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 كلمة قائد الكلية .1
 

 متمنية   ،يسعد قيادة كلية أحمد بن محمد العسكرية أن ترحب بأبنائها الطلبة الذين التحقوا بالكلية
 لهم دوام التوفيق والنجاح، وهى تقف بجوارهم منذ التحاقهم بالكلية إلى أن يتخرجوا فيها.

 :الطالب يأبنائ
 ،المستمرتين ، إال أن نحثكم على المواظبة والدراسةال يسعنا ونحن فى بداية فصل دراسى جديد

سلحة وأجهزتنا األمنية من أجل بناء أساس المعرفة العلمية التى ستستخدمونها فى بناء قواتنا الم
البرنامج  –، نضع بين أيديكم ) دليل الطالب حرصا  على نجاح مسيرتكم الدراسيةو  .وتطويرهما
ت وافية عن خطط الكلية األكاديمية التى تتطلب أن يجتاز ( الذى يحتوى على معلوماياألكاديم

ل بعدها للتخرج، كما يحتوى على التخصصات المتوفرة الطالب عددا من الساعات المكتسبة، يؤه  
مكانياته وقدراته كلما أمكن ذلك.ءالتى يختار الطالب منها ما يتال  م وا 

راءات الخاصة به. وهو نظام يرتبط ويحتوى الدليل كذلك على نظام اإلرشاد األكاديمى واإلج
بنظام الساعات المكتسبة المعمول به فى الكلية. كما يحتوى الدليل على قواعد  ارتباطا وثيقا  
واإلنذارات وغير ذلك من أمور تخص الطالب، لكى يكون على دراية  يعدل الدراسمحساب ال

 ومعرفة بكل ما يتعلق بدراسته بالكلية.
اءنا الطلبة بقراءة هذا الدليل قراءة متأنية ودقيقة ألنه يساعدكم على تنظيم وفى الختام نوصيكم أبن

 مسيرتكم العلمية خالل مدة دراستكم بالكلية.
 وفى النهاية أتمنى لكم التوفيق والنجاح.

 
 نــــــالركاللواء                                         
 كريةـــــــائد كلية أحمد بن محمد العسق                                         
  يــــــــمــــــــعيـــــــمد النـــــــــــــــــــد بن أحــــــــــــــحم                                         
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 الرؤية والرسالة. 2
 الرؤية 2.1

لتخصص ات العسكرية ذات اأن تصبح كلية أحمد بن محمد العسكرية من بين أفضل الكلي
 للرؤية السامية فى إنشائها وتطويرها. المنوط بها وفقا   يالدور الوطن ي، وأن تؤدياألكاديم
 الرسالة 2.2
 علميا   كفاءات وطنية عسكرية مؤهلة تأهيال   دإعدا ي:لة كلية أحمد بن محمد العسكرية هرسا

 توى األداء فيها.لسد احتياجات القطاعات العسكرية واألمنية المختلفة، وتطوير مس وعسكريا  
 
 كلية أحمد بن محمد العسكرية فى سطور. 3

 رج أجياال  خ  رتأت أنه البد من وجود كلية عسكرية ت  ارة إنشاء الكلية بتوجيهات سامية جاءت فك
وتحافظ على ثرواته ومقتنياته، فصدرت األوامر بتشكيل فريق عمل يتولى  الوطن ترابتدافع عن 

اخلية ج نهج الكلية العسكرية الجامعية وذلك بالتنسيق مع وزارة الدمهمة إنشاء كلية عسكرية تنته
 ختصاص. والجهات ذات اال ،وجامعة قطر

واستقبلت الدفعة األولى وكان  4991ديسمبر  41وبفضل هللا تم افتتاح الكلية بمعسكر الغزال فى 
ية مدة إنشاء الكل وتنفيذه منذ يجامعة قطر ببناء الجانب األكاديم. ثم قامت مرشحا   022عددها 

وى، اللذين يشهد لهما المست يتعليم والتدريب العسكريين العالمع ال ي عشر سنوات ذلك بالتواز 
 الكلية الموجودين بقطاعات الدولة العسكرية واألمنية. يمستوى خريج

 

ستقاللية، صدر التوجيه السامى باستقالل على مبدأ التخصص واال م وتأسيسا   0221فى عام 
 يف هاسيتدر يتم  يأحد التخصصات العلمية الت ييوس ف، وبأن تمنح درجة البكالور أكاديميا  الكلية 

 الكلية، باإلضافة إلى درجة الدبلوم فى العلوم العسكرية أو الشرطية.
بتنظيم كلية أحمد بن محمد  0242( لسنة  14م صدر القرار األميرى رقم )  0242عام  يفو 

 والعمل به من تاريخ صدوره. العسكرية، وقضى القرار بتنفيذه
هو الشيخ  ي تحمل اسم بطل قطر  كلية أحمد بن محمد العسكرية التي هذه لمحة تاريخية عن نشأة
وهو األخ الشقيق لمؤسس دولة قطر الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى  ،أحمد بن محمد آل ثانى

ل قائد للكلية هو و وأ وكان ساعده األيمن فى أغلب المعارك التى خاضتها قطر ضد أعدائها.
 . يالركن حمد بن أحمد النعيم اللواءويقود الكلية اآلن  ،يالعميد الركن سعيد بن غيثان المنهال



- 6 - 

 

 بعض المصطلحات التى يجب على الطالب معرفتها قبل قراءة هذا الدليل . 4

 عدد الساعات التي يلقيها عضو هيئة التدريس في األسبوع. : وحدة قياسالساعة المكتسبة

: وحدة قياس لساعات المختبر أو الساعات العملية أو الميدانية التي يعقدها ساعة العمليةال

 ويشرف عليها عضو هيئة التدريس في األسبوع.

مهام تسجيل الطلبة، ورصد درجاتهم، وكل ما يتعلق بذلك من  يتولى: القسم الذي قسم التسجيل

 واجبات.

 في مقرر كان قد رسب فيه.  لطالبا: االمتحان الذي يقدمه االمتحان التكميلي

االمتحان الذي يقدمه الطالب في مقرر أعاد دراسته بسبب رسوبه في  امتحان إعادة المقرر:

 االمتحان التكميلي. 

النهائي ،  في مقرر تغيب فيه عن االمتحان الطالب: االمتحان الذي يقدمه االمتحان غير المكتمل

 بعذر مشروع.

ً أو رسوباً  الفصلي: المعدل التراكمي         هو معدل درجات المقررات التي درسها الطالب نجاحا

  في ذلك الفصل.

: هو معدل درجات جميع المقررات التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً المعدل التراكمي العام

 حتى  تاريخ حساب ذلك المعدل.

 

  :شروط القبول بالكلية. 5
 الجنسية ي أن يكون المتقدم قطر  .أ
 سنة 04إلى  41ون العمر من أن يك .ب
 على شهادة الدراسة الثانوية حسب المعدالت المطلوبة أن يكون الطالب حاصال   .ج
 ختبارات المقررةأن يجتاز الطالب اال .د

 
 اختيار التخصص لدرجة البكالوريوس. 6

 .  األولىالدراسية يتم اختيار التخصص لدرجة البكالوريوس بعد السنة 
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 :اختيار التخصصأسس   6.1
 وفقا  لألسس اآلتية:يتم اختيار التخصص 

 حتياج الجهة الموِفدة.ا .أ
 الشروط التي يحددها القسم العلمي المختص. .ب
 رغبة الطالب )ما أمكن(. .ج

 
 :بع الختيار التخصصت  الخطوات التي يجب أن ت   6.2

اتهم خصصتضع كلية أحمد بن محمد العسكرية الخطوات اآلتية لمساعدة الطالب على اختيار ت
 بعد يمارسونه سوف الذي العمل مع والمهنية الشخصية ورغباتهم مءبحيث تتال احترافية طريقةب

 :في هذا التخصص همتخرج
 بها(. تتميز التي قدراتك ــ مبادئك ــ اهتماماتك الشخصية بشمولية وصدق ) مزاياك حدد .أ

ألعمال تخصص إدارة ا :في الكلية وهي الموجودة التخصصات الخمسةعلى َتعرَّف بدقة  .ب
والعالقات الدولية وتخصص المحاسبة وتخصص القانون وتخصص نظم المعلومات 

 تخصص منها. وتعرف أيضا  من دليل الطالب على المقررات التي تدرس في كل
مكاناتك وتحقق المستقبل الوظيفي .ج  حدد أهم التخصصات التي ترى أنها تتفق مع قدراتك وا 

  الذي ترغب فيه.
 أهميتها بالنسبة لك. رتب هذه التخصصات حسب .د
 لتخصصك الكلية المقابلة تخصصات من تخصص كل أمام المتاحة الوظائف كتبا .ه

 حاولو ) تخصص كل في تدرس سوف التي للمقررات وحسب قراءتك معلوماتك حسب)
 في أو السابقة المراحل في سواء وأساتذتك كئوأقربا كئوزمال األكاديمي االستعانة بمرشدك
 وال ،المعلومات من قدر أكبر الحصول على سام العلمية بالكلية( وحاولالكلية ورؤساء األق

 مستقبلك. من أهم هناك فليس السؤال من تخجل
 عن اسألهم تهمك، التي الوظائف أو المهن نفس في أقارب أو أصحاب تقابل أن حاول .و

 تهم،واجه التي الصعوبات هي وما ، همأنفس ليؤهلوا بها قاموا التي األمور تعليمهم وعن
 . عملهم الممتعة في واألمور

 باهلل استعن ثم ، كلها السابقة األمور الهادئ لموازنة المتأني للتفكير فرصة نفسك أعط .ز
 .الصواب إلى الهادي فهو واستخره تعالى
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 :تغيير التخصص 6.3
منح الطالب مدة أسبوعين لتقديم طلب يلتمس فيه تغيير تخصصه. ويتم النظر في هذا ي .أ

 لألسس التي تعتمدها الكلية، وال يجوز تغيير التخصص بعد انتهاء هذه المدة. الطلب وفقا  
المقررات التي درسها سابقا  وبتقديراتها التي  آخرتحسب للطالب المحول من تخصص الى  .ب

 .حصل عليها وتدخل في حساب معدله التراكمي
 
  :لشروط  التى يجب اجتيازها للحصول على درجة البكالوريوس. 7

 للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات السابقة ما يأتي: ي شترط
( ساعة مكتسبة، وهذه الساعات مقسمة على النحو وعشرون )مائة  402اجتياز  .أ

 التالى :
 ( ساعة مكتسبة.احدى وخمسون ) 44الكلية، ومجموع ساعاتها  متطلبات .ب
مكونة  من:  ساعة مكتسبة، وستون( )تسع 19ت القسم، ومجموع ساعاتها متطلبا .ج

)تسع( ساعات متطلبات قسـم  9 و ن( ساعة متطلبات قسم إجبارية،ي)ست 12
 اختيارية.

 (، لجميع التخصصات.4.4أن ال يقل المعدل التراكمي عند التخرج عن ) .د
 :حتسابهاوكيفية  (GPA) المعدل التراكمي. 8

 يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب، كما يأتي:
 الرمز المعدل العام رجةالد
 )أ( ممتاز 4 - 3.6

 )ب( جيد جدا   3.6أقل من  – 2.8
 )ج( جيد 2.8أقل من  – 2.1
 )د( مقبول 2.1أقل من  – 1.5

 )ر( ضعيف  1.5 أقل من
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 :احتساب المعدل التراكمى
 

 

 حيث :

 

 ن  ت xن + .........+ س  0ت x 0+ س  4ت x 4مجموع النقاط المكتسبة = س

  ن+ .........+ س 0+ س 4مجموع الساعات المسجلة = س

 س : عدد الساعات بالنسبة للمقرر

 ت : تقدير الطالب في المقرر كنقاط

 :مثال

والمجموع الكلي  14نهاية الفصل السابق  ىطالب المجموع الكلي للساعات المسجلة لديه حت
 ل الدراسي الحالي:في الفص اآلتيةالنتيجة  ىوحصل عل 481لنقاطه المكتسبة 

 التقدير عدد الساعات المقرر
 ج+ 3 4مقرر
 د 3 0مقرر
 ب 3 3مقرر
 أ 3 1مقرر
 ج 3 4مقرر
 د+ 0 1مقرر

 

 المعدل الفصلي =
 مجموع النقاط المكتسبة في الفصل المعني

 مجموع الساعات المسجلة في الفصل المعني

 المعدل العام =
 المجموع الكلي للنقاط المكتسبة 

 المجموع الكلي للساعات المسجلة 

  1،  ر =0د =  ، 025،  د+ =  2، ج = 225،  ج+ = 3،  ب = 325،  ب+ = 4أ = 
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                            =                       =0.38 

 

                                                             =0.11 

 
 كما يأتي:  ،في كل مقرر الطالبيكون تقدير درجات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مزايا الدراسة فى كلية أحمد بن محمد العسكرية . 9

يتم منح المرشح خريج الكلية درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات التى يـتم تدريسـها فـى الكليـة 
اإلضـافة إلـى شـهادة ب( العالقات الدولية، ) القانون ، اإلدارة ، المحاسبة ، نظم معلومات الحاسوب

الــدبلوم فــى العلــوم العســكرية أو العلــوم الشــرطية، وبموجــب ذلــك يــتم تعيينــه برتبــة مــالزم فــى القــوات 
 المسلحة أو فى األجهزة األمنية للدولة.

