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كلمة قائد الكلية. 1

ي�سعد قيادة كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية اأن ترحب باأبنائها الطلبة الذين التحقوا بالكلية، متمنيًة 
لهم دوام التوفيق والنجاح، وهى تقف بجوارهم منذ التحاقهم بالكلية اإىل اأن يتخرجوا فيها.

اأبنائي الطالب:
ال ي�سعنا ونحن فى بداية ف�سل درا�سى جديد، اإال اأن نحثكم على املواظبة والدرا�سة امل�ستمرتني، من اأجل 
بناء اأ�سا�ض املعرفة العلمية التى �ست�ستخدمونها فى بناء قواتنا امل�سلحة واأجهزتنا االأمنية وتطويرهما. 
وحر�سًا على جناح م�سريتكم الدرا�سية، ن�سع بني اأيديكم ) دليل الطالب – الربنامج االأكادميي( الذى 
يحتوى على معلومات وافية عن اخلطط االأكادميية التى تتطلب اأن يجتاز الطالب عددًا من ال�ساعات 
ما  منها  الطالب  يختار  التى  املتوفرة  التخ�س�سات  على  يحتوى  كما  للتخرج،  بعدها  يوؤّهل  املكت�سبة، 

يتالءم واإمكانياته وقدراته كلما اأمكن ذلك.
ويحتوى الدليل كذلك على نظام االإر�ساد االأكادميى واالإجراءات اخلا�سة به. وهو نظام يرتبط ارتباطا 
املعدل  ح�ساب  قواعد  على  الدليل  يحتوى  كما  الكلية.  فى  به  املعمول  املكت�سبة  ال�ساعات  بنظام  وثيقًا 
الدرا�سي واالإنذارات وغري ذلك من اأمور تخ�ض الطالب، لكى يكون على دراية ومعرفة بكل ما يتعلق 

بدرا�سته بالكلية.
وفى اخلتام نو�سيكم اأبناءنا الطلبة بقراءة هذا الدليل قراءة متاأنية ودقيقة الأنه ي�ساعدكم على تنظيم 

م�سريتكم العلمية خالل مدة درا�ستكم بالكلية.

وفى النهاية اأمتنى لكم التوفيق والنجاح.

              اللــواء الركــــــن
                قائد كلية اأحمد بن حممد الع�ســكرية
                فهـــــــــــد مبــــــــــــــــارك اخلياريــــــــــــــن
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2.      الروؤية والر�سالة
2 . 1 الروؤية

اأن ت�سبح كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية من بني اأف�سل الكليات الع�سكرية ذات التخ�س�ض االأكادميي، 
واأن توؤدي الدور الوطني املنوط بها وفقًا للروؤية ال�سامية فى اإن�سائها وتطويرها.

2 . 2 الر�سالة
الع�سكرية  القطاعات  احتياجات  ل�سد  وع�سكريًا  علميًا  تاأهياًل  موؤهلة  ع�سكرية  وطنية  كفاءات  اإعداد 

واالأمنية املختلفة، وتطوير م�ستوى االأداء فيها.
3. كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية فى �سطور

جاءت فكرة اإن�ساء الكلية بتوجيهات �سامية ارتاأت اأنه البد من وجود كلية ع�سكرية ُتّخرج اأجيااًل تدافع 
عن تراب الوطن وحتافظ على ثرواته ومقتنياته، ف�سدرت االأوامر بت�سكيل فريق عمل يتوىل مهمة اإن�ساء كلية 
الع�سكرية اجلامعية وذلك بالتن�سيق مع وزارة الداخلية وجامعة قطر، واجلهات  ع�سكرية تنتهج نهج الكلية 

ذات االخت�سا�ض. 
وكان  االأوىل  الدفعة  وا�ستقبلت  دي�سمرب 1996   14 فى  الغزال  الكلية مبع�سكر  افتتاح  وبف�سل اهلل مت 
الكلية مدة ع�سر  اإن�ساء  منذ  وتنفيذه  االأكادميي  ببناء اجلانب  قامت جامعة قطر  ثم  عددها 200 مر�سحًا. 
�سنوات ذلك بالتوازي مع التعليم والتدريب الع�سكريني العايل امل�ستوى، اللذين ي�سهد لهما م�ستوى خريجي 

الكلية املوجودين بقطاعات الدولة الع�سكرية واالأمنية.
فى عام 2006 م وتاأ�سي�سًا على مبداأ التخ�س�ض واال�ستقاللية، �سدر التوجيه ال�سامى با�ستقالل الكلية 
اأكادمييًا، وباأن متنح درجة البكالوريو�ض يف اأحد التخ�س�سات العلمية التي يتم تدري�سها يف الكلية، باالإ�سافة 
اإىل درجة الدبلوم فى العلوم الع�سكرية اأو ال�سرطية. وبناءًا عليه مت اإن�ساء عمادة ال�سوؤون االأكادميية اأول من 

كان على راأ�سها الدكتور خالد ال�سليطي ويتوىل اإدارتها حاليًا الدكتور خالد اخلاطر.
ويف عام 2010 م �سدر القرار االأمريى رقم ) 45 ( ل�سنة 2010 بتنظيم كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية، 
وق�سى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ �سدوره. وترتبط الكلية حاليًا بهيئة الكليات واملعاهد التابعة للقيادة 

العامة للقوات امل�سلحة القطرية.
هذه ملحة تاريخية عن ن�ساأة كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية التي حتمل ا�سم بطل قطري هو ال�سيخ 
اأحمد بن حممد اآل ثانى، وهو االأخ ال�سقيق ملوؤ�س�ض دولة قطر ال�سيخ قا�سم بن حممد اآل ثانى وكان �ساعده 
االأمين فى اأغلب املعارك التى خا�ستها قطر �سد اأعدائها. واأول قائد للكلية هو اللواء الركن �سعيد بن غيثان 
املنهايل، ثم توىل قيادتها من بعده اللواء الركن حمد بن اأحمد النعيمي، ثم توىل قيادتها من بعده اللواء الركن 

عبد اهلل بن عبد الرحمن الكعبي ، ويقودها االآن اللواء الركن فهد بن مبارك اخليارين .
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4. بع�ض امل�سطلحات التى يجب على الطالب معرفتها قبل قراءة هذا الدليل 
ال�ساعة املكت�سبة : وحدة قيا�ض عدد ال�ساعات التي يلقيها ع�سو هيئة التدري�ض يف االأ�سبوع.

ال�ساعة العملية : وحدة قيا�ض ل�ساعات املخترب اأو ال�ساعات العملية اأو امليدانية التي يعقدها وي�سرف عليها 
ع�سو هيئة التدري�ض يف االأ�سبوع.

ق�سم الت�سجيل : الق�سم الذي يتوىل مهام ت�سجيل الطلبة، ور�سد درجاتهم، وكل ما يتعلق بذلك من واجبات.
المتحان التكميلي: االمتحان الذي يقدمه الطالب يف مقرر كان قد ر�سب فيه. 

االمتحان  ر�سوبه يف  ب�سبب  اأعاد درا�سته  الطالب يف مقرر  يقدمه  الذي  االمتحان  اإعادة املقرر:  امتحان 
التكميلي، اأو ح�سوله فيه على معدل مقبول. 

المتحان غري املكتمل: االمتحان الذي يقدمه الطالب يف مقرر تغيب فيه عن االمتحان النهائي ، بعذر 
م�سروع.

املعدل الرتاكمي الف�سلي: هو معدل درجات املقررات التي در�سها الطالب يف ذلك الف�سل. 
املعدل الرتاكمي العام: هو معدل درجات جميع املقررات التي در�سها الطالب حتى  تاريخ ح�ساب ذلك 

املعدل.
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5.      �سروط القبول بالكلية : 
اأ   .   اأن يكون املتقدم قطري اجلن�سية

ب .   اأن يكون العمر من 17 اإىل 21 �سنة
جـ .   اأن يكون الطالب حا�ساًل على �سهادة الدرا�سة الثانوية ح�سب املعدالت املطلوبة

د   .   اأن يجتاز الطالب االختبارات املقررة
6.   اختيار التخ�س�ض لدرجة البكالوريو�ض

          -  يتم اختيار التخ�س�ض لدرجة البكالوريو�ض بعد ال�سنة االأوىل من االلتحاق بالكلية. 
6 . 1  اأ�س�ض اختيار التخ�س�ض:

يتم اختيار التخ�س�ض وفقًا لالأ�س�ض االآتية:
اأ   .   احتياج اجلهة املوِفدة.

ب  .  ال�سروط التي يحددها الق�سم العلمي املخت�ض.
جـ  .  رغبة الطالب )ما اأمكن(.

6 . 2  اخلطوات التي يجب اأن ُتّتبع لختيار التخ�س�ض:
تخ�س�ساتهم  اختيار  على  الطالب  مل�ساعدة  االآتية  اخلطوات  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  ت�سع 
بطريقة احرتافية بحيث تتالءم ورغباتهم ال�سخ�سية واملهنية مع العمل الذي �سوف ميار�سونه بعد تخرجهم 

يف هذا التخ�س�ض:
اأ   .      حدد مزاياك ال�سخ�سية ب�سمولية و�سدق ) اهتماماتك ــ ميولك ــ قدراتك التي تتميز بها(.

االإمداد  االإدارة،  تخ�س�ض  وهي:  الكلية  يف  املوجودة  ال�سته  التخ�س�سات  على  بدقة  ف  َتعرَّ      . ب 
والتجهيز ، املحا�سبة، القانون، نظم معلومات احلا�سوب، العالقات الدولية ، االإمداد والتجهيز وتعرف 

اأي�سًا من دليل الطالب على املقررات التي تدر�ض يف كل تخ�س�ض.
جـ .     حدد اأهم التخ�س�سات التي ترى اأنها تتفق مع قدراتك واإمكاناتك وحتقق امل�ستقبل الوظيفي 

الذي ترغب فيه. 
د   .      رتب هذه التخ�س�سات ح�سب اأهميتها بالن�سبة لك.

االأكادميي وزمالئك واأقربائك واأ�ساتذتك �سواء يف املراحل ال�سابقة اأو يف  ا�ستعن مبر�سدك     . هـ  
الكلية وروؤ�ساء االأق�سام العلمية بالكلية. وحاول احل�سول على اأكرب قدر من املعلومات يف هذا ال�ساأن، 

وال تخجل من ال�سوؤال فلي�ض هناك اأهم من م�ستقبلك.
ز    .       اأعط نف�سك فر�سة للتفكري املتاأين الهادئ ملوازنة االأمور ال�سابقة كلها ، ثم ا�ستعن باهلل تعاىل 

وا�ستخره فهو الهادي اإىل ال�سواب.
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6 . 3  تغيري التخ�س�ض:
اأ   .     مينح الطالب مدة اأ�سبوعني لتقدمي طلب يلتم�ض فيه تغيري تخ�س�سه. ويتم النظر يف هذا الطلب 

وفقًا لالأ�س�ض التي تعتمدها الكلية، وال يجوز تغيري التخ�س�ض بعد انتهاء هذه املدة.
التي  التي در�سها �سابقًا وبتقديراتها  اآخر املقررات  .   حت�سب للمر�سح املحول من تخ�س�ض اىل  ب 

ح�سل عليها وتدخل يف ح�ساب معدله الرتاكمي.
7. ال�سروط التى يجب اجتيازها للح�سول على درجة البكالوريو�ض: 

ُي�سرتط للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف اأحد التخ�س�سات ال�سابقة ما ياأتي:
اأ  .       اجتياز 120 )مائة وع�سرون( �ساعة مكت�سبة، وهذه ال�ساعات مق�سمة على النحو التاىل :

ب .   متطلبات الكلية، وجمموع �ساعاتها 51 )احدى وخم�سون( �ساعة مكت�سبة. مكونة من 47 )�سبعة واأربعون( 
�ساعة متطلبات اإجبارية، و4 ) اأربع( �ساعات متطلبات اإختيارية.  

جـ  .    متطلبات الق�سم، وجمموع �ساعاتها 69 )ت�سع و�ستون( �ساعة مكت�سبة، مكونًة من: 60 )�ستني( �ساعة 
متطلبات ق�سم اإجبارية، و 9 )ت�سع( �ساعات متطلبات ق�سـم اختيارية.

د  .     اأن ال يقل املعدل الرتاكمي عند التخرج عن )1.5(، جلميع التخ�س�سات.
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8. املعدل الرتاكمي (GPA) وكيفية احت�سابه:
يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب، كما ياأتي:

الرمـــــــــــزاملعــــدل العـــــامالدرجـــــــــــــــــــة

)اأ(ممتاز3.6 - 4
)ب(جيد جدًا2.8 – اأقل من 3.6
)ج(جيد2.0 – اأقل من 2.8
)د(مقبول1.5 – اأقل من 2.0

احت�ساب املعدل الرتاكمى:
جمموع النقاط املكت�سبة يف الف�سل املعنـــي املعدل الف�سلي =   

جمموع ال�ساعات امل�سجلة يف الف�سل املعني    

املجمـــــــوع الكلــــــي للنقـــــــــــاط املكت�سبـــــــة املعدل العام =   

املجمــــــوع الكلــــــــي لل�ساعــــــــات امل�سلجـــــة     

جمموع النقاط املكت�سبة = �ضx 1 ت1  + �ضx 2 ت2  + .........+ �ضن x تن  

جمموع ال�ساعات امل�سجلة = �ض1 + �ض2 + .........+ �ضن 
حيث اإن �ض : عدد ال�ساعات بالن�سبة للمقرر
و اأن ت : تقديــر الطالـــب يف املقرر كنقـــاط

مثال : اأ  = 4 ، ب + = 3،5  ب = 3 ، ج + = 2،5  ، د + = 1،5 = د = 1 ، ر = 0
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مثــــــال:
املجموع الكلي لل�ساعات امل�سجلة لدى طالب ما حتى نهاية الف�سل ال�سابق 65 �ساعة واملجموع الكلي لنقاطه 

املكت�سبة 187 وح�سل على النتيجة االآتية يف الف�سل الدرا�سي احلايل :

النقاطالتقديرعدد ال�ساعاتاملقرر
2.5ج +3مقـــــــــرر 1
1د3مقــــــــــرر 2
3ب3مقــــــــــرر 3
4اأ3مقــــــــــرر 4
2ج3مقــــــــــرر 5
1.5د+2مقــــــــــرر 6

ي�سبح معدله الف�سلي = )3* 2.5( + )3*1( + )3 * 3( + )3 * 4( + )3 * 2( + )2*1.5(
2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3                                                                    

40.5 2،38  =
        17   

ي�سبح معدله العام     =        40.5 + 187
                       

2،77   =
         65 + 17                                                 
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يكون تقدير درجات الطالب يف كل مقرر، كما ياأتي: 

 
الرمـــــــزاملعــــــدل العـــــــامالدرجـــــــة

)اأ(ممتاز90 – 100
)ب +(جيد جدًا مرتفع85 – 89
)ب(جيد جدا80 – 84
)ج +(جيد مرتفع75 – 79
)ج(جيد70 – 74
)د +(مقبول مرتفع65 – 69
)د(مقبول60 – 64

)ر(را�سباأقل من 60
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9. مزايا الدرا�سة فى كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية 
يتم منح الطالب خريج الكلية درجة البكالوريو�ض فى اأحد التخ�س�سات التى يتم تدري�سها فى الكلية ) 
القانون ، االإدارة ، االإمداد والتجهيز ، املحا�سبة، نظم معلومات احلا�سوب، العالقات الدولية( باالإ�سافة اإىل 
�سهادة الدبلوم فى العلوم الع�سكرية، ومبوجب ذلك يتم تعيينه برتبة مالزم فى القوات امل�سلحة اأو فى االأجهزة 

االأمنية للدولة. 
10. التقومي الأكادميي

للعام الدرا�صي  2017 / 2018 
)املعتمد بقرار جمل�س الكلية رقم )4( بتاريخ 2017/6/14(

 
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناليوم والتاريخم
مبا�سرة العمل الأع�ساء هيئة التدري�ض للعام الدرا�سي 2017 / 2018االأحد 27 / 8 / 12017

بداية الدرا�سة )خريف 2017(االأحد 22017/9/10

بداية االمتحانات النهائية )خريف 2017(االأربعاء 32017/12/20

نهاية االمتحانات النهائية )خريف 2017(االأثنني 42018/1/1

بداية عطلة منت�سف العام الدرا�سي 2017 / 2018االأحد 52018/1/28

بداية الدرا�سة )ربيع 2018(االأحد 62018/2/11

بداية االمتحانات النهائية )ربيع 2018(  االأحد 72018/5/20

نهاية االمتحانات النهائية )ربيع 2018(االأحد 82018/6/3

بداية الربنامج ال�سيفي )�سيف 1 & 2  / 2018(االأحد 92018/6/10

بداية االإجازة ال�سيفية الأع�ساء هيئة التدري�ضاالأحد 102018/7/1
نهاية الربنامج ال�سيفي )�سيف 1 & 2  / 2018(اخلمي�ض 112018/7/26 

بداية برنامج اإعادة املقررات )�سيف 3 / 2018(االأحد 122018/7/29

نهاية برنامج اإعادة املقررات )�سيف 3 / 2018(اخلمي�ض 132018/8/30

مبا�سرة العمل الأع�ساء هيئة التدري�ض للعام الدرا�سي )2018 - 2019(االأحد 142018/9/2

بداية الدرا�سة )خريف 2018(االأحد 152018/9/9 
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11.        نظام الدرا�سة لدرجة البكالوريو�ض
11 . 1  لغة الدرا�سة:

تكون لغة التدري�ض فى الكلية هى اللغة العربية ، عدا مقررات اللغة االإجنليزية اأو اأى مقررات اأخرى 
يقرر جمل�ض الكلية تدري�سها باللغة االإجنليزية م�ستقباًل. 

