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اإليقاف األاكديمي/ تعليق الدراسة
ُيوضع الطالب على قائمة اإليقاف األاكديمي لفصل واحد عند تدني معدله 

التراكمي عن 2.0 والمعدل الفصلي عن 2.0 وإذا اكن على قائمة اإلنذار األاكديمي 
المستمر لفصلين متتاليين.

التعليق الاكمل للقيد
يمتد التعليق الاكمل للقيد على مدار فصل اكمل، ويكون نتيجة الرتاكب مخالفة 

على غرار الغياب المتكرر، أو االنسحاب، أو الغياب دون عذر مقبول.

رسوم رفع تعليق قيد الطالب 
ُتطبق رسوم لرفع تعليق قيد الطالب المفروض نتيجة الرتاكبه مخالفة بسبب عدم 

الحضور، أو االنسحاب من الصفوف، أو الغياب المتكرر دون عذر مقبول.

اإلنذار األاكديمي
 يوضع الطالب على قائمة اإلنذار األاكديمي إذا تدنى معدله التراكمي عن 2.0،

واكن عدد الساعات المكتسبة 12 أو أكثر.

اإلنذار األاكديمي المستمر 
 يوضع الطالب على قائمة اإلنذار األاكديمي المستمر إذا تدنى معدله التراكمي

عن 2.0، واكن معدله الفصلي 2.0 أو أعلى.

إنهاء قيد الطالب
طّي قيد الطالب وفصله من اللكية. 

إعادة القيد 
إعادة قيد الطالب باللكية وتفعيل وضعه األاكديمي. 

اإلعفاء الاكمل من البرنامج التأسيسي لمركز اللغة اإلنجليزية 
ُيمكن للطالب الحصول على إعفاء تام من البرنامج التأسيسي لمركز اللغة 

اإلنجليزية في حالة حصوله على الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد المستوى 
الذي تقره اللكية أو اختبار كفاءة آخر معتمد، مما يؤهله لدخول أحد برامج مسار 

اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية مباشرة. 

اإلعفاء الجزئي من البرنامج التأسيسي لمركز اللغة اإلنجليزية
الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد المستوى الذي تقره اللكية 

أو اختبار كفاءة آخر معتمد، وذلك للحصول على إعفاء من واحد أو أكثر من 
المستويات المختلفة للبرنامج التأسيسي لمركز اللغة اإلنجليزية.

إنهاء قيد القبول 
إن عدم تقديم طلب مكتمل أو توفير معلومات خاطئة أو غير حقيقية أثناء عملية 

تقديم طلب االلتحاق باللكية ُيمكن أن يتسبب في إنهاء قيد القبول. وكذلك 
ُيمكن لعدم تسجيل الطلبة المقبولين باللكية في مقررات دراسية أن يتسبب في 

إنهاء قيد القبول الخاص بهم. 

حذف مقرر
ُيمكن للطالب حذف مقرر قبيل يوم اعتماد قوائم الطلبة دون أي عقوبة.

االنسحاب من مقرر
ُيمكن للطالب االنسحاب من المقرر بعد يوم اعتماد قوائم الطلبة لكن مع حصوله 

 .)W( على درجة انسحاب
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لكمة رئيس اللكية
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الطالب والطالبات األعزاء،

يطيب لي أن أرحب بكم جميًعا في رحاب لكيتكم، لكية المجتمع في قطر، حيث تخطون خطوة 
جديدة نحو تحقيق تطلعاتكم األاكديمية والمهنية.

ويسرني أن أضع بين أيديكم "دليل الطالب" ليكون مرشدكم خالل رحلتكم في لكية المجتمع، بداية 
من القبول وحتى تخرجكم بنجاح من أحد البرامج المتخصصة التي تتميز بها اللكية، حيث يزودكم 

الدليل بالمعلومات الضرورية حول الدراسة باللكية والحياة الجامعية لتكونوا على معرفة تامة 
بحقوقكم وواجباتكم. كذلك يلقي الدليل الضوء على الخدمات المتنوعة التي تقدمها اللكية 

لطالبها وطالباتها إلثراء تجربتكم العلمية وتوفير بيئة صحية ومحفزة على التعلم واإلبداع.

وتحرص اللكية على أن توفر لكم أفضل البرامج األاكديمية المتخصصة وفرص تعليم متنوعة 
وذات جودة تسهم في صقل مهاراتكم، وتعزيز قدراتكم التنافسية في سوق العمل المحلي 
والعالمي، وتحقيق طموحاتكم العلمية والوظيفية. وستعمل اللكية كذلك على اجتذاب كوادر 

أاكديمية وإدارية متخصصة ومؤهلة لتوفير الدعم الالزم لكم داخل قاعات الدراسة وخارجها.

مع خالص أمنياتي لكم بالتوفيق والتميز دوًما.

د. محمد إبراهيم النعيمي
رئيس لكية المجتمع



مقدمة

الرسالة
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توفر عمادة شؤون الطلبة الخدمات والدعم للطالب من أجل ضمان 
تطوير مهاراتهم الفكرية واالجتماعية والثقافية والشخصية.

تلتزم عمادة شؤون الطلبة بتوفير فرصة الحصول على التعليم العالي، ودعم نجاح 
الطلبة، وتشجيع نموهم وتطورهم من خالل توفير خدمات دعم وبرامج نوعية 

لطالب لكية المجتمع في قطر وأفراد المجتمع القطري.



الرؤية

الهدف
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أن تؤدي عمادة شؤون الطلبة في لكية المجتمع في قطر دوًرا 
حيوًيا في تزويد الطلبة بفرصة التعلم والنمو مدى الحياة. 

تسعى عمادة شؤون الطلبة إلى تطوير وتطبيق استراتيجيات 
وبرامج شاملة لدعم نجاح الطلبة، تساعدهم في تطوير 

مهاراتهم القيادية حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم 
األاكديمية والشخصية والمهنية.   
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الهيلك التنظيمي لعمادة شؤون الطلبة 

الخدمات

خدمات دعم ذوي االحتياجات الخاصة

اإلنذار المبكر

التخطيط المهني والتوظيف

اإلرشاد األاكديمي واالستشارات

خدمات التسجيل

خدمات القبول

عالقات الخريجين

توجيه الطالب

االختبارات وتحديد المستوى

برامج القيادة
وتنمية القدرات

برامج القيادة

 األنشطة الطالبية وتنمية
القدرات القيادية

البرلمان الطالبي
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حقوق الطالب وواجباته

حقوق الطالب
 تضمن لكية المجتمع في قطر حقوق طالبها، على أن ال تتعارض مع

أو تنتهك قواعد السلوك الطالبي. 

وللك طالب في لكية المجتمع في قطر الحق في: 
الحصول على معاملة متساوية  .1

عدم التعرض للتمييز على أساس األصل العرقي، أو اللون، أو الدين،  .2 
أو الجنس، أو الحالة االجتماعية، أو الجنسية، أو اللغة، أو اإلعاقة الشخصية  

التمتع بالحماية واألمان داخل مباني اللكية  .3
التمتع بسرية وخصوصية المعلومات الشخصية  .4

الحصول على تعليم نوعي  .5
تلقي المساعدة في مجاالت اإلرشاد األاكديمي والتوجيه المهني  .6

استئناف أي قرار إداري ينتج عن مخالفة يرتكبها الطالب  .7 
خالل 10 أيام عمل من إصدار القرار    

واجبات الطالب وقواعد السلوك الطالبي
 على جميع الطلبة االلتزام بالسياسات واإلجراءات الطالبية التي تقرها

لكية المجتمع في قطر.

قواعد السلوك داخل مباني اللكية
يكون لك طالب في لكية المجتمع في قطر مسؤواًل عن: 

احترام حقوق جميع أفراد مجتمع اللكية، من طالب وأساتذة  .1 
وموظفين وإداريين، في اكفة األوقات  

2.  التصرف على نحو يتسق مع رؤية اللكية ورسالتها
االلتزام بجميع لوائح وسياسات اللكية  .3

4.  احترام السلطات واألساتذة واإلداريين والموظفين والطلبة
االلتزام التام بمعايير النزاهة في العمل األاكديمي والسلوك في بيئة  .5 

العمل األاكديمي واالجتماعي  

اتباع معايير السلوك الالئق طوال الوقت  .6
احترام حقوق الطلبة اآلخرين في متابعة أهدافهم التعليمية  .7
عدم استخدام منشآت لكية المجتمع في قطر لغير األهداف  .8 

التعليمية المخصصة لها )ُيعد سوء استخدام منشآت اللكية   
مخالفة ُيعاقب عليها(  

عدم المشاركة في إزعاج أو مضايقة أي طالب آخر أو أستاذ أو موظف  .9
 10. االلتزام بارتداء زي الئق يتوافق مع سياسات اللكية وتقاليد وأخالقيات

  المجتمع القطري
11. المساهمة في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة

التدخين
ُيمنع التدخين داخل مباني لكية المجتمع في قطر. وُيمكن التدخين فقط خارج 

مرافق اللكية أو في األماكن التي خصصتها اإلدارة لهذا الغرض

المخدرات والكحول
• ُيمنع تعاطي المخدرات والكحول أو بيعهما أو توزيعهما منًعا باًتا 

• أي مخالفة تثبت في حق الطالب، ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية فورية ورادعة

ضوابط الزي
 على جميع الطلبة احترام العادات والتقاليد القطرية في اكفة األوقات.

