اأع�ساء    	•

لهم حق الت�سويت، ويكون امل�رشف الرئي�سي مقرًرا لها، ولي�س له حق الت�سويت.

ع�سو من داخل جامعة قطر؛ من الربنامج املنتمي اإليه الطالب بدرجة اأ�ستاذ اأو اأ�ستاذ م�سارك، ويجب  	•

اأن يكون حا�ساًل على �سفة ع�سو هيئة التدري�س واالإ�رشاف للدرا�سات العليا.

	ع�سو من داخل جامعة قطر من خارج الربنامج، وقريب من التخ�س�س العام ملجال الربنامج، بدرجة  	•

اأ�ستاذ اأو اأ�ستاذ م�سارك اأو اأ�ستاذ م�ساعد، ويعّد هذا الع�سو كذلك ممثال لعميد الدرا�سات العليا. وي�سمن ممثل 

عميد الدرا�سات العليا احرتام اإجراءات املناق�سة ملتطلبات اجلامعة. ومن املمكن اأن يكون هذا الع�سو هو 
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المادة الخامسة والتسعون:
ي�سرتط يف جلنة املناق�سة لر�سائل الدكتوراه ما ياأتي:

تتكون جلنة مناق�سة ر�سالة الدكتوراه من عدد فردي على اأالّ يقل عددها عن )3( اأع�ساء لهم حق  	•

الت�سويت ويكون امل�رشف الرئي�سي مقرًرا لها ولي�س له حق الت�سويت.

ع�سو من داخل جامعة قطر من داخل الربنامج بدرجة اأ�ستاذ اأو اأ�ستاذ م�سارك ويجب اأن يكون حا�ساًل  	•

على �سفة ع�سو هيئة التدري�س واالإ�رشاف للدرا�سات العليا.

		ع�سو من داخل جامعة قطر من خارج الربنامج وقريب من التخ�س�س العام ملجال الربنامج بدرجة  	•

اأ�ستاذ اأو اأ�ستاذ م�سارك ويعّد هذا الع�سو كذلك ممثال لعميد الدرا�سات العليا. وي�سمن ممثل عميد الدرا�سات 

العليا احرتام اإجراءات املناق�سة ملتطلبات اجلامعة. ويجب عليه اإعالم مكتب عميد الدرا�سات العليا عن كل 

اإخالل باالإجراءات التي تفر�سها اجلامعة، خالل االأيام الثالثة الالحقة تاريخ املناق�سة، ومن املمكن اأن يكون 

هذا الع�سو هو املحكم الداخلي الذي �سبق واجازوا مناق�سة الر�سالة

		مناق�س من خارج جامعة قطر بدرجة اأ�ستاذ )املحكم اخلارجي الذي �سبق واجاز مناق�سة الر�سالة(.  	•

ويجب اأن يكون املناق�س اخلارجي ذا �سيت وا�سع ب�سفته خبريا يف املجال البحثي الذي تتعلق به الر�سالة 

وينتمي اىل جامعة معرتف بها دوليا وغري مرتبطة بجامعة قطر. ويح�رش املحكم اخلارجي املناق�سة ب�سفة 

�سخ�سية اأو من خالل ات�سال عن طريق �سبكة االنرتنت طبًقا لطبيعة ومتطلبات الربنامج اأو املناق�سة.

تتخذ اللجنة قرارها مبوافقة ثلثي االأع�ساء على االأقل.  	•



 الباب الرابع عشر:
األحكام العامة
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المادة السادسة والتسعون:
يقدم من�سق الربنامج اإىل كل من رئي�س الق�سم والعميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا، وعميد الكلية املعنية، 

وعميد الدرا�سات العليا، يف نهاية كل ف�سل درا�سي، تقريًرا عن �سري الدرا�سات العليا فيه.

المادة السابعة والتسعون:
يجوز لعمداء الكليات، ولنائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون االأكادميية، اأو لنائب رئي�س اجلامعة للبحث   .1

والدرا�سات العليا اقرتاح برامج موؤ�س�سة على البحث. 