11 . 2   اإمكانية الدرا�سة والتحويل من واإىل كليات مناظرة:
اأ   .   ي�سمح للطالب غري املقيد بالكلية، والتابع لكلية ع�سكرية مناظرة، بدرا�سة مقررات، وُيعطى رقم 
قيد موؤقتًا، حتت بند درا�سة مقررات؛ بحيث ال يزيد ت�سجيله عن )24( اأربع وع�سرين �ساعة مكت�سبة 

اأو ثالثة ف�سول.
ب .    املوافقة على اأن يدر�ض الطالب مقررات يف كلية ع�سكرية اأخرى، مناِظرة ومعرَتف بها، على 
اأو ف�سلني درا�سيني، مع مراعاة �سوابط معادلة  اأن ال تزيد عن )15( خم�ض ع�سرة �ساعة مكت�سبة 

املقررات املعمول بها واإجراءاتها. وُيح�سب له املعدل الذي ح�سل عليه يف تلك املقررات.
جـ  .   قبول حتويل الطالب من كلية ع�سكرية مناظرة، على اأن ال تزيد عدد ال�ساعات املكت�سبة التي 
اأجنزها من اخلارج عن )50%( من العدد االإجمايل لل�ساعات املكت�سبة يف اخلطط الدرا�سية. ويح�سب 

له املعدل الذي ح�سل عليه يف تلك املقررات.
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11 . 3   الدرجات العلمية التي متنحها الكلية:
متنح الكلية الدرجات العلمية الآتية:

1.   البكالوريو�ض يف القانون.

2 .   البكالوريو�ض يف االإدارة.
3.    البكالوريو�ض يف االإمداد والتجهيز.

4.   البكالوريو�ض يف املحا�سبة.
5.    البكالوريو�ض يف نظم معلومات احلا�سوب.

6.   البكالوريو�ض فى العالقات الدولية.
12.  �سروط نيل درجة البكالوريو�ض

ُي�صرتط لنيل درجة البكالوريو�س بكلية اأحمد بن حممد الع�صكرية ما ياأتي: 
اأ   .    اجتياز )120( مائة وع�سرين �ساعة مكت�سبة.

ب  .   اأن ال يقل املعدل الرتاكمي عند التخرج عن )1.5(، جلميع التخ�س�سات.
جـ  .  مدة الدرا�سة للح�سول على درجة البكالوريو�ض، اأربع �سنوات يف جميع التخ�س�سات. 

12 . 1  تق�سيم ال�سنة الدرا�سية وتوزيع ال�ساعات املكت�سبة خاللها: 
اأ   .    ُتق�سم ال�سنة الدرا�سية اإىل ف�سلني درا�سيني، تكون مدة كل ف�سل منهما  )16( �ستة ع�سر اأ�سبوعًا 
درا�سية، وذلك مبوافقة  اأ�سابيع  ثمانية  وتكون مدته )8(  ال�سيفي،  للف�سل  ويجوز طرح مقررات  درا�سيًا. 

جمل�ض ال�سوؤون االأكادميية. 
ب  .   يكون احلد االأعلى لل�ساعات املكت�سبة التي يدر�سها الطالب يف ف�سلي اخلريف والربيع  )18( ثماين 
ع�سرة �ساعة مكت�سبة. ويكون احلد االأدنى )12( اثنتي ع�سرة �ساعة مكت�سبة. ويكون احلد االأعلى يف الف�سل 

ال�سيفي )9( ت�سع �ساعات مكت�سبة. 
اإحدى  اأال يتجاوز )21(  به، على  امل�سموح  االأعلى  للطالب عن احلد  الدرا�سي  العبء  ُيرفع  اأن  .   يجوز  جـ 
وع�سرين �ساعة مكت�سبة يف الف�سل العادي؛ وبناًء على تو�سية رئي�ض الق�سم وموافقة عميد ال�سوؤون االأكادميية.

12 . 2  اأ�س�ض ت�سنيف الطلبة امل�سجلني يف الكلية
ُي�صنف الطلبة امل�صجلون يف الكلية لنيل درجة البكالوريو�س اإىل اأربعة م�صتويات، وفقاً ملا ياأتي:
اأ   .   طلبة امل�صتوى الأول : وُيتطلب من كل واحد منهم اإجناز 30 �سـاعة مكت�سبة اأو اأقل.

ب  .  طلبة امل�صتوى الثاين : وُيتطلب من كل واحد منهم اإجناز 31 – 60 �سـاعة مكت�سبة.

جـ .  طلبة امل�صتوى الثالث : وُيتطلب من كل واحد منهم اإجناز 61 – 90 �سـاعة مكت�سبة.
د  .   طلبة امل�صتوى الرابع : وُيتطلب من كل واحد منهم اإجناز اأكرث من 90 �سـاعة مكت�سبة.
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13. �سوابط مواظبة الطلبة واختباراتهم يف املقررات: 
اأ   .    ُت�سرتط مواظبة الطالب يف جميع املقررات املطروحة. وُيحرم الطالب من اال�ستمرار يف املقرر ودخول 
االختبار النهائي فيه، اإذا جتاوزت ن�سبة غياباته عن 20% من جمموع املحا�سرات، ويعترب الطالب الذي ُحرم 
من دخول االختبار النهائي ب�سبب الغياب را�سبًا يف املقرر. اأما الطالب الذي تتجاوز ن�سبة غياباته 25% ولديه 

ُعذر ر�سمي يجيزه جمل�ض ال�سوؤون االأكادميية فيمكن ال�سماح له باالن�سحاب من هذا املقرر.  
ال�سوؤون  يجيزه جمل�ض  لهم  تعوي�سي  برنامج  يتم عمل  البالد،  ر�سمية خارج  املكلفون مبهام  الطالب     . ب 

االأكادميية.
جـ .   يقوم اأ�ستاذ املقرر مبتابعة ح�سور الطالب وغيابهم، وبك�سف معدٍّ لذلك. ويتوىل تقدمي تو�سية للق�سم 

العلمي املخت�ض التخاذ االإجراء الالزم.

13 . 1   درجة غري مكتمل
مر�سية  لظروف  ولكن  املقرر،  متطلبات  ا�ستكمل جميع  اإذا  )غ.م(  مكتمل  تقدير غري  على  الطالب  يح�سل 
اأو قهرية ، مل يتمكن من ح�سور اختبار نهاية الف�سل الدرا�سي ، على اأن يتم اختباره يف مدة اأق�ساها نهاية 

الف�سل التايل. وتر�سد له الدرجة التي يح�سل عليها كاملة.

13 . 2  الر�سوب يف املقررات ومراجعة درجات الطالب: 
اأ   .    اإذا اأخفق الطالب يف اأي عدد من املقررات ،  ُي�سمح له باأداء االمتحان التكميلي فيها، ملرة واحدة 

فقط، على اأن يكون يف اأول اأ�سبوعني من الف�سل الدرا�سي الذي يليه.
ب .   اإذا ر�سب الطالب يف االمتحانات التكميلية يف اأربعة مقررات اأو اأقل خالل العام الدرا�سي، وجب 
املقررات  من  اأكرث  اأو  مقررين  يف  ر�سوبه  تكرر  واإذا  طرحها،  عند  اأخرى  مرة  املقررات  اإعادة  عليه 
االإجبارية، وكان معدله الرتاكمي اأقل من )1.5(، يو�سي جمل�ض ال�سوؤون االأكادميية ، بناًء على تو�سية 

جمل�ض الق�سم املعني بف�سله، وحُتال التو�سية اإىل جمل�ض الكلية.
اأو درا�سة مقرر  اإذا ر�سب الطالب يف امتحان تكميلي ملقرر اختياري، يجوز له اإعادة درا�سته،  جـ .   

اختياري اآخر، بدياًل له.
د  .   اإذا ر�سب الطالب يف االمتحانات التكميلية باأكرث من اأربعة مقررات خالل العام الدرا�سي، يو�سي 
جمل�ض ال�سوؤون االأكادميية بناًء على تو�سية الق�سم املعني، بف�سله، وحتال التو�سية اإىل جمل�ض الكلية.
هـ .   اإذا اجتاز الطالب امتحانًا تكميليًا بنجاح، حُت�سب له درجة مقبول )60(، وُتلغى الدرجة ال�سابقة 

من ح�سـاب املعدل الرتاكمي.
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و   .    اإذا اأعاد الطالب مقررًا مرة اأخرى بعد ر�سوبه يف االمتحان التكميلي، حُت�سب له الدرجة اجلديدة 
التي ح�سل عليها، على اأن ال يتجاوز عدد املقررات التي ميكن اإعادتها يف الف�سل الدرا�سي الواحد، 

ثالثة مقررات درا�سية.
ز   .   يحق للطالب اأن يتقدم بطلب اإىل عمادة ال�سوؤون االأكادميية، وذلك ملراجعة درجاته النهائية يف 

اأي مقرر.

14. ال�سوابط التي تتعلق بالأداء الأكادميي للطالب:
اأ   .     ُينذر كل طالب يح�سل على معدل تراكمي اأقل من )1.5( يف اأي ف�سل درا�سي بعد الف�سل 

الدرا�سي االأول، وال يعترب الف�سل ال�سيفي ف�ساًل درا�سيًا لهذه الغاية.
ب .     يح�سل الطالب على اإنذار نهائي، اإذا كان معدله العام اأقل من )1.5(، ملدة ف�سلني درا�سيني 

)دون احت�ساب ف�سل ال�سيف(.
نهائي، يو�سي  اإنذار  اإىل )1.5(، بعد ح�سوله على  العام  الطالب يف رفع معدله  اأخفق  اإذا       . جـ 
جمل�ض ال�سوؤون االأكادميية، بناًء على تو�سية الق�سم املخت�ض، بف�سل الطالب، وحُتال التو�سية 

اإىل جمل�ض الكلية.
دون  متتاليني  درا�سيني  ف�سلني  وملدة   )1.00( اإىل  العام  معدله  رفع  يف  الطالب  اأخفق  اإذا      . د   
احت�ساب الف�سل الدرا�سي االأول وال�سيفي، يو�سي جمل�ض ال�سوؤون االأكادميية بف�سله، وحتال 

التو�سية اىل جمل�ض الكلية.
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هـ .       ال ُي�سمح للطالب املنذر احلا�سل على معدل تراكمي اأقل من )1.5( بالت�سجيل الأكرث من )12( 
�ساعة معتمدة يف الف�سل الدرا�سي الواحد واإجمايل 6 �ساعات يف الربنامج ال�سيفي كاماًل. 

العبء  تخفي�ض   )1.5( من  واأكرث   )2( من  اأقل  تراكمي  معدل  على  احلا�سل  للطالب  يحق      . و  
الدرا�سي 3 �ساعات مكت�سبة خالل الف�سل الدرا�سي.

ز  .      يف حالة تخفي�ض العبء الدرا�سي 3 �ساعات اأو يف حالة عدم ال�سماح للطالب املنذر بت�سجيل اأكرث 
من 12 �ساعة مكت�سبة، ال يجوز حذف املقررات التي هي متطلب �سابق ملقررات الحقة. كما ال 

يجوز للطالب يف هاتني احلالتني حذف مقرر معاد.
حـ  .     اإذا َرَفع الطالب معدله العام اإىل 1.5 فاأكرث، ُي�سمح له بالت�سجيل حتى 18 �ساعة مكت�سبة خالل 

الف�سل الدرا�سي العادي، وبحد اأق�سى 9 �ساعات مكت�سبة يف الربنامج ال�سيفي كاماًل.
العلمي(  الق�سم  �ساعة مكت�سبة )متطلبات عامة ومتطلبات  الطالب قد اجتاز 96  اإذا مل يكن    . ط  
الع�سكرية  ال�سنة  باالنخراط يف  له  ي�سمح  ال  ال�ساد�ض  االأكادميي  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  بعد 
مع دفعته، ويتم ارجاعه اىل الدفعة التالية لدفعته، ويتوىل الق�سم العلمي االإ�سراف على تنفيذ 

الربنامج الدرا�سي لهذا الطالب مبا ي�سمن اإنهاء درا�سته بنجاح يف الوقت املنا�سب.    
ي  .     اإذا اأخفق الطالب يف رفع معدله اإىل )1.5( بعد ح�سوله على اإنذار نهائي وح�سل على معدل 
فاإذا مل  اإىل )1.5(،  العام  لرفع معدله  واحد  درا�سي  فر�سة عام  مُينح  فاأكرث،  ف�سلي )2( 
يتمكن من ذلك، يو�سي جمل�ض ال�سوؤون االأكادميية بف�سله، وحتال التو�سية اىل جمل�ض الكلية.
ك .      ُتتخـذ االإجراءات الالزمة ملتابعـة الطالب املنـذر؛ من حيث االإر�ســاد االأكادميي، واملتابعة خالل 

s.فرتة اإنذاره
15. احلالت التي يف�سل فيها الطالب اأكادميياً:

يف�صل الطالب اأكادميياً يف احلالت الآتية:
اأ   .    اإذا ح�سل على 3 اإنذارات خالل فرتة الدرا�سة.

ب .    اإذا ح�سل على معدل تراكمي اأقل من )1.00( لف�سلني متتاليني.
جـ .   اإذا ر�سب يف االختبارات التكميلية الأكرث من 4 مقررات خالل العام الدرا�سي.

د   .    اإذا اأخفق الطالب يف رفع معدله العام اإىل )1.00( وملدة ف�سلني درا�سيني متتاليني دون احت�ساب الف�سل 
الدرا�سي االأول وال�سيفي، يو�سي جمل�ض ال�سوؤون االأكادميية بف�سله، وحتال التو�سية اىل جمل�ض الكلية.

16. ال�سلوكيات التى تعد خمالفة ت�ستوجب معاقبة الطالب عليها:
 16 . 1   املخالفات:

ُتعد الت�سرفات االآتية خمالفات تعر�ض الطالب الذي يرتكب اأيًا منها، للعقوبات التاأديبية الواردة يف اللوائح 
واالأنظمة املعتمدة بالكلية :

اأ   .     الغ�ض يف االمتحانات، اأو حماولة الغ�ض، اأو م�ساعدة مر�سح اآخر على الغ�ض.
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ب  .      االإخالل بنظام االمتحان.
جـ  .      التلفظ، اأو االإ�ساءة مبا ُيعد اإهانة الأحد من�سوبي الكلية.