وُيمنع ارتداء الزي غير المحتشم، أو الذي يحمل صوًرا أو شعارات غير الئقة، منًعا باًتا

السلوك العدواني 
سيخضع أي طالب ُيعرض نفسه أو اآلخرين ألي تهديد او خطر أو ضرر إلجراءات تأديبية

النشر واإلعالم
• ُيمنع تحريف أو تزييف أي معلومات أو أخبار ذات صلة بلكية المجتمع في قطر، 

سواء اكنت إلكترونية أو مطبوعة 
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اإلجراءات التأديبية
ُيمكن لعميد شؤون الطلبة، أو لجنة االنضباط باللكية، التوصية لفرض واحدة 

من العقوبات التأديبية التالية على الطالب، وذلك عند اإلخالل بسياسات اللكية 
ولوائحها التنظيمية، مع حفظ حق الطالب في االستئناف:

اإلنذار الشفهي  •
اإلنذار الخطي  •

اإلنذار األاكديمي/اإليقاف األاكديمي/طّي القيد  •
وضع تعليق تأديبي على سجل الطالب، ال يمكن رفعه إال بموافقة  • 

عميد شؤون الطلبة   
يتم مراجعة لك قرار تعليق/إيقاف أو إنهاء لقيد الطالب باللكية،  • 

والموافقة عليه، من قبل رئيس اللكية  
 

استئناف القرار التأديبي
يحق للطالب استئناف القرار لمرة واحدة فقط خالل 10 أيام عمل من تاريخ  • 

إصداره. ويتم تقديم االستئناف مباشرة إلى رئيس اللكية. وُيمكن للرئيس إحالة   
طلب االستئناف إلى نائب رئيس اللكية للشؤون األاكديمية والطالبية لمراجعته   

وتقديم توصيات بشأنه  
يكون القرار الصادر بشأن االستئناف نهائًيا    •

قواعد السلوك األاكديمي
يكون الطالب في لكية المجتمع في قطر مسؤواًل عن:

حضور الصفوف بانتظام  .1
الوصول إلى الصف في الوقت المحدد  .2

التحضير لمتطلبات المقرر أو النشاط  .3
إتمام اكفة الواجبات والمهام ذات الصلة بالمقرر، داخل وخارج الصف  .4

المشاركة في الدعم التدريسي وفق احتياجات مركز التعليم والتعّلم   .5
إتمام اكفة الواجبات واالختبارات واالمتحانات بنفسه، إال في حالة العمل  .6 

ضمن فريق على مشروع تعاوني  
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القبول

طلبات االلتحاق
ُيمكن لقسم القبول استالم أي عدد من طلبات القبول في أي وقت من السنة، 

إال أن القبول الفعلي باللكية يكون وفًقا لمتطلبات القبول والفصل الدراسي، 
وتوفر مقاعد دراسية في برامج اللكية المختلفة. وُيمكن للقبول المتأخر أن 

يتسبب في تأخر بدء الفصل الدراسي. 

متطلبات القبول
سداد رسم االلتحاق باللكية بقيمة 200 ريال قطري  •

نسخة من بطاقة الطالب الشخصية سارية المفعول  •
•  تقديم شهادة صحية رسمية معتمدة من وزارة الصحة العامة في قطر

صورتان شخصيتان ونسخة أصلية من كشف درجات الطالب بالمرحلة الثانوية  • 
تبين اجتياز الطالب بنجاح المرحلة الثانوية  
يتعين على أبناء وبنات القطريات تقديم:  • 

- نسخة من البطاقة الشخصية لألم    
- شهادة ميالد معتمدة من وزارة الصحة العامة في قطر   

- مستندات تثبت بأن الطالب قد درس سنوات المرحلة الثانوية   
     الثالثة داخل دولة قطر

- مستندات تثبت إقامة أسرة المتقدم بطلب القبول داخل دولة قطر  

الموافقة على القبول
ُيمكن إعفاء المتقدمين للقبول باللكية من البرنامج التأسيسي لمركز اللغة 

اإلنجليزية، بشلك اكمل أو جزئي، في حالة خضوعهم ألحد االختبارات الُمعترف بها 
وتحقيقهم للحد األدنى من المتطلبات.

وذلك علًما بأن القبول في لكية المجتمع في قطر ال يعني تلقائًيا دراسة الطالب 
في البرنامج الذي يرغب فيه. وُيمكن قبول الطلبة على نحو مشروط وفًقا لنتائج 

اختبارات التقييم وأهداف البرنامج، حيث قد يتعين عليهم التسجيل في مقررات 
أساسية تنمي قدراتهم في بعض المجاالت. 

إنهاء قيد القبول
إن عدم تسجيل الطلبة المقبولين باللكية في مقررات دراسية ُيمكن أن يتسبب 

في إنهاء قيد القبول. وكذلك ُيمكن لعدم تقديم طلب مكتمل أو توفير 
معلومات خاطئة أو غير حقيقية أثناء عملية تقديم طلب االلتحاق باللكية أن 

يتسبب في إنهاء قيد القبول الخاص بهم.

رقم القيد للطالب
 يجب أن يحصل لك طالب من طالب لكية المجتمع في قطر على رقم قيد
 تحدده له اللكية. وبمجرد الحصول على هذا الرقم من اللكية، يصبح دائًما

وال يمكن تغييره ألي سبب.

الدرجةالمستوى األاكديمي

6مقرر اللغة اإلنجليزية 1301

5.5المستوى االنتقالي 1 و 2

5مركز اللغة اإلنجليزية – المستوى 4

4.5مركز اللغة اإلنجليزية – المستوى 3 أو برامج مسار اللغة العربية

4.0مركز اللغة اإلنجليزية – المستوى 2

3.5مركز اللغة اإلنجليزية – المستوى 1 - 3.0
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سياسة التسجيل

يتعين على الطلبة الذين يسجلون في مقررات بلكية المجتمع في قطر حضور 
المحاضرات منذ اليوم األول من الفصل الدراسي، وهم مسؤولون عن اتباع 

توصيف المقرر.

سياسة التسجيل – مركز اللغة اإلنجليزية
يجب على طالب مركز اللغة اإلنجليزية اتباع خطة البرنامج التأسيسي  • 

وااللتزام بها.  
تنطبق جميع حاالت االنسحاب أو حذف المقررات على المستوى بأكمله،  • 

وليس لك مقرر على حدة.  
يجب على الطلبة تحقيق معدل ال يقل عن %70 في اختبار مستوى اللغة  • 

اإلنجليزية لالنتقال إلى المستوى التالي.  
ال ُيمكن لطالب مركز اللغة اإلنجليزية، الذين ال يتمكنون من اجتياز أحد  • 

المستويات مرتين متتاليتين، التسجيل في الفصل الدراسي التالي،   

ويجب عليهم تقديم طلب إعادة قيد إلى مكتب التسجيل.   

سياسة التسجيل – مستوى اللكية
يجب على جميع الطلبة إتمام "المستوى 2" للتسجيل في برامج مسار اللغة  • 

العربية، إال في حالة الحصول على إعفاء من البرنامج التأسيسي.  
يجب على جميع الطلبة إتمام "المستوى 4" للتسجيل في برامج مسار اللغة  • 

اإلنجليزية، إال في حالة الحصول على إعفاء من البرنامج التأسيسي.  
يجب على الطلبة استالم واتباع الخطة الدراسية الخاصة بمستوى اللكية وااللتزام  • 

بها وذلك بعد االنتهاء من المتطلبات الخاصة بااللتحاق بمستوى اللكية.  

العبء األاكديمي للك فصل
يجب على جميع الطلبة التسجيل في 6 ساعات معتمدة كحد أدنى، و15 ساعة  • 

كحد أقصى، خالل فصلي الخريف والربيع.   
ُيمكن للطالب الحاصلين على معدل تراكمي يبلغ 3.50 فأعلى التسجيل في  • 

18 ساعة معتمدة، كحد أقصى، خالل فصلي الخريف والربيع.   
ُيمكن لجميع الطلبة التسجيل في 7 ساعات معتمدة، كحد أقصى،  • 

خالل فصل الصيف.  

يجب على الطلبة المدرجين على قائمة اإلنذار األاكديمي التسجيل في  • 
6 ساعات معتمدة كحد أدنى، و9 ساعات معتمدة كحد أقصى.  

عدم التسجيل في 6 ساعات معتمدة كحد أدنى قد ُيعد مخالفة لمتطلبات  • 
الدراسة بدوام اكمل  

ُيمكن لنائب رئيس اللكية للشؤون األاكديمية والطالبية، في إطار ظروف  • 
استثنائية تقرها اللكية، منح استثناءات بشأن متطلبات العبء األاكديمي بحديه   

األدنى واألقصى.  

إلغاء المقررات
 ضمن ُأطر محددة، ُيمكن للكية المجتمع في قطر إلغاء أي شعبة مطروحة

خالل الفصل الدراسي.

