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 كلمة قائد الكلية .1
 

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

 
 :الطالب يأبنائ

ن م ،المستمرتين ال يسعنا ونحن فى بداية فصل دراسى جديد، إال أن نحثكم على المواظبة والدراسة
لى عحرصا  و  .اسلحة وتطويرهأجل بناء أساس المعرفة العلمية التى ستستخدمونها فى بناء قواتنا الم

( الذى يحتوى على يلبرنامج األكاديما – الطالب، نضع بين أيديكم ) دليل نجاح مسيرتكم الدراسية
، من الساعات المكتسبة عددا   الطالبخطط األكاديمية التى تتطلب أن يجتاز المعلومات وافية عن 

م ءمنها ما يتال الطالبل بعدها للتخرج، كما يحتوى على التخصصات المتوفرة التى يختار يؤه  
 وإمكانياته وقدراته كلما أمكن ذلك.

 باطا  ويحتوى الدليل كذلك على نظام اإلرشاد األكاديمى واإلجراءات الخاصة به. وهو نظام يرتبط ارت
عدل مبنظام الساعات المكتسبة المعمول به فى الكلية. كما يحتوى الدليل على قواعد حساب ال وثيقا  

 ، لكى يكون على دراية ومعرفة بكل ما يتعلقالطالبواإلنذارات وغير ذلك من أمور تخص  يالدراس
 بدراسته بالكلية.

ى تنظيم يقة ألنه يساعدكم علبقراءة هذا الدليل قراءة متأنية ودق الطلبةوفى الختام نوصيكم أبناءنا 
 مسيرتكم العلمية خالل مدة دراستكم بالكلية.

 وفى النهاية أتمنى لكم التوفيق والنجاح.
 
 

 نــــــالرك العميد                                        
 ريةكـــــــقائد كلية أحمد بن محمد العس                                         
  عبد الهادي محمد الهاجري                                          
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 الرؤية والرسالة. 2
 الرؤية 1.2

، يات العسكرية ذات التخصص األكاديمأن تصبح كلية أحمد بن محمد العسكرية من أفضل الكلي
 للرؤية السامية فى إنشائها وتطويرها. المنوط بها وفقا   يالدور الوطن يوأن تؤد

 الرسالة 2.2
 لسد احتياجات القطاعات العسكرية وعسكريا   علميا   كفاءات وطنية عسكرية مؤهلة تأهيال   دإعدا

 واألمنية المختلفة، وتطوير مستوى األداء فيها.
 
 كلية أحمد بن محمد العسكرية فى سطور. 3

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

 يتولى مهمة إنشاء كلية عسكرية تنتهج نهج الكلية العسكرية الجامعية وذلك بالتنسيق مع وزارة
 ختصاص. والجهات ذات اال ،اخلية وجامعة قطرالد

ن واستقبلت الدفعة األولى وكا 1996ديسمبر  14الكلية بمعسكر الغزال فى وبفضل هللا تم افتتاح 
 ية مدةوتنفيذه منذ إنشاء الكل يجامعة قطر ببناء الجانب األكاديم. ثم قامت مرشحا   200عددها 

ستوى موى، اللذين يشهد لهما المست يتعليم والتدريب العسكريين العالمع ال ي عشر سنوات ذلك بالتواز 
 لية الموجودين بقطاعات الدولة العسكرية واألمنية.الك يخريج

ستقاللية، صدر التوجيه السامى باستقالل على مبدأ التخصص واال م وتأسيسا   2006فى عام 
 يف هاسيتدر يتم  يأحد التخصصات العلمية الت ييوس ف، وبأن تمنح درجة البكالور الكلية أكاديميا  

مادة عنشاء إوبناءا  عليه تم  الكلية، باإلضافة إلى درجة الدبلوم فى العلوم العسكرية أو الشرطية.
 /دكتورال حاليا   إدارتهاويتولى  ،السليطيخالد  /الدكتور رأسهاعلى  كان من أولاألكاديمية  الشؤون 
 .الخاطر خالد

بتنظيم كلية أحمد بن محمد  2010( لسنة  45م صدر القرار األميرى رقم )  2010عام  يفو 
بسعادة رئيس وترتبط الكلية حاليا   العسكرية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

 لقوات المسلحة القطرية.أركان ا



- 7 - 

 

هو الشيخ  ي ل اسم بطل قطر تحم كلية أحمد بن محمد العسكرية التي هذه لمحة تاريخية عن نشأة
وهو األخ الشقيق لمؤسس دولة قطر الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى وكان  ،أحمد بن محمد آل ثانى

 /كنالر  اللواءول قائد للكلية هو وأ ساعده األيمن فى أغلب المعارك التى خاضتها قطر ضد أعدائها.
ولى ثم ت ،يحمد بن أحمد النعيم /الركن اللواءثم تولى قيادتها من بعده  ،يسعيد بن غيثان المنهال