د    .      اخلروج عن االآداب العامة، اأو امل�سا�ض بالدين وال�سرف والكرامة، اأو االإ�ساءة اإىل �سمعة الكلية.
هـ   .     التزوير يف وثائق الكلية، اأو ا�ستعمال االأوراق املزورة يف اأغرا�ض الكلية.

االأكادميية  ال�سوؤون  بناًء على تو�سية جمل�ض  العام  بالنظام  اإخالاًل  اأخرى تعد  اأية خمالفات      . و    
وموافقة جمل�ض الكلية.

16 .2  العقوبات الأكادميية التى يتم توقيعها على الطالب املخالف اأكادمييًا:
ُتدد العقوبات التاأديبية التي يجوز فر�صها على الطالب، فيما ياأتي:

اجلهة التي لديها ال�سالحيةالعقوبــــــــــــــــــــــــــــــــــة

�سالحية رئي�ض الق�سمالتنبيـــــــــــــــــــــه

�سالحية عميد ال�سوؤون االأكادمييةاالإنـــــــــــــــــــــــــذار

اعتبار الطالب را�سبًا يف مقرر اأو اأكرث، اأو اإلغاء ت�سجيل املقررات 
للف�سل الذي  وقعت فيه املخالفة

�سالحية جمل�ض ال�سوؤون 
االأكادمييـــــــــــــــة

�سالحية جمل�ض الكليةالف�سل املوؤقت من الكلية لف�سل درا�سي واحد اأو اأكرث
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17. التدريب العملي
يعترب التدريب العملي من االأن�سطة الفعالة واملهمة يف تنمية قدرات ومهارات الطلبة لذلك تقوم الكلية 
اأو ق�سم ملتابعة الربامج التدريبية املنا�سبة لطالبها وتقييمها، وحتقيق التوا�سل والتفاعل  بتخ�سي�ض وحدة 
بني الكلية واملجتمع. ويتم منح الطالب امل�ساركني يف عملية التدريب والذين اجتازوا التدريب بنجاح حوافز 

معنوية.
17 . 1  اأهداف برنامج التدريب العملي:

ت�سعى الكلية من خالل برامج التدريب العملي التي تنظمها لطالبها اإىل حتقيق االأهداف التالية:
اأ    .    ربط الطالب باحلياة العملية واإيجاد فر�سة للتفاعل بني اجلانبني االأكادميي والتطبيق العملي.

ب  .     زيادة ثقة الطالب باأنف�سهم من خالل تفاعلهم مع ميدان العمل ومع اأ�سخا�ض اأكرث منهم خربة وجتربة.
جـ  .   خلق حافز للطالب لتطوير اإمكانياتهم وقدراتهم يف التوا�سل والتفاعل مع بيئتهم وجمتمعهم. 

17 . 2  املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها التدريب العملي:
اأهم املبادئ التي توؤطر تنفيذ برنامج التدريب العملي هي:

مع  الربنامج  هذا  تنفيذ  يتعار�ض  ال  اأن  على  بامل�ساركة،  الراغبني  للمر�سحني  اختياري  برنامج  اأنه  اأ .  
الربنامج الع�سكري اأو االأكادميي للطلبة.

ب  .     اأن اأوقات تنفيذه يتم حتديدها ح�سب حالة الطالب وتوفر الوقت الالزم للتنفيذ.
الع�سكرية ذات العالقة بتخ�س�سات  الوحدات  التعاون والتفاعل مع  اإىل مد ج�سور  اأن تنفيذه ي�سعى  جـ  . 

املتدربني.
اأنه يرتكز على زيادة حتمل الطالب للم�سوؤولية وتعزيز ان�سباطه وزيادة قدرته على تنفيذ ما قد ُيكلف  د  . 

به من اأعمال؛ ف�ساًل عن اإعطائه ت�سورًا وا�سحًا عن بيئة العمل وما تتطلبه من مهارات وخربات.

17 . 3   تطبيق برنامج التدريب العملي:
اأ  .      للم�ساركة يف هذا الربنامج البد اأن يجتاز الطالب ثالثني �ساعة مكت�سبة اأو اأكرث، بهدف اإملام الطالب 

ببع�ض املواد االأكادميية ورفع م�ستواه العلمي، الذي ي�سكل اأ�سا�سًا للبدء بالتدريب العملي.
ب .      الوحدة التي يتم اختيارها للتدريب �ستكون ذات �سلة بتخ�س�ض الطالب االأكادميي.

جـ .       فرتة التدريب العملي التقل عن اأ�سبوع وال تزيد عن اأ�سبوعني وتكون خالل فرتة اإجازات الطالب، �سواء 
كانت االإجازة بني الف�سلني الدرا�سيني )اخلريف والربيع( اأو االإجازة ال�سيفية.

د  .       من املمكن اأن يوؤدي الطالب املتفوق الذي ح�سل على معدل اليقل عن )3( التدريب اأثناء الدرا�سة ملدة 
ال تتجاوز اأ�سبوعًا.
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18. قوائم التفوق الدرا�سي
ال�سروط الواجب توافرها للطلبة للدخول �سمن قوائم التفوق:

18 . 1   قائمة القائد للتفوق:
اأ  .   احل�سول على معدل )90%( فاأعلى يف املقررات الع�سكرية للف�سل الدرا�سي )ملر�سحي ال�سنة 

الع�سكرية االأخرية(.
ب .  احل�سول على معدل ف�سلي اأكادميي )3.5( فما فوق يف نهاية كل ف�سل درا�سي.

عدم الر�سوب يف اأي مادة ع�سكرية خالل الف�سل الدرا�سي املعني. جـ .  
د  .   احل�سول على تقدير )جيد( كحد اأدنى يف جميع املقررات خالل الف�سل الدرا�سي املعني.

احل�سول على معدل )80%( فاأعلى يف املواد الع�سكرية. هـ . 
اجتياز 30 �ساعة مكت�سبة. و  .  

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك )خالل فرتة درا�سته بالكلية(. ز  . 
ال�سنة   (من  الع�سكري  للتفوق  الع�سكري  التدريب  جناح  قائد  قائمة    2  .18

الرابعة “الربنامج الع�سكري”):
احل�سول على معدل )80%( فاأعلى يف املقررات الع�سكرية للف�سل الدرا�سي. اأ   . 

ب .  عدم الر�سوب يف اأي مادة ع�سكرية خالل الف�سل الدرا�سي املعني.
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جـ .  احل�سول على تقدير )جيد( كحد اأدنى يف جميع املقررات االأكادميية.
د  .  اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك )خالل فرتة درا�سته بالكلية(.

هـ.  اأن يتم تكرمي املتفوقني )ملر�سحي ال�سنة الع�سكرية / لف�سل اخلريف( قبل مرا�سم التخريج النهائية.

18. 3   قائمة عميد ال�سوؤون الأكادميية للتفوق الأكادميي (من ال�سنة الدرا�سية 
الأوىل، وملدة 3 �سنوات الربنامج الأكادميي):

اأ   .    احل�سول على معدل ف�سلي اأكادميي )3.0( فما فوق يف نهاية كل ف�سل درا�سي.
ب .   احل�سول على تقدير )جيد( كحد اأدنى يف جميع املقررات.

جـ .  احل�سول على معدل )70%( فاأعلى يف املواد الع�سكرية.
د  .   اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.

18. 4  جوائز التفوق الع�سكري ي�سمل املتميزين يف الربامج التالية (التكرمي 
من قبل قائد جناح التدريب الع�سكري):

اأ   .    اللياقة البدنية.
ب .    الكفاءة القيادية )ال�سلوك واملواظبة(.

جـ .   امل�ساة.
د  .   املهارة واالأ�سلحة.

هــ.   الرماية. 
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19. املكتبة
19. 1  التعريف بنظام املكتبة :

تخدم مكتبة الكلية كّل من�سوبيها وت�ساهم يف تطوير العملّية الّتعليمّية والبحث العلمّي. وت�ستخدم اإدارة 
املكتبة نظام امللينيوم ”Millennium Integrated Library System” وهو حّل مكتمل ومتطّور ينا�سب 
املجال االأكادميّي وُي�ستخدم يف عّدة مكتبات جلامعات عريقة من بينها جامعة قطر. كما يتّم ا�ستخدام نظام 
متكامل الإدارة تدّفق املواّد داخاًل وخارجًا وعرب املكتبة ي�سمل بّوابة من الّنوع املزدوج (Double Gate ) تعمل 
 ( Radio Frequency Identification  (RFDI ”بتقنية “معّرف البيانات عن طريق ترّدد الّراديو
 ( حيث يتّم اإل�ساق �سريحة الكرتونّية  ( Microchip ) بالكتاب متّكن من تخزين بيانات عن الكتاب يتّم 
الّتعرف عليها من قبل البّوابة كما اأنها ت�سّهل العديد من الوظائف املكتبّية )االإعارة، االإرجاع، جرد املكتبة(. 
�سات  واالإجنليزّية يف تخ�سّ العربّية  بالّلغتني  يقارب 10000 كتاب  البداية على ما  الكتب حتتوي يف  ت�سكيلة 
الكّلّية املختلفة و�سوف يتّم تطويرها ب�سكل متوا�سل. اأّما بالّن�سبة ملقتنيات املكتبة من املوارد االإلكرتونّية فيتّم 
حالّيا الّتعاون مع مكتبة جامعة قطر بهذا اخل�سو�ض وباالإمكان ا�ستخدام كّل املوارد االإلكرتونّية املتوّفرة لديها. 

19. 2  �سوابط الإعارة:
تقدم املكتبة خدمة االإعارة للطلبة والأع�ساء هيئة التدري�ض وجمتمع امل�ستفيدين بالكلية، وهناك ثالثة 

اأنواع من االإعارة تقدمها املكتبة هي: االإعارة الداخلية، االإعارة اخلارجية، واالإعارة التبادلية.
امتياز  على  احل�سول  ويتوقف  االإعارة.  مزايا  من  اال�ستفادة  التدري�ض  هيئة  والأع�ساء  للطلبة  ويحق 

االإعارة االطالع على اللوائح وال�سيا�سات املنظمة لها واملوافقة عليها والتقيد بها.
املواد واأوعية املعلومات امل�صموح باإعارتها خارج املكتبة:
اأ   .   الكتب العامة متعددة الن�سخ ب�سفة عامة.

ب .   الكتب العامة اأًحادية الن�سخ يف حاالت خا�سة.
املواد واأوعية املعلومات غري امل�صموح باإعارتها خارج املكتبة:

الكتب املرجعية العربية وغري العربية كاملو�سوعات ودوائر املعارف واالأدلة وكتب الرتاجم والقوامي�ض 
املتخ�س�سة.

اأ  .    الكتب واملواد النادرة.
ب .   املخطوطات.

جـ .  الكتب اأحادية الن�سخ.
د  .  ال�سور والوثائق.

هـ .  الدوريات العلمية وجملداتها.
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19. 3   التزامات الإعارة
يعترب الطالب م�سوؤواًل عن �سالمة املواد املعارة اإليه، ويجب عليه املحافظة عليها �سليمة حتى  اأ .  

اإعادتها للمكتبة.
على الطالب التاأكد من �سالمة الكتب وخلوها من اأي ت�سويه اأو متزيق اأو فقد اأحد اأجزائها قبل  ب.   

ا�ستالمها من مكتب االإعارة.
اأخرى  ن�سخة  يح�سر  اأن  امل�ستفيد  على  املعارة  باملواد  ال�سرر  اإحلاق  اأو  تلف  اأو  فقد  حالة  يف  جـ.   

جديدة من نف�ض املادة اأو دفع ثالثة اأ�سعاف ثمنها.
للمكتبة احلق يف اتخاذ االإجراءات التي تراها منا�سبة يف حالة خمالفة تعليمات االإعارة. د .   

20.   مركز خدمات الطالب :
يقدم املركز اخلدمات التالية:

اأ    .    خدمة االإنرتنت للت�سفح واإجناز امل�ساريع والبحوث.
.)Blackboard( ب .    التوا�سل مع اأع�ساء هيئة التدري�ض من خالل برجميات التعليم االإلكرتوين

جـ .    توفري خدمة الطباعة.
د   .    ن�سخ الوثائق الورقية وحتويلها اإىل ن�سخ االإلكرتونية.

هـ  .    ي�ستطيع الطالب االطالع على بطاقته النوعية  يف اي وقت  من خالل الدخول على املوقع
www.abmmc.edu.qa:8080/ots           

حيث يتلقى كل مر�سح ح�سابا خا�سا به للدخول على موقع البطاقة النوعية،من خالل ا�ستالم 
ر�سالة على بريده االإلكرتوين اخلا�ض بالكلية، والطالب الذي مل ي�ستعمل بريده االلكرتوين من 
قبل، ينبغي اأن يح�سل عليه من مركز خدمة الطالب. ويتم حتديث البيانات اخلا�سة مبوقع 
البطاقة النوعية بعد االنتهاء من كل ف�سل درا�سي لكي يتمكن الطالب من معرفة اخر معدل 

ح�سل عليه ف�سلي وتراكمي اإ�سافة اىل ال�ساعات املكت�سبة التي مت اإكمالها.
و  .     تقوم الكلية بتطوير نظام معلوماتي متكامل من ناحية البنية التحتية و مركز البيانات وتوفري 
جميع امل�ستلزمات املادية من (Servers) واأجهزة �سبكات وحوا�سيب �سخ�سية، وتو�سعة �سبكة 
االألياف ال�سوئية الرابطة بني مركز البيانات واملباين الداخلية، توفري تغطية ال�سلكية �سمن 
مع�سكر الكلية. اإ�سافة اىل بناء نظام معلومات الطالب (SIS). وتوفري نظام التعليم االألكرتوين 
)E-Learning(. وتوفري حمطات طرفية، واأجهزة الب توب، واأجهزة لوحية جلميع منت�سبي 
وتوفري خدمة طباعة من  املعلومات اجلديدة.  اأ�ستخدامها يف تطبيقات نظم  اأجل  الكلية من 

خالل عدد من الطابعات الكبرية التي تعمل بالبطاقات. 
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21.   مركز اللغة الإجنليزية
21. 1 اأهداف املركز:

الهدف العام للمركز هو حت�سني م�ستوى اأداء الطلبة يف القراءة والكتابة واال�ستماع والتحدث باللغة 
لتلبية احتياجات عملهم يف القوات امل�سلحة القطرية. باالإ�سافة اىل االإ�سهام يف حت�سني  االإجنليزية 
اللغة  يف  وعاملني،  وموظفني  ومدربني  واأ�ستاذة  �سباط  من  الكلية  منت�سبي  خمتلف  اأداء  م�ستوى 

االجنليزية ب�سكل عام.

21. 2   املبادئ التي يقوم عليها املركز:
دعم وحتقيق ر�سالة الكلية. اأ   . 

الدرا�سة فيه اختيارية. ب . 
يلبي منهجه احتياجات الطلبة ح�سب تخ�س�ساتهم ، ويتنا�سب مع قدراتهم . جـ .  

يتوفر لديه املوارد التعليمية التي توؤدي اإىل تفاعل الطالب مع اللغة االإجنليزية داخل وخارج  د  .   
القاعات الدرا�سية.

يعتمد على املجموعات الدرا�سية ال�سغرية. هـ .   
تراعي ا�سرتاتيجيته التعليمية والتدريبية الفروقات الفردية للمر�سحني. ز  .   

ح.        ي�سعى اإىل حتقيق قيمة م�سافة ل�سهادة البكالوريو�ض التي يح�سل عليها الطالب.
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21. 3   الإطار العام لربنامج مركز اللغة الإجنليزية:
اأ  .   يحتوي االإطار العام للربنامج الذي ينفذ فيه على ثالثة م�ستويات عامة باالإ�سافة اإىل م�ستوى 

تخ�س�سي. 
الف�سل  يف  اأ�سابيع   10 مبعدل  ثالث  �سنوات  على  موزعة  االإجنليزية  اللغة  برنامج  م�ستويات  ب.   

الدرا�سي الواحد. 
بالربنامج،  لاللتحاق  خا�سة  �سروط  بدون  الربنامج  يف  الكلية  طالب  جميع  ت�سجيل  يتم  جـ.   