إعادة دراسة مقرر 
تشجع لكية المجتمع في قطر الطلبة الحاصلين على درجة أقل من C في مقرر 

ما على إعادة دراسة المقرر، وذلك لتحسين معرفتهم بموضوع المقرر، ورفع 
معدلهم التراكمي، والتأكد من قبول المقرر في الجامعات األخرى.

ويجب على الطلبة الراسبين في مقرر ما الحاصلين على درجة )F(، إعادة دراسته 
حتى ُيكملوا متطلبات التخرج. هذا وال ُيمكن إعادة دراسة مقرر حصل الطالب 

فيه على درجة )C( أو أعلى. وستقوم اللكية باحتساب الدرجة الجديدة التي يحصل 
عليها الطالب بعد إعادة دراسة المقرر ضمن المعدل التراكمي، مع عدم إماكنية 

حذف درجة الرسوب )F( أو درجة )D( من السجل األاكديمي للطالب. 

 )W( االنسحاب من مقرر بدرجة
يتحمل الطالب مسؤولية االنسحاب من المقرر.  •

ُيمكن للطالب االنسحاب من مقرر دون أي عقوبة خالل فترة الحذف واإلضافة  • 
المحددة في التقويم األاكديمي لللكية. وفي حالة االنسحاب من المقرر قبل   

تاريخ الحذف النهائي، يحصل الطالب على درجة )W( في المقرر شريطة االلتزام   
بالحد األدنى المنصوص عليه بسياسة العبء األاكديمي.  

في حالة عدم حذف مقرر قبل التاريخ المحدد بالتقويم األاكديمي، سوف  • 
 .)F( يحصل الطالب على درجة الرسوب  
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سياسة التسجيل

عقوبات أاكديمية
سيتم حذف الطالب الذي يتغيب عن محاضرات المقرر، كما قد يتوجب عليه دفع   • 

رسم حذف المقرر عند إعادة تسجيل نفس المقرر سواء الذي تم حذفه بسبب   
الغياب، او الذي حذفه الطالب اختيارا منه وذلك بعد تاريخ الحذف واإلضافة.  

قد يحصل الطالب على إنذار في حالة االنسحاب من لك المقررات دفعة واحدة  • 
للمرة األولى، وإذا تكرر االنسحاب اللكي للمرة الثانية فعليه أن يسدد رسًما   
قيمته 5000 ريال قطري حتى يتم السماح له بالتسجيل. وفي حالة وقوع   

االنسحاب اللكي للمرة الثالثة فسيتم تعليق قيد الطالب فصال دراسيا واحدا مع   
تسديد رسم 5000 ريال قطري حتى يسمح له بالتسجيل في الفصل الذي يلي   

انسحابه اللكي منه.   
ُيمكن أن تتضمن عقوبة التحايل األاكديمي الحصول على درجة )0( للواجب  • 

أو االختبار الذي تم التحايل فيه، وقد تمتد العقوبة إلى: الرسوب في المقرر،   
أو الحذف اإلداري من المقرر، أو التوصية بوضعه على قائمة اإلنذار أو الفصل   

النهائي من اللكية.  
يحق للطالب استئناف القرارات التي تصدرها اللجنة التأديبية. )ُيرجى مراجعة  • 

قسم “حقوق الطالب” في هذه الوثيقة(  

سياسة حضور المحاضرات
على جميع الطلبة االلتزام بسياسة الحضور الخاصة باللكية والتي تتضمن ما يلي:

على الطالب حضور جميع محاضرات المقررات التي يدرسها في لكية  • 
المجتمع في قطر.  

يجب على الطالب أن يكون على دراية باكفة ما يتعلق بجدول حضور مقرراته.  •
األساتذة مسؤولون عن تسجيل الحضور لك يوم، ولهم الحق في حذف الطالب  • 
في حالة وصول نسبة غيابه إلى %12.5 خالل الفصل. كما سيتم حذف الطلبة   

الذين ال يحضرون صفوفهم خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي، وقد   
يطلب منهم تسديد أي رسوم نتيجة لذلك.  

يحتفظ األستاذ بحق حذف الطلبة من المقرر في حالة الغياب المتكرر  • 
وتخضع القرارات المتعلقة بالحضور والغياب لسلطة األستاذ التقديرية.  

ال يحق للطلبة تخطي نسبة الغياب المسموح بها ولو بعذر، وسيتم  • 
اعتبار جميع أسباب الغياب بنفس الطريقة، بما في ذلك المرض   

والمناسبات الشخصية.  
الطلبة مسؤولون عن الواجبات الدراسية التي تمت تغطيتها خالل فترة  • 

غيابهم. وقد يكون لدى األستاذ االستعداد لتلكيف الطالب بواجبات بديلة،   
إال أن مسؤولية االتصال باألستاذ لمعرفة إماكنية تلكيفه بواجبات بديلة   

تقع على الطالب.  
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سياسة التسجيل المتزامن وتحويل الساعات المعتمدة

 ُيمكن لطالب لكية المجتمع في قطر الدراسة في اللكية بالتزامن مع مؤسسة
تعليمية معتمدة أخرى. 

يتوقف العدد األقصى للساعات المعتمدة التي يمكن للطالب التسجيل فيها  • 
خالل لك فصل دراسي على معدله التراكمي وأيضا على الحد األقصى للساعات   
التي يسمح بتسجيلها، وعلى الطالب مراجعة مرشده األاكديمي للحصول على   

الموافقة المسبقة للدراسة بالتزامن.  
يتم ذكر اكفة المقررات التي درسها الطالب في المؤسسة التعليمية المضيفة  • 

في السجل األاكديمي للطالب في لكية المجتمع في قطر.   

تحويل الساعات المعتمدة
ُيمكن للكية المجتمع في قطر منح ساعات معتمدة نظير مقرر أاكديمي  • 

أكمله الطالب بدرجة )C( أو أعلى، أو درجة 70 أو أعلى، من جامعة أو لكية خاصة   
أو عامة معتمدة.  

لن تقوم لكية المجتمع في قطر بتحويل أي ساعات مكتسبة مر عليها ما يزيد  • 
على خمس سنوات، باستثناء الحاالت التي حصل فيها الطالب على درجة   

الدبلوم المشارك أو درجة باكلوريوس من مؤسسة تعليمية معتمدة من وزارة   
التعليم والتعليم العالي في قطر.  

لن تقبل لكية المجتمع في قطر معادلة أي مقررات درسها الطالب  • 
في معهد تدريب.  

ُيمكن للطالب الراغب في معادلة مقررات اكتسبها في مؤسسة تعليمية   • 
دولية تتبع نظاًما تعليمًيا مختلًفا عن لكية المجتمع في قطر أن يقدم تقييما   

من مؤسسة مقبولة لدى اللكية لمعادلة المقرر.  
ُيمكن معادلة المقرر فقط في حالة: 1( تاكفؤ أهداف المقرر 2( تاكفؤ   • 

المخرجات التعليمية للمقرر 3( تاكفؤ عدد الساعات المعتمدة أو زيادتها عن   
تلك المعتمدة في لكية المجتمع في قطر.  

ال ُيمكن معادلة المقررات التأسيسية التي ال تمنح الطالب ساعات معتمدة  • 

على غرار تنمية القدرات في اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات، أو اللغة اإلنجليزية   
لكغة ثانية )مركز اللغة اإلنجليزية(.  

ُيسمح بتحويل الساعات المكتسبة في مؤسسة تعليمية أخرى  • 
على النحو التالي:  

- درجة الدبلوم المشارك: ُيمكن للطالب تحويل 42 ساعة معتمدة كحد أقصى 
ضمن برنامج الدبلوم المشارك. ويجب دراسة 18 ساعة معتمدة على األقل في 

لكية المجتمع في قطر للحصول على درجة الدبلوم المشارك، كما يجب أن تكون 
آخر 18 ساعة معتمدة قد اكتسبها الطالب من دراسته بلكية المجتمع في قطر.

- درجة الباكلوريوس: ُيمكن للطالب تحويل 72 ساعة معتمدة كحد أقصى 
ضمن برنامج الباكلوريوس. ويجب دراسة 48 ساعة معتمدة على األقل في لكية 
المجتمع في قطر من أجل الحصول على درجة الباكلوريوس، كما يجب أن تكون 

آخر 30 ساعة معتمدة من المقررات األساسية للبرنامج قد اكتسبها الطالب من 
دراسته باللكية.

الحصول على درجة دبلوم مشارك أو درجة باكلوريوس إضافية
يجب على خريجي لكية المجتمع في قطر الراغبين في الحصول على درجة دبلوم 

مشارك أو درجة باكلوريوس أخرى من اللكية استكمال اكفة متطلبات المقررات 
الخاصة ببرنامج الدرجة العلمية. ويتوقف عدد الساعات المعتمدة التي يجب على 
الطلبة اكتسابها لتحقيق متطلبات التخرج على برنامج الدرجة العلمية التي يرغب 

في الحصول عليها.

يجب على خريجي اللكيات والجامعات األخرى الراغبين في الحصول على درجة 
الدبلوم المشارك في لكية المجتمع في قطر استكمال اكفة متطلبات المقررات 

الخاصة بالبرنامج. ويتوقف عدد الساعات المعتمدة التي يجب على الطلبة 
اكتسابها لتحقيق متطلبات التخرج على برنامج الدرجة العلمية، باإلضافة إلى 

المقررات التي درسوها في المؤسسة التعليمية المحولون منها.