 

 الرمز المعدل العام الدرجة
 )أ( ممتاز 422 – 92
 )ب +( جيد جدا  مرتفع 89 – 84
 )ب( جيد جدا 81 – 82
 )ج +( جيد مرتفع 19 – 14
 )ج( جيد 11 – 12
 )د +( مقبول مرتفع 19 – 14
 )د( مقبول 11 – 12

 )ر( راسب 12أقل من 

3X2.5 + 3X1 + 3X3 + 3X4 + 3X2 + 2X1.5 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 

41.5 

07 

41.5  +087 

07+65 

 يصبح معدله الفصلي =

 يصبح معدله العام =
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 2116/  2115التقويم األكاديمي للعام الدراسي . 11
 

 البيان اليوم والتاريخ م
 0241/  0244ألعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي مباشرة العمل  0244/  8/  32األحد  4
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 نظام الدراسة لدرجة البكالوريوس. 11
 

 :لغة الدراسة 11.1
يزية أو أى مقررات التدريس فى الكلية هى اللغة العربية ، عدا مقررات اللغة اإلنجل لغةتكون 

 . أخرى يقرر مجلس الكلية تدريسها باللغة اإلنجليزية مستقبال  
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لى كليات مناظرة 11.2  :إمكانية الدراسة والتحويل من وا 
يسمح للطالب غير المقيد بالكلية، والتابع لكلية عسكرية مناظرة، بدراسة مقررات،  .أ

( أربع 01) نث ال يزيد تسجيله عوي عطى رقم قيد مؤقتا ، تحت بند دراسة مقررات؛ بحي
 وعشرين ساعة مكتسبة أو ثالثة فصول.

الموافقة على أن يدرس الطالب مقررات في كلية عسكرية أخرى، مناِظرة ومعتَرف بها،  .ب
ساعة مكتسبة أو فصلين دراسيين، مع مراعاة خمس عشرة ( 44على أن ال تزيد عن )

جراءاته ا. وي حسب له المعدل الذي حصل عليه ضوابط معادلة المقررات المعمول بها وا 
 في تلك المقررات.

عدد الساعات المكتسبة  تزيدقبول تحويل طالب من كلية عسكرية مناظرة، على أن ال  .ج
 ط( من العدد اإلجمالي للساعات المكتسبة في الخط%42) عنالتي أنجزها من الخارج 

 .الدراسية. ويحسب له المعدل الذي حصل عليه في تلك المقررات
 
 :الشهادات التي تمنحها الكلية 11.3

 تمنح الكلية الشهادات العلمية اآلتية:
 البكالوريوس في القانون. .أ
 .اإلدارةالبكالوريوس في  .ب
 البكالوريوس في المحاسبة. .ج
 البكالوريوس في نظم معلومات الحاسوب. .د
 .البكالوريوس فى العالقات الدولية .ه
 

 درجة البكالوريوسعلى شروط الحصول . 12
 ما يأتي: بكلية أحمد بن محمد العسكرية ى درجة البكالوريوس شترط للحصول علي  

 ساعة مكتسبة. وعشرون مائة ( 402اجتياز )
 (، لجميع التخصصات.4.4أن ال يقل المعدل التراكمي عند التخرج عن ) .أ

 مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس، أربع سنوات في جميع التخصصات.  .ب
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  لسنة الدراسية وتوزيع الساعات المكتسبة خاللها:تقسيم ا 12.1
ستة عشر ( 41ت قسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين، تكون مدة كل فصل منهما  ) .أ

ثمانية ( 8دراسيا . ويجوز عند الحاجة طرح مقررات للفصل الصيفي، وتكون مدته ) أسبوعا  
 أسابيع دراسية، وذلك بموافقة مجلس الشؤون األكاديمية. 

يكون الحد األعلى للساعات المكتسبة التي يدرسها الطالب في فصلي الخريف والربيع   .ب
ساعة مكتسبة. اثنتي عشرة ( 40ساعة مكتسبة. ويكون الحد األدنى )ثماني عشرة ( 48)

  ساعات مكتسبة.تسع ( 9ويكون الحد األعلى في الفصل الصيفي )
( 04على المسموح به، على أال يتجاوز )يجوز أن ي رفع العبء الدراسي للطالب عن الحد األ .ج

ساعة مكتسبة في الفصل العادي؛ وبناء  على توصية رئيس القسم وموافقة إحدى وعشرين 
 عميد الشؤون األكاديمية.

 
 ن في الكليةيأسس تصنيف الطلبة المسجل 12.2

 ا  لما يأتي:ي صنف الطلبة المسجلون في الكلية لنيل درجة البكالوريوس إلى أربعة مستويات، وفق
 سـاعة مكتسبة أو أقل. 32طلبة المستوى األول: وي تطلب من كل واحد منهم إنجاز  .أ

 سـاعة مكتسبة. 12 – 34طلبة المستوى الثاني: وي تطلب من كل واحد منهم إنجاز  .ب
 سـاعة مكتسبة. 92 – 14طلبة المستوى الثالث: وي تطلب من كل واحد منهم إنجاز  .ج
 سـاعة مكتسبة. 92تطلب من كل واحد منهم إنجاز أكثر من طلبة المستوى الرابع: وي   .د

 

 

 ضوابط مواظبة الطلبة واختباراتهم في المقررات: . 13
ت شترط مواظبة الطالب في جميع المقررات المطروحة. وي حرم الطالب من االستمرار في  .أ

ع من مجمو  %04المقرر ودخول االختبار النهائي فيه، إذا تجاوزت نسبة غياباته عن 
المحاضرات، ويعتبر الطالب الذي ح رم من دخول االختبار النهائي بسبب الغياب راسبا  في 

يجيزه مجلس  رسميولديه ع ذر  %04المقرر. أما الطالب الذي تتجاوز نسبة غياباته 
 الشؤون األكاديمية فيمكن السماح له باالنسحاب من هذا المقرر.  
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الد، يتم عمل برنامج تعويضي لهم يجيزه مجلس الطالب المكلفون بمهام رسمية خارج الب .ب
 الشؤون األكاديمية.

ـــذلك. و  .ج  تقـــديم يتـــولىيقـــوم أســـتاذ المقـــرر بمتابعـــة حضـــور الطـــالب وغيـــابهم، وبكشـــف معـــد   ل

 التخاذ اإلجراء الالزم.المختص توصية للقسم العلمي 

 

 درجة غير مكتمل 13.1
ل جميع متطلبات المقرر، ولكن لظروف إذا استكميحصل الطالب على تقدير غير مكتمل )غ.م( 

لم يتمكن من حضور اختبار نهاية الفصل الدراسي ، على أن يتم اختباره في  ، مرضية أو قهرية
 وترصد له الدرجة التي يحصل عليها كاملة. مدة أقصاها نهاية الفصل التالي.

 

 : مراجعة درجات الطالبالرسوب في المقررات و  13.2
 

،  ي سمح له بأداء االمتحان التكميلي فيها،  أي عدد من المقررات خفق الطالب فيأإذا  .أ
 .ذي يليهالالدراسي الفصل  أول أسبوعين منعلى أن يكون في  ، لمرة واحدة فقط

 ة في أربعة مقررات أو أقل خالل العام الدراسي،التكميلي اتإذا رسب الطالب في االمتحان .ب
ذا تكرر رسوبه في  ا،همرة أخرى عند طرح اتوجب عليه إعادة المقرر  مقررين أو أكثر وا 

مجلس الشؤون يوصي (، 4.4من المقررات اإلجبارية، وكان معدله التراكمي أقل من )
بناء  على توصية مجلس القسم المعني بفصله، وت حال التوصية إلى مجلس األكاديمية ، 

 .الكلية
دة دراسته، أو دراسة إذا رسب الطالب في امتحان تكميلي لمقرر اختياري، يجوز له إعا .ج

 مقرر اختياري آخر، بديال  له.
خالل العام الدراسي، أكثر من أربعة مقررات االمتحانات التكميلية ب إذا رسب الطالب في .د

يوصي مجلس الشؤون األكاديمية بناء  على توصية القسم المعني، بفصله، وتحال 
 التوصية إلى مجلس الكلية.
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(، وت لغى الدرجة %12ليا  بنجاح، ت حسب له درجة مقبول )إذا اجتاز الطالب امتحانا  تكمي .ه
 السابقة من حسـاب المعدل التراكمي.

إذا أعاد الطالب مقررا  مرة أخرى بعد رسوبه في االمتحان التكميلي، ت حسب له الدرجة  .و
الجديدة التي حصل عليها، وتبقى درجة الرسوب السابقة ألغراض حساب المعدل 

يتجاوز عدد المقررات التي يمكن إعادتها في الفصل الدراسي التراكمي؛ على أن ال 
 .الواحد، ثالثة مقررات دراسية

 يحق للطالب أن يتقدم بطلب إلى العميد، وذلك لمراجعة درجاته النهائية في أي مقرر. .ز
 

 :األداء األكاديمي للطالبالضوابط التي تتعلق ب. 14
 

( في أي فصل دراسي بعد 4.4ي نذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من ) .أ
 الفصل الدراسي األول، وال يعتبر الفصل الصيفي فصال  دراسيا  لهذه الغاية.

(، لمدة فصلين 4.4يحصل الطالب على إنذار نهائي، إذا كان معدله العام أقل من ) .ب
 دراسيين )دون احتساب فصل الصيف(.

يوصي ه على إنذار نهائي، (، بعد حصول4.4إذا أخفق الطالب في رفع معدله العام إلى ) .ج
ت حال مجلس الشؤون األكاديمية، بناء  على توصية القسم المختص، بفصل الطالب، و 

 التوصية إلى المجلس.
( ولمدة فصلين دراسيين متتاليين دون 4.22إذا أخفق الطالب في رفع معدله العام إلى ) .د

 يمية بفصله.احتساب الفصل الدراسي األول والصيفي، يوصي مجلس الشؤون األكاد
بالتسجيل ألكثر من ( 4.4)ال ي سمح للطالب المنذر الحاصل على معدل تراكمي أقل من  .ه

ساعات في البرنامج الصيفي  1جمالي ا  ( ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد و 40)
 كامال . 

( تخفيض العبء 4.4( وأكثر من )0يحق للطالب الحاصل على معدل تراكمي أقل من ) .و
 ساعات مكتسبة خالل الفصل الدراسي. 3الدراسي 
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ساعات أو في حالة عدم السماح للطالب المنذر  3في حالة تخفيض العبء الدراسي  .ز
ساعة مكتسبة، ال يجوز حذف المقررات التي هي متطلب سابق  40من بتسجيل أكثر 

 لمقررات الحقة. كما ال يجوز للطالب في هاتين الحالتين حذف مقرر معاد.
ساعة مكتسبة  48فأكثر، ي سمح له بالتسجيل حتى  4.4الب معدله العام إلى إذا َرَفع الط .ح

امج الصيفي نساعات مكتسبة في البر  9خالل الفصل الدراسي العادي، وبحد أقصى 
 كامال .