ويخ�سعون الختبار لتحديد م�ستوياتهم.
مينح الطالب �سهادة عن كل م�ستوى يجتازه ، و�سهادة اأخرى الجتيازه الربنامج ككل. د .   

22. الكتب الدرا�سية
توفر الكلية لطالبها على مدار م�سريتهم التعليمية الكتب الدرا�سية الالزمة لكل املقررات املطروحة يف بداية 
الف�سل الدرا�سي. وحتر�ض الكلية على اأن تكون هذه الكتب هي االأحدث واالأن�سب ملحتويات املقررات، واالأف�سل 
من ناحية �سهولة اأ�سلوب العر�ض، ومواكبتها لتكنولوجيا املعلومات، واحتوائها على العدد املنا�سب من االأمثلة 
التو�سيحية، والتطبيقات العملية التي تعتمد على ا�ستخدام و�سائل تكنولوجيا املعلومات، واحلاالت الدرا�سية 

التي مبجملها ي�ساعد على حتقيق االأهداف واملخرجات املرجوة من املقررات.
23. الربنامج التعريفي للمر�سحني اجلدد

العلمية  االأق�سام  وروؤ�ساء  االأكادميية  ال�سئون  عميد  فيه  ي�سارك  اجلدد  للطالب  تعريفي  برنامج  تنظيم  يتم 
بالتوجيهات  وتزويدهم  بالكلية  االأكادميي  للنظام  التف�سيلية  باجلوانب  بتعريفهم  يقومون  حيث  بالكلية 
والتعليمات املنا�سبة التي تفيدهم يف بدء م�سرية اأكادميية موفقة. اإ�سافة اإىل ذلك تكثف الكلية عملية االإر�ساد 
االأكادميي يف العام االأول للطالب الأنها ترتك اأثرًا كبريًا يف حتقيق التكيف والتوازن النف�سي لهم مبا يك�سبهم 

مهارات التعامل وح�سن الت�سرف يف املواقف التي متر عليهم. 
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24.      الإر�ساد الأكادميي
24. 1  اأهمية الإر�ساد الأكادميي:

ت�ساعد الطالب على  اأهم الو�سائل التي  باأهمية كبرية كونه من  الكلية  االأكادميي يف  االإر�ساد  يحظى 
االندماج يف البيئة االأكادميية والتكيف االأكادميي، والنف�سي، واالجتماعي، مع الواقـع التعليمي لنظام ال�ساعات 
املعتمدة املطبق بالكلية.  وحتر�ض الكلية على اإبقاء فل�سفة االإر�ساد االأكادميي وعملياته وا�سحة للطالب من 
اإىل ذوي اخلربة  اإ�سنادها  التي تعيق م�سريتهم االأكادميية، وتتوخى دائمًا  اأجل تاليف وقوعهم يف امل�سكالت 
والكفاءة. وهناك العديد من الطالب الذين حققوا م�ستويات تعليمية اأف�سل من نظرائهم ب�سبب حر�سهم على 
اال�ستفادة املثلى من مر�سديهم االأكادمييني ومن خالل ت�سجيع املر�سدين االأكادمييني لهم وحثهم على التميز. 

24. 2  اأهداف الإر�ساد الأكادميي:
يهدف االإر�ساد االأكادميي يف الكلية اإىل م�ساعدة الطالب على حتقيق العديد من الفوائد اأهمها:

الو�سول اإىل اأعلى معدالت اأكادميية. اأ    .     
تطبيق اخلطة الدرا�سية بان�سياب، واالنتهاء من متطلباتها �سمن املدة الزمنية املتاحة. ب .      

التعليمية  اأو تعيق م�سريتهم  التي تعرقل  امل�ساكل  التغلب على ما يعرت�سهم من عقبات، وحل      . جـ 
الفعالة.

اكت�ساب مهارات علمية ومهنية وخ�سائ�ض مميزة متنحهم التاأهل للعمل يف وحدات القوات  د   .   
امل�سلحة القطرية واالأجهزة االأمنية.

بناء الثقة الذاتية امل�ستقلة وفقًا الأهداف الكلية. هـ.      
اختيار التخ�س�سات االأكادميية التي تتنا�سب مع قدراتهم واإمكانياتهم العقلية ، وتتوافق مع  و . 

ميولهم ورغباتهم الذاتية.
االإعداد والتخطيط مل�ستقبله العلمي. ز . 

احل�سول على االإر�سادات التى توؤدى اإىل التفوق. ح . 
طرح امل�ساكل التى تواجههم يف العملية التعليمية من خالل التن�سيق الذي يقوم به املر�سد مع  ط. 

اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية.

24. 3   مكتب الإر�ساد الأكادميي:
من اأجل اإدامة التوا�سل مع الطلبة يف املجال االأكادميي، ولغر�ض امل�ساعدة يف تذليل ال�سعوبات التي 
يرتبط بعمادة ال�سوؤون  تواجههم يف هذا املجال، ا�ستحدثت الكلية مكتبًا با�سم: “مكتب االإر�ساد االأكادميي”، 

االأكادميية ويتوىل املهام واالخت�سا�سات االآتية:
باالإنذار  منها  يتعلق  ما  خا�سة  االأكادميي،  اجلانب  يف  املعتمدة  االأكادميية  بالنظم  التعريف       . اأ 

االأكادميي. 
ب  .      التعريف باملعدل الرتاكمي وبيان عوامل ارتفاعه وانخفا�سه.
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اأو عند احلاجة وذلك  تهيئة البطاقات النوعية للمر�سحني عموما وتوزيعها يف الوقت املحدد  جـ .  
بالت�سيق مع مكتب الت�سجيل بالكلية.

اخلا�سة  ا�ستف�ساراتهم  عن  االإجابة  و  خا�سة  عناية  اجلدد  الطلبة  و  املنذرين  الطلبة  اإيالء  د . 
باملعدل الرتاكمي من خالل �سالحية املكتب بالدخول على نظام الت�سجيل االإلكرتوين بالكلية 

)النمط(  مبا�سرة اأي العمل باأ�سلوب اخلط ال�ساخن.
مكماًل  املكتب  عمل  يجعل  مبا  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  االأكادمييني  املر�سدين  مع  التن�سيق  هـ . 

للجهد يف جمال االإر�ساد االأكادميي.
واتخاذ  ودرا�ستها  االأكادمييني  املر�سدين  من  الدورية  االأكادميي  االإر�ساد  تقارير  ا�ستالم  و . 

االإجراءات الالزمة لتنفيذ التو�سيات املهمة فيها بالتن�سيق مع االأطراف ذات العالقة.
متابعة حاالت الطلبة، خا�سة احلاالت احلرجة من خالل تقارير املر�سدين االأكادمييني. ز . 

ح.  اإعداد برنامج لرعاية املتفوقني من الطلبة، وخا�سة الطلبة امل�سجلني على قائمة القائد والعميد 
وتعزيز ثقافة التميز و �سروطه بني الطلبة، وتنظيم اأن�سطة لالحتفاء باملتفوقني وتكرميهم.

االأكادمييني  املر�سدين  تدريب  اإىل  تهدف  االأكادميية  للتوعية  دورية  ندوات وحما�سرات  عقد  ط. 
على العمل االإر�سادي واإحاطتهم علمًا بكل املعلومات اخلا�سة باالإر�ساد االأكادميي.

تقدمي املعلومات واال�ست�سارات امل�ساعدة واملفيدة يف اختيار التخ�س�ض. ي. 
اإ�سدار كتيبات ووثائق تعريفية بالنظم واللوائح االأكادميية. ك. 

ول�صمان جناح  مكتب الإر�صاد الأكادميي مبهامه مت مراعاة مايلي:
اإليه  الو�سول  الطالب  ي�ستطيع  بحيث  التعليمي  املبنى  من  الثاين  الطابق  يف  املكتب  تاأ�سي�ض  اأ   . 

ب�سهولة يف اأي وقت خالل اأوقات الدوام الر�سمي.
املكتب  وبني  جهة  من  االأكادميي  االإر�ساد  وجلنة  املكتب  بني  مبا�سرة  تن�سيقية  عالقة  اإن�ساء  ب . 

ومكتب الت�سجيل من جهة اأخرى للعمل ب�سيغة التكامل.
تعيني م�سوؤول عن املكتب يتمتع مبوؤهل جامعي يف جمال الرتبية، تخ�س�ض االإر�ساد الرتبوي ،  جـ . 
ويتمتع مبهارات  ولديه خربة ودراية با�ستخدام نظام الت�سجيل االإلكرتوين بالكلية “النمط” ، 

ات�سال جيدة.
24. 4  مهــام املر�سـد الأكادميـــي:

تتلخ�س مهام املر�صد الأكادميي يف:
اأ   .   تقدمي امل�سورة فيما يتعلق باأداء الطالب وم�ستواه العلمي يف خمتلف املقررات الدرا�سية. 

ب .   معاونة الطالب يف عملية االإعداد والتخطيط مل�ستقبله العلمي. 
جـ .   توجيه الطالب اإىل الطريق الذي يوؤدي اإىل تفوقه. 
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توفري املعلومات التي ت�ساعد الطالب على اختيار التخ�س�ض املنا�سب.  د .  
طرح احللول التي متكن الطالب من التغلب على م�ساكله باأنواعها كافة.  هـ .   

وتعريفه   ، بها  االلتزام  على  وحثه   ، بالطالب  تتعلق  التي  واالأنظمة  والقواعد  القوانني  �سرح      . و 
مب�سوؤولياته، وواجباته على �سعيد �سلوكه داخل الكلية اأو على �سعيد متطلبات النجاح يف املواد 

الدرا�سية.
اإطالع الطالب، وب�سكل م�ستمر، على التعليمات التي ت�سدرها الكلية واخلا�سة به وتف�سريها. ز .    

اإذ يرتتب على ذلك ف�سله اأكادمييًا من  الطالب بخطورة تدين معدله الرتاكمي عن1.5   تنبيه  ح .   
الكلية.

االإنذار االأكادميي  خالل الف�سلني  من  والتخل�ض  �سرورة  رفع املعدل  اإىل  الطالب  توجيه  ط.   
التاليني على االإنذار. 

اإعالم الطالب باإمكانية اإعادة ت�سجيل ودرا�سة مادة كان قد اأكمل متطلبات النجاح فيها بغية  ي .  
رفع معدله.

تقدمه يف الف�سول وخماطبة اأ�ساتذته لتقدمي  للمر�سح ومدى  متابعة االأداء االأكادميي  ك.   
مالحظاتهم حول م�ستوى اأدائه يف املقررات والوقوف على جوانب تق�سريه اأو �سعفه.

ا�ستدعاء الطالب ولفت انتباهه حول �سعف اأدائه االأكادميي. ل .  
للم�ساكل التي تواجهه وبخا�سة ما يوؤثر منها على اأدائه  املنا�سبة  احللول  نحو  الطالب  توجيه  م .  

االأكادميي.
تب�سري الطالب بالتخ�س�سات العلمية املتاحة وخ�سائ�سها ومتطلبات االلتحاق بها و�سروط  ن .  

منح درجه البكالوريو�ض فيها، ونوعية الوظائف املتعلقة بكل تخ�س�ض منها.
�سرح بنود اخلطة الدرا�سية للمر�سحني والرد على اأ�سئلتهم اأو ا�ستف�ساراتهم وم�ساعدتهم على  �ض.  

حتقيق متطلباتها.
م�ساعدة الطالب على التعرف على ميولهم وا�ستعداداتهم وقدراتهم و�سمات �سخ�سياتهم  ع .  

ومهاراتهم املتعلقة بالعمل املنا�سب ليتمكنوا من جتنب االختيار اخلاطئ للتخ�س�سات.
م�ساعدة الطالب املتعرثين يف بع�ض املواد الدرا�سية على رفع م�ستوياتهم. ف .  

الختيار  وتوجيههم  وتب�سريهم  الدرا�سة بالكلية،  مع  التكيف  على  اجلدد  الطالب  م�ساعدة  �ض.  
رغباتهم  مع  وتتوافق  الذاتية  واإمكانياتهم  قدراتهم  التي تالئم  املنا�سبة  التخ�س�سات 

ال�سخ�سية، وتزويدهم بدليل الطالب والن�سرات االإر�سادية.
رعاية الطالب املتفوقني وم�ساعدتهم وت�سجيعهم وحتفيزهم على موا�سلة هذا التفوق. ق .   

معاونة الطالب املتعرثين على جتاوز عرثاتهم وحتقيق النجاح املن�سود. ر  .   
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24. 5  توا�سل الطالب مع ال�سوؤون الأكادميية بالكلية من خالل املر�سد الأكادميي:
يتم توا�سل الطالب مع ال�سوؤون االأكادميية من خالل املر�سد االأكادميي امل�سوؤول عنه. واملر�سد االأكادميى 
هو اأحد االأ�ساتذة اأع�ساء هيئة التدري�ض الذى يتم حتديده من قبل جلنة �سوؤون الطالب بالكلية. وتقوم اللجنة 
بتحديد جمموعة الطالب امل�سوؤول عنهم كل مر�سد اأكادميي وت�سلمه ك�سفًا باأ�سمائهم حتى يت�سنى له اإعالم 
الطالب مبواعيد اللقاءات االإر�سادية وال�ساعات املكتبية التى يتواجد فيها. لذلك يجب على الطالب اأن يحر�ض 

على اللجوء للمر�سد االأكادميي عند مواجهته اأيَّ م�سكلة، االأمر الذى يقت�سى من الطالب اأن:
اأ   .    يحر�ض على ح�سور مواعيد اللقاءات التى يحددها مر�سده االأكادميي.

ب .   يناق�ض مر�سده االأكادميى فى كل ما يهم م�ستقبله االأكادميي.
جـ .   ي�ستمع وي�سغى اإىل كل ن�سائح مر�سده االأكادميي.
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25.    اخلطط الدرا�سية لنيل درجة البكالوريو�ض يف الأق�سام الأكادميية
25 . 1 متهيــــد

باحلداثة  مت�سفة  االأكادميية  خططها  تكون  اأن  على  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  حر�ست  لقد 
واملعا�سرة من ناحية، واأن تكون على درجة عالية من التكامل والتجديد من ناحية اأخرى، لذلك فقد ا�ستعانت 
جمموعة  ر�سخت  حتى  وتوا�سل  بجد  عملت  التى  اخلا�سة  اللجان  و�سكلت  االأ�ساتذة،  اأعالم  من  مبجموعة 

اخلطط االأكادميية التى �ستطبق فى الكلية فى التخ�س�سات كافة.
كما اأعدت الكلية لهذا الغر�ض نظاما لالإر�ساد االأكادميي يعمل على توجيه الطالب بال�سكل ال�سحيح 
املخرجات اخلا�سة باخلطة،  نوعية جيدة من  ي�سمن احلفاظ على  االأكادميية، مبا  تنفيذ اخلطة  اأثناء  فى 
حيث ميكن للطالب اأن يح�سل على الن�سائح االأكادميية من اأ�ساتذة الكلية فيما يتعلق باملقررات املطروحة 

ومتطلباتها ال�سابقة وكيفية االرتفاع مب�ستواه، وفقا للخطة الدرا�سية من بدايتها اإىل مرحلة التخرج.
وفيما يلى اخلطط املعتمدة ملختلف االأق�سام العلمية. ويجب على كل طالب اأن يعلم اأن هذه اخلطط هى 

م�سار حياته الدرا�سية لل�سنوات القادمة، وهى خارطة الطريق التى �سي�سري على هداها.
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25 . 2  اخلطط الدرا�سية لالأق�سام الأكادميية وتوزيعها على الف�سول الدرا�سية 
25 . 2 . 1 ق�سم القانون

 LAW DEPARTM ENT

متطلبات التخرج
تتكون املتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريو�ض يف القانون من 120 �ساعة مكت�سبة موزعة كالتايل:

1.   ال�صاعات املكت�صبة للمتطلبات العامة )51(
اأ   .   متطلبات عامة اإجبارية )47(
ب .   متطلبات عامة اختيارية )4(