وُيمكن للطالب الحصول على شهادتي دبلوم مشارك وشهادتي 
باكلوريوس من لكية المجتمع في قطر. ويجب على الطلبة الذين حصلوا 

بالفعل على شهادتين في لكية المجتمع في قطر والراغبين في 
الحصول على شهادة أخرى تقديم “سبب وجيه” للشهادة اإلضافية.

أمثلة على األسباب الوجيهة:
تغيير المسار الوظيفي )من تقني هندسة إلى مدير في قطاع  .1 

حكومي – برنامج اإلدارة العامة(  
ازدياد حاجة سوق العمل القطري لكوادر مؤهلة في مهنة محددة  .2
 3. انخفاض حاجة سوق العمل القطري لخريجي الشهادتين اللتين حصل

عليهما الطالب سابًقا  

وال توجد أي شروط أو متطلبات تقّيد عدد السنوات ما بين الشهادات. 
لكن تجدر اإلشارة إلى أنه في حالة حصول تغييرات بالنسبة لبرنامج الدرجة 

العلمية، يجب على الطلبة اتباع متطلبات المقررات المعتمدة ببرنامج 
الشهادة الجديد، بما فيها أي متطلبات مسبقة أو متزامنة.   
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سياسة تقدير الدرجات

تتبع لكية المجتمع في قطر نظام تقدير الدرجات وفًقا للجدول التالي: 

نقاط الدرجةالنسبة المئويةالوصفرمز الدرجة

A904 إلى 100ممتاز

B+853.5  إلى أقل من 90جيد جًدا مرتفع

B803  إلى أقل من 85جيد جًدا

C+2.5 75 إلى أقل من 80جيد مرتفع

C702  إلى أقل من 75جيد

D+651.5  إلى أقل من 70مقبول مرتفع

D601  إلى أقل من 65مقبول

F0أقل من 60راسب

FA0 راسب بسبب الغياب

FB0.00 راسب بسبب الغياب عن االختبار النهائي

Iغير مكتمل  

Tساعات محولة  

Wانسحاب  بأثر في السجل  

WAانسحاب بسبب الغياب  

WFانسحاب مع رسوب  

AUمستمع  

FWانسحاب إجباري  

P)نجاح )ال يحتسب في المعدل  

CC)مقرر مستمر)ال يحتسب في المعدل 
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سياسة تقدير الدرجات

درجة “غير مكتمل”
 ُتعد درجة غير مكتمل )I( درجة مؤقتة ينالها الطالب في حالة تفويته
لواجبات أو اختبارات. لكن ثمة شروط لحصول الطالب على تلك الدرجة:

يجب على الطالب التواصل مع األستاذ وتقديم “نموذج درجة غير مكتمل”  • 
خالل 48 ساعة من موعد االختبار.  

يجب على الطالب تقديم دليل حقيقي لسبب غيابه خالل 7 أيام من بدء  • 
الفصل التالي. وبالنسبة لمقررات فصل الربيع، فسيكون ذلك الخريف التالي.  

في حالة عدم تلبية اكفة المتطلبات، أو رفضها، سيحصل الطالب على  • 
درجة راسب.  

يتعين على األستاذ طلب تغيير الدرجة خالل 30 يوًما من بدء الفصل التالي.  •

شروط منح درجة “غير مكتمل”
يجب أن يكون الطالب مسجاًل في المقرر )قبل منح الدرجة(. كما يجب أن  • 

يكون الموعد األخير لمنح درجة انسحاب )W( للمقرر قد انقضى.  
يجب أن يكون الطالب قد أتم المقرر بدرجة تتجاوز 70 % )يجب أن يكون الطالب  • 

قد أتم العمل بشلك مقبول(. وال تنطبق درجة غير مكتمل )I( عندما يكون   
الطالب قد قدم عماًل ضعيًفا أو أكمل أقل من  70 % من مجمل العمل ذي   

الصلة بالمقرر.  
يجب أن يكون للطالب عذر مقبول، مثل مرض شديد، يمنعه من إكمال المقرر.   • 

وسوف يستشير األستاذ حينها رئيس القسم أو مكتب العميد لتقييم العذر.  
ال ُيمكن للطالب إعادة دراسة المقرر كشرط لنيل درجة غير مكتمل. وفي حالة  • 

اكن الطالب يلبي متطلبات المقرر وقت حصوله على درجة غير مكتمل )I(، يجب   
عليه إكمال الجزء المتبقي من المقرر فقط.  

يقوم األستاذ، عند استالمه العمل المكتمل وتقييمه، بوضع الدرجة المالئمة،  • 
قبل المواعيد المحددة لوضع الدرجات في نهاية لك فصل.  

سوف تتحول درجة غير مكتمل إلى أخرى يمنحها األستاذ في حالة عدم اكتمال  • 
العمل المطلوب خالل فترة يحددها وال تتجاوز 30 يوًما من بدء الفصل التالي.  

يجب على األستاذ الذي يمنح درجة غير مكتمل )I( أن يقدم نسخة من “نموذج   • 
درجة غير مكتمل” إلى مكتب التسجيل، يوضح التالي:   

- العذر المقبول لمنح درجة غير مكتمل )مثل: المرض(
- تفاصيل العمل الذي يجب على الطالب القيام به من أجل إكمال المقرر. ويجب 

تقديم “نموذج درجة غير مكتمل” قبل آخر موعد لتقديم درجات نهاية الفصل. 

الوضع األاكديمي للطالب
يتم تقييم الوضع األاكديمي في لكية المجتمع في قطر في نهاية لك فصل 

دراسي، باستثناء فصل الصيف. ويحدد هذا التقييم إماكنية متابعة الطلبة 
لدراستهم من عدمها. وُتستخدم عدة طرق لحساب معدل الدرجات في تحديد 

الوضع األاكديمي للطالب: 
المعدل الفصلي: يتضمن الدرجات المكتسبة في جميع مقررات لكية المجتمع  • 

في قطر في نهاية لك فصل دراسي.  
المعدل التراكمي: يشمل الدرجات المكتسبة في جميع مقررات المستوى  • 

الجامعي بلكية المجتمع في قطر.  

وتوجد 4 فئات لتصنيف الوضع األاكديمي للطالب:
جيد: ُيعتبر الطالب في وضع جيد عندما يكون معدله التراكمي 2.0 أو أعلى.  •

اإلنذار األاكديمي: يوضع الطالب على قائمة اإلنذار األاكديمي إذا تدنى معدله   •
التراكمي عن 2.0، واكن عدد الساعات المكتسبة 12 أو أكثر.  

اإلنذار األاكديمي المستمر: يوضع الطالب على قائمة اإلنذار األاكديمي  • 
المستمر إذا تدنى معدله التراكمي عن 2.0، واكن معدله الفصلي 2.0 أو أعلى.   

 • اإليقاف األاكديمي/تعليق الدراسة: يوضع الطالب على قائمة اإليقاف األاكديمي
طوال فصل اكمل في حالة:   

- تدني معدله التراكمي عن 2.0    
- تدني المعدل الفصلي عن 2.0   

- استمرار وضعه على قائمة اإلنذار األاكديمي المستمر لفصلين متتاليين  
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برنامج التميز
يسعى برنامج التميز إلى تحديد الطلبة المتفوقين وتحفيزهم وتوفير التوجيه 
والدعم الالزم لهم. ويقوم الطلبة المسجلين في البرنامج بدراسة مقررات أكثر 

تحدًيا لرفع وتعزيز كشف درجاتهم. وتتضمن متطلبات القبول ببرنامج التميز:
الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن 3.50  •

الحفاظ على سجل خال من المخالفات السلوكية/االنضباطية   •
تقديم طلب االلتحاق ببرنامج التميز، والقبول بالبرنامج، وتوقيع  • 

نموذج إضافة مقرر متميز.  

 وذلك بشرط أن يخلو سجل المدرجين على قائمة العميد أو قائمة الشرف
من أي مخالفات للوائح وسياسات اللكية.

سياسة اإلفصاح عن السجالت
يحق للطالب الحفاظ على سرية سجالتهم األاكديمية ومعلوماتهم الشخصية. 

ولن تفصح اللكية عن أي معلومات خاصة بالطالب دون الحصول على موافقة 
الطالب الخطية، إال في حالة صدور أمر من محكمة أو نتيجة إجراءات جنائية. ويجب 
أن يقوم الطلبة بتوقيع “نموذج اإلفصاح عن السجالت األاكديمية” قبيل مشاركة 

معلوماتهم الشخصية مع أي طرف ثالث.

األداء األاكديمي المتميز
الطلبة الذين أكملوا 12 ساعة معتمدة أو أكثر خالل فصل الخريف أو الربيع على  • 

المستوى الجامعي مع تحقيق معدل فصلي يبلغ 3.6 أو أعلى، ُتدرج   
أسماؤهم ضمن قائمة العميد.   