ساعة مكتسبة )متطلبات عامة ومتطلبات القسم العلمي(  91إذا لم يكن الطالب قد اجتاز  .ط
يمي السادس ال يسمح له باالنخراط في السنة العسكرية بعد نهاية الفصل الدراسي األكاد

شراف على إلمع دفعته، ويتم ارجاعه الى الدفعة التالية لدفعته، ويتولى القسم العلمي ا
 نهاء دراسته بنجاح في الوقت المناسب.    إتنفيذ البرنامج الدراسي لهذا الطالب بما يضمن 

عد حصوله على إنذار نهائي وحصل على ( ب4.4إذا أخفق الطالب في رفع معدله إلى ) .ي
(، 4.4( فأكثر، ي منح فرصة عام دراسي واحد لرفع معدله العام إلى )0.4معدل فصلي )

 فإذا لم يتمكن من ذلك، يوصي مجلس الشؤون األكاديمية بفصله.
ة ت تخـذ اإلجراءات الالزمة لمتابعـة الطـالـب المنـذر؛ من حيث اإلرشــاد األكاديمي، والمتابع .ك

 خالل فترة إنذاره.
 

 :  الحاالت التي يفصل فيها الطالب أكاديميا. 15
 يفصل الطالب أكاديميا  في الحاالت اآلتية:

 إنذارات خالل فترة الدراسة 3إذا حصل على  .أ
 ( لفصلين متتاليين.4.22إذا حصل على معدل تراكمي أقل من ) .ب
 العام الدراسي. مقررات خالل 1إذا رسب في االختبارات التكميلية ألكثر من  .ج
 .4.4إذا تكرر رسوبه في مقررين إجباريين أو أكثر وكان معدله العام أقل من  .د
( ولمدة فصلين دراسيين متتاليين دون 4.22إذا أخفق الطالب في رفع معدله العام إلى ) .ه

 احتساب الفصل الدراسي األول والصيفي، يوصي مجلس الشؤون األكاديمية بفصله.
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 :عد مخالفة تستوجب معاقبة الطالب عليهااألفعال التى ت. 16
 :المخالفات 16.1 

ت عد األعمال اآلتية مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب أيا  منها، للعقوبات التأديبية الواردة في 
 اللوائح واألنظمة المعتمدة بالكلية:

 الغش في االمتحانات، أو محاولة الغش، أو مساعدة طالب آخر على الغش. .أ
 نظام االمتحان.اإلخالل ب .ب
 التلفظ، أو اإلساءة بما ي عد إهانة ألحد منسوبي الكلية. .ج
الخروج عن اآلداب العامة، أو المساس بالدين والشرف والكرامة، أو اإلساءة إلى سمعة  .د

 الكلية.
 التزوير في وثائق الكلية، أو استعمال األوراق المزورة في أغراض الكلية. .ه
لنظام العام بناء  على توصية مجلس الشؤون األكاديمية أية مخالفات أخرى تعد إخالال  با .و

 .الكلية مجلسوموافقة 
 

 :الجزاءات التى يتم توقيعها على الطالب المخالف 16.2
 

 تُحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب، فيما يأتي:

 الجهة التي لديها الصالحية العقوبة

 صالحية رئيس القسم التنبيه
 صالحية عميد الشؤون األكاديمية اراإلنذ

اعتبار الطالب راسبا  في مقرر أو أكثر، أو إلغاء 
 صالحية مجلس الشؤون األكاديمية وقعت فيه المخالفة  تسجيل المقررات للفصل الذي

 صالحية مجلس الكلية الفصل المؤقت من الكلية لفصل دراسي واحد أو أكثر
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 التدريب العملي. 17
لذلك تخطط  نشطة الفعالة والمهمة في تنمية قدرات ومهارات الطلبةيب العملي من األيعتبر التدر 

وتحقيق  ،وتقييمهاالمناسبة لطالبها و قسم لمتابعة البرامج التدريبية أتخصيص وحدة إلى الكلية 
يتم منح الطالب المشاركين في عملية التدريب والذين وس المجتمع.و  بين الكليةصل والتفاعل التوا
 معنوية. جتازوا التدريب بنجاح حوافزا

 :برنامج التدريب العملي أهداف 17.1
 :إلى تحقيق األهداف التالية برامج التدريب العملي التي ستنظمها لطالبهاخالل تسعى الكلية من 

كاديمي النظري اد فرصة للتفاعل بين الجانبين األيجا  بالحياة العملية و  الطالبربط  .أ
 والتطبيق العملي.

كثر منهم أشخاص أنفسهم من خالل تفاعلهم مع ميدان العمل ومع أب الطالبة ثقة زياد .ب
 خبرة وتجربة.

 مكانياتهم وقدراتهم في التواصل والتفاعل مع بيئتهم ومجتمعهم. إلتطوير  للطالبخلق حافز  .ج
 :التدريب العمليالمبادئ األساسية التي يقوم عليها  17.2

 هي: ج التدريب العمليبرنامهم المبادئ التي تؤطر تنفيذ أ 
ا البرنامج مع ن ال يتعارض تنفيذ هذأعلى  ،للطلبة الراغبين بالمشاركة برنامج اختياري أنه  .أ

 كاديمي للطلبة.و األأالبرنامج العسكري 
 يتم تحديدها حسب حالة الطالب وتوفر الوقت الالزم للتنفيذ. هوقات تنفيذأن أ .ب
التفاعل مع الوحدات العسكرية ذات العالقة على مد جسور التعاون و  يسعى إلىأن تنفيذه  .ج

 بتخصصات المتدربين.
على تنفيذ ما  هوزيادة قدرت هيرتكز على زيادة تحمل الطالب للمسؤولية وتعزيز انضباطأنه  .د

قد ي كلف به من أعمال؛ فضال  عن إعطائه تصورا  واضحا  عن بيئة العمل وما تتطلبه من 
 مهارات وخبرات.

 
 



- 09 - 

 

 :التدريب العملي برنامجتطبيق  17.3
الطالب ثالثين ساعة مكتسبة أو أكثر، بهدف  للمشاركة في هذا البرنامج البد أن يجتاز .أ

شكل أساسا  للبدء ي الذي إلمام الطالب ببعض المواد األكاديمية ورفع مستواه العلمي،
 بالتدريب العملي.

و أكري ذات صلة بتخصص الطالب العس ستكون الوحدة التي يتم اختيارها للتدريب  .ب
 األكاديمي.

فترة التدريب العملي التقل عن أسبوع وال تزيد عن أسبوعين وتكون خالل فترة إجازات  .ج
 الطالب، سواء كانت اإلجازة بين الفصلين الدراسيين )الخريف والربيع( أو اإلجازة الصيفية.

( التدريب 3من الممكن أن يؤدي الطالب المتفوق الذي حصل على معدل اليقل عن ) .د
 تتجاوز أسبوعا . اء الدراسة لمدة الأثن

 

 قوائم التفوق الدراسي. 18
 :للدخول ضمن قوائم التفوق  للطلبةالشروط الواجب توافرها 

 :قائمة القائد للتفوق  18.1
( فأعلى في المقررات العسكرية للفصل الدراسي )لمرشحي %92الحصول على معدل ) .أ

 السنة العسكرية األخيرة(.
 ( فما فوق في نهاية كل فصل دراسي.3.4ي أكاديمي )الحصول على معدل فصل .ب
 عدم الرسوب في أي مادة عسكرية خالل الفصل الدراسي المعني. .ج
 الحصول على تقدير )جيد( كحد أدنى في جميع المقررات خالل الفصل الدراسي المعني. .د
 ( فأعلى في المواد العسكرية.%82الحصول على معدل ) .ه
 ساعة مكتسبة. 32اجتياز  .و
 ن حسن السيرة والسلوك )خالل فترة دراسته بالكلية(.أن يكو  .ز

 
السنة الرابعة "البرنامج من قائمة قائد جناح التدريب العسكري للتفوق العسكري ) 18.2

 :العسكري"(
 ( فأعلى في المقررات العسكرية للفصل الدراسي.%82الحصول على معدل ) .أ
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 عني.عدم الرسوب في أي مادة عسكرية خالل الفصل الدراسي الم .ب
 الحصول على تقدير )جيد( كحد أدنى في جميع المقررات األكاديمية. .ج
 أن يكون حسن السيرة والسلوك )خالل فترة دراسته بالكلية(. .د
أن يتم تكريم المتفوقين )لمرشحي السنة العسكرية / لفصل الخريف( قبل مراسم التخريج  .ه

 النهائية.
 3ولمدة  ،ديمي )من السنة الدراسية األولىقائمة عميد الشؤون األكاديمية للتفوق األكا 18.3

 :سنوات البرنامج األكاديمي(
 ( فما فوق في نهاية كل فصل دراسي.3.2الحصول على معدل فصلي أكاديمي ) .أ

 الحصول على تقدير )جيد( كحد أدنى في جميع المقررات. .ب
 ( فأعلى في المواد العسكرية.%12الحصول على معدل ) .ج
 ك.أن يكون حسن السيرة والسلو  .د

)التكريم من قبل قائد جناح  جوائز التفوق العسكري يشمل المتميزين في البرامج التالية 18.4
 :التدريب العسكري(

 اللياقة البدنية. .أ
 الكفاءة القيادية )السلوك والمواظبة(. .ب
 المشاة. .ج
 سلحة.األمهارة و ال .د
 الرماية.  .ه

 
 المكتبة. 19

 :بنظام المكتبة تعريفال 19.1
رة تخدم كل  المنتسبين للكل ية وتساهم في تقوم الكلي ة حالي   ا بمساع  حثيثة لتأسيس مكتبة متطو 

. وإلدارة المكتبة يتم  استخدام نظام الملينيوم  Millennium"تطوير العملي ة الت عليمي ة والبحث العلمي 
integrated library system"   ر يناسب المجال األكاديمي  وي ستخدم وهو حل  مكتمل ومتطو 

ة مكتبات لجامعات عريقة من بينها جامعة قطر. كما يتم  استخدام نظام متكامل إلدارة  في عد 
تعمل  (double gate)تدف ق المواد  داخال وخارجا وعبر المكتبة يشمل بو ابة من الن وع المزدوج 

د الر اديو  (radio frequency identification(RFDI))” بتقنية "معر ف البيانات عن طريق ترد 



- 20 - 

 

بالكتاب تمك ن من تخزين بيانات عن الكتاب   (microchip)حيث يتم  إلصاق شريحة الكتروني ة 
ل العديد من الوظائف المكتبي ة )اإلعارة، اإلرجاع،  يتم  الت عرف عليها من قبل البو ابة كما أنها تسه 

 تيناب بالل غكت 42222جرد المكتبة، .(. تشكيلة الكتب سوف تحتوي في البداية على ما يقارب 
صات الكل ي ة المختلفة وسوفو العربي ة  يتم  تطويرها بشكل متواصل. أم ا  اإلنجليزي ة في تخص 

بالن سبة لمقتنيات المكتبة من الموارد اإللكتروني ة فيتم  حالي ا الت عاون مع مكتبة جامعة قطر بهذا 
لمتوف رة لديها. إدارة المكتبة الخصوص وسوف يكون باإلمكان استخدام كل  الموارد اإللكتروني ة ا

ص تم  اختياره بعناية يضم  مديرا للمكتبة و مساعدين يقومون بالخدمات  ستتم  من قبل فريق متخص 
الت قني ة )الفهرسة، اقتناء الموارد، ...( وخدمة الجمهور )إعارة، مساعدة الباحثين، ...( ومجموعة 

 من الموظ فين للخدمات األخرى.
 ارة:ضوابط اإلع 19.2

ألعضاء هيئة التدريس ومجتمع المستفيدين بالكلية، وهناك للطلبة و تقدم المكتبة خدمة اإلعارة 
 ثالثة أنواع من اإلعارة تقدمها المكتبة هي:

 .اإلعارة الداخلية .أ
 .اإلعارة الخارجية .ب
 .اإلعارة التبادلية .ج

امتياز  ىالحصول عل قفألعضاء هيئة التدريس االستفادة من مزايا اإلعارة. ويتو للطلبة و ويحق 
 اللوائح والسياسات المنظمة لها والموافقة عليها والتقيد بها. ىطالع علاإلعارة اال

 
 المواد وأوعية المعلومات المسموح بإعارتها خارج المكتبة

 الكتب العامة متعددة النسخ بصفة عامة. .أ
 الكتب العامة أ حادية النسخ في حاالت خاصة. .ب

 
 مسموح بإعارتها خارج المكتبة:الغير  المواد وأوعية المعلومات

الكتب المرجعية العربية وغير العربية كالموسوعات ودوائر المعارف واألدلة وكتب التراجم  .أ
 والقواميس المتخصصة.