2 .   ال�صاعات املكت�صبة ملتطلبات التخ�ص�س )69(
اأ   .  ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االإجبارية )60(
ب .  ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االختيارية )9(
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 اأوًل : املتطلبات العامــة (51) �ساعــــة مكت�سبــــة 
املتطلبات العامة الإجبارية (47) �ساعة مكت�سبة 

1 -  يجب على الطالب اجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون اأن حُتت�سب له �ساعات مكت�سبة

Course Nameا�ســـــــم املقــــــــــرررقم املقررم
ال�ساعات 
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabic Language3اللغة العربية12501112
ال يوجدEnglish Language (1)3اللغة االإنكليزية )1(22501102
English Language (2)32501102اللغة االإنكليزية )2(32501202

ال يوجدIslamic Culture3الثقافة االإ�سالمية42501111
ال يوجدPrinciples of Law3مبادئ القانون52502101
ال يوجدPrinciples of Management3مبادئ االإدارة62503101
ال يوجدCritical Thinking & Problem Solving3التفكري الناقد وحل امل�سكالت72501210
ال يوجدHistory of Qatar2تاريــــــخ قطـــــــــــر 82501137
ال يوجدPrinciples of International Relations2مبادئ العالقات الدولية92507102

ال يوجدPhysical Education & Health3الرتبية البدنية وال�سحة102501140
ال يوجدCommunication Skills2مهارات االت�سال112501115
ال يوجدIntroduction to Political Science2مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية122507101
ال يوجدInformation Technology Fundamentals2اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات132505104
ال يوجد-Research Methodsطرق البحث العلمي1 142501114
ال يوجدMilitary Geography3اجلغرافيــــا الع�سكريــــــــة152501401
ال يوجدMilitary History3 التاريخ الع�سكري162501402
ال يوجدMilitary Leadership3القيادة الع�سكريــــــة172501403
ال يوجدContemporary Political & Strategic Issues3ق�سايا �سيا�سيـه واإ�ستـراتيجيـــة معا�سـره182501404

47اجمايل عدد ال�ساعات
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املتطلبات العامة الختيارية (4) �ساعـــات مكت�سبــــة
اأ –  املجموعة الأوىل : (ال�سالم واحل�سارة والفل�سفة)

 (Islam Civilization & Philosophy) 

 

  يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة

ال�ساعات Course Nameا�ســـــــم املقــــــــرررقم املقررم
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدIslam & Contemporary Issues2الإ�صالم والق�صايا املعا�صرة2501124  1

ال يوجدContemporary Arab History2التاريخ العربي املعا�صر2501175  2

ال يوجدArabic Islamic Civilization2  احل�صارة العربية  الإ�صالمية2501125  3

ال يوجدIntroduction to Philosophy2  مدخل اإىل الفل�صفة42501160
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ب – املجموعة الثانية: (الإن�سانيات والعلوم الجتماعية)
  Humanities and Social Sciences  

يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة

رقــــــم م
Course Nameا�سم املقرراملقــــرر

ال�ساعات 
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabian Gulf Society 2جمتمع اخلليج العربي12501150

Personality and ال�سخ�سية وال�سلوك االجتماعي22501122
Social Behaviour

ال يوجد2

ال يوجدHuman Rights2   حقوق االإن�سان 32502115

ال يوجدForeign Languages2  لغات اأجنبية 42501165
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ثانيًا : متطلبات التخ�س�ض (69) �ساعة  مكت�سبة 
اأ  -  املتطلبــات الإجباريــة (60) �ساعـة مكت�سبـة

املتطلبات 
ال�سابقــة

ال�ساعات 
املكت�سبة Course Name ا�سم املقرر رقم 

املقرر
2502101 3 Sources of Obligations م�سادر االلتزام 2502102
2502101 3 Public International Law القانون الدويل العام 2502103

2502101 3 Constitutional Law  القانون الد�ستوري 2502105

2502101 3 Criminal Law (General Theory) القانون اجلنائي )الق�سم العام( 2502106

2502101 3 Commercial Law القانون التجاري 2502201

2502101 3 Administrative Law القانون االإداري 2502202

2502106 3 Criminal Law (Crimes Against 
Persons and Properties) القانون اجلنائي )الق�سم اخلا�ض( 2502204

2502102 3 Effects of Obligations اأحكام االلتزام 2502205

2502205 3 Law of Civil & Commercial 
Procedures  قانون املرافعات املدنية والتجارية 2502315

ليوجد 3 Family Law قانون االأ�سرة 2502302

2502102 3 Civil Contracts (1) العقود املدنية )1( 2502303

2502202 3 Administrative Judiciary الق�ساء االإداري 2502305

ل يوجد 3 Foundations of Islamic 
Jurisprudence اأ�سول الفقه االإ�سالمي 2502203

2502102 3 Real Rights احلقوق العينية االأ�سلية 2502311

2502201 3 Corporate Law of 
Commercial Companies قانون ال�سركات 2502306

2502315 3  Enforcement التنفيذ 2502411

2502102 3 Private International Law القانـــون الدولــي اخلــا�ض 2502402

2502204 3 Criminal Procedures Law قانون االإجراءات اجلنائية 2502403

2502102 3 Real and Personal Securities التاأمينــات ال�سخ�سيـــة والعينيـــة 2502404
2502201 3 Commercial Papers & 

Banking Operations االأوراق التجارية وعمليات البنوك 2502309

60 اجمالـــي عــــدد ال�ساعـــات
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ب. املتطلبات الختيارية (9 �ساعة مكت�سبة)

املتطلبات 
ال�سابقــــة

عــــــــــدد 
ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

ل يوجد 3 Principles of Economics مبادئ االقت�ساد 2501211

ل يوجد 3 Environmental Law قانون البيئة 2502109

2502201 3 Maritime and Air Law القانون البحري واجلوي 2502307

2502101 3 Public Finance and Tax 
Legislatian

املالية العامة والت�سريع 
ال�سريبي  2502206

ل يوجد 3 Criminology and 
Punishment االإجرام والعقاب 2502107

2502201 3 International Trade Law قانون التجارة الدولية 2502308

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

2502201 3 Intellectual Property 
Rights حقوق امللكية الفكرية 2502313

2502103 3 International 
Humanitarian Law القانون الدويل االإن�ساين 2502314

2502102 3 Labour Law قانون العمل 2502304

2502103 3 International Organizations املنظمات الدولية 2502209

2502201 3 International 
Commercial Arbitration التحكيم التجاري الدويل 2502407

2502315 3 Moot Court املحكمة ال�سورية 2502415
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ثالثًا : اخلطة الدرا�سية موزعة على الف�سول الدرا�سية
ال�سنــــــة الأولــــــى

ف�سـل الربيــع

 

ف�سل ال�سيف 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

3 English Language (1) اللغة االإجنليزية )1( 2501102

3 Principles of Management مبادئ االإدارة 2503101

3 Physical Education & Health الرتبية البدنية وال�سحة 2501140

3 Principle of Law مبادئ القانون 2502101

2  Introduction to Political
Science

مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية 2507101

14 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

-  Research Methods طرق البحث العلمي  2501114

2  Principles of International
Relations

مبادئ العالقات الدولية 2507102

3 Information Technology 
Fundamentals

اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات 2505104

5 اإجمايل عدد ال�ساعات
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ال�سنة الثانية
ف�سل اخلريف 

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف

عدد 
ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــــــم املقـــــــــــــــرر رقم املقرر

3 English Language (2) اللغة االإجنليزية )2( 2501202
3 Sources of Obligations م�سادر االلتزام 2502102
3 Arabic Language اللغة العربية 2501112
3 Criminal Law (General Theory) القانون اجلنائي )الق�سم العام( 2502106
3 Family Law قانون االأ�سرة 2502302

15 اإجمايل عدد ال�ساعات

عدد 
ال�ساعات Course Name ا�ســـــــم املقــــــــرر رقم املقرر

3 Critical Thinking and Problem Solving التفكري الناقد وحل امل�سكالت 2501210

3  Constitutional Law القانون الد�ستوري  2502105

3 Commercial Law القانون التجاري 2502201
3 Effects of Obligations اأحكام االلتزام 2502205
2 Communication Skills مهارات االت�سال 2501115
3 Elective Course (Department  Requirement) مقرراختياري )متطلبات ق�سم(

17 اإجمالـــــي عـــــــدد ال�ساعات

عدد Course Nameا�ســـــــم املقــــــــرررقم املقرر
ال�ساعات

مقرراختياري )متطلبات 
ق�صـــــــم (

 Elective Course (Department
Requirement)3

3اإجمايل عدد ال�ساعات
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ال�سنة الثالثة
ف�سل اخلريف

ف�سل الربيع

 
ف�سل ال�سيف

عدد 
ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــم املقـــــــــرر رقم املقرر

3 Foundations of Islamic Jurisprudence اأ�سول الفقه االإ�سالمي 2502203
3 Corporate Law of Commercial Companies قانون ال�سركات 2502306
3 Administrative Law القانون االإداري 2502202
2 Modern and Contemporary History of Qatar تاريخ قطر  احلديث واملعا�سر 2501117
3 Civil Contracts (1) العقود املدنية )1( 2502303
3 Islamic Culture الثقافة االإ�سالمية 2501111

17 اإجمالــــــــي عـــــــدد ال�ساعــــــات

عدد 
ال�ساعات Course Name ا�سم املقرر رقم املقرر

3 Public International Law القانون الدويل العام 2502103
3 Law of Civil and Commercial Procedures قانون املرافعات املدنية والتجارية   2502315
3 Real Rights احلقوق العينية االأ�سلية 2502311
3 Criminal Law (Crimes Against 

Persons and Properties) القانون اجلنائي )الق�سم اخلا�ض( 2502204

3 Commercial Papers and Banking Operations االأوراق التجارية وعمليات البنوك 2502309
2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الأوىل

17 اإجمالــــــي عــــــــدد ال�ساعـــــــات

عدد Course Nameا�ســـــــــــــم املقـــــــــــرررقم املقرر
ال�ساعات

 Elective Course (Departmentمقرر اختياري )متطلبات ق�صم(
Requirements)3

2مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الثانية
5اإجمالـــــــي عــــــــدد ال�ساعـــــــــات
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ال�سنة الرابعة
ف�سل اخلريف

ف�سل الربيع

ف�سل ال�سيف

ف�سل اخلريف

عدد Course Nameا�ســــــــــــم املقــــــــــرررقم املقرر
ال�ساعات

Administrative Judiciary3الق�ساء االإداري2502305
Criminal Procedures Law3قانون االإجراءات اجلنائية2502403
Private International Law3القانون الدويل اخلا�ض2502402
Enforcement3التنفيــــــــذ2502411
Real  and Personal Securities3التاأمينات ال�سخ�سية والعينية2502404

15اإجمالـي عـدد ال�ساعــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــم املقـــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــررات ع�سكريـــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــــــم املقــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــررات ع�سكريـــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــــــم املقــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــررات ع�سكريـــــــــــــــة 
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25 . 2 . 2 ق�سم الإدارة

MANAGEMENT DEPARTMENT

25 . 2 . 2 . 1 تخ�س�ض اإدارة
متطلبــات التخــــرج :

تتكون املتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريو�ض يف االإدارة من 120 �ساعة مكت�سبة موزعة كالتايل:
1 .    ال�صاعات املكت�صبة للمتطلبات العامة )51(

اأ    .    متطلبات عامة اإجبارية )47(
ب .    متطلبات عامة اختيارية )4(

2.      ال�صاعات املكت�صبة ملتطلبات التخ�ص�س )69(
اأ   .    ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االإجبارية )60(
ب .    ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االختيارية )9(
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اأوًل : املتطلبــــات العامــــة (51) �ساعـــــة مكت�سبــــة
اأ. املتطلبات العامة الإجبارية (47) �ساعة مكت�سبة 

Course Nameا�ســـــــم املقــــــــــرررقم املقررم
ال�ساعات 
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabic Language3اللغة العربية12501112
ال يوجدEnglish Language (1)3اللغة االإنكليزية )1(22501102
English Language (2)32501102اللغة االإنكليزية )2(32501202

ال يوجدIslamic Culture3الثقافة االإ�سالمية42501111
ال يوجدPrinciples of Law3مبادئ القانون52502101
ال يوجدPrinciples of Management3مبادئ االإدارة62503101
ال يوجدCritical Thinking & Problem Solving3التفكري الناقد وحل امل�سكالت72501210
ال يوجدHistory of Qatar2تاريـــخ  قطــــر 82501137
ال يوجدPrinciples of International Relations2مبادئ العالقات الدولية92507102

ال يوجدPhysical Education & Health3الرتبية البدنية وال�سحية102501140
ال يوجدCommunication Skills2مهارات االت�سال112501115
ال يوجدIntroduction to Political Science2مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية122507101
ال يوجدInformation Technology Fundamentals3اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات132505104
ال يوجد-Research Methodsطرق البحث العلمي1 142501114
ال يوجدMilitary Geography3اجلغرافيــــا الع�سكريــــــــة152501401
ال يوجدMilitary History3 التاأريخ الع�سكري162501402
ال يوجدMilitary Leadership3القيادة الع�سكريــــــة172501403
ال يوجدContemporary Political & Strategic Issues3ق�سايا �سيا�سيـه واإ�ستـراتيجيـــة معا�سـره182501404

47اجمايل عدد ال�ساعات

1 -  يجب على الطالب اجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون اأن حُتت�سب له �ساعات مكت�سبة
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املتطلبات العامة الختيارية (4) �ساعـــات مكت�سبــــة
اأ –  املجموعة الأوىل : (الإ�سالم واحل�سارة والفل�سفة)

 (Islam Civilization & Philosophy) 

 

  يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة

ال�ساعات Course Nameا�ســـــــم املقــــــــرررقم املقررم
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدIslam & Contemporary Issues2الإ�صالم والق�صايا املعا�صرة2501124  1

ال يوجدContemporary Arab History2التاريخ العربي املعا�صر2501175  2

ال يوجدArabic Islamic Civilization2  احل�صارة العربية  الإ�صالمية2501125  3

ال يوجدIntroduction to Philosophy2  مدخل اإىل الفل�صفة42501160
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ب – املجموعة الثانية: (الإن�سانيات والعلوم الجتماعية)
  Humanities and Social Sciences  

يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة

رقــــــم م
Course Nameا�سم املقرراملقــــرر

ال�ساعات 
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabian Gulf Society 2جمتمع اخلليج العربي12501150

Personality and ال�سخ�سية وال�سلوك االجتماعي22501122
Social Behaviour

ال يوجد2

ال يوجدHuman Rights2   حقوق االإن�سان 32502115

ال يوجدForeign Languages2  لغات اأجنبية 42501165
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 ثانيًا : متطلبات التخ�س�ض (69) �ساعة مكت�سبة : 
املتطلبات الجبارية (60) �ساعة مكت�سبة:

املتطلبات 
ال�سابقة

ال�ساعات 
املكت�سبة Course Name ا�ســـم املقـــرر رقم 

املقرر
ل يوجد 3 Mathematics ريا�سيات  2501109
ل يوجد 3 Financial Accounting املحا�سبة املالية 2504102
2503101 3 Principles of Finance مبادئ املالية 2503107
2503101 3 Principles of Marketing مبادئ الت�سويق 2503105
2502101 3 Administrative Law القانون االداري 2502202
2503101 3 Introduction to Management Information Systems مقدمة يف نظم املعلومات الدارية 2503311
2501109 3 Statistics اح�ساء 2501209
2503101 3 Organizational Behaviour ال�سلوك التنظيمي 2503103
ل يوجد 3 Microeconomics االقت�ساد اجلزئي 2501212
2501105 3 Macroeconomics االقت�ساد الكلي 2501312
2503101 3 Logistics and Supply Chain Management ادارة االمداد و التجهيز 2503308
2504102 3 Managerial Accounting املحا�سبة االدارية 2504305
2503209
2503204
2503205

3 Strategic Management االدارة اال�سرتاتيجية 2503425

2503101 3 Human Resources Management اإدارة  املوارد الب�سرية 2503204
2503103 3 Organization Theory نظرية املنظمة 2503208
2503209
2503210
2503204
2503205