الطلبة الذين أكملوا 12 ساعة معتمدة أو أكثر خالل فصل الخريف أو الربيع على  • 
المستوى الجامعي مع تحقيق معدل فصلي يتراوح ما بين 3.35 و3.59، ُتدرج   

أسماؤهم ضمن قائمة الشرف.  
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سياسة اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية

يجب على اكفة المتقدمين لاللتحاق بلكية المجتمع في قطر الخضوع الختبار 
تحديد المستوى، إال في حالة إعفائهم من ذلك وفقا إلحدى الحاالت اآلتية: 

إذا اكن المتقدم مستوفًيا لمتطلبات القبول على مستوى اللكية   •
إكمال برنامج تأسيسي باللغة اإلنجليزية بنجاح في مؤسسة معترف بها. ويجب  • 
تقديم نسخة من درجات الطالب إلى قسم التسجيل بلكية المجتمع في قطر من   

أجل التأكد من معادلتها   
اجتياز اختبار الكفاءة في اللغة اإلنجليزية خالل العامين الماضيين، مع تحقيق  • 

المعدل األدنى لاللتحاق بالمقرر أو أعلى  

سداد الرسوم وتأكيد االختبار
يجب على اكفة الطلبة الذين يسجلون الختبار تحديد المستوى في اللغة     •

اإلنجليزية سداد رسم بقيمة 150 ريال قطري   
رسوم حجز االختبار غير قابلة لالسترداد  •

يجب تسديد الرسوم إلكترونًيا خالل عملية التسجيل لحجز االختبار.  ُويمكن  • 
للطالب تغيير موعد االختبار، في حالة توافر ماكن، على أن يقوم بتبليغ   

الموظف المسؤول بوحدة االختبارات.  

إعادة االختبار 
ُيمكن إعادة االختبار وفًقا لسياسة وحدة االختبارات مقابل دفع رسوم قدرها  • 

150 ريال قطري تدفع في لك مره يتقدم فيها الطالب لالختبار  
في حالة اكن إعادة االختبار نتيجة خطأ إداري أو تقني، ُيعفى الطالب من سداد  • 

رسم إعادة االختبار  
إعادة االختبار مشروط بالحصول على موافقة وتقديم الوثائق المطلوبة  •
ُيمكن لطالب البرنامج التأسيسي لمركز اللغة اإلنجليزية إعادة االختبار خالل  •

األسبوع األول من لك فصل أاكديمي. وستسمح اللكية بإعادة االختبار فقط  
بموجب موافقة خطية من اثنين من أساتذة المركز ورئيس المركز.  
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سياسة النزاهة األاكديمية

يجب على الطلبة التحلي بالشرف والنزاهة في الوفاء بمتطلبات المقررات.
ويمكن لمسؤولي اللكية فرض عقوبات أو إجراءات تأديبية بحق أي طالب

متهم بالتحايل األاكديمي.

النزاهة األاكديمية/احترام الملكية الفكرية
يتوقع من الطلبة تقديم المهام والواجبات الدراسية الخاصة  • 

بهم لتقييم أدائهم األاكديمي  
يجب على الطلبة توضيح المراجع والمصادر المنقول عنها عند  • 

استخدام أعمال اآلخرين  
ُيعد االختالق والتلفيق خرًقا لسياسات لكية المجتمع في قطر بشأن  • 

النزاهة األاكديمية  
ال ُيسمح بالتواطؤ عبر التعاون غير المصرح به مع شخص آخر ل  • 

إعداد مهام وواجبات دراسية   
ال ُيسمح بالتغيير غير المصرح به للسجالت األاكديمية  •

مخالفة ميثاق األخالقيات الجامعية
ُيعتبر لك طالب ُيضبط بحوزته معلومات غير مصرح بها حول المقرر، أو يتلقاها  • 

من خالل رسائل نصية عبر الجوال، أو ينقل مثل هذه المعلومات شفهًيا أو   
خطًيا أو مسجلة برسائل صوتية أو مرئية، قد خرق ميثاق األخالقيات الجامعية   

للكية المجتمع في قطر.  
ُيمكن أن ُيمنح الطالب الذي ُضبط في حالة غش أو أثناء محاولته الغش درجة )0(  • 

أو )F( في المقرر ذي الصلة، كما أنه سيكون عرضة إلجراء تأديبي أو أكثر.   
ُيعد لك طالب يستخدم لغة غير الئقة أو مهينة تنتهك األخالقيات العامة  • 

والعادات القطرية قد خرق ميثاق لكية المجتمع في قطر لألخالقيات الجامعية.  

السلوك التخريبي
ُيمكن لعميد شؤون الطلبة اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه الطلبة الذين:

يتصرفون بطريقة ُتخل بإجراءات التدريس والبحث والتأديب اإلداري أو غيرها  • 
من أنشطة اللكية.  

يتسببون في اإلضرار بممتلاكت اللكية أو أحد منتسبي اللكية أو زوارها، أو  • 
تشويهها أو تدميرها.  

يتسببون في تدمير أجهزة حواسيب اللكية أو غيرها من المعدات، أو إساءة  • 
استخدامها أو إعادة برمجتها دون تصريح، أو تثبيت برمجيات   

خبيثة/فيروسات بها.  
يقومون بتزوير وثائق اللكية أو سجالتها أو بطاقات التعريف الجامعية، أو  • 

تعديلها أو إساءة استخدامها.  
يخرقون سياسات أو لوائح اللكية المتعلقة بتنظيم صف السيارات أو القيادة داخل  • 

مباني اللكية، أو المشاركة في المنظمات واألنشطة الطالبية، أو استخدام   
مرافق اللكية، أو زمان وماكن وأسلوب إدارة التجمعات العامة.  

ال يلتزمون بتوجيهات مسؤولي اللكية في إطار أداء مهامهم الوظيفية باللكية.  •
ال يلتزمون بسياسات اللكية وقوانينها.  •

تقديم معلومات خاطئة/غير حقيقية
ُيمكن لعميد شؤون الطلبة فرض عقوبات تأديبية بحق الطلبة الذين:
يقدمون معلومات خاطئة رًدا على طلبات قدمها مسؤولو اللكية  •

يبلغون عن حالة طوارئ غير حقيقية  •
يبلغون عن وقوع جريمة أو خرق لقواعد السلوك المتبعة في اللكية  •

ينتحلون أو يحاولون انتحال شخصية فرد آخر  •
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سياسة الشاكوى الطالبية

يحق للطالب تقديم شكوى بحق األساتذة والموظفين والطلبة اآلخرين دون 
تهديد وضعهم األاكديمي في لكية المجتمع في قطر. ويأتي ذلك في إطار 

السياسة التي تتبعها اللكية في توفير بيئة تضمن معالجة جميع الشاكوى 
بكفاءة وفعالية.

تعليمات عامة حول آلية تقديم الشاكوى
عند رغبة الطالب في تقديم شكوى تتعلق بالشؤون األاكديمية، وغير مشمولة 

ضمن إجراءات “التظلمات األاكديمية”، فعليه اتباع التسلسل اإلداري التالي:
مناقشة المسألة مع األستاذ  •

في حالة عدم التوصل إلى حل يرضي الطالب بعد مناقشة المسألة مع  • 
األستاذ، ُيسمح للطالب بتقديم شكواه إلى رئيس القسم أو منسق البرنامج  

في حالة عدم رضى الطالب عن نتيجة عرض شكواه على رئيس القسم أو  • 
منسق البرنامج، ُيمكنه تقديم شكواه مباشرة إلى نائب رئيس اللكية للشؤون    

األاكديمية والطالبية  
يجب تقديم اكفة الشاكوى خالل الفصل الذي شهد وقوع المشلكة  • 

موضوع الشكوى  
يمكن لللكية أن تنشئ لجنة خاصة للنظر في هذه الشاكوى ووضع آلية  • 

لها لو رأت المصلحة في ذلك  

شاكوى شؤون الطلبة العامة
عند رغبة الطالب في تقديم شكوى تتعلق بالشؤون الطالبية، وغير مشمولة 

ضمن “اإلجراءات التأديبية”، فعليه اتباع التسلسل اإلداري التالي:
مناقشة الشكوى مع رئيس القسم  •

في حالة عدم التوصل إلى حل يرضي الطالب، ُيسمح للطالب بعرض  • 
المسألة على عميد شؤون الطلبة  

يجب تقديم اكفة الشاكوى خالل الفصل الذي شهد وقوع المشلكة  • 
موضوع الشكوى  

التظلمات األاكديمية
يتولى أستاذ المقرر مسؤولية تحديد الدرجات ومنحها، ويحق للطالب استئناف 

درجة المقرر فقط، علًما بأن األسباب المقبولة لذلك هي:
احتساب درجة المقرر بطريقة غير صحيحة  •

احتساب الدرجة النهائية لم يتم وفًقا للطريقة المتبعة التي سبق وأعلن عنها  • 
األستاذ، أو اكن يمثل خرًقا لسياسة اللكية  

إذا اكن الطالب يعتقد، مع توافر األدلة الداعمة العتقاده، بأن درجاته لم يتم  • 
تقييمها بشلك عادل وفًقا لمعايير اللكية الخاصة بالمقرر موضوع االستئناف   

يجب أن ُيبت في استئناف رصد الدرجات في موعد أقصاه نهاية الفصل التالي  • 
للفصل الذي ُمنح الطالب الدرجة خالله.  