 الكتب والمواد النادرة. .ب
 المخطوطات. .ج
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 الكتب أحادية النسخ. .د
 الصور والوثائق. .ه
 الدوريات العلمية ومجلداتها. .و
 رةالتزامات اإلعا 19.3

وال  عن سالمة المواد المعارة إليه، ويجب عليه المحافظة عليها سليمة ؤ مس الطالبيعتبر  .أ
 حتى إعادتها للمكتبة.

التأكد من سالمة الكتب وخلوها من أي تشويه أو تمزيق أو فقد أحد أجزائها  الطالبعلي  .ب
 قبل استالمها من مكتب اإلعارة.

المستفيد أن يحضر نسخة  ىد المعارة علفي حالة فقد أو تلف أو إلحاق الضرر بالموا .ج
 جديدة من نفس المادة أو دفع ثالثة أضعاف ثمنها. ى أخر 

 للمكتبة الحق في اتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة في حالة مخالفة تعليمات اإلعارة. .د
 

 مركز خدمات الطلبة. 21
 يقدم المركز الخدمات التالية:

 ع والبحوث.نجاز المشاريا  خدمة اإلنترنت للتصفح و  .أ
 (.Blackboardلكتروني )إلالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس من خالل برمجيات التعليم ا .ب
 توفير خدمة الطباعة. .ج
 نسخ الوثائق الورقية وتحويلها إلى نسخ برمجية. .د

 

 مركز اللغة اإلنجليزية. 21
 :أهداف المركز 21.1

في القراءة والكتابة واالستماع  الهدف العام لهذا المركز هو تحسين مستوى أداء الطلبة     
الى  ةضافوالتحدث باللغة االنجليزية لتلبية احتياجات عملهم في القوات المسلحة القطرية. باإل
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الكلية من ضباط وأستاذة ومدربين وموظفين  منتسبيداء مختلف أسهام في تحسين مستوى اإل
 وعاملين في اللغة االنجليزية بشكل عام.

 :قوم عليها المركزالمبادئ التي ي 21.2

 دعم وتحقيق رسالة الكلية .أ
 اختياريةفيه الدراسة  .ب
وال يتعارض  ن البرنامج األكاديمي والعسكري داخل الكليةيتمتع برنامجه باالستقاللية ع .ج

 . معها
 . حسب تخصصاتهم ، ويتناسب مع قدراتهمحتياجات الطلبة منهجه ايلبي  .د
خارج داخل و نجليزية إلغة اتفاعل الطالب مع الل الموارد التعليمية التي تؤدي إلىيتوفر لديه  .ه

 ة.يقاعات الدراسال
 .ةصغير المجموعات الدراسية يعتمد على ال .و
 .الفردية للطالب الفروقاتاستراتيجيته التعليمية والتدريبية تراعي  .ز
 شهادة البكالوريوس التي يحصل عليها الطالب.لقيمة مضافة تحقيق يسعى إلى  .ح

 اإلنجليزية:امج مركز اللغة لبرناإلطار العام  21.3

ضافة إلى إلعلى ثالثة مستويات عامة باالذي ينفذ فيه للبرنامج طار العام إلايحتوي  .أ
العامة هي الحد األدنى لمتطلبات  ةمستوى تخصصي. وتعتبر المستويات الثالث

مناسبة يحددها ر الطالب بين حضورها أو الحصول على درجة البرنامج والتي يخي  
 . أما المستوى المتخصص فهو اختياري لمن IELTSفي اختبار اآليلتسة مجلس الكلي

 يرغب من الطالب.
أسابيع في الفصل  42على سنوات ثالث بمعدل  موزعة نجليزيةإلاللغة ا برنامجمستويات  .ب

 الدراسي الواحد . 
، شروط خاصة لاللتحاق بالبرنامجبدون  في البرنامج الكليةجميع طالب يتم تسجيل  .ج

 مستوياتهم.لتحديد  الختبار ويخضعون 
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 .عن كل مستوى يجتازه ، وشهادة أخرى الجتيازه البرنامج ككليمنح الطالب شهادة  .د

 الكتب الدراسية. 22
المقررات المطروحة  الالزمة لكلمدار مسيرتهم التعليمية الكتب الدراسية  على لطالبهاتوفر الكلية 

تكون هذه الكتب هي األحدث واألنسب في بداية الفصل الدراسي. وتحرص الكلية على أن 
، ومواكبتها لتكنولوجيا واألفضل من ناحية سهولة أسلوب العرض، لمحتويات المقررات

التي تعتمد التطبيقات العملية العدد المناسب من األمثلة التوضيحية، و  واحتوائها علىالمعلومات، 
التي بمجملها يساعد على تحقيق  الحاالت الدراسيةعلى استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، و 
 األهداف والمخرجات المرجوة من المقررات.

 
 البرنامج التعريفي للطالب الجدد. 23

يتم تنظيم برنامج تعريفي للطالب الجدد يشارك فيه عميد الشئون األكاديمية ورؤساء األقسام 
اديمي بالكلية وتزويدهم لجوانب التفصيلية للنظام األكاالعلمية بالكلية حيث يقومون بتعريفهم ب

بالتوجيهات والتعليمات المناسبة التي تفيدهم في بدء مسيرة أكاديمية موفقة. إضافة إلى ذلك 
في تحقيق رشاد األكاديمي في العام األول للطالب ألنها تترك أثرا  كبيرا  تكثف الكلية عملية اإل

التصرف في المواقف التي تمر بما يكسبه مهارات التعامل وحسن  لهالتكيف والتوازن النفسي 
  عليه.
 رشاد األكاديمياإل . 24

 :أهمية اإلرشاد األكاديمي 24.1

على  الطالب التي تساعد الوسائل بأهمية كبيرة كونه من أهمالكلية رشاد األكاديمي في إليحظى ا
ليمي لنظام لتكيف األكاديمي والنفسي واالجتماعي مع الواقـع التعاو البيئة األكاديمية  في االندماج

 وعملياته رشاد األكاديميكلية على إبقاء فلسفة اإلوتحرص ال  الكلية.المطبق بالساعات المعتمدة 
تتوخى ، و واضحة للطالب من أجل تالفي وقوعهم في المشكالت التي تعيق مسيرتهم األكاديمية

ا مستويات تعليمية الذين حققو وهناك العديد من الطالب إسنادها إلى ذوي الخبرة والكفاءة. دائما  
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ومن خالل مرشديهم األكاديميين االستفادة المثلى من  حرصهم علىبسبب أفضل من نظرائهم 
  .على التميز وحثهمالمرشدين األكاديميين لهم  تشجيع
 :أهداف اإلرشاد األكاديمي 24.2

فوائد العديد من التحقيق  علىالطالب  مساعدة إلى في الكليةرشاد األكاديمي اإليهدف نظام 
 أهمها:

 .أكاديمية معدالت أعلىالوصول إلى  .أ
 المتاحة. الزمنية المدة واالنتهاء من متطلباتها ضمن ،الدراسية بانسياب الخطة تطبيق .ب
 متعيق مسيرتهأو وحل المشاكل التي تعرقل  ،من عقبات يعترضهمعلى ما التغلب   .ج

 الفعالة. تعليميةال
للعمل في وحدات القوات التأهل  متمنحه مهارات علمية ومهنية وخصائص مميزة اكتساب .د

 .المسلحة القطرية 
 الكلية. ألهداف وفقا   الذاتية المستقلة الثقة بناء .ه
مكانياته ممع قدراته تتناسب التياألكاديمية  اتالتخصصاختيار  .و ، وتتوافق مع م العقلية وا 

 .ورغباتهم الذاتية مميوله
 ي.اإلعداد والتخطيط لمستقبله العلم .ز
 .تفوقهإلى  اإلرشادات التى تؤدى الحصول على .ح
الذي يقوم به العملية التعليمية من خالل التنسيق  يفالطالب حل المشاكل التى يواجهها  .ط

 مع األساتذة أعضاء هيئة التدريس.المرشد 
 :مكتب اإلرشاد األكاديمي 24.3

 ولغرض المساعدة في تذليل ،كاديميدامة التواصل مع الطلبة في المجال األإجل أمن 
 رشاداإلمكتب " باسم: ا  مكتب ت الكليةاستحدث ،الصعوبات التي تواجههم في هذا المجال

 :اآلتيةويتولى المهام واالختصاصات  لطلبةلكاديمية شؤون األالبمكتب يرتبط  "،كاديمياأل
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نذار باإلخاصة ما يتعلق منها  ،كاديميكاديمية المعتمدة في الجانب األألالتعريف بالنظم ا .أ
 . كاديمياأل

 .هانخفاضو  هالتعريف بالمعدل التراكمي وبيان عوامل ارتفاع .ب
ذلك و عند الحاجة و أتهيئة البطاقات النوعية للطلبة عموما وتوزيعها بالوقت المحدد  .ج

 بالتسيق مع وحدة التسجيل.
استفساراتهم الخاصة  عنجابة إليالء الطلبة المنذرين و الطلبة الجدد عناية خاصة و اإ .د

ي العمل ألمكتب بالدخول على النمط مباشرة ي من خالل صالحية ابالمعدل التراكم
 سلوب الخط الساخن.أب

 عضاء هيئة التدريس بما يجعل عمل المكتب مكمال  أ ين من يكاديمالتنسيق مع المرشدين األ .ه
 ديمي.اكرشاد األللجهد في مجال اإل

ودراستها واتخاذ كاديميين المرشدين األرشاد األكاديمي الدورية من استالم تقارير اإل .و
 جراءات الالزمة لتنفيذ التوصيات المهمة فيها بالتنسيق مع األطراف ذات العالقة.اإل

خاصة الحاالت الحرجة المؤشرة من خالل تقارير المرشدين  ،متابعة حاالت الطلبة .ز
 كاديميين.ألا

قائد على قائمة الالمسجلين وخاصة الطلبة  ،عداد برنامج لرعاية المتفوقين من الطلبةإ  .ح
نشطة لالحتفاء بالمتفوقين أظيم شاعة ثقافة التميز و شروطة بين الطلبة, وتنا  والعميد و 

 تكريمهم.و 
كاديميين ألتدريب المرشدين ا إلى عقد ندوات ومحاضرات دورية للتوعية األكاديمية تهدف .ط

 رشاد.إلحاطتهم علما بكل المعلومات الخاصة باا  رشادي و اإللى العمل ع
 واالستشارات المساعدة والمفيدة في اختيار التخصص.تقديم المعلومات  .ي
 صدار كتيبات ووثائق تعريفية بالنظم واللوائح األكاديمية.إ  .ك

 :بمهامه تم مراعاة مايليكاديمي رشاد األمكتب اإل  نجاحولضمان 
يستطيع الطالب الوصول بحيث  يمبنى التعليمالمن  األولالمكتب في الطابق  تأسيس .أ

 وقات الدوام الرسمي.أوقت خالل  أي فيإليه بسهولة 
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بين المكتب و كاديمي من جهة األ اإلرشادلجنة عالقة تنسيقية مباشرة بين المكتب و  إنشاء .ب
 خرى للعمل بصيغة التكامل.أالتسجيل من جهة و 

رشاد اإلتخصص  ،جامعي في مجال التربية يتمتع بمؤهلالمكتب تعيين مسؤول عن  .ج
 " ، ويتمتعالنمطلكتروني بالكلية "إلنظام التسجيل اخدام دراية باستخبرة و  ، ولديه التربوي 

 .ةبمهارات اتصال جيد

 :مهام المرشد األكاديمي 24.4
 تتلخص مهام المرشد األكاديمي في:

 الدراسية.  المقررات مختلف في العلمي بأداء الطالب ومستواه يتعلق فيما تقديم المشورة .أ
 لمستقبله العلمي. معاونة الطالب في عملية اإلعداد والتخطيط  .ب
 توجيه الطالب إلى الطريق الذي يؤدي إلى تفوقه.  .ج
 توفير المعلومات التي تساعد الطالب على اختيار التخصص المناسب.  .د
 طرح الحلول التي تمكن الطالب من التغلب على مشاكله بأنواعها كافة.  .ه
وتعريفه ، تزام بها وحثه على االل ، شرح القوانين والقواعد واألنظمة التي تتعلق بالطالب .و