3  International Business
Management ادارة االعمال الدولية 2503412

2505114 3 Senior Project م�سروع تخرج 2503218
2503210 3 Total Quality Management ادارة اجلودة ال�ساملة 2503214
2503107 3 Financial Management ادارة مالية 2503209
2503101 3 Management Public Organistions ادارة املوؤ�س�سات العامة 2503211

60 اإجمايل عدد ال�ساعات
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املتطلبات الختيارية (9 �ساعة مكت�سبة)
املتطلبات 
ال�سابقـــة

عـدد 
ال�ساعات Course Name ا�ســــم املقــــــرر رقم املقرر

2503101 3 Crisis Management ادارة االأزمة 2503321
2503101 3 Project Management ادارة امل�ساريع 2503312
2503101 3 Knowledge Management ادارة املعرفة 2503313
2503101 3 Managing Organizational Change ادارة التغيري التنظيمي 2503220
2503107
2503209 3 Financial Markets اال�سواق املالية 2503226
2503205 3 Consumer Behaviour �سلوك امل�ستهلك 2503415
2503101 3 Negotiation Management ادارة التفاو�ض 2503325
2501212
2501221 3 Feasibility Studies درا�صات اجلدوى القت�صادية 2504410
2504102
2504305 3 Government Accounting حما�سبة حكومية 2504303
2503311 3 E-Business ادارة االعمال االلكرتونية 2503416
2503105 3 Marketing Management ادارة الت�سويق 2503205
2503101 3 Operation Management ادارة العمليات 2503428
2502101 3 Business Law القانون التجاري 2502101



- 55 -

رابعًا : اخلطة الدرا�سية موزعة على الف�سول الدرا�سية
ال�سنة الأوىل

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

3 English Language (1) اللغة االإجنليزية )1( 2501102

3 Principles of Management مبادئ االإدارة 2503101

3 Physical Education & Health الرتبية البدنية وال�سحة 2501140

3 Principle of Law مبادئ القانون 2502101

2  Introduction to Political
Science

مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية 2507101

14 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

-  Research Methods طرق البحث العلمي  2501114

2  Principles of International
Relations

مبادئ العالقات الدولية 2507102

3 Information Technology 
Fundamentals

اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات 2505104

4 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات
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ال�سنة الثانية
ف�سل اخلريف

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر
3 English Language (2) اللغة االإجنليزية )2( 2501102
3 Mathematics ريا�سيــــات 2501109
3 Arabic Language اللغة العربية 2501112
3 Organizational Behaviour ال�سلوك التنظيمي 2503103
3 Financial Accounting املحا�سبة املالية 2504102

15 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــم املقـــــــرر رقم املقرر
3  Administrative Law القانون االإداري 2502201
3 Critical Thinking and Problem Solving التفكري الناقد وحل امل�سكالت 2501210
3 Statistics اإح�ساء 2501209
3 Principles of Finance مبادئ املالية 2503107
3 Microeconomics االقت�ساد اجلزئي 2501212
2 Communication Skills مهارات االت�سال 2501115

17 اإجمايل عدد ال�ساعات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســــــــم املقـــــــــرررقـم املقـرر

Principles of Marketing3مبادئ الت�سويق2503105

3اإجمايل عدد ال�ساعات
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ال�سنة الثالثة
ف�سل اخلريف

 

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف

عدد 
ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــم املقــــــــــــرر رقم املقرر

3 Macroeconomics االقت�ساد الكلي 2501312
3 Introduction to Management Information Systems ( MIS) مقدمة يف نظم املعلومات االإدارية 2503311
3 Financial Management اإدارة مالية 2503209
2 History of Qatar تاريـــــخ  قطــــر 2501137
3 Human Resources Management  (HRM) اإدارة املوارد الب�سرية 2503204
3 Islamic Culture الثقافة االإ�سالمية 2501111

17 اإجمايل عدد ال�ساعات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــم املقـــــــــــرر رقم املقرر
3 Logistic and Supply Chain Management اإدارة االإمداد والتجهيز 2503308
3 Organization Theory نظرية املنظمة 2503208
3 Managerial Accounting املحا�سبة االإدارية 2504305
3 Managin Public Organisations اإدارة املوؤ�س�سات العامة 2503211
3 Elective Course (Department Requirements) مقرر اختياري )متطلبات ق�سم(
2 مقرر اختياري (متطلبات عامة) املجموعة الأوىل

17 اإجمايل عدد ال�ساعات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�سم املقرررقم املقرر

3مقرر اختياري )متطلبات الق�سم(
2مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الثانية

5اإجمايل عدد ال�ساعات
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ال�سنة الرابعة
ف�سل اخلريف 

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف

 ف�سل اخلريف 

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســـــــــــم املقــــــــــرررقم املقرر

Strategic Management3االإدارة االإ�سرتاتيجية2503425

Total Quality Management (TQM)3اإدارة اجلودة ال�ساملة2503214

International Business Management3اإدارة االأعمال الدولية2503412

Senior Project3م�سروع تخرج2503218

3مقرر اختياري )متطلبات الق�سم(

15اإجمايل عدد ال�ساعات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 
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25 . 2 . 2 . 2  تخ�س�ض الإمداد والتجهيز
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

متطلبات التخرج 

تتكون املتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريو�ض يف اإدارة االإمداد والتجهيز  من 120 �ساعة مكت�سبة موزعة 
كالتايل:

1 .       ال�صاعات املكت�صبة للمتطلبات العامة )51(
اأ   .   متطلبات عامة اإجبارية )47(
ب .   متطلبات عامة اختيارية )4(

2 .        ال�صاعات املكت�صبة ملتطلبات التخ�ص�س )69(
اأ   .    ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االإجبارية )60(
ب .   ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االختيارية )9(
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اأوًل : املتطلبــــات العامــــة (51) �ساعـــــة مكت�سبــــة
اأ. املتطلبات العامة الإجبارية (47) �ساعة مكت�سبة 

Course Nameا�ســـــــم املقــــــــــرررقم املقررم
ال�ساعات 
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabic Language3اللغة العربية12501112
ال يوجدEnglish Language (1)3اللغة االإنكليزية )1(22501102
English Language (2)32501102اللغة االإنكليزية )2(32501202

ال يوجدIslamic Culture3الثقافة االإ�سالمية42501111
ال يوجدPrinciples of Law3مبادئ القانون52502101
ال يوجدPrinciples of Management3مبادئ االإدارة62503101
ال يوجدCritical Thinking & Problem Solving3التفكري الناقد وحل امل�سكالت72501210
ال يوجدHistory of Qatar2تاريـــخ  قطــــر 82501137
ال يوجدPrinciples of International Relations2مبادئ العالقات الدولية92507102

ال يوجدPhysical Education & Health3الرتبية البدنية وال�سحية102501140
ال يوجدCommunication Skills2مهارات االت�سال112501115
ال يوجدIntroduction to Political Science2مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية122507101
ال يوجدInformation Technology Fundamentals3اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات132505104
ال يوجد-Research Methodsطرق البحث العلمي1 142501114
ال يوجدMilitary Geography3اجلغرافيــــا الع�سكريــــــــة152501401
ال يوجدMilitary History3 التاأريخ الع�سكري162501402
ال يوجدMilitary Leadership3القيادة الع�سكريــــــة172501403
ال يوجدContemporary Political & Strategic Issues3ق�سايا �سيا�سيـه واإ�ستـراتيجيـــة معا�سـره182501404

47اجمايل عدد ال�ساعات

1 -  يجب على الطالب اجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون اأن حُتت�سب له �ساعات مكت�سبة
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املتطلبات العامة الختيارية (4) �ساعـــات مكت�سبــــة
اأ –  املجموعة الأوىل : (الإ�سالم واحل�سارة والفل�سفة)

 (Islam Civilization & Philosophy) 

 

  يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة

ال�ساعات Course Nameا�ســـــــم املقــــــــرررقم املقررم
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدIslam & Contemporary Issues2الإ�صالم والق�صايا املعا�صرة2501124  1

ال يوجدContemporary Arab History2التاريخ العربي املعا�صر2501175  2

ال يوجدArabic Islamic Civilization2  احل�صارة العربية  الإ�صالمية2501125  3

ال يوجدIntroduction to Philosophy2  مدخل اإىل الفل�صفة42501160
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ب – املجموعة الثانية: (الإن�سانيات والعلوم الجتماعية)
  Humanities and Social Sciences  

يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة

رقــــــم م
Course Nameا�سم املقرراملقــــرر

ال�ساعات 
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabian Gulf Society 2جمتمع اخلليج العربي12501150

Personality and ال�سخ�سية وال�سلوك االجتماعي22501122
Social Behaviour

ال يوجد2

ال يوجدHuman Rights2   حقوق االإن�سان 32502115

ال يوجدForeign Languages2  لغات اأجنبية 42501165
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 ثانيًا : متطلبات التخ�س�ض (69) �ساعة مكت�سبة : 
املتطلبات الجبارية (60) �ساعة مكت�سبة:

املتطلبات 
ال�سابقة

ال�ساعات 
املكت�سبة Course Name ا�ســـم املقـــرر رقم 

املقرر
ل يوجد 3 Mathematics ريا�سيات  2501109
ل يوجد 3 Financial Accounting املحا�سبة املالية 2504102
2503101 3 Principles of Finance مبادئ املالية 2503107
2503101 3 Principles of Marketing مبادئ الت�سويق 2503105
2503101 3 Total Quality Management ادارة اجلودة ال�ساملة 2503214
2503101 3 Introduction to Management Information Systems مقدمة يف نظم املعلومات الدارية 2503311
2501109 3 Statistics اح�ساء 2501209
2503101 3 Organizational Behaviour ال�سلوك التنظيمي 2503103
ل يوجد 3 Principles of Economics مبادىء االقت�ساد 2501211
2503101 3 Strategic Management االدارة اال�سرتاتيجية 2503425
2503101 3 Logistics and Supply Chain Management ادارة االمداد و التجهيز 2503308
2503101 3 Purchasing & Materials Management ادارة امل�سرتيات واملواد 2509311
2503101 3 Transportation & Distribution 

Management
ادارة النقل والتوزيع 2509322

2503101 3 Human Resources Management ادارة  املوارد الب�سرية 2503204
2503101 3 Packaging التعبئة والتغليف 2509321
2503101 3 Warehouses Management ادارة امل�ستودعات 2509323

2505114 3 Senior Project
م�سروع التخرج )مو�سوع 

بتخ�س�ض االمداد والتجهيز( 2503218

2503101
2502101 3 Contracts Management ادارة العقود 2509312

2503101 3 Operations Management ادارة العمليات 2509429
2503101
2503308 3 Hazardous Materials Management ادارة املواد اخلطرة 2509324

60 اإجمايل عدد ال�ساعات
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املتطلبات الختيارية (9 �ساعة مكت�سبة)
املتطلبات 
ال�سابقـــة

عـدد 
ال�ساعات Course Name ا�ســــم املقــــــرر رقم املقرر

2503101 3 Crisis Management ادارة االأزمة 2503321

2503101
2503308 3 International Logistics 

Management ادارة اللوج�ستيات الدولية 2509325

2503107 3 Cost Accounting حما�سبة التكاليف 2504415

2503101
2505104 3 Information Technology for 

Supply Chain  Management
تكنولوجيا املعلومات الإدارة 

�سل�سلة االإمداد 2509326

2503101
2503308
2509311

3 Emerging Trends in Supply 
Chain Management

االجتاهات احلديثة يف 
اإدارة �سل�سلة االإمداد 2509430

2503101 3 Negotiation Management ادارة التفاو�ض 2503325

2503101
2509311 3 Reverse Logistics Management اإدارة اللوج�صتيات العك�صية 2509431

2501209 3 Operations Research بحوث العمليات 2509432
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رابعًا : اخلطة الدرا�سية موزعة على الف�سول الدرا�سية
ال�سنة الأوىل

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

3 English Language (1) اللغة االإجنليزية )1( 2501102

3 Principles of Management مبادئ االإدارة 2503101

3 Physical Education & Health الرتبية البدنية وال�سحة 2501140

3 Principle of Law مبادئ القانون 2502101

2  Introduction to Political
Science

مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية 2507101

14 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

-  Research Methods طرق البحث العلمي  2501114

2  Principles of International
Relations

مبادئ العالقات الدولية 2507102

3 Information Technology 
Fundamentals

اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات 2505104

5 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات
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ال�سنة الثانية
ف�سل اخلريف

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر
3 English Language (2) اللغة االإجنليزية )2( 2501102
3 Mathematics ريا�سيــــات 2501109
3 Arabic Language اللغة العربية 2501112
3 Organizational Behaviour ال�سلوك التنظيمي 2503103
3 Financial Accounting املحا�سبة املالية 2504102

15 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــم املقـــــــرر رقم املقرر
3  Administrative Law القانون االإداري 2502201
3 Critical Thinking and Problem Solving التفكري الناقد وحل امل�سكالت 2501210
3 Statistics اإح�ساء 2501209
3 Principles of Finance مبادئ املالية 2503107
3 Microeconomics االقت�ساد اجلزئي 2501212
2 Communication Skills مهارات االت�سال 2501115

17 اإجمايل عدد ال�ساعات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســــــــم املقـــــــــرررقـم املقـرر

Principles of Marketing3مبادئ الت�سويق2503105

3اإجمايل عدد ال�ساعات
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ال�سنة الثالثة
ف�سل اخلريف

 

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف

عدد 
ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــم املقــــــــــــرر رقم املقرر

3 Logistic & Supply Chain Management اإدارة االإمداد والتجهيز 2503308
3 Introduction to Management Information Systems ( MIS) مقدمة يف نظم املعلومات االإدارية 2503311
2 Modern & Contemporary History of Qatar تاريخ قطر احلديث واملعا�سر 2501117
3 Purchasing & Materials Management اإدارة امل�سرتيات واملواد 2509311
3 Contracts Management اإدارة العقود 2509312
3 Islamic Culture الثقافة االإ�سالمية 2501208

17 اإجمايل عدد ال�ساعات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــم املقـــــــــــرر رقم املقرر
3 Packaging التعبئة والتغليف 2509321
3 Transportation & Distribution Management اإدارة النقل والتوزيع 2509322
3 Warehouses Management اإدارة امل�ستودعات 2509323
3 Hazardous Materials Management اإدارة املواد اخلطرة 2509324
3 Elective Course (Department Requirements) مقرر اختياري )متطلبات ق�سم(
2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة االأوىل

17 اإجمايل عدد ال�ساعات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�سم املقرررقم املقرر

3مقرر اختياري )متطلبات الق�سم(
2مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الثانية

5اإجمايل عدد ال�ساعات
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ال�سنة الرابعة
ف�سل اخلريف 

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف

 ف�سل اخلريف 

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســـــــــــم املقــــــــــرررقم املقرر

Operations Management3اإدارة العمليات2509429

Total Quality Management (TQM)3اإدارة اجلودة ال�ساملة2503214

Strategic Management3االإدارة اال�سرتاتيجية2503425

Senior Project3م�سروع التخرج2503218

مقرر اختياري )متطلبات 
الق�سم(

Elective Course (Department 
Requirements)3

15اإجمايل عدد ال�ساعات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 
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25 . 2 . 3 ق�سم املحا�سبة
ACCOUNTING DEPARTMENT

متطلبات التخرج 

تتكون املتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريو�ض يف املحا�سبة من 120 �ساعة مكت�سبة موزعة كالتايل:
1 .       ال�صاعات املكت�صبة للمتطلبات العامة )51(

اأ   .   متطلبات عامة اإجبارية )47(
ب .   متطلبات عامة اختيارية )4(

2 .        ال�صاعات املكت�صبة ملتطلبات التخ�ص�س )69(
اأ   .    ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االإجبارية )60(
ب .   ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االختيارية )9(
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اأوًل : املتطلبــات العامــــة (51) �ساعـــــة مكت�سبـــــة
اأ. املتطلبات العامة الإجبارية (47) �ساعة مكت�سبة 