يمكن لللكية أن تنشئ لجنة خاصة للنظر في هذه التظلمات ووضع آلية لها  • 
لو رأت المصلحة في ذلك  
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الرسوم

رسوم االلتحاق
ُتطبق رسوم االلتحاق باللكية ألول مرة فقط.

رسوم رفع تعليق قيد الطالب
 ال ُيسمح للطالب بإعادة التسجيل في لكية المجتمع في قطر لحين استيفاء

رسم بقيمة 5000 ريال قطري، وذلك في الحاالت التالية:
عدم حضور الطالب برنامج اللغة اإلنجليزية، أو جميع المقررات التي سجل فيها   • 

خالل الفصل الدراسي )على المستوى االنتقالي أو الجامعي(، وذلك لفترات تزيد   
عن مدة الغياب المسموح بها )%12.5 من إجمالي عدد المحاضرات(  

انسحاب الطالب من برنامج اللغة اإلنجليزية بعد األسبوع الثالث من بدء الدراسة  •
انسحاب الطالب من الدراسة في مقررات اللكية طوال الفصل الدراسي، دون  • 

تقديم عذر موثق ومقبول وفًقا للوائح وسياسات عمادة شؤون الطلبة  
انسحاب الطالب لكًيا أو االنقطاع عن الدراسة باللكية دون تقديم عذر مقبول  • 

وفًقا للوائح وسياسات عمادة شؤون الطلبة  

ال ُيسمح للطالب بإعادة التسجيل في لكية المجتمع في قطر لحين استيفاء رسم 
قيمته 2000 ريال قطري، وذلك في الحاالت التالية:

غياب الطالب عن األسبوع األول من برنامج اللغة اإلنجليزية دون االنسحاب  • 
منه أو حذفه  

انسحاب الطالب من برنامج اللغة اإلنجليزية أو حذفه بعد األسبوع الثاني  • 
من الدراسة   

غياب الطالب عن حضور المقررات بعد األسبوع الثاني دون االنسحاب  • 
منها أو حذفها  

الرسوم الفئة 

200 ريال قطري )مرة واحدة فقط( المتقدم بطلب االلتحاق للمرة األولى 

                

إعادة تسجيل مقرر تم حذفه أو االنسحاب منه عقب انقضاء

200 ريال قطري األسبوع األول من الدراسة )بعد انتهاء فترة الحذف واإلضافة(

400 ريال قطري 

600 ريال قطري 

800 ريال قطري 

800 ريال قطري 

إعادة تسجيل مقرر تم حذفه أو االنسحاب منه عقب انقضاء 

األسبوع الثاني وحتى األسبوع الرابع من الدراسة

إعادة تسجيل مقرر تم حذفه أو االنسحاب منه عقب انقضاء 

األسبوع الرابع من الدراسة وحتى موعد الحذف النهائي

إعادة تسجيل مقرر تم االنسحاب منه عقب

موعد الحذف النهائي

إعادة تسجيل مقرر تم التغيب عن محاضراته لفترة تفوق مدة 

الغياب المسموح بها، بما يودي إلى حذف الطالب من المقرر

ُتستثنى حاالت الغياب أو االنسحاب من المقررات الناتجة عن أسباب وظروف قهرية 
خارجة عن إرادة الطالب، وذلك عند قيامه بتقديم مستندات ثبوتية معتمدة من 

لجنة شؤون الطلبة ورئيس اللكية.

وُيسمح للطالب بحذف أي مقرر دراسي أو االنسحاب منه )على المستوى 
االنتقالي أو الجامعي( خالل األسبوع األول من الدراسة. وفي حالة تم الحذف أو 

االنسحاب بعد األسبوع األول من الدراسة، يتم تطبيق رسوم إعادة تسجيل نفس 
المقرر في فصل دراسي الحق، وذلك كما يلي:

ُتستثنى حاالت الغياب أو االنسحاب من المقررات الناتجة عن أسباب وظروف قهرية 
خارجة عن إرادة الطالب، وذلك عند قيامه بتقديم مستندات ثبوتية معتمدة من 

لجنة شؤون الطلبة ورئيس اللكية.

الرسوم
)حسب الساعات المسجلة(

الحالة
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رسوم اختبار تحديد المستوى
يجب على جميع الطلبة الذين يخضعون الختبار تحديد المستوى تسديد رسم بقيمة

 150 ريااًل قطرًيا.

رسوم الكتب الدراسية
ُتطبق رسوم مخفضة على صرف الكتب الدراسية لحث الطلبة على االحتفاظ بالكتب 

واالهتمام بها وإعادة استخدامها على النحو األمثل.

الرسومالفئةسعر الكتاب

 يزيد على
 100 ريال قطري

يقل عن
 100 ريال قطري

الطلبة المسجلون
في المقرر

الطلبة المسجلون
في المقرر

 50 % من
سعر الكتاب

50
ريااًل قطرًيا
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مسارات الدراسة وفرص التعلم

برامج مسار اللغة العربية
 يجب على اكفة الطلبة إتمام المستوى الثاني من البرنامج التأسيسي لمركز اللغة 

اإلنجليزية من أجل التسجيل في مقررات المستوى الجامعي في أي من برامج 
مسار اللغة العربية. وُيعفى الطلبة من ذلك في حالة اجتيازهم الختبار IELTS أو 
إتمام برنامج تأسيسي للغة اإلنجليزية في مؤسسة معتمدة بدولة قطر، حيث 

تؤهلهم درجة 4.5 في اختبار IELTS لدراسة المقررات على المستوى الجامعي.

برامج مسار اللغة اإلنجليزية
يجب على اكفة الطلبة إتمام المستوى الرابع من البرنامج التأسيسي لمركز اللغة 

اإلنجليزية من أجل التسجيل في مقررات المستوى الجامعي في أي من برامج 
 مسار اللغة اإلنجليزية. وُيعفى الطلبة من ذلك في حالة اجتيازهم الختبار

IELTS أو إتمام برنامج تأسيسي للغة اإلنجليزية في مؤسسة معتمدة بدولة 
 قطر، حيث تؤهلهم درجة 6 في اختبار IELTS لدراسة المقررات على

المستوى الجامعي.

خيارات الدراسة المرنة
توفر لكية المجتمع في قطر عدًدا من خيارات الدراسة البديلة، باإلضافة إلى 

مقرراتها التي تتبع نظام الفصل الدراسي التقليدي. ويتمتع الطلبة بخيار دراسة 
مقررات تمتد على مدار 8 أسابيع أو 16 أسبوًعا، خالل الفترتين الصباحية أو 

المسائية، بما يتوافق مع التزاماتهم الوظيفية.

الطرح المكثف للمقررات
تقوم اللكية بطرح بعض المقررات التي يمكن للطالب إكمالها خالل فترة مختصرة 

لعدة أسابيع )تمتد على مدار 8 أسابيع(. وبالرغم من أن مقررات الثمانية أسابيع 
تتخذ شلًكا مكثًفا، إال أنها تلبي متطلبات عدد الساعات المعتمدة. 

المخرجات التعليمية واالختبارات
يتم توفير مخرجات المقرر التعليمية للطالب في بداية لك مقرر ضمن توصيف 

المقرر الذي يقدمه األستاذ للطالب. ويتم تقدير الدرجة النهائية بناًء على مدى 
تمّكن الطالب من مخرجات المقرر. 

وسيتم تقديم اختبار نهائي للك مقرر في نهاية الفصل، وذلك خالل فترة 
 االختبارات النهائية المحددة سلًفا. وتتطلب جميع المقررات الخضوع

الختبار نهائي.

مجتمع التعّلم
ُيعّرف مجتمع التعلم بكونه يجمع ما بين مقررين يقدمهما أستاذان مختلفان، 

وتسجل المجموعة ذاتها من الطلبة لدراستهما. ويستخدم أعضاء هيئة 
 التدريس في مجتمع التعّلم مقاربات تعاونية مختلفة لتمكين الطلبة من

تحصيل المحتوى العلمي.

وتتميز مجتمعات التعلم بكونها توفر للطالب واألساتذة، على حد سواء، خبرة 
التواجد في صف واحد مع مجموعة من النظراء وتقدير التفاعل التعليمي. 

وتهدف مقررات مجتمعات التعلم إلى االرتقاء بمستويات اإلنجاز والتحصيل 
األاكديمي واالجتماعي، وتأهيل الطلبة لبيئة العمل خالل مرحلة الدراسة وبعد 

التخرج، وترسيخ المعلومات والمفاهيم وصقل المهارات المتعلقة بمختلف 
المجاالت، وتعزيز نسبة حضور المحاضرات.
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التعليم الدولي
ُيعد التعليم الدولي أحد أكثر البرامج التعليمية تشويًقا بلكية المجتمع في قطر، 

ويوفر برامج تتيح للطالب استكشاف لغات وثقافات وتاريخ وعلوم العديد من 
الدول حول العالم، وتعزيز الوعي بالثقافات المختلفة، وغرس األسس الالزمة من 
أجل تخريج مواطنين عالميين فاعلين، وتقديم خبرة تعليمية عملية تعزز التفكير 

النقدي في إطار عالمي. وتتضمن برامج التعليم الدولي: 
• التعلم بالخارج

• التعلم عبر الخدمة المجتمعية العالمية
• تدويل المقررات

ومن خالل توفير تجربة تعليمية دولية مفعمة بالتحديات األاكديمية، وقابلة 
للتطبيق على المستوى المهني، وتحقق التطلعات الشخصية للطالب، 

 سيكتسب الطلبة الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للتفاعل بإيجابية
 مع المجتمعات المحلية والعالمية، وُتمكنهم من أن يصبحوا مواطنين

مثقفين وفاعلين.