 في متطلبات النجاح صعيد على الكلية أو داخل سلوكه صعيد على وواجباته، بمسؤولياته 
 الدراسية. المواد

 .به وتفسيرها والخاصة التي تصدرها الكلية على التعليمات مستمر، وبشكل إطالع الطالب، .ز
أكاديميا  من  فصله ذلك على يترتب إذ 4.4 التراكمي عن معدله تدني بخطورة تنبيه الطالب .ح

 الكلية.
 الفصلين خالل األكاديمي  المعدل والتخلص من اإلنذار رفع توجيه الطالب إلى ضرورة  .ط

  اإلنذار. على التاليين
 بغية فيها النجاح متطلبات أكمل قد كان مادة ودراسة تسجيل إعادة بإمكانية الطالب إعالم .ي

 معدله. رفع
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 لتوريد أساتذته ومخاطبة الفصول في ومدى تقدمه األكاديمي للطالب األداء متابعة .ك
 .ضعفه أو تقصيره جوانب أدائه في المقررات والوقوف على مستوى  حول مالحظاتهم

 .األكاديمي أدائه ضعف حول انتباهه ولفت الطالب استدعاء .ل
 أدائه على منها يؤثر ما وبخاصة تواجهه التي توجيه الطالب نحو الحلول المناسبة للمشاكل .م

 اديمي.األك
 بها وشروط االلتحاق ومتطلبات وخصائصها المتاحة العلمية بالتخصصات الطالب تبصير .ن

 منها. تخصص بكل المتعلقة الوظائف البكالوريوس فيها، ونوعية درجه منح
 استفساراتهم ومساعدتهم على أسئلتهم أو الدراسية للطالب والرد على شرح بنود الخطة .س

 .متطلباتها تحقيق
شخصياتهم  وسمات وقدراتهم واستعداداتهم ميولهم على التعرف على بالطال مساعدة .ع

 .للتخصصات الخاطئ المناسب ليتمكنوا من تجنب االختيار بالعمل المتعلقة ومهاراتهم
 .الدراسية على رفع مستوياتهم المواد بعض مساعدة الطالب المتعثرين في .ف
تبصيرهم وتوجيههم الختيار بالكلية، و  مساعدة الطالب الجدد على التكيف مع الدراسة .ص

مكانياتهم  التخصصات المناسبة التي الذاتية وتتوافق مع رغباتهم الشخصية، تالئم قدراتهم وا 
 .اإلرشادية وتزويدهم بدليل الطالب والنشرات

 .رعاية الطالب المتفوقين ومساعدتهم وتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة هذا التفوق  .ق
 .اوز عثراتهم وتحقيق النجاح المنشودعلى تج معاونة الطالب المتعثرين .ر

 
 :المرشد األكاديمي من خالل ون األكاديمية بالكليةؤ الشالطلبة مع  تواصل 24.5

ول عنه. والمرشد ؤ المس يون األكاديمية من خالل المرشد األكاديمؤ يتم تواصل الطالب مع الش
ون الطالب ؤ قبل لجنة ش األكاديمى هو أحد األساتذة أعضاء هيئة التدريس الذى يتم تحديده من

 ا  وتسلمه كشف يول عنهم كل مرشد أكاديمؤ بالكلية. وتقوم اللجنة بتحديد مجموعة الطالب المس
بأسمائهم حتى يتسنى له إعالم الطالب بمواعيد اللقاءات اإلرشادية والساعات المكتبية التى 
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 يَّ أ عند مواجهته يديملذلك يجب على الطالب أن يحرص على اللجوء للمرشد األكا يتواجد فيها.
 مشكلة، األمر الذى يقتضى من الطالب أن:

 ي.يحرص على حضور مواعيد اللقاءات التى يحددها مرشده األكاديم .أ
 ي.يناقش مرشده األكاديمى فى كل ما يهم مستقبله األكاديم .ب
 ييستمع ويصغى إلى كل نصائح مرشده األكاديم .ج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 

 

 في األقسام األكاديمية لخطط الدراسية لنيل درجة البكالوريوسا. 25
 تمهيد

لقد حرصت كلية أحمد بن محمد العسكرية على أن تكون خططها األكاديمية متصفة بالحداثة 
لذلك  ،والمعاصرة من ناحية، وأن تكون على درجة عالية من التكامل والتجديد من ناحية أخرى 

األساتذة، وشكلت اللجان الخاصة التى عملت بجد وتواصل  فقد استعانت بمجموعة من أعالم
 حتى رسخت مجموعة الخطط األكاديمية التى ستطبق فى الكلية فى التخصصات كافة.

يعمل على توجيه الطالب بالشكل  يكما أعدت الكلية لهذا الغرض نظاما لإلرشاد األكاديم
فاظ على نوعية جيدة من المخرجات الصحيح فى أثناء تنفيذ الخطة األكاديمية، بما يضمن الح

، حيث يمكن للطالب أن يحصل على النصائح األكاديمية من أساتذة الكلية فيما الخاصة بالخطة
رتفاع بمستواه، وفقا للخطة الدراسية من اليتعلق بالمقررات المطروحة ومتطلباتها السابقة وكيفية ا

 بدايتها إلى مرحلة التخرج.
ة لمختلف األقسام العلمية. ويجب على كل طالب أن يعلم أن هذه وفيما يلى الخطط المعتمد

 الخطط هى مسار حياته الدراسية للسنوات القادمة، وهى خارطة الطريق التى سيسير على هداها.
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 الخطط الدراسية لألقسام المختلفة وتوزيعها على الفصول الدراسية 
 
 

 قسم القانون 
   LAW DEPARTMENT 

 تخرجمتطلبات ال

 ساعة مكتسبة موزعة كالتالي: 120تتكون المتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في القانون من 
 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .1

 (45متطلبات عامة إجبارية ) .أ
 (6متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2
 (61اإلجبارية ) صالتخصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ
 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال :  
 ( ساعة مكتسبة 45المتطلبات العامة اإلجبارية ) .أ

  
 Course name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (0اللغة اإلنكليزية ) 2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2اللغة اإلنكليزية ) 2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2510000 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2512010 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2513010 6

 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2510201 7

problem solving 
 ال يوجد 3

  تاريخ قطر الحديث والمعاصر 2510007 8
Modern and 

Contemporary History of 

Qatar 

 ال يوجد 2

 Principles of International ت الدوليةمبادئ العالقا 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Ethics and Social األخالق والمسؤولية االجتماعية 2510218 11

Responsibility 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2510005 11

 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Science 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2515014 13

Fundamentals 
 ال يوجد 2

 ال يوجد - Research Methods  1العلمي طرق البحث 2510004 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History  3 خ العسكري التأري 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

18 2501404 
ستـراتيجيـــ  ةقضايا سياسيـه وا 

 معاصــــــره
Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  45 المجموع
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ( ساعات مكتسبة6المتطلبات العامة االختيارية ) .ب
 

 (. Environment and Applied Sciencesالمجموعة األولى: )البيئة والعلوم التطبيقية   –أ
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة  

 م
 Course name اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Man and Environment 2 اإلنسان والبيئة   2501127 1
 ال يوجد Introduction to General Physics  2 مقدمة في الفيزياء العامة   2511135 2
 ال يوجد Principles of General  Health   2 مبادئ الصحة العامة   2501129 3
 ال يوجد Oil and Gas Technology   2 تكنولوجيا النفط والغاز 2511145 4
  

 (.  Humanities and Social Sciencesموعة الثانية: )اإلنسانيات والعلوم االجتماعيةالمج –ب 
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 جدال يو  Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2511151 1
2 

 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2511165 4
 
 (. Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة الثالثة: )اإلسالم والحضارة والفلسفة -ج 
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

1 
 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2511175 2
 ال يوجد Arabic- Islamic Civilization   2 الحضارة العربية اإلسالمية 2501125 3
4 

 Philosophy and الفلسفة والحياة المعاصرة 2501123

Contemporary life 
 ال يوجد 2
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 ( ساعة مكتسبة69) التخصصمتطلبات ثانيا : 
 ساعة مكتسبة (60المتطلبات اإلجبارية ) -أ

المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المكتسبة
Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2502101 3 Sources of obligations 2502102 مصادر االلتزام 

2502101 3 Public International Law 2502103 القانون الدولي العام 

2052252 3 Constitutional Law   2502105 القانون الدستوري 

2502101 3 
Criminal Law (General 

Theory) 
 2502106 القانون الجنائي )القسم العام(

2502101 3 Commercial Law 2502201 القانون التجاري 

2502101 3 Administrative Law 2502202 القانون اإلداري 

2502106 3 

Criminal Law (Crimes 

against Persons and 

Properties) 

 2052252 نون الجنائي )القسم الخاص(القا

2502102 3 Effects of obligations 2502205 أحكام االلتزام 

2502205 3 
Law of Civil and 

Commercial Procedures  
 2502315 قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 2502302 قانون األسرة Family Law 3 اليوجد

2502102 3 Civil Contracts (1) ( 2العقود المدنية) 2502303 

2502202 3 Administrative Judiciary 2502305 القضاء اإلداري 

 3 ال يوجد
Foundations of Islamic 

Jurisprudence 
 2502203 اإلسالمي أصول الفقه

2502102 3 Reel Rights 2502311 الحقوق العينية األصلية 

2502201 3 
Corporate Law of 

Commercial Companies 
 2502306 قانون الشركات

2502315 3  Enforcement 2052222 التنفيذ 

2502102 3 Private International Law 2502402 القانون الدولي الخاص 

2502204 3 Criminal Procedures law 2502403 قانون اإلجراءات الجنائية 

2502252 3 
Real and Personal 

Securities 
 2502404 الشخصية والعينية التأمينات

2502201 3 
Commercial Papers and 

Banking Operations 
 2502309 األوراق التجارية وعمليات البنوك

 المجموع 05 
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 ساعة مكتسبة( 9المتطلبات االختيارية )ب. 

 

المتطلبات 

 السابقة

عدد 

 الساعات
Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2052222 مبادئ االقتصاد Principles of Economics 3 ال يوجد

 2502109 قانون البيئة Environmental Law 3 ال يوجد

2502201 3 Maritime and Aerial Law 2502307 القانون البحري والجوي 

2502101 3 
Public Financial and Tax 

legislatian 

المالية العامة والتشريع 

  الضريبي
2502206 

 2502107 اإلجرام والعقاب Criminology and Punishment 3 ال يوجد

2502201 3 International Trade Law 2502308 قانون التجارة الدولية 

2502102 3 Civil Contracts (2) ( 2العقود المدنية) 2502312 

2502201 3 Intellectual Property Rights 2502313 حقوق الملكية الفكرية 

2502103 3 International Humanitarian Law 2502314 القانون الدولي اإلنساني 

2502102 3 Labour Law 2502304 قانون العمل 

2052253 3 International Organizations 2502209 المنظمات الدولية 

2502201 3 
International Commercial 

Arbitration 
 2502407 التحكيم التجاري الدولي
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 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: بعا  را

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 English Language (1) ( 2اللغة اإلنجليزية) 2501102 

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Islamic Culture 2052222 ةالثقافة اإلسالمي 

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Science 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2052222 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

2 
Information Technology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2050252 

 إجمالي عدد الساعات 2
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 السنة الثانية
 فصل الخريف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 English Language (2) ( 2اللغة اإلنجليزية) 2501202 

3 Sources of obligations 2502102 مصادر االلتزام 

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Criminal Law (General 
Theory) 

 2502106 القانون الجنائي )القسم العام(

3 Family Law 2502302 قانون األسرة 

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 

التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

2501210 

3 
Constitutional Law  

 2502105 القانون الدستوري 
 

3 Commercial Law 2502201 القانون التجاري 

3 Effects of obligations 2502205 ام االلتزامأحك 

2 Communication Skills 2052220 مهارات االتصال 

3 
Elective Course 
(Department Requirement) 

مقرراختياري )متطلبات 
 قسم(

 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 
 الساعات

مقرراختياري )متطلبات  
  قسم(

Elective Course (Department 
Requirement) 

3 

 3 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الثالثة
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 
Foundations of Islamic 
Jurisprudence 

 2502203 أصول الفقه اإلسالمي

3 
Corporate Law of Commercial 
Companies 

 2502306 قانون الشركات

3 Administrative Law 2502202 القانون اإلداري 

2 
Modern and Contemporary 
History of Qatar 

 2052222 الحديث والمعاصر  تاريخ قطر

3 Civil Contracts (1)  2502303 2العقود المدنية 

2 
Ethics and Social 
Responsibility 

االخالق و المسؤولية 
 االجتماعية

2501208 

 إجمالي عدد الساعات 16

 