1 -  يجب على الطالب اجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون اأن حُتت�سب له �ساعات مكت�سبة

Course Nameا�ســـــــم املقــــــــــرررقم املقررم
ال�ساعات 
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabic Language3اللغة العربية12501112
ال يوجدEnglish Language (1)3اللغة االإنكليزية )1(22501102
English Language (2)32501102اللغة االإنكليزية )2(32501202

ال يوجدIslamic Culture3الثقافة االإ�سالمية42501111
ال يوجدPrinciples of Law3مبادئ القانون52502101
ال يوجدPrinciples of Management3مبادئ االإدارة62503101
ال يوجدCritical Thinking & Problem Solving3التفكري الناقد وحل امل�سكالت72501210
ال يوجدHistory of Qatar2تاريـــخ  قطــــر 82501137
ال يوجدPrinciples of International Relations2مبادئ العالقات الدولية92507102

ال يوجدPhysical Education & Health3الرتبية البدنية وال�سحية102501140
ال يوجدCommunication Skills2مهارات االت�سال112501115
ال يوجدIntroduction to Political Science2مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية122507101
ال يوجدInformation Technology Fundamentals3اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات132505104
ال يوجد-Research Methodsطرق البحث العلمي1 142501114
ال يوجدMilitary Geography3اجلغرافيــــا الع�سكريــــــــة152501401
ال يوجدMilitary History3 التاأريخ الع�سكري162501402
ال يوجدMilitary Leadership3القيادة الع�سكريــــــة172501403
ال يوجدContemporary Political & Strategic Issues3ق�سايا �سيا�سيـه واإ�ستـراتيجيـــة معا�سـره182501404

47اجمايل عدد ال�ساعات
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ب.    املتطلبات العامة الختيارية (4) �ساعات مكت�سبة
 املجموعة الأوىل: (الإ�سالم والفل�سفة واحل�سارة)

(Islam Civilization & Philosophy)

 
  يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة

ال�ساعات Course Nameا�ســـــــم املقــــــــرررقم املقررم
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدIslam & Contemporary Issues2الإ�صالم والق�صايا املعا�صرة2501124  1

ال يوجدContemporary Arab History2التاريخ العربي املعا�صر2501175  2

ال يوجدArabic Islamic Civilization2  احل�صارة العربية  الإ�صالمية2501125  3

ال يوجدIntroduction to Philosophy2  مدخل اإىل الفل�صفة42501160
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املجموعة الثانية: (الإن�سانيــات والعلــوم الجتماعيـــة)
Humanities & Social Sciences

يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة
ال�ساعات Course Nameا�ســــــــــــــم املقـــــــــــــرررقم املقررم

املكت�سبة
املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabian Gulf Society 2جمتمع اخلليج العربي12501150

ال يوجدPersonality & Social Behaviour2ال�سخ�سية وال�سلوك االجتماعي22501122

ال يوجدHuman Rights2   حقوق االإن�سان 32502115

ال يوجدForeign Languages2  لغات اأجنبية 42501165
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ثانيًا : متطلبــات التخ�سـ�ض (69) �ساعــــة مكت�سبــــة 
اأ   .   املتطلبـــات الإجباريـــة (60) �ساعــــة مكت�سبــــة

ال�ساعات Course Nameا�سم املقرررقم املقرر
املكت�سبة

املتطلبات 
ال�سابقة

ل يوجدFinancial Accounting3املحا�سبة املالية2504102
ل يوجدMicroeconomics3االقت�ساد اجلزئي2501212
Macroeconomics32501212االقت�ساد الكلي2501312
Business Law32502101القانون التجاري2502201
ل يوجدMathematics3ريا�سيات 2501109
Organizational Behaviour32503101ال�سلوك التنظيمي2503103
Principles of Finance32503101مبادئ املالية2503107
Principles of Marketing32503101مبادئ الت�سويق2503105

مقدمة يف نظم املعلومات 2503311
االإداريـــــــة

Introduction to Management 
Information Systems32503101

Strategic Management32503101االإدارة االإ�سرتاتيجية2503425
2503105

Management Accounting32504102املحا�سبة االإدارية2504305
Intermediate Accounting (1)32504102املحا�سبة املتو�سطة )1(2504202
Intermediate Accounting (2)32504202املحا�سبة املتو�سطة )2(2504302
Government Accounting32504102حما�سبة حكومية2504303
Cost Accounting (1)32504302حما�سبة تكاليف )1(2504304
Auditing (1)32504302تدقيق ح�سابات )1(2504306
Financial Statements Analysis32504302حتليل القوائم املالية2504406
Statistics 32501109اإح�ساء 2501209
Accounting Information Systems32504102نظم املعلومات املحا�سبية2504307
Senior Project32504302م�سروع تخرج2504412

60اإجمايل عدد ال�ساعات
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ب .    املتطلبات الختيارية (9 �ساعة مكت�سبة)

ال�ساعات Course Nameا�سم املقرررقم املقرر
املكت�سبة

املتطلبات 
ال�سابقة

International Accounting32504302حما�سبة دولية2504407
Petroleum Accounting32504302حما�سبة برتول2504408
Tax Accounting32504302حما�سبة �سرائب2504409
Cost Accounting (2)32504304حما�سبة تكاليف )2(2504413
Advanced Accounting32504302حما�سبة متقدمة2504404
Feasibility Studies32504305درا�سات اجلدوى االقت�سادية2504410
Auditing (2)32504306تدقيق ح�سابات )2(2504402
Zakat  Accounting32504102حما�سبة الزكاة2504414
Accounting Theory32504302النظرية املحا�سبية2504411
Contemporary Accounting Topics32504302مو�سوعات حما�سبية معا�سرة2504405
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رابعًا : اخلطة الدرا�سية موزعة على الف�سول الدرا�سية 
ال�سنة الأوىل

ف�سل الربيع

 

ف�سل ال�سيف

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

3 English Language (1) اللغة االإجنليزية )1( 2501102

3 Principles of Management مبادئ االإدارة 2503101

3 Physical Education & Health الرتبية البدنية  وال�سحية 2501140

3 Principle of Law مبادئ القانون 2502101

2 Introduction to Political 
Science

مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية 2507101

14 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

-  Research Methods طرق البحث العلمي  2501114

2  Principles of International
Relations

مبادئ العالقات الدولية 2507102

3 Information Technology 
Fundamentals

اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات 2505104

5 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات
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ال�سنة الثانية

ف�سل اخلريف

 

ف�سل الربيع

 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

3 English Language (2) اللغة االإجنليزية )2( 2501102

3 Mathematics ريا�سيــــات 2501109

3 Arabic Language اللغة العربية 2501112

3 Organizational Behaviour ال�سلوك التنظيمي 2503103

3 Financial Accounting املحا�سبة املالية 2504102

15 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســــــــــــم املقـــــــــــــرررقم املقرر

Principles of Finance3مبادئ املالية2503107

Critical Thinking and Problem Solving3التفكري الناقد وحل امل�سكالت2501210

Statistics اإح�ساء2501209
3

Microeconomics3االقت�ساد  اجلزئي2501212

Communication Skills2مهارات االت�سال2501115

Intermediate Accounting (1)3املحا�سبة املتو�سطة )1(2504202

17اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات
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ف�سل ال�سيف

ال�سنة الثالثة
ف�سل اخلريف

 

ف�سل الربيع

 

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�سم املقرررقم املقرر

Government Accounting3حما�سبة حكومية2504303

3اإجمالــــــــــي عــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســـــــــــم املقـــــــــــرررقم املقرر

Macroeconomics3االقت�ساد الكلي2501312
Introduction to Management  Information Systems3مقدمة يف نظم املعلومات االإدارية2503311
Intermediate Accounting (2)3املحا�سبة املتو�سطة )2(2504302
Cost Accounting (1)3حما�سبة تكاليف )1(2504304
History of Qatar2تاريخ قطر2501137
Islamic Culture3الثقافة االإ�سالمية2501111

17اإجمالــــــــــــي عـــــــــــدد ال�ساعــــــــــــات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســــــــــــم املقـــــــــــرررقم املقرر

Business Law3القانون التجاري2502201
Auditing (1)3تدقيق ح�سابات )1(2504306
Management Accounting3املحا�سبة االإدارية2504305
Accounting Information Systems3نظم املعلومات املحا�سبية2504307

Elective Course (Department مقرر اختياري )متطلبات ق�سم(
Requirements)3

2مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة االأوىل 
17اإجمالــــــــــــي عـــــــــــدد ال�ساعــــــــــــات



- 82 -

ف�سل ال�سيف 

ال�سنة الرابعة

ف�سل اخلريف 

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�سم املقرررقم املقرر

Elective Course (Department Requirements)3مقرر اختياري )متطلبات ق�سم(
2مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الثانية

5اإجمالــــــــــــي عـــــــــــدد ال�ساعــــــــــــات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�سم املقرررقم املقرر

Strategic Management3االإدارة االإ�سرتاتيجية2503425
Financial Statements Analysis3حتليل القوائم املالية2504406
Senior Project3م�سروع تخرج2504412
Principles of Marketing3مبادئ الت�سويق2503105

Elective Course (Department Requirements)3مقرر اختياري )متطلبات ق�سم(
15اإجمالـــــــــــــــي عـــــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 
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ف�سل اخلريف 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 



- 84 -



- 85 -

25 . 2 . 4   ق�سم نظم معلومات احلا�سوب

    COMPUTER INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT

متطلبات التخرج

تتكون املتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريو�ض يف نظم معلومات احلا�سوب من 120 �ساعة مكت�سبة موزعة 
كالتايل:

1 .        ال�صاعات املكت�صبة للمتطلبات العامة )51(
اأ   .   متطلبات عامة اإجبارية )47(
ب .   متطلبات عامة اختيارية )4(

2 .       ال�صاعات املكت�صبة ملتطلبات التخ�ص�س )69(
اأ    .   ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االإجبارية )60(
ب .    ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االختيارية )9(
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اأول : املتطلبــــات العامـــــة (51) �ساعــــــة مكت�سبــــــة
اأ  .   املتطلبات العامة الإجبارية (47) �ساعة مكت�سبة 

Course Nameا�ســـــــم املقــــــــــرررقم املقررم
ال�ساعات 
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabic Language3اللغة العربية12501112
ال يوجدEnglish Language (1)3اللغة االإنكليزية )1(22501102
English Language (2)32501102اللغة االإنكليزية )2(32501202

ال يوجدIslamic Culture3الثقافة االإ�سالمية42501111
ال يوجدPrinciples of Law3مبادئ القانون52502101
ال يوجدPrinciples of Management3مبادئ االإدارة62503101
ال يوجدCritical Thinking & Problem Solving3التفكري الناقد وحل امل�سكالت72501210
ال يوجدHistory of Qatar2تاريـــخ  قطــــر 82501137
ال يوجدPrinciples of International Relations2مبادئ العالقات الدولية92507102

ال يوجدPhysical Education & Health3الرتبية البدنية وال�سحية102501140
ال يوجدCommunication Skills2مهارات االت�سال112501115
ال يوجدIntroduction to Political Science2مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية122507101
ال يوجدInformation Technology Fundamentals3اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات132505104
ال يوجد-Research Methodsطرق البحث العلمي1 142501114
ال يوجدMilitary Geography3اجلغرافيــــا الع�سكريــــــــة152501401
ال يوجدMilitary History3 التاأريخ الع�سكري162501402
ال يوجدMilitary Leadership3القيادة الع�سكريــــــة172501403
ال يوجدContemporary Political & Strategic Issues3ق�سايا �سيا�سيـه واإ�ستـراتيجيـــة معا�سـره182501404

47اجمايل عدد ال�ساعات

1 -  يجب على الطالب اجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون اأن حُتت�سب له �ساعات مكت�سبة
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املتطلبات العامة الختيارية (4) �ساعات مكت�سبة
املجموعة الأوىل : (الإ�ســــالم واحل�ســــارة والفل�سفــــة)

(Islam Civilization and Philosophy) 

  يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة

ال�ساعات Course Nameا�ســـــــم املقــــــــرررقم املقررم
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدIslam & Contemporary Issues2الإ�صالم والق�صايا املعا�صرة2501124  1

ال يوجدContemporary Arab History2التاريخ العربي املعا�صر2501175  2

ال يوجدArabic Islamic Civilization2  احل�صارة العربية  الإ�صالمية2501125  3

ال يوجدIntroduction to Philosophy2  مدخل اإىل الفل�صفة42501160
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 املجموعة الثانية: (الإن�سانيــات والعلـــوم الجتماعيـــة)
Humanities and Social Sciences

يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة
ال�ساعات Course Nameا�ســــــــــــــم املقـــــــــــــرررقم املقررم

املكت�سبة
املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabian Gulf Society 2جمتمع اخلليج العربي12501150

ال يوجدPersonality & Social Behaviour2ال�سخ�سية وال�سلوك االجتماعي22501122

ال يوجدHuman Rights2   حقوق االإن�سان 32502115

ال يوجدForeign Languages2  لغات اأجنبية 42501165
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ثانيًا : متطلبات التخ�س�ض (69) �ساعة مكت�سبة
املتطلبات الإجبارية (60) �ساعة مكت�سبة

املتطلبات 
ال�سابقة

ال�ساعات 
املكت�سبة Course Name ا�ســـــــــــــــم املقـــــــــــــــرر رقم املقرر

ل يوجد 3 Mathematics ريا�سيات  2501109
2501109 3 Statistics اح�ساء 2501209
2503101 3 Organizational Behavior ال�سلوك التنظيمي 2503103
2505102 3 Programming Concepts مبادئ الربجمة 2505221
ليوجــد 3 Financial Accounting املحا�سبة املالية 2505102
2505102 3 Computer Information Systems نظم املعلومات احلا�سوب 2505223
2505223 3 Information Technology Infrastructure بناء تكنولوجيا املعلومات 2505224
2505223 3 Security & Privacy of Information اأمن و خ�سو�سية املعلومات 2505231
2505223 3 System Analysis and Design حتليل وت�سميم النظم 2505311
2503103 3 Organization Theory نظرية املنظمة 2503208
2505223 3 Electronic Commerce التجارة االإلكرتونية 2505313
2505223 3 Fundamentals of Database Systems اأ�سا�سيات نظم قواعد البيانات 2505321
2505223 3 Information Networks �سبكات املعلومات 2505322
2505223 3 Enterprise Architecture بناء املوؤ�س�سات 2505401
2503103 3 Negotiation Management ادارة التفاو�ض 2503323
2505224 3 Datacenters Fundamentals اأ�سا�سيات مراكز البيانات 2505335
3212505 3 Web Services and Distributed Computing خدمات الوب و النظم املوزعة 2505487

4012505 3 IS Strategy, Management, and Acquisition
ا�سرتاتيجية، اإدارة واكت�ساب 

نظم املعلومات 2505489

2505311 3 Project Management in IS ادارة امل�ساريع يف نظم املعلومات 2505497
2505321 3 Senior Project م�سروع التخرج 2505499

60 اإجمالــــــــــــــي عــــــــــــــدد ال�ساعــــــــــــات
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املتطلبات الختيارية (9) �ساعة مكت�سبة

املتطلبات 
ال�سابــــق

ال�ساعات 
املكت�سبة Course Name ا�ســـــــــــم املقــــــــــرر رقم املقرر

ل يوجد 3 Principles of Economics مبادئ االقت�ساد 2501211

2502101 3 Administrative Law القانون االداري 2502202

2505102 3 Human-Computer Interaction تفاعل االن�سان مع احلا�سوب 2505233

2505102 3 Multimedia Systems النظم املتعددة الو�سائط 2505314

2505223 3 Business Process Management اإدارة العمليات التجارية 2505386

2505223 3 Enterprise Systems االأنظمة املوؤ�س�سية 2505421

2505221 3 Mobile Computing احلو�سبة باالأجهزة النقالة 2505423

2505225 3 Special Topic in Computer 
Information Systems

مقرر خا�ض يف نظم املعلومات 2505498

2505321 3 IT Audit & Controls املراقبة والتدقيق يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات 2505455
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ثالثًا : اخلطة الدرا�سية موزعة على الف�سول الدرا�سية 
ال�سنــــة الأولـــــى