 مبارك نب فهد /الركن اللواءوبعده  عبد الرحمن الكعبي.بن عبد هللا  /الركن اللواءقيادتها من بعده 

 .عبد الهادي محمد الهاجري العميد الركن  اآلن ويقودها ، الخيارين
 
 
 
 معرفتها قبل قراءة هذا الدليل  الطالببعض المصطلحات التى يجب على . 4

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

يعقدها ويشرف  : وحدة قياس لساعات المختبر أو الساعات العملية أو الميدانية التيالساعة العملية

 عليها عضو هيئة التدريس في األسبوع.

ذلك من ، ورصد درجاتهم، وكل ما يتعلق بالطلبةمهام تسجيل  يتولى: القسم الذي قسم التسجيل

 واجبات.

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

به في في مقرر أعاد دراسته بسبب رسو الطالباالمتحان الذي يقدمه  امتحان إعادة المقرر:

  حصوله فيه على معدل مقبول.، أو االمتحان التكميلي

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

 بعذر مشروع.

  ل.في ذلك الفص الطالبهو معدل درجات المقررات التي درسها  الفصلي: المعدل التراكمي

حتى  تاريخ حساب  الطالبت التي درسها : هو معدل درجات جميع المقرراالمعدل التراكمي العام

 ذلك المعدل.
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  :شروط القبول بالكلية. 5
 الجنسية ي أن يكون المتقدم قطر  .أ

 سنة 21إلى  17أن يكون العمر من  .ب
 على شهادة الدراسة الثانوية حسب المعدالت المطلوبة حاصال   المتقدمأن يكون  .ج
 ختبارات المقررةاال المتقدمأن يجتاز  .د

 
 
 التخصص لدرجة البكالوريوساختيار . 6

  اللتحاق بالكلية.األولى من ايتم اختيار التخصص لدرجة البكالوريوس بعد السنة 

 

 :اختيار التخصصأسس   1.6
 وفقا  لألسس اآلتية:يتم اختيار التخصص 

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

 
 :بع الختيار التخصصت  الخطوات التي يجب أن ت   2.6

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

 :في هذا التخصص همتخرج
 بها(. تتميز التي قدراتك ــ ميولك ــ اهتماماتك بشمولية وصدق )الشخصية  مزاياك حدد .أ
تخصص  :في الكلية وهي الموجودة التسعةالتخصصات على من دليل الطالب َتعرَّف بدقة  .ب

علوم الحاسوب،  الحاسوب، نظم معلومات ،القانون ، المحاسبةاإلمداد والتجهيز،  ،دارةاإل
وتعرف أيضا  على المقررات التي وتخصص اللغات العالقات الدولية األمن السيبراني، 

 تخصص. تدرس في كل
 حدد أهم التخصصات التي ترى أنها تتفق مع قدراتك وإمكاناتك وتحقق المستقبل الوظيفي .ج

  الذي ترغب فيه.
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 رتب هذه التخصصات حسب أهميتها بالنسبة لك. .د
 أو السابقة المراحل في سواء،  وأساتذتك ،كئوأقربا كئوزمال ،األكاديمياستعن بمرشدك هـ. 
 تالمعلوما منممكن  قدر أكبر الحصول على وحاول. الكلية ورؤساء األقسام العلمية بالكلية في

 مستقبلك. من أهم هناك فليس السؤال من تخجل وال ،في هذا الشأن
 باهلل استعن ثم ، كلها السابقة األمور الهادئ لموازنة المتأني للتفكير فرصة نفسك أعطز.     

 .الصواب إلى الهادي فهو واستخره تعالى
 
 

 :تغيير التخصص 3.6
الطلب،  يُمنح الطالب مدة أسبوعين لتقديم طلب يلتمس فيه تغيير تخصصه. ويتم النظر في هذا .أ

ً لألسس التي تعتمدها الكلية، ويجوز للطالب تغيير تخصصه العلمي بعد مرور فص لين وفقا

 تحديد التخصص، وبعد موافقة مجلس الشؤون األكاديميةدراسيين على األكثر من تاريخ 

من  كلواالعتماد من مجلس الكلية ولمرة واحدة فقط، على أن يتحمل الطالب ما يترتب على ذ

لعلمي اإلشراف اآثار، والتي قد تكون من بينها إرجاعه إلى الدفعة التالية لدفعته، ويتولى القسم 

 .بعلى تنفيذ البرنامج األكاديمي للطال

المقررات التي درسها سابقا  وبتقديراتها التي  آخرالمحول من تخصص الى  للمرشحتحسب   .ب
 .حصل عليها وتدخل في حساب معدله التراكمي