 فصل الربيع 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Public International Law 2502103 القانون الدولي العام 

3 
Law of Civil and commercial 
Procedures 

قانون المرافعات المدنية 
 والتجارية  

2052320 

3 Real Rights 2502311 صليةالحقوق العينية األ 

3 
Criminal Law (Crimes 
against Persons and 
Properties) 

القانون الجنائي )القسم 
 الخاص(

2502204 

3 
Commercial Papers and 
Banking Operations 

األوراق التجارية وعمليات 
 البنوك

2502309 

  مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة األولى 2
 لساعاتإجمالي عدد ا 22

 
 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 مقرر اختياري )متطلبات قسم( 
Elective Course 
(Department 

Requirements) 
3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

 

 فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name قرراسم الم رقم المقرر

 Administrative Judiciary 3 القضاء اإلداري 2502305

 Criminal Procedures law 3 قانون اإلجراءات الجنائية 2502403

 Private International Law 3 القانون الدولي الخاص 2502402

 Implementation 3 التنفيذ 2502411

 Real  and Personal Securities 3 ة والعينيةالتأمينات الشخصي 2502404

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثالثة 

 17 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 عسكرية  مقررات

 
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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اإلدارة قسم  

 

MANAGEMENT DEPARTMENT 

 

 
 متطلبات التخرج

 ساعة مكتسبة موزعة كالتالي: 120من  اإلدارةتتكون المتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في 
 (51متطلبات العامة )الساعات المكتسبة لل .1

 (45متطلبات عامة إجبارية ) .أ
 (6متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69)التخصص الساعات المكتسبة لمتطلبات  .2
 (61اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ
 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال :  
 ( ساعة مكتسبة 45ات العامة اإلجبارية )المتطلب .ت

  
 Course name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (0اللغة اإلنكليزية ) 2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2اللغة اإلنكليزية ) 2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2510000 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2512010 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2513010 6

 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2510201 7

problem solving 
 ال يوجد 3

  تاريخ قطر الحديث والمعاصر 2510007 8
Modern and 

Contemporary History of 

Qatar 

 ال يوجد 2

 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Ethics and Social األخالق والمسؤولية االجتماعية 2510218 11

Responsibility 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2510005 11

 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Science 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2515014 13

Fundamentals 
 ال يوجد 2

 ال يوجد - Research Methods  1العلمي طرق البحث 2510004 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History  3 التأريخ العسكري  2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

18 2501404 
ستـراتيجيـــ  ةقضايا سياسيـه وا 

 معاصــــــره
Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  45 المجموع
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ( ساعات مكتسبة6المتطلبات العامة االختيارية ) .أ
 (. Environment and Applied Sciencesالمجموعة األولى: )البيئة والعلوم التطبيقية   -أ
 

 قررا  واحدا  فقط من هذه المجموعةيختار الطالب م  

 م
 Course name اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Man and Environment 2 اإلنسان والبيئة   2501127 1
مقدمة في الفيزياء    2511135 2

  Introduction to General Physics العامة
 ال يوجد 2

 ال يوجد Principles of General  Health   2 بادئ الصحة العامةم   2501129 3
 ال يوجد Oil and Gas Technology   2 تكنولوجيا النفط والغاز 2511145 4
  

 (.  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية: )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية –ب 
 

 ه المجموعةيختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذ

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2511151 1
2 

 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2511165 4
 
 (. Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة الثالثة: )اإلسالم والحضارة والفلسفة -ج 
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 كتسبةالم

المتطلب 

 السابق

1 
 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2511175 2
 ال يوجد Arabic- Islamic Civilization   2 الحضارة العربية اإلسالمية 2501125 3
4 

 Philosophy and الفلسفة والحياة المعاصرة 2501123

Contemporary life 
 ال يوجد 2
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 ( ساعة مكتسبة:69) التخصصمتطلبات ثانياً:  
 ( ساعة مكتسبة:05المتطلبات االجبارية ) .أ

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2052252  رياضيات Mathematics 3 ال يوجد

 2504102 المحاسبة المالية Financial Accounting 3 ال يوجد

2503101 3 Principles of Finance 2503107 مبادئ المالية 

2503101 3 Principles of Marketing 2503105 مبادئ التسويق 

2502101 3 Administrative Law  االداريالقانون  2052252 

2503101 3 
Introduction to 
Management Information 
Systems 

نظم المعلومات  فيمقدمة 
 االدارية

2503311 

2501109 3 Statistics 2052252 احصاء 

2503101 3 Organizational Behaviour 2503103 السلوك التنظيمي 

 2052222 االقتصاد الجزئي Microeconomics 3 ال يوجد

2501105 3 Macroeconomics  2052322 الكلياالقتصاد 

2503101 3 
Logistics and Supply Chain 
Management 

 2503308 ادارة االمداد و التجهيز

2504102 3 Managerial Accounting  2504305 االداريةالمحاسبة 

2503209 
2503210 
2503204 
2503205 

3 Strategic Management  2503425 االستراتيجيةاالدارة 

2503101 3 
Human Resources 
Management 

 2503204 الموارد البشرية ادارة

2503103 3 Organization Theory 
 نظرية المنظمة

 
2503208 

2503209 
2503210 
2503204 
2503205 

3 
International Business 
Management 

 2503412 الدولية االعمالادارة 

2050222 3 Senior project 2503218 مشروع تخرج 

2503210 3 Total Quality Management 2503214 ادارة الجودة الشاملة 

2503107 3 Financial Management 2503209 ادارة مالية 

2503105 3 Marketing Management 2503205 ادارة تسويق 

 المجموع 60 
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 ساعة مكتسبة( 9المتطلبات االختيارية ) .ب

 

المتطلبات 
 السابقة

عدد 
 تالساعا

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2503101 3 Crisis Management 2503321 األزمة ادارة 

2503101 3 Project management 2503312 ادارة المشاريع 

2503101 3 Knowledge Management 2503313 ادارة المعرفة 

2503101 3 
Managing Organizational 
Change 

 2503220 يادارة التغيير التنظيم

2503107 
2503209 

 
Financial Markets 

 2503226 االسواق المالية

2503205 3 Consumer Behaviour 2503415 سلوك المستهلك 

2503101 3 Negotiation Management 2503325 ادارة التفاوض 

2052222 
2052222 

3 Feasibility Studies 2052225 دراسات الجدوى االقتصادية 

2052252 
2052350 

3 Government Accounting 2052353 محاسبة حكومية 

2503311 3 E-Business 2053220 ادارة االعمال االلكترونية 

2053252 3 
Managing public 
Organisations 

 2053211 ادارة المؤسسات العامة

2503428 3 Operation management 2503428 العمليات ادارة 

2502101 3 Business Law 2052252 لقانون التجاريا 
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 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: رابعا  

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 English Language (1) ( 2اللغة اإلنجليزية) 2501102 

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Islamic Culture 2052222 الثقافة اإلسالمية 

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Science 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2052222 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

2 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2050252 

 إجمالي عدد الساعات 2

 

 السنة الثانية
 فصل الخريف 

 رقم المقرر المقرر اسم Course Name عدد الساعات

3 English Language (2) ( 2اللغة اإلنجليزية) 2052252 

3  Mathematics  2052252 رياضيات 

3 Arabic Language 2052222 اللغة العربية 

3 Organizational Behaviour 2503103 السلوك التنظيمي 

3 Financial Accounting 2504102 المحاسبة المالية 

 ي عدد الساعاتإجمال 15
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 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Administrative Law   اإلداري القانون  2052252 

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 

التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

2052225 

3 Statistics 2052252 إحصاء 

3 Principles of finance 2053252 ئ الماليةمباد 

3 Microeconomics 2501212 االقتصاد الجزئي 

2 Communication Skills 2052220 مهارات االتصال 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
  فصل الصيف

عدد  Course Name اسم المقرر رقم المقرر
 الساعات

 Principles of Marketing 3 مبادئ التسويق 2053250

 3 تإجمالي عدد الساعا

 
 السنة الثالثة

  فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Macroeconomics 2052322 االقتصاد الكلي 

3 
Introduction to Management 
Information System ( MIS) 

مقدمة في نظم المعلومات 

 اإلدارية
2503311 

3 Financial Management 2503209 إدارة مالية 

2 Modern and Contemporary 
History of Qatar 

 2052222 تاريخ قطر الحديث والمعاصر

3 
Human Resources 
Management  (HRM) 

 2503204 إدارة الموارد البشرية

2 Ethics and Social 
Responsibility 

 2052252 االخالق و المسؤولية االجتماعية

 إجمالي عدد الساعات 16
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 يع صل الربف

عدد 
 رقم المقرر اسم المقرر Course Name الساعات

3 
Logistic and Supply chain 
management 

 2053308 إدارة اإلمداد والتجهيز

3 Organization Theory 2503208 نظرية المنظمة 

3 Managerial Accounting 2504305 المحاسبة اإلدارية 

3 Marketing Management 2503205 إدارة تسويق 

3 
Elective Course (Department 
Requirements) 

  مقرر اختياري )متطلبات قسم(

  مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة األولى 2

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 3 (القسممقرر اختياري )متطلبات  

 2 متطلبات عامة( المجموعة الثانيةمقرر اختياري ) 

 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

  فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Strategic Management 3 اإلدارة اإلستراتيجية 2053220

 Total Quality Management (TQM) 3 إدارة الجودة الشاملة 2503214

 International Business إدارة األعمال الدولية 2503412
Management 

3 

 Senior project 3 مشروع تخرج 2053222

مقرر اختياري )متطلبات  
 القسم(

 3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثالثة 

 17 إجمالي عدد الساعات

 

  فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

  فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

  فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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 قسم المحاسبة
ACCOUNTING DEPARTMENT 

 
 متطلبات التخرج

 ساعة مكتسبة موزعة كالتالي: 120من  المحاسبةمة لنيل درجة البكالوريوس في تتكون المتطلبات الالز 
 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .1

 (45متطلبات عامة إجبارية ) .أ
 (6متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2
 (61اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ج
 (9االختيارية ) التخصصالمكتسبة لمتطلبات الساعات  .د
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال :  
 ( ساعة مكتسبة 45المتطلبات العامة اإلجبارية ) .ث

  
 Course name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (0اللغة اإلنكليزية ) 2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2اللغة اإلنكليزية ) 2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2510000 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2512010 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2513010 6

 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2510201 7

problem solving 
 ال يوجد 3

  تاريخ قطر الحديث والمعاصر 2510007 8
Modern and 

Contemporary History of 

Qatar 

 ال يوجد 2

 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Ethics and Social األخالق والمسؤولية االجتماعية 2510218 11

Responsibility 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2510005 11

 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Science 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2515014 13

Fundamentals 
 ال يوجد 2

 ال يوجد - Research Methods  1العلمي طرق البحث 2510004 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History  3 التأريخ العسكري  2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

18 2501404 
ستـراتيجيـــ  ةقضايا سياسيـه وا 

 معاصــــــره
Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  45 المجموع
 

                                                 

1
 طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة. يجب على الطالب أجتياز مقرر ) 
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 ( ساعات مكتسبة6المتطلبات العامة االختيارية )ب. 
 