ف�سل الربيع

 

ف�سل ال�سيف 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــم املقــــــــرر رقم املقرر

3 English Language (1) اللغة االإنكليزية )1( 2501102

3 Principles of Management مبادئ االإدارة 2503101

3 Physical Education & Health الرتبية البدنية وال�سحة 2501140

3 Principle of Law مبادئ القانون 2502101

2 Introduction to Political Science مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية 2507101

14 اإجمالـــــــــــــــي عـــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــم املقــــــــرر رقم املقرر

-  Research Methods طرق البحث العلمي  2501114

2 Principles of International Relations مبادئ العالقات الدولية 2507102

3 Information Techonology 
Fundamentals اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات 2505104

5 اإجمالـــــــــــــــي عـــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــــات
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ال�سنة الثانية

ف�سل اخلريف 

ف�سل الربيع

 

ف�سل ال�سيف

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــــــــم املقـــــــــــــــرر رقم املقرر
3 English Language (2) اللغة االإنكليزية )2( 2501202
3  Mathematics ريا�سيات  2501109
3 Arabic Language اللغة العربية 2501112
3 Organizational Behaviour ال�سلوك التنظيمي 2503103
3 Financial Accounting املحا�سبة املالية 2504102

15 اإجمالــــــــــــي عـــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــــم املقــــــــــــرر رقم املقرر
3 Programming Concepts مبادئ الربجمة 2505221
3 Critical Thinking & Problem Solving التفكري الناقد وحل امل�سكالت 2501210
3 Statistics اإح�ســــــــــــاء 2501209
3 Computer Information Systems نظم معلومات احلا�سوب 2505223
3 Information Technology Infrastructure بناء تكنولوجيا املعلومات 2505224
2 Communication Skills مهارات االت�سال 2501115

17 اإجمالــــــــــــي عـــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�سم املقرررقم املقرر

Security & Privacy of Information3اأمن و خ�سو�سية املعلومات2505231

3اإجمالــــــــــــي عـــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــات
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ال�سنة الثالثة
ف�سل اخلريف

ف�سل الربيع
 

ف�سل ال�سيف

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــم املقــــــــــرر رقم املقرر
3 Datacenters Fundamentals اأ�سا�سيات مراكز البيانات 2505335
3 System Analysis and Design حتليل وت�سميم النظم 2505311
3 Fundamentals of Database Systems اأ�سا�سيات نظم قواعد البيانات 2505321
2 History of Qatar تاريخ  قطر 2501137
3 Elective Course (Department Requirements) مقرر اختياري )متطلبات ق�سم(
3 Islamic Culture الثقافة االإ�سالمية 2501111

17 اإجمالــــــــــــي عـــــــــــدد ال�ساعـــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــــم املقــــــــــــرر رقم املقرر
3 Organization Theory نظرية املنظمة 2503208
3 Information Networks �سبكات املعلومات 2505322
3 Senior Project م�سروع التخرج 2505499
3 Project Management in IS ادارة امل�ساريع يف نظم املعلومات 2505497
3 Elective Course (Department Requirements) مقرر اختياري )متطلبات ق�سم(
2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الأوىل

17 اإجمالــــــــــــي عـــــــــــدد ال�ساعـــــــــــات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســـــــــــــــم املقـــــــــــــرررقم املقرر

Electronic Commerce3التجارة االإلكرتونية2505313
2مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الثانية

5اإجمالــــــــــــي عـــــــــــدد ال�ساعـــــــــــات
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ال�سنة الرابعة
ف�سل اخلريف

ف�سل الربيع

ف�سل ال�سيف

ف�سل اخلريف

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســــــــــــــم املقــــــــــــــرررقم املقرر

Negotation Management3اإدارة  التفاو�ض2503323

Web Services and Distributed Computing3خدمات الوب و النظم املوزعة2505487

ا�سرتاتيجية، اإدارة واكت�ساب 2505489
IS Strategy, Management, and Acquisition3نظم املعلومات

Enterprise Architecture3بناء املوؤ�س�سات2505401

3مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الثالثة

15اإجمـــــــــــايل عــــــــــــــدد ال�ساعــــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 
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25 . 2 . 5   ق�سم العالقات الدولية

INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT

متطلبات التخرج

تتكون املتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريو�ض يف العالقات الدولية من 120 �ساعة مكت�سبة 
موزعة كالتايل:

1.       ال�ساعات املكت�سبة للمتطلبات العامة )51(
اأ   .    متطلبات عامة اإجبارية )47(
ب .    متطلبات عامة اختيارية )4(

2.       ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض )69(
اأ   .   ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االإجبارية )60(
ب .   ال�ساعات املكت�سبة ملتطلبات التخ�س�ض االختيارية )9(
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اأول : املتطلبــــات العامـــــة (51) �ساعــــــة مكت�سبــــــة
اأ  .   املتطلبات العامة الإجبارية (47) �ساعة مكت�سبة 

 

1 -  يجب على الطالب اجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون اأن حُتت�سب له �ساعات مكت�سبة

Course Nameا�ســـــــم املقــــــــــرررقم املقررم
ال�ساعات 
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabic Language3اللغة العربية12501112
ال يوجدEnglish Language (1)3اللغة االإنكليزية )1(22501102
English Language (2)32501102اللغة االإنكليزية )2(32501202

ال يوجدIslamic Culture3الثقافة االإ�سالمية42501111
ال يوجدPrinciples of Law3مبادئ القانون52502101
ال يوجدPrinciples of Management3مبادئ االإدارة62503101
ال يوجدCritical Thinking & Problem Solving3التفكري الناقد وحل امل�سكالت72501210
ال يوجدHistory of Qatar2تاريـــخ  قطــــر 82501137
ال يوجدPrinciples of International Relations2مبادئ العالقات الدولية92507102

ال يوجدPhysical Education & Health3الرتبية البدنية وال�سحية102501140
ال يوجدCommunication Skills2مهارات االت�سال112501115
ال يوجدIntroduction to Political Science2مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية122507101
ال يوجدInformation Technology Fundamentals3اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات132505104
ال يوجد-Research Methodsطرق البحث العلمي1 142501114
ال يوجدMilitary Geography3اجلغرافيــــا الع�سكريــــــــة152501401
ال يوجدMilitary History3 التاأريخ الع�سكري162501402
ال يوجدMilitary Leadership3القيادة الع�سكريــــــة172501403
ال يوجدContemporary Political & Strategic Issues3ق�سايا �سيا�سيـه واإ�ستـراتيجيـــة معا�سـره182501404

47اجمايل عدد ال�ساعات
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ب .  املتطلبــات العامـــة الختيارية (4) �ساعـــات مكت�سبـــة
املجموعـة الأولـى: (الإ�ســــالم واحل�ســــارة والفل�سفــــة)

(Islam Civilization and Philosophy)

  يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة

ال�ساعات Course Nameا�ســـــــم املقــــــــرررقم املقررم
املكت�سبة

املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدIslam & Contemporary Issues2الإ�صالم والق�صايا املعا�صرة2501124  1

ال يوجدContemporary Arab History2التاريخ العربي املعا�صر2501175  2

ال يوجدArabic Islamic Civilization2  احل�صارة العربية  الإ�صالمية2501125  3

ال يوجدIntroduction to Philosophy2  مدخل اإىل الفل�صفة42501160



- 100 -

املجموعة الثانية: (الإن�سانيـــات والعلــوم الجتماعيـة)
Humanities and Social Sciences

يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه املجموعة
ال�ساعات Course Nameا�ســــــــــــــم املقـــــــــــــرررقم املقررم

املكت�سبة
املتطلب 
ال�سابق

ال يوجدArabian Gulf Society 2جمتمع اخلليج العربي12501150

ال يوجدPersonality & Social Behaviour2ال�سخ�سية وال�سلوك االجتماعي22501122

ال يوجدHuman Rights2   حقوق االإن�سان 32502115

ال يوجدForeign Languages2  لغات اأجنبية 42501165
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ثانيًا : متطلبات التخ�س�ض (69) �ساعة مكت�سبة :
املتطلبــــــــات الإجباريـــــــة (60) �ساعة مكت�سبة:

املتطلبات 
ال�سابقــة

ال�ساعات 
املكت�سبة Course Name ا�ســــــــــــم املقــــــــــــــرر رقم املقرر

2507102
2502103 3 International Peace and Security ال�سلم واالأمن الدوليان 2507105

2507102 3 History of International Relations تاريخ العالقات الدولية 2507103
2507101
2507102 3 Comparative Political Systems ُنُظم �سيا�سية مقارنة 2507107

2501111
2507101 3 Modern Islamic Political Thought

الفكر ال�سيا�سي االإ�سالمى 
املعا�سر 2507212

2507101 3 Introduction to Political Economy مقدمة فى االقت�ساد ال�سيا�سي 2507108
2507203 3  Intelligence and Foreign Policy اال�ستخبارات وال�سيا�سة اخلارجية 2507302
2507102 3 International Relations of the Middle East العالقات الدولية يف ال�سرق االأو�سط 2507205
2507107 3 Introduction to Foreign Policy مدخل فى ال�سيا�سة اخلارجية 2507203
2507107 3 Cooperation Council for Gulf Arab States جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 2507411
2507105 3 Regional Security Studies درا�سات اأمنية اإقليمية 2507312

2507203 3 Qatar’s Political System and Foreign Policy
النظام ال�سيا�سي لدولة قطر 

و�سيا�ستها اخلارجية 2507211

2507107 3 The American Political System النظام ال�سيا�سي االأمريكى 2507217
2507103 3 Theory of International Relations نظرية العالقات الدولية 2507207
2507107 3 European Union االحتاد االأوربى 2507405
2502101 3 Public International Law القانون الدوىل العام 2502103
2507102 3 Human ights in International Relations حقوق االإن�سان فى العالقات الدولية 2507216
2501208
2507207 3 Ethics in International Relations االأخالق فى العالقات الدولية 2507401

2507205 3 Arab-Israeli Conflict  ال�سراع العربي االإ�سرائيلي 2507413
2507107
2507207 3 International & Regional 

Organizations املنظمات الدولية واالإقليمية 2507202

2507211
2507312
2507205

3 Senior Project م�سروع التخرج 2507421

60 اإجمالـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــــات
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ب .  املتطلبات الختيارية (9 �ساعة مكت�سبة)

املتطلبات 
ال�سابقـــة

عدد 
ال�ساعات Course Name ا�سم املقرر رقم املقرر

2507102 3 Introduction to Diplomacy مقدمة يف الدبلوما�سية 2507111

2507101 3 The Concept of Politics in 
Islam

مفهوم ال�سيا�سة فى 
االإ�سالم 2507112

2507212 3 International Political Economy االقت�ساد ال�سيا�سي الدويل 2507304

2507203 3 The Foreign Policy of the 
United States of America

ال�سيا�سة اخلارجية 
للواليات املتحدة االأمريكية 2507310

2507105 3 Global Environmental Security االأمن البيئي العاملى 2507115

2507102 3 Media and International Relations االإعالم والعالقات الدولية 2507213

2507102
2502103 3 Conflicts and Negotiations النزاعات والتفاو�ض 2507215

2507102 3 Issues and Trends in 
Globalization

ق�سايا واجتاهات فى 
العوملة 2507402

2507101 3 Special Topic مو�سوع خا�ض 2507409



- 103 -

رابعًا : اخلطة الدرا�سية موزعة على الف�سول الدرا�سية
ال�سنة الأوىل

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

3 English Language (1) اللغة االإجنليزية )1( 2501102

3 Principles of Management مبادئ االإدارة 2503101

3 Physical Education & Health الرتبية البدنية وال�سحية 2501140

3 Principle of Law مبادئ القانون 2502101

2  Introduction to Political
Science

مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية 2507101

14 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــم املقــــــرر رقم املقرر

-  Research Methods طرق البحث العلمي  2501114

2  Principles of International
Relations

مبادئ العالقات الدولية 2507102

3 Information Technology 
Fundamentals

اأ�س�ض تكنولوجيا املعلومات 2505104

5 اإجمالــــــي عــــــــــدد ال�ساعــــــــــات
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ال�سنة الثانية
ف�سل اخلريف

 

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــــم املقــــــــــــــرر رقم املقرر
3 English Language (2) اللغة االإجنليزية )2( 2501202
3 History of International Relations تاريخ العالقات الدولية 2507103
3 Arabic Language اللغة العربية 2501112
3 Comparative Political Systems نظم �سيا�سية مقارنة 2507107

3  Elective Course (Department
Requirement) مقرراختياري )متطلبات ق�سم(

15 اإجمالــــــــــــي عــــــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name رقم املقرر رقم املقرر
3 Public International Law القانون الدوىل العام 2502103
3 Critical Thinking & Problem Solving التفكري الناقد وحل امل�سكالت 2501210
3 Introduction to Political Economy مقدمة يف االقت�ساد ال�سيا�سي 2507108

3 Human Rights in International Relations حقوق االإن�سان يف 
العالقات الدولية 2507216

3 International Relations of the Middle East العالقات الدولية يف 
ال�سرق االأو�سط 2507205

2 Communication Skills مهارات االت�سال 2501115
17 اإجمالــــــــــــي عــــــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــــات

عدد ال�ساعاتCourse Nameرقـــــــــــــــم املقـــــــــــــــرررقم املقرر

Elective Course (Department مقرراختياري )متطلبات ق�سم(
Requirement)3

3اإجمالــــــــــــي عــــــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــــات
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ال�سنة الثالثة
ف�سل اخلريف

ف�سل الربيع 

ف�سل ال�سيف

عدد 
ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

3 Introduction to Foreign Policy مدخل ال�سيا�سة اخلارجية 2507203
3 International Peace and Security ال�سلم واالأمن الدوليني 2507105
3 Theory of International Relations نظرية العالقات الدولية 2507207
2 History of Qatar تاريـــخ  قطـــر 2501137

3 Political System and Foreign Policy Qatar’s النظام ال�سيا�سي لدولة قطر 
و�سيا�ستها اخلارجية 2507211

3 Islamic Culture الثقافة االإ�سالمية 2501111
17 اإجمالـــــــــــــــي عــــــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســــــــــــم املقــــــــــــرر رقم املقرر

3 Intelligence and Foreign Policy اال�ستخبارات وال�سيا�سة اخلارجية 2507302
3 International & Regional Organizations املنظمات الدولية واالإقليمية 2507202
3 The American Political System النظام ال�سيا�سي االأمريكي 2507217
3 Regional Security Studies درا�سات اأمنية اإقليمية 2507312
3 Modern Islamic Political Thought الفكر ال�سيا�سي االإ�سالمي املعا�سر 2507212
2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الأوىل

17 اإجمالـــــــــــــــي عــــــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــــات

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرررقم املقرر

 Elective Course (Departmentمقرر اختياري )متطلبات ق�سم(
Requirements)3

2مقرر اختياري )متطلبات عامة( املجموعة الثانية
5اإجمالـــــــــــــــي عــــــــــــــــدد ال�ساعـــــــــــــــات
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ال�سنة الرابعة
ف�سل اخلريف

ف�سل الربيع

ف�سل ال�سيف

ف�سل اخلريف

عدد ال�ساعاتCourse Nameا�سم املقرررقم املقرر

Ethics in International Relations3االأخالق فى العالقات الدولية2507401
European Union3االحتاد االأوربي2507405
Cooperation Council for Gulf Arab States3جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية2507411
Arab-Israeli Conflict3ال�سراع العربى االإ�سرائيلى2507413
Senior Project3م�سروع التخرج2507421

15اإجمـــــــــــــــايل عـــــــــــــــدد ال�ساعــــــــــــــــات

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 

عدد ال�ساعات Course Name ا�ســـــــــــــم املقـــــــــــــرر رقم املقرر

مقــــــــــــــــــررات ع�سكريــــــــــــــــة 
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