التعّلم عبر الخدمة المجتمعية
ُيعد التعّلم عبر الخدمة المجتمعية أحد أنواع التعّلم التجريبي الذي يدمج ما بين 

الخدمة المجتمعية والمدنية مع التعليم األاكديمي. كما يتيح للطالب فرصة 
اكتساب مهارات التفكير النقدي والذاتي الضرورية على المستوى األاكديمي من 

خالل تحمل المسؤولية الشخصية والمدنية.

وُيشارك الطلبة، من خالل التعّلم عبر الخدمة المجتمعية، في أنشطة خدمية 
تعود بالنفع على مجتمعهم، كما أنهم يتمكنون من تطبيق المعارف والمهارات 

التي اكتسبوها خالل دراسة المقررات المختلفة في لكية المجتمع في قطر، 
ووضعها موضع التنفيذ، بما ُيسهم في تطّورهم الشخصي واألاكديمي. 
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متطلبات التخرج

يتخرج الطلبة وفق متطلبات الدرجة العلمية المحددة وقت التحاقهم باللكية 
أو وفق أي متطلبات ُتحدد الحًقا، شريطة أن يكون البرنامج والدرجة والمقررات 

المطلوبة ما زالت متوفرة، وأن يستوفي الطالب المتطلبات التالية: 
استيفاء اكفة المتطلبات األاكديمية والرئيسية ذات الصلة ببرنامج  • 

الدرجة العلمية  
إتمام 60 ساعة معتمدة على األقل للحصول على درجة الدبلوم المشارك،  • 

على أن تكون 18 ساعة معتمدة منها قد تمت دراستها في لكية المجتمع   
في قطر  

إتمام 120 ساعة معتمدة أو أكثر للحصول على درجة الباكلوريوس،  • 
على أن تكون 48 ساعة معتمدة منها قد تمت دراستها في لكية   

المجتمع في قطر  
تحقيق معدل تراكمي يبلغ 2.0 على األقل عند إتمام برامج الدرجة العلمية  •

التقدم بطلب التخرج
يجب على الطلبة تقديم طلب للتخرج، وذلك قبيل المهلة المحددة للتخرج. 

وُتعلن اللكية عن تاريخ تقديم طلب التخرج في لك عام.

حفل التخرج
ُيعقد حفل التخرج بعد فصل الربيع من لك عام. ويجب على الطلبة المتوقع 

تخرجهم تقديم طلب للتخرج وتحديد رغبتهم في المشاركة في حفل التخرج.

ويحق للطالب الذين يستكملون اكفة متطلبات الدرجة العلمية نهاية فصل 
الخريف، أو الربيع، أو الصيف، المشاركة في حفل التخرج.

وسُتحتسب درجات المقررات التي أتمها الطالب خالل فصلي الخريف والربيع 
السابقين من العام األاكديمي الذي ُيخطط الطالب للتخرج فيه، وحدها، ضمن 

المعدل التراكمي لقائمة الشرف.

 وسُيكّرم الطلبة الذين تمكنوا من تحقيق معدل تراكمي يبلغ 3.35 أو
أعلى خالل حفل التخرج.
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اإلرشاد األاكديمي

خدمات اإلرشاد التي توفرها عمادة شؤون الطلبة
ُيساعد المرشد األاكديمي الطلبة الجدد والعائدين الذين أكملوا ما يقل عن 

30 ساعة معتمدة. وُيقدم المرشدون الدعم للطالب فيما يتعلق بالتخطيط 
لمسارهم األاكديمي، والذي يشمل تفسير السياسات واإلجراءات المتبعة، 

وتحديد األهداف القصيرة والطويلة األمد. ويجب على الطلبة مقابلة مرشدهم 
األاكديمي بصورة منتظمة لمناقشة المسائل األاكديمية المختلفة، مثل: 

شرح الخطة الدراسية  •
تحديد األهداف  •

توفير معلومات عن البرامج األاكديمية  •
المساعدة في اختيار المقررات الدراسية المناسبة لخططهم الدراسية  •

وضع خطط التحويل إلى الجامعات واللكيات األخرى  •
التعّرف على متطلبات التخرج  •

طرق تواصل الطالب مع المرشد األاكديمي:
http://oasis.ccq.edu.qa الدخول إلى نظام معلومات الطالب  •

التواصل مع المرشد األاكديمي عبر بريدك اإللكتروني باللكية مثال:  • 
xxx@ccq.edu.qa

حجز موعد مع المرشد األاكديمي   • 
https://apps.ccq.edu.qa/adviseme/

خدمات اإلرشاد التي يوفرها أعضاء هيئة التدريس
ُيساعد أعضاء هيئة التدريس الطلبة الذين أتموا ما يزيد على 30 ساعة معتمدة. 

ويقدم المرشدون الدعم للطالب فيما يتعلق بالتخطيط لمسارهم األاكديمي، 
والذي يشمل التعريف بالسياسات واإلجراءات المتبعة، وتحديد األهداف القصيرة 

والطويلة األمد. ويجب على الطلبة مقابلة مرشديهم من هيئة التدريس بصورة 
منتظمة لمناقشة المسائل األاكديمية المختلفة، مثل:

شرح الخطة الدراسية  •
تحديد األهداف  •

توفير معلومات عن البرامج األاكديمية  •
المساعدة في اختيار المقررات الدراسية المناسبة لخططهم الدراسية  •

وضع خطط التحويل إلى الجامعات واللكيات األخرى  •
التعّرف على متطلبات التخرج  •

خدمات االستشارات الطالبية
يوفر مستشارو لكية المجتمع في قطر مجموعة متعددة من الخدمات 

االستشارية، ويسعون جاهدين لمساعدة الطلبة على الدوام. وبالرغم من أنه 
ُيمكن للطالب طلب لقاء المستشار في أي وقت، إال أنه من األفضل تحديد موعد 

لذلك. لتحديد موعد، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني لللكية على
 www.ccq.edu.qa والضغط على رابط “اإلرشاد األاكديمي” في أسفل الصفحة. 

وغالًبا ما يحتاج الطلبة للحصول على المشورة بشأن أحد المواضيع التالية: 
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االستشارات الشخصية، مثل:  •
- الصعوبات التي قد تواجه بعض األفراد في تقدير الذات،   

     أو التواصل، أو الثقة بالنفس
- الصعوبات التي قد تواجه بعض األفراد في تحقيق التوازن بين الدراسة   

     وغيرها من المسؤوليات
- محاولة الطلبة للتكيف والتأقلم مع محيطهم الجديد  

وضع استراتيجيات إلدارة التوتر والقلق )خاصة القلق أثناء فترة االختبارات(  •
التدخل في حاالت الطوارئ واألزمات  •

توفير المرافق الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة  •
التدخل المتخصص لمساعدة الطلبة في االستجابة لإلنذارات المبكرة،  •

وإعادة المقررات الدراسية، والتدخل السلوكي، واإلنذار األاكديمي، واإليقاف   
األاكديمي، وغيرها  

تقديم معلومات حول الموارد المجتمعية المتوفرة  •

اإلنذار األاكديمي المبكر
تلتزم اللكية بتوفير مقومات النجاح لطالبها من خالل تهيئة بيئة تدعم التعليم 
والتعّلم. ولضمان توفر أفضل فرصة لنجاح الطلبة، طبقت عمادة شؤون الطلبة 

برنامًجا للنجاح الطالبي يدعمه نظام اإلنذار األاكديمي المبكر.

ويهدف نظام اإلنذار المبكر إلى العمل مع لك طالب على حدة من أجل وضع 
خطة نجاح للتغلب على أي عوائق قد تعترض سبيله. ويسمح هذا النظام للطالب 

وهيئة التدريس بالعمل بشلك استباقي وداعم لتلبية المتطلبات األاكديمية 
للطالب الذين يواجهون صعوبات وإبقائهم على مقاعد الدراسة، من خالل اإلنذار 

والتدخل المبكر.

خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
تلتزم لكية المجتمع في قطر بتوفير خدمات دعم وتسهيالت معقولة وبيئة 
مجهزة وداعمة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك في إطار القانون رقم 
)2( لسنة 2004 بشأن ذوي االحتياجات الخاصة، والمادة 49 من دستور دولة 

قطر التي تنص على أن التعليم حق للك مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية 
ومجانية التعليم العام.

وتوفر اللكية لذوي االحتياجات الخاصة المرافق التي تيسر تحصيلهم األاكديمي، 
وتقدم لهم االستشارات والتقييم والمعلومات ذات الصلة باإلعاقات، كما 

تزودهم بأدوات التكنولوجيا المساعدة ذات األهداف األاكديمية.