 (. Environment and Applied Sciencesمجموعة األولى: )البيئة والعلوم التطبيقية ال  –أ
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة  

 م
 Course name اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Man and Environment 2 اإلنسان والبيئة   2501127 1
مقدمة في الفيزياء    2511135 2

  Introduction to General Physics العامة
 ال يوجد 2

 ال يوجد Principles of General  Health   2 مبادئ الصحة العامة   2501129 3
 ال يوجد Oil and Gas Technology   2 تكنولوجيا النفط والغاز 2511145 4
  

 (.  Humanities and Social Sciencesيات والعلوم االجتماعيةالمجموعة الثانية: )اإلنسان –ب 
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2511151 1
2 

 Personality and Social والسلوك االجتماعيالشخصية  2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2511165 4
 
 (. Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة الثالثة: )اإلسالم والحضارة والفلسفة -ج 
 

 ختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعةي

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

1 
 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

  يوجدال Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2511175 2
 ال يوجد Arabic- Islamic Civilization   2 الحضارة العربية اإلسالمية 2501125 3
4 

 Philosophy and الفلسفة والحياة المعاصرة 2501123

Contemporary life 
 ال يوجد 2
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 ( ساعة مكتسبة69) التخصصمتطلبات ثانيا :    
 ( ساعة مكتسبة61المتطلبات اإلجبارية ) -أ

 Course Name اسم المقرر قرررقم الم
الساعات 

 المكتسبة
المتطلبات 

 السابقة

 ال يوجد Financial Accounting 3 المحاسبة المالية 2052252

 ال يوجد Microeconomics 3 االقتصاد الجزئي 2052222

 Macroeconomics 3 2501212 االقتصاد الكلي 2052322

 Business Law 3 2052252 القانون التجاري 2502201

 ال يوجد Mathematics 3 رياضيات  2052252

 Organizational Behaviour 3 2053252 السلوك التنظيمي 2053253

 Principles of Finance 3 2053252 مبادئ المالية 2053252

 Principles of Marketing 3 2053252 مبادئ التسويق 2053250

2053322 
مقدمة في نظم المعلومات 

 داريةاإل
Introduction to Management 
Information Systems 

3 
2053252 
2505100 

 Strategic Management 3 اإلدارة اإلستراتيجية 2053220
2053252 
2053250 

 Management Accounting 3 2052252 المحاسبة اإلدارية 2052350

 Intermediate Accounting (1) 3 2052252 (2المحاسبة المتوسطة ) 2052252

 Intermediate Accounting (2) 3 2052252 (2المحاسبة المتوسطة ) 2052352

 Government Accounting 3 2052252 محاسبة حكومية 2052353

 Cost Accounting (1) 3 2052352 (2محاسبة تكاليف ) 2052352

 Auditing (1) 3 2052352 (2تدقيق حسابات ) 2052350

 ل القوائم الماليةتحلي 2052250
Financial Statements 

Analysis 
3 2052352 

 Statistics  3 2501109 إحصاء  2052252

 نظم المعلومات المحاسبية 2052352
Accounting Information 
Systems 

3 2052252 

 Senior Project 3 2052352 مشروع تخرج 2052222

  05 المجموع
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 ساعة مكتسبة( 9رية )المتطلبات االختيا -ب

 

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المكتسبة
المتطلبات 

 السابقة

 International Accounting 3 2052352 محاسبة دولية 2052252

 Petroleum Accounting 3 2052352 محاسبة بترول 2052252

 Tax Accounting 3 2052352 محاسبة ضرائب 2052252

 Cost Accounting (2) 3 2052352 (2محاسبة تكاليف ) 2052223

 Advanced Accounting 3 2052352 محاسبة متقدمة 2052252

2052225 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
Feasibility Studies 3 2052350 

 Auditing (2) 3 2052350 (2تدقيق حسابات ) 2052252

 Zakat  Accounting 3 2052252 محاسبة الزكاة 2052222

 Accounting Theory 3 النظرية المحاسبية 2052222
2052352 

2052252 

2052250 
موضوعات محاسبية 

 معاصرة

Contemporary Accounting 

Topics 
3 2052352 
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 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: رابعا  

 

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر مقرراسم ال Course Name عدد الساعات

3 English Language (1) ( 2اللغة اإلنجليزية) 2501102 

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Islamic Culture 2052222 الثقافة اإلسالمية 

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Science 

 2507101 وم السياسيةمقدمة في العل

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2052222 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

2 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2050252 

 إجمالي عدد الساعات 2
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 السنة الثانية

 فصل الخريف 

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 English Language (2) 3 (2اللغة اإلنجليزية ) 2052252

 Mathematics 3 رياضيات  2052252

 Arabic Language 3 اللغة العربية 2052222

 Organizational Behaviour 3 السلوك التنظيمي 2053253

 Financial Accounting 3 المحاسبة المالية 2052252

 15 إجمالي عدد الساعات

 

 صل الربيع ف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Principles of Finance 3 مبادئ المالية 2053252

2052225 
اقد وحل التفكير الن
 المشكالت

Critical Thinking and Problem 
Solving 

3 

 Statistics 3 إحصاء  2052252

 Microeconomics 3 الجزئي  االقتصاد 2052222

 Communication Skills 2 مهارات االتصال 2052220

 Intermediate Accounting (1) 3 (2المحاسبة المتوسطة ) 2052252

 22 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Government Accounting 3 محاسبة حكومية 2052353

 3 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الثالثة

  فصل الخريف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

 Macroeconomics 3 االقتصاد الكلي 2052322

2053322 
مقدمة في نظم المعلومات 

 اإلدارية
Introduction to Management  
Information Systems 

3 

 Intermediate Accounting (2) 3 (2المحاسبة المتوسطة ) 2052352

 Cost Accounting (1) 3 (2محاسبة تكاليف ) 2052352

2052222 
تاريخ قطر الحديث 

 والمعاصر
Modern and Contemporary History 
of Qatar 

2 

2052252 
األخالق والمسئولية 

 االجتماعية
Ethics and Social Responsibility 2 

 16 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع 

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Business Law 3 القانون التجاري 2502201

 Auditing (1) 3 (2تدقيق حسابات ) 2052350

 Management Accounting 3 المحاسبة اإلدارية 2052350

 Accounting Information Systems 3 نظم المعلومات المحاسبية 2052352

مقرر اختياري )متطلبات  
 قسم(

Elective Course (Department 
Requirements) 

3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة األولى  

 17 إجمالي عدد الساعات
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 فصل الصيف 

رقم 

 المقرر
 Course Name اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 
مقرر اختياري )متطلبات 

 قسم(
Elective Course (Department 
Requirements) 

3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 إجمالي عدد الساعات

 

 السنة الرابعة

  فصل الخريف

 Course Name مقرراسم ال رقم المقرر
عدد 

 الساعات

 Strategic Management 3 اإلدارة اإلستراتيجية 2053220

 Financial Statements Analysis 3 تحليل القوائم المالية 2052250

 Senior Project 3 مشروع تخرج 2052222

 Principles of Marketing 3 مبادئ التسويق 2053250

 
مقرر اختياري )متطلبات 

 سم(ق
Elective Course (Department 
Requirements) 

3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثالثة 

 17 إجمالي عدد الساعات

 

  فصل الربيع

عدد 

 الساعات
Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 مقررات عسكرية 
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  فصل الصيف

عدد 

 الساعات
Course Name رررقم المق اسم المقرر 

 مقررات عسكرية 

 

  فصل الخريف

عدد 

 الساعات
Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 مقررات عسكرية 
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 قسم نظم معلومات الحاسوب

   COMPUTER INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT  

 
 متطلبات التخرج

 ساعة مكتسبة موزعة كالتالي: 120من  ت الحاسوبنظم معلوماتتكون المتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في 
 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .1

 (45متطلبات عامة إجبارية ) .أ
 (6متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2
 (61اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ
 (9ختيارية )اال التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال :  
 ( ساعة مكتسبة 45المتطلبات العامة اإلجبارية ) .ج

  
 Course name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (0اللغة اإلنكليزية ) 2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2اللغة اإلنكليزية ) 2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2510000 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2512010 5
 وجدال ي Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2513010 6

 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2510201 7

problem solving 
 ال يوجد 3

  تاريخ قطر الحديث والمعاصر 2510007 8
Modern and 

Contemporary History of 

Qatar 

 ال يوجد 2

 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 يوجد ال 2

 Ethics and Social األخالق والمسؤولية االجتماعية 2510218 11

Responsibility 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2510005 11

 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Science 
 ال يوجد 2

 Information Technology المعلوماتأسس تكنولوجيا  2515014 13

Fundamentals 
 ال يوجد 2

 ال يوجد - Research Methods  1العلمي طرق البحث 2510004 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History  3 التأريخ العسكري  2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 قيادة العسكريــــــةال 2501403 17

18 2501404 
ستـراتيجيـــ  ةقضايا سياسيـه وا 

 معاصــــــره
Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  45 المجموع
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ( ساعات مكتسبة6المتطلبات العامة االختيارية ) .أ
 

 (. Environment and Applied Sciencesالتطبيقية  المجموعة األولى: )البيئة والعلوم  –أ
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة  

 م
 Course name اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Man and Environment 2 اإلنسان والبيئة   2501127 1
مقدمة في الفيزياء    2511135 2

  Introduction to General Physics العامة
 ال يوجد 2

 ال يوجد Principles of General  Health   2 مبادئ الصحة العامة   2501129 3
 ال يوجد Oil and Gas Technology   2 تكنولوجيا النفط والغاز 2511145 4
  

 (.  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية: )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية –ب 
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2511151 1
2 

 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2511165 4
 
 (. Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة الثالثة: )اإلسالم والحضارة والفلسفة -ج 
 

 من هذه المجموعةيختار الطالب مقررا  واحدا  فقط 

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

1 
 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2511175 2
 ال يوجد Arabic- Islamic Civilization   2 بية اإلسالميةالحضارة العر  2501125 3
4 

 Philosophy and الفلسفة والحياة المعاصرة 2501123

Contemporary life 
 ال يوجد 2

 



- 62 - 

 

 ( ساعة مكتسبة69) التخصصمتطلبات  ثانيا :
 ( ساعة مكتسبة61المتطلبات اإلجبارية ) .أ

 اتمتطلبال
 السابقة

 الساعات
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2052252 رياضيات  Mathematics 3 ال يوجد

2501109 3 Statistics  2052252 احصاء 

2053252 3 Organizational Behavior 2503103 السلوك التنظيمي 

2505102 3 Programming Concepts 2505221 مبادئ البرمجة 

2052222 3 Discrete Mathematics 2505222 ت الحسابية المنفصلةالبناءا 

2505102 3 
Computer Information 
Systems 

 2505223 الحاسوب معلوماتالنظم 

2505223 3 
Information Technology 
Infrastructure 

 2505224 بناء تكنولوجيا المعلومات

2505223 3 
Security & Privacy of 
Information 

 2505231 من و خصوصية المعلوماتأ

2505223 3 System Analysis and Design 2505311 تحليل وتصميم النظم 

2505223 3 
Computer Organization & 
Architecture 

 2505312 تنظيم و بناء  الحاسب

2505223 3 Electronic Commerce 2505313 التجارة اإللكترونية 

2505223 3 
Fundamentals of Database 
Systems 

 2505321 قواعد البيانات أساسيات نظم

2505223 3 Information Networks 2505322 شبكات المعلومات 

2505223 3 Enterprise Architecture 2505252 بناء المؤسسات 

2505102 3 
Web Development and 
Programming 

 2505411 برمجة وتطوير الوب

2505102 3 Operating Systems 2505413 نظم التشغيل 

2505322 3 
Web Services and Distributed 
Computing 

خدمات الوب و النظم 
 الموزعة

2505487 

2505252 3 
IS Strategy, Management, and 
Acquisition 

استراتيجية، إدارة و اكتساب 

 نظم المعلومات
2505229 

2505311 3 Project Management in IS 
في نظم ادارة المشاريع 

 المعلومات
2505497 

2505321 3 Senior Project 2505499 مشروع التخرج 

   المجموع 60 
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 ( ساعة مكتسبة9المتطلبات االختيارية ) .ب

المتطلبات 
 السابق

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2504102 المحاسبة المالية Financial Accounting 3 ال يوجد

 2052222 مبادئ االقتصاد Principles of Economics 3 ال يوجد

2503103 3 Organization Theory 2053252 ةنظرية المنظم 

2503103 3 Negotiation Management 2503323 ادارة التفاوض 

2502101 3 Administrative Law  2052252 االداريالقانون 

2505221 3 
Data Structure & 
Algorithms 

 2505225 لخوارزمياتهياكل البيانات و ا

2505221 3 
Principles of Object-
Oriented Programming 

مبادئ البرمجة الموجهة 
 للكيانات

2050232 

2505102 3 
Human-Computer 
Interaction 

 2505233 مع الحاسوب   االنسانتفاعل 

2505102 3 Multimedia Systems 2505314 النظم المتعددة الوسائط 

2505223 3 
Business Process 
Management 

 2505386 إدارة العمليات التجارية

2505223 3 Enterprise Systems 2505421 األنظمة المؤسسية 

2505221 3 Mobile Computing 2505423 الحوسبة باألجهزة النقالة 

2505225 3 
Special Topic in 
Computer Information 
Systems 

 2505498 تمقرر خاص في نظم المعلوما

2505321 3 
Advanced Database 
Systems 

 2505431 نظم قواعد البيانات المتقدمة
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 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: رابعا  

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 English Language (1) ( 2اللغة اإلنجليزية) 2501102 

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Islamic Culture 2052222 الثقافة اإلسالمية 

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Science 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name تعدد الساعا

- Research Methods   2052222 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

2 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2050252 

 إجمالي عدد الساعات 2
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 السنة الثانية
 

 فصل الخريف 
 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 English Language (2) ( 2اللغة اإلنجليزية) 2052252 

3  Mathematics  2052252 رياضيات 

3 Arabic Language 2052222 اللغة العربية 

3 Organizational Behaviour 2503103 ظيميالسلوك التن 

3 
Elective Course 
(Department Requirements) 

  مقرر اختياري )متطلبات قسم(

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Programming Concepts 2505221 مبادئ البرمجة 

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 

التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

2052225 

3 Statistics 2052252 إحصاء 

3 
Computer Information 
Systems 

 2505223 الحاسوب نظم معلومات

3 
Information Technology 
Infrastructure 

 2505224 بناء تكنولوجيا المعلومات

2 Communication Skills 5215552 مهارات االتصال 

 عدد الساعاتإجمالي  17

 
 فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 
 الساعات

من و خصوصية أ 2505231
 المعلومات

Security & Privacy of 
Information 3 

 3 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الثالثة
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Discrete Mathematics 2505222 البناءات الحسابية المنفصلة 

3 System Analysis and Design 2505311 تحليل وتصميم النظم 

3 
Fundamentals of Database 
Systems 

 2505321 أساسيات نظم قواعد البيانات

2 
Modern and Contemporary 
History of Qatar 

 2052222 الحديث والمعاصر  تاريخ قطر

3 
Elective Course (Department 
Requirements) 

  مقرر اختياري )متطلبات قسم(

2 
Ethics and Social 
Responsibility 

االخالق و المسؤولية 
 االجتماعية

2052252 

 إجمالي عدد الساعات 16

 

 فصل الربيع 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 
Computer Organization & 
Architecture 

 2505312 تنظيم و بناء  الحاسب

3 Information Networks 2505322 شبكات المعلومات 

3 Senior Project 2505499 مشروع التخرج 

3 Project Management in IS 
في نظم ادارة المشاريع 

 المعلومات
2505497 

3 
Elective Course (Department 
Requirements) 

مقرر اختياري )متطلبات 
 م(قس

 
  مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة األولى 2
 إجمالي عدد الساعات 22
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 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Electronic Commerce 3 التجارة اإللكترونية 2505313

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 الساعاتإجمالي عدد 

 
 

 

 السنة الرابعة

 فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Web Development and برمجة وتطوير الوب 2505411
Programming 

3 

خدمات الوب و النظم  2505487
 الموزعة

Web Services and Distributed 
Computing 3 

اب استراتيجية، إدارة و اكتس 2505229

 نظم المعلومات
IS Strategy, Management, and 
Acquisition 3 

 Enterprise Architecture 3 بناء المؤسسات 2505252

 Operating Systems 3 نظم التشغيل 2505413

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثالثة 

 17 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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 فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

  مقررات عسكرية 

 
 

 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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 العالقات الدولية قسم

INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT 

 

 

 متطلبات التخرج

 ساعة مكتسبة موزعة كالتالي: 120من  العالقات الدوليةتتكون المتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في 
 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .1

 (45متطلبات عامة إجبارية ) .أ
 (6متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصتسبة لمتطلبات الساعات المك .2
 (61اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ

 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال : 
 ( ساعة مكتسبة 45المتطلبات العامة اإلجبارية ) .أ

  
 Course name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 لمكتسبةا

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (0اللغة اإلنكليزية ) 2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2اللغة اإلنكليزية ) 2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2510000 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2512010 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2513010 6

 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2510201 7

problem solving 
 ال يوجد 3

  تاريخ قطر الحديث والمعاصر 2510007 8
Modern and 

Contemporary History of 

Qatar 

 ال يوجد 2

 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Ethics and Social األخالق والمسؤولية االجتماعية 2510218 11

Responsibility 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2510005 11

 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Science 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2515014 13

Fundamentals 
 ال يوجد 2

 ال يوجد - Research Methods  1العلمي طرق البحث 2510004 14
 ال يوجد Military Geography 3 ـــــــةالجغرافيــــا العسكريـ 2501401 15
 ال يوجد Military History  3 التأريخ العسكري  2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

18 2501404 
ستـراتيجيـــ  ةقضايا سياسيـه وا 

 معاصــــــره
Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  45 المجموع
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ( ساعات مكتسبة6المتطلبات العامة االختيارية ) ب.
 

 (. Environment and Applied Sciencesالمجموعة األولى: )البيئة والعلوم التطبيقية   –أ
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة  

 م
 Course name اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 

 كتسبةالم

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Man and Environment 2 اإلنسان والبيئة   2501127 1
 ال يوجد Introduction to General Physics  2 مقدمة في الفيزياء العامة   2511135 2
 ال يوجد Principles of General  Health   2 مبادئ الصحة العامة   2501129 3
 ال يوجد Oil and Gas Technology   2 النفط والغازتكنولوجيا  2511145 4
  

 (.  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية: )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية –ب 
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2511151 1
2 

 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2511165 4
 
 (. Islam, Civilization and Philosophyجموعة الثالثة: )اإلسالم والحضارة والفلسفةالم -ج 
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

1 
 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2511175 2
 ال يوجد Arabic- Islamic Civilization   2 الحضارة العربية اإلسالمية 2501125 3
4 

 Philosophy and الفلسفة والحياة المعاصرة 2501123

Contemporary life 
 ال يوجد 2
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 ( ساعة مكتسبة:69) التخصصمتطلبات اً: ثاني
 ( ساعة مكتسبة:05المتطلبات اإلجبارية ) .أ

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2507102 
2502103 

3 
International Peace and 
Security 

 2052250 السلم واألمن الدوليان

2507102 3 
History of International 
Relations 

 2052253 تاريخ العالقات الدولية

2507101 
2507102 

3 
Comparative Political 
Systems 

 2052252 م سياسية مقارنةظ  ن  

2501111 
2507101 

3 
Modern Islamic Political 
Thought 

سالمى الفكر السياسي اإل
 المعاصر

2052222 

2507101 3 
Introduction to Political 
Economy 

يقتصاد السياسمقدمة فى اال  2052252 

2507203 3 
 Intelligence and Foreign 
Policy 

االستخبارات والسياسة 
 الخارجية

2052352 

2507102 3 
International Relations of the 
Middle East 

العالقات الدولية في الشرق 
 2052250 األوسط

2507107 3 Introduction to Foreign Policy 2052253 السياسة الخارجية مدخل فى 

2507107 3 
Cooperation Council for Gulf 
Arab States 

مجلس التعاون لدول الخليج 
 العربية

2052222 

2507105 3 Regional Security Studies 2052322 دراسات أمنية إقليمية 

2507203 3 
Qatar’s Political System and 
Foreign Policy 

 دولة قطرل يسياسلالنظام ا
 الخارجية وسياستها

2052222 

2507107 3 
The American Political 
System 

 2052222 مريكىالنظام السياسي األ

2507103 3 
Theory of International 
Relations 

 2052252 نظرية العالقات الدولية

2507107 3 European Union 2052250 وربىالتحاد األ ا 

2502101 3 Public International Law 2052253 القانون الدولى العام 

2507102 3 
Human rights in International 
Relations 

نسان فى العالقات حقوق اإل 
 2052220 الدولية

2501208 
2507207 

3 
Ethics in International 
Relations 

 2052252 األخالق فى العالقات الدولية

2507205 3 Arab-Israeli Conflict   2052223 الصراع العربي اإلسرائيلي 

2507107 
2507207 

3 
International and Regional 
Organizations 

 2052252 قليميةالمنظمات الدولية واإل

2507211 
2507312 
2507205 

3 Graduation Research Project  2052222 تخرجبحث المشروع 

 المجموع 60 
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 ساعة مكتسبة( 9ية )المتطلبات االختيار .ب

 

 

 

 

 

 

المتطلبات 
 السابقة

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2507102 3 Introduction to Diplomacy 2052222 مقدمة في الدبلوماسية 

2507101 3 
The concept of Politics in 
Islam 

 2052222 مفهوم السياسة فى اإلسالم

2507212 3 
International Political 
Economy 

 2052352 االقتصاد السياسي الدولي

2507203 3 
The Foreign Policy of the 
United States of America 

السياسة الخارجية للواليات 
 المتحدة األمريكية

2052325 

2507105  
Global Environmental 
Security 

 2052220 األمن البيئي العالمى

2507102 3 
Media and International 
Relations 

 2052223 اإلعالم والعالقات الدولية

2507102 
2502103 

3 
Conflicts and Negotiations 

 2052220 تفاوضالنزاعات وال

2507102 3 
Issues and Trends in 
Globalization 

 2052252 قضايا واتجاهات فى العولمة

2507101 3 Special Topic 2052252 موضوع خاص 
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 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: رابعا  

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 English Language (1) ( 2اللغة اإلنجليزية) 2501102 

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Islamic Culture  2052222 اإلسالميةالثقافة 

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Science 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2052222 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

2 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2050252 

 إجمالي عدد الساعات 2
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 السنة الثانية
 فصل الخريف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 English Language (2) ( 2اللغة اإلنجليزية) 2501202 

3 
History of international 
Relations 

 2507103 تاريخ العالقات الدولية

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Comparative political 
systems 

 2507107 نظم سياسية مقارنة

3 
Elective Course 
(Department Requirement) 

  مقرراختياري )متطلبات قسم(

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Public International Law 2502103 القانون الدولى العام 

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 

التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

2501210 

3 Introduction to Political 
Economy 

مقدمة في االقتصاد 
 السياسي

2052252 

3 
Human rights in 
International Relations 

حقوق اإلنسان في العالقات 
 الدولية

2052220 

3 
International Relations of 
the Middle East 

العالقات الدولية في الشرق 
 األوسط

2052250 

2 Communication Skills 2052220 مهارات االتصال 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 
 الساعات

 مقرراختياري )متطلبات قسم( 
Elective Course 
(Department Requirement) 

3 

 3 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الثالثة
 

 فصل الخريف

 رقم المقرر مقرراسم ال Course Name عدد الساعات

3 Introduction to Foreign Policy 2052253 مدخل السياسة الخارجية 

3 
International Peace and 
Security 

 2052250 السلم واألمن الدوليان

3 Theory of International Relations 2507207 نظرية العالقات الدولية 

2 
Modern and Contemporary 
History of Qatar 

 2052222 الحديث والمعاصر تاريخ قطر

3 
Qatar’s Political System and 

Foreign Policy 

 دولة قطرل يسياسالنظام ال
 الخارجية وسياستها

2052222 

2 
Ethics and Social 
Responsibility 

 2501208 االخالق والمسؤولية االجتماعية

 إجمالي عدد الساعات 16

 
 فصل الربيع 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 
Intelligence and Foreign 
Policy 

االستخبارات والسياسة 
 الخارجية

2052352 

3 
International and Regional 
Organizations 

 2507202 المنظمات الدولية واإلقليمية

3 
The American Political 
System 

 2052222 النظام السياسي األمريكي

3 Regional Security Studies 2507312 دراسات أمنية إقليمية 

3 
Modern Islamic Political 
Thought 

الفكر السياسي اإلسالمي 
 المعاصر

2507212 

  مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة األولى 2
 إجمالي عدد الساعات 22

 
 فصل الصيف

 اتعدد الساع Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 مقرر اختياري )متطلبات قسم( 
Elective Course 
(Department 

Requirements) 
3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

 

 فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Ethics in International Relations 3 يةخالق فى العالقات الدولاأل 2052252

 European Union 3 وربياالتحاد األ 2052250

2052222 
مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية

Cooperation Council for Gulf 
Arab States 

3 

 Arab-Israeli Conflict 3 سرائيلىالصراع العربى اإل 2052223

 Graduation Research Project 3 مشروع التخرج 2052222

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثالثة 

 17 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 