 
  :التى يجب اجتيازها للحصول على درجة البكالوريوس الشروط. 7

 ي شترط للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات السابقة ما يأتي:
( ساعة مكتسبة، وهذه الساعات مقسمة على النحو وعشرون )مائة  120اجتياز  .أ

 التالى :
مكونة  ( ساعة مكتسبة.حدى وخمسون إ) 51الكلية، ومجموع ساعاتها  متطلبات . 1

( ساعات متطلبات أربع) 4وأربعون( ساعة متطلبات إجبارية،  سبعة) 47من 
 ختيارية.  ا

ساعة مكتسبة، مكونة  من:  وستون( )تسع 69ا ت القسم، ومجموع ساعاتهمتطلبا. 2
 )تسع( ساعات متطلبات قسـم اختيارية. 9 و ن( ساعة متطلبات قسم إجبارية،ي)ست 60

 (، لجميع التخصصات.1.5أن ال يقل المعدل التراكمي عند التخرج عن ). 3



- 10 - 

 

في حالة نجاح الطالب في جميع المقررات، وعدم حصوله على المعدل التراكمي . 4

المطلوب للتخرج، لمجلس الشؤون األكاديمية، بناًء على توصية مجلس القسم 

األكاديمي المختص، تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، 

 .ولمدة فصل دراسي واحد أو أكثر

 

 :حتسابهاوكيفية  (GPA) التراكميالمعدل . 8
 

 ، كما يأتي:الطالبيكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج 
 الرمز التقدير الدرجة

 )أ( ممتاز 4 - 3.6
 )ب( جيد جدا   3.6قل من أ – 2.8
 )ج( جيد 2.8قل من أ – 2.0
 )د( مقبول 2.0قل من أ – 1.5

 
 

 :احتساب المعدل التراكمى
 

 

 

 

 

 

 

 ن  ت xن + .........+ س  2ت x 2+ س  1ت x 1مجموع النقاط المكتسبة = س

 الفصلي =المعدل 
 مجموع النقاط المكتسبة في الفصل المعني

 مجموع الساعات المسجلة في الفصل المعني

 المعدل العام =
 المجموع الكلي للنقاط المكتسبة 

 المجموع الكلي للساعات المسجلة 
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  ن+ .........+ س 2+ س 1مجموع الساعات المسجلة = س

 : عدد الساعات بالنسبة للمقررهيس ن حيث إ

 : تقدير الطالب في المقرر كنقاطهي تو أن 

 :مثال

والمجموع ساعة  65نهاية الفصل السابق  ىحتما  طالبلدى المجموع الكلي للساعات المسجلة 
 في الفصل الدراسي الحالي: اآلتيةالنتيجة  ىوحصل عل 187الكلي لنقاطه المكتسبة 

 النقاط التقدير عدد الساعات المقرر
 2.5 ج+ 3 1مقرر
 1 د 3 2مقرر
 3 ب 3 3مقرر
 4 أ 3 4مقرر
 2 ج 3 5مقرر
 1.5 د+ 2 6مقرر

 

      

                 

                          

                                                = 2.38 

 

                                                 = == 2.77 

،  ر 1،  د = 1.5،  د+ =  2، ج = 2.5،  ج+ = 3،  ب = 3.5،  ب+ = 4أ = 

=0  
 

2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

40.5 

17 

40.5  +187 

17+65 

 يصبح معدله الفصلي =

 يصبح معدله العام =

) 2.5x3( +  )1x3 + )(3x3( + )3x4( + )3x3( + )2x1.5) 
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 كما يأتي:  ،في كل مقرر الطالبيكون تقدير درجات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 مزايا الدراسة فى كلية أحمد بن محمد العسكرية . 9
خريج الكلية درجة البكالوريوس فى أحد التخصــصــات التى يتم تدريســها فى الكلية  الطالبيتم منح 

 علوم الحاســـــــــوب،، المحاســـــــــبة، نظم معلومات الحاســـــــــوباإلمداد والتجهيز، ) القانون ، اإلدارة ، 
الدبلوم فى العلوم باإلضـــــــــــافة إلى شـــــــــــهادة ( واللغة الروســـــــــــية العالقات الدولية األمن الســـــــــــيبراني،

 المسلحة أو فى األجهزة األمنية للدولة. وبموجب ذلك يتم تعيينه برتبة مالزم فى القواتالعسكرية، 
 
 
 
 
 
 

 الرمز التقدير الدرجة
 )أ( ممتاز 100 – 90

 )ب +( جيد جدا  مرتفع 90أقل من  85
 )ب( جيد جدا 85أقل من  80
 )ج +( جيد مرتفع 80أقل من  75
 )ج( جيد 