ويتعين على الطالب طلب الخدمات الالزمة من قسم خدمات ذوي االحتياجات 
الخاصة، مع تقديم اكفة الوثائق الالزمة للحصول على تلك الخدمات، بحيث توفر 

لكية المجتمع في قطر التسهيالت المعقولة منها. 
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األنشطة الطالبية

يوفر قسم األنشطة الطالبية للطالب فرصة تعزيز تجربتهم التعليمية من خالل 
حثهم على المشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة االجتماعية والثقافية 

والفكرية داخل مباني اللكية.

ويعمل قسم األنشطة الطالبية على تشجيع الطلبة على المشاركة في األنشطة 
والفعاليات المختلفة، وتوفير الفرص للطالب لالنخراط في الحياة االجتماعية 

والفكرية في اللكية، فضاًل عن تنظيم الدورات الرياضية سواء داخل اللكية أو مع 
الجامعات األخرى للتنافس في ألعاب رياضية متنوعة تشمل الكرة الطائرة، وكرة 
السلة، وكرة القدم. وال يهدف ذلك لتعزيز المهارات الرياضية لمنتسبي اللكية 
فحسب، بل ولحث الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على تبني نمط 

حياة صحي ُيساعدهم في الحفاظ على فكر متقد وناشط.

األندية الطالبية 
ُيشرف قسم األنشطة الطالبية على تأسيس اكفة األندية الطالبية في اللكية 

وتطويرها وإدارتها. وتؤدي األندية الطالبية دوًرا مهًما في إثراء تجربة الطالب 
التعليمية والشخصية، كونها تعزز روح العمل الجماعي ومهارات التواصل 

والقيادة من خالل المشاركة في أنشطة غير أاكديمية ُتساعد الطالب على 
االندماج في مجتمع اللكية والتفاعل مع نظرائه الذين ُيشاركونه اهتماماته. 

وتشمل األندية الطالبية نادي األعمال، ونادي األنشطة الرياضية، والنادي الثقافي، 
ونادي الفنون، ونادي التكنولوجيا، والبرلمان الطالبي، وذلك في لك من مباني 

اللكية المخصصة للطالب والطالبات.

كما يضطلع قسم األنشطة الطالبية بمسؤولية تنظيم عدد من الفعاليات 
الرئيسية في اللكية، مثل يوم التوعية الثقافية، وغيره من األنشطة التي ترعاها 

األندية الطالبية العديدة في اللكية.

خدمات الخريجين
يعمل مكتب الخريجين في لكية المجتمع في قطر على إنشاء عالقة مستدامة 

ما بين الخريجين واللكية من خالل التواصل الدائم، وتعزيز التواصل فيما بينهم 
ومشاركة تجاربهم. وتتجلى أهداف مكتب الخريجين الرئيسية فيما يلي: 
الترويج لألنشطة التعليمية واألدبية واالجتماعية والثقافية ودعمها  •

تقديم المساعدة للطالب المستحقين للدعم  •
توطيد العالقات األخوية والصداقة ما بين الخريجين والطلبة الحاليين من  •

      خالل الفعاليات االجتماعية
بث وتعزيز روح وتقاليد لكية المجتمع في قطر   •

ضمان تطور جميع خريجي اللكية ورفاهيتهم  •
المشاركة وتقديم الدعم في القضايا االجتماعية الحيوية  •

مزايا الخريجين:
مشاركة قصص النجاح – يمكن للخريجين استخدام الموقع االلكتروني  • 

لللكية لنشر أخبارهم وانجازاتهم ووضع نبذة عنهم   
كتيب الخصومات – يوفر للخريجين فرصة الحصول على خصومات في متاجر  • 

التجزئة وقطاعات الصحة والضيافة وغيرها في اكفة أرجاء دولة قطر  

لمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني:
 AlumniOffice@ccq.edu.qa

الرعاية األاكديمية
يدعم مكتب الرعاية األاكديمية طالب اللكية في الحصول على فرص الرعاية التي 
توفرها المؤسسات المحلية المهتمة بتوظيف كوادر وطنية مؤهلة ومدربة 
تلبي احتياجاتها وأهدافها الرامية لبناء القدرات. ويقدم المكتب مجموعة من 

الخدمات للمؤسسات الراعية ومنها: 
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لقاء الطلبة المشمولين بالرعاية داخل اللكية  •
المشاركة في المعرض المهني السنوي للكية المجتمع في قطر  •

الحصول على نسخة من السجالت األاكديمية للطالب، مثل كشف الدرجات،  • 
وذلك عند الطلب  

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني:
 SponsorshipOffice@ccq.edu.qa

المكتبة
توفر مكتبة لكية المجتمع في قطر للطالب واألساتذة والباحثين بيئة مالئمة 
للدراسة وإجراء البحوث. باإلضافة لذلك، تقدم المكتبة باقة واسعة من مصادر 

المعرفة والكتب التي تغطي مواضيع ومجاالت متنوعة )مثل: السياسة، والدين، 
والعلوم، واللغة، والتكنولوجيا، واالقتصاد، والثقافة، وغيرها(. وتضم المكتبة نحو 

7229 كتاًبا. 

وُيمكن لاكفة أعضاء اللكية استخدام مجموعة متنوعة من قواعد البيانات 
والدوريات العلمية اإللكترونية، وذلك عبر الموقع اإللكتروني للمكتبة الذي 

ُيساعدهم في بحوثهم ودراستهم. كما تنظم المكتبة سلسلة من الفعاليات 
والندوات التوعوية بهدف بغرض تنمية وتطوير مهارات جميع منتسبي اللكية. 

المنشورات الطالبية
ُتعد مجلة اللكية المطبوعة اإلعالمية الرئيسية في لكية المجتمع في قطر، 
وهي ُتنشر على مدار العام األاكديمي. وُترحب هيئة تحرير المجلة بمقاالت 
الطلبة وأفاكرهم اإلبداعية، كونها تتضافر مع جهود أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين في صياغة رؤية المجلة الرامية لمشاركة اهتمامات مجتمعنا 
وأهدافه وأنشطته. 

استخدام األجهزة اإللكترونية
ُيحدد األستاذ نوع وشلك استخدام األجهزة اإللكترونية المسموح بها للتعّلم 

خالل المقرر. وُيمنع منًعا باًتا استخدام تلك األجهزة ألي غرض غير تلك التي سبق 
وحددها األستاذ. وفي حالة ارتأى األستاذ أن أي استخدام يشتت االنتباه أو غير 
الئق، يحق له التدخل فوًرا لوقف هذا النوع من االستخدام. وفي حالة استمرار 
الطالب في هذا السلوك غير الالئق، ُيمكن أن يخضع الطالب إلى إجراء تأديبي، 
يشمل االستبعاد من قاعة الدراسة أو إحالته إلى عميد شؤون الطلبة. كما أن 

االستخدام غير الالئق لألجهزة اإللكترونية لإلضرار بالطلبة اآلخرين أو أعضاء هيئة 
التدريس أو الموظفين، والذي يجرمه القانون القطري، من شأنه تعريض الطالب 

المخالف إلجراء تأديبي.

خدمات الرعاية الصحية
وتشمل ما يلي:

قياس ضغط الدم  •
قياس الوزن والطول  •

متابعة الحمل  •
متابعة األمراض المزمنة والربو وضعف النظر  •

اإلسعافات األولية وعناية الطوارئ لحين وصول سيارة اإلسعاف  •
البرامج واألنشطة التعليمية ذات الصلة بالصحة  •
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األنشطة الطالبية

إجراءات اإلخالء في حالة الطوارئ
عند وجود حالة طوارئ، سينطلق جرس اإلنذار ليعلن عن ضرورة إخالء المبنى بشلك 

منظم. وسيقوم موظفو اللكية بتزويدكم بالتعليمات الالزمة للخروج من المبنى 
بصورة آمنة.              

خدمات األمن والسالمة
تخضع مباني لكية المجتمع في قطر للمراقبة من قبل فريق مختص على مدار 

الساعة، وطيلة أيام األسبوع. وقد ُوضعت اكميرات المراقبة في مواقع استراتيجية 
في اكفة أنحاء المباني، وذلك بهدف توفير إجراءات أمنية إضافية. ويشرف مكتب 

خدمات األعمال على اإلجراءات األمنية، كما أنه يتابع اكفة الحوادث التي قد تقع 
داخل مباني اللكية. ويجب إرسال اكفة التقارير ذات الصلة بأي حادث إلى إدارة 

المرافق، وإدارة اإلرشاد األاكديمي، وعميد شؤون الطلبة. 

البطاقة الجامعية
ُتعد البطاقة الشخصية القطرية بمثابة بطاقة تعريف أيًضا في لكية المجتمع
في قطر. ويجب إبرازها من أجل أداء االختبارات، والدخول إلى المكتبة ومختبر 

الحاسب، والمشاركة في اكفة األنشطة الجامعية، فضاًل عن التصويت في 
االنتخابات الطالبية. وكذلك يجب على جميع طالب اللكية الحصول على بطاقة 

التعريف الجامعية التي تحمل صورتهم إكثبات أنهم مسجلين باللكية في الوقت 
الحالي. وفي حالة فقدان البطاقة، فقد يتوجب على الطالب تسديد رسم

إلصدار بدل فاقد.

تصاريح السيارات
يجب على جميع الطلبة الحصول على تصريح سيارة ليتمكنوا من الدخول 

بسيارتهم إلى مباني اللكية وركن سياراتهم بداخلها.
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