ُتدار برامج الدرا�سات العليا، املوؤ�س�سة على البحث متعددة التخ�س�سات، من جلنة تن�سيق يعنّي   .2

اأع�ساءها من بني اأع�ساء هيئة التدري�س، اأو هيئة البحث الذين ينتمون اإىل االأق�سام اأو الكليات اأو مراكز البحوث 

ذات ال�سلة تخ�سع الإ�رشاف نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا. 

المادة الثامنة والتسعون:
يجب على الطالب املنتمني لربامج الدرا�سات العليا تقدمي ما يفيد االمتثال الأخالقيات البحث العلمي املتعلقة بخطة 

البحث، مثل )IRB، IACUC، IBC،… etc.(   لو كانت �رشوطها تنطبق على البحث، قبل املوافقة على مقرتح 

الر�سالة.
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المادة التاسعة والتسعون:
ُيعّد احل�سور وامل�ساركة ال�سفية من العنا�رش االأ�سا�سية الإثراء اخلربة التعليمية واملحافظة على النزاهة االأكادميية، 

ولتحقيق املخرجات املرجوة من مقررات الدرا�سات العليا. بحيث يجب على طالب الدرا�سات العليا ح�سور جميع 

املحا�رشات. 

يخ�سع الغياب عن املحا�رشات اإىل القواعد االآتية:

يجب اأن ي�ستمل تو�سيف كل مقرر تدري�سي من مقررات الدرا�سات العليا على بيان �سيا�سة احل�سور.   .1

كما يجب توثيق وتف�سيل تلك ال�سيا�سة يف ملف حمتوى املقرر، بعد احل�سول على موافقة عميد الكلية عليها.

يجب على اأ�ستاذ املقرر تف�سيل متطلبات احل�سور يف ملف حمتوى املقرر، واإبالغ الطالب بتلك   .2

املتطلبات يف املحا�رشة االأوىل للمقرر.

يجب على الطالب االلتزام بتبليغ اأ�ستاذ املقرر قبل الغياب بوقت كاٍف )قدر امل�ستطاع(، باالأ�سباب   .3

القاهرة التي ت�سطرّه للغياب، على �سبيل املثال: حالة مر�سية خطرية، ظرف عائلي طارئ، اأو اأن�سطة جامعّية 

مرّخ�س يف ح�سورها.

ي�سمح فقط للطالب امل�سجل بح�سور املحا�رشات. ويجب على الطالب غري امل�سجل احل�سول على   .4

موافقة اأ�ستاذ املقرر وعميد الكلية التي تطرح الربنامج اأو من ينوب عنه.
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المادة المائة:
يقوم مكتب الدرا�سات العليا بالعمل على مراجعة برامج الدرا�سات العليا ودرا�سة طلبات التغيريات   .1

للربامج وفقا للجدول املبني اأدناه، واتخاذ االإجراءات الالزمة وفقاً للمخطط املبني اأدناه:
تغيري ثانوي )غري اأ�سا�سي(تغيري اأ�سا�سي

زيادة \ حذف مقرر اإعادة هيكلة الربنامج )بحثي، مهني، تنفيذي(
ا�ستبدال مقرر بدون تغيري يف جمموع عدد ال�ساعات تغيري ا�سم الربنامج

املكت�سبة
تغيري تو�سيف املقرر تغيري يوؤثر يف جمموع عدد ال�ساعات املكت�سبة

تغيري املتطلب ال�سابق ملقررتغيري �رشوط القبول يف الربنامج 
تغيري لغة االر�سادات/لغة التدري�س

زيادة \ حذف امل�سارات

يف حال طلب اأو ا�ستدعاء تغيريات على الربامج، يجب االنتهاء من كافة االإجراءات كما هو مو�سح بامل�سارات   .2

املرفقة  االأتية ووفقاً ملا �سبق وذكر يف هذه الالئحة، كما يجب احل�سول على موافقة جمل�س امناء اجلامعة يف حالة 

التغيريات االأ�سا�سية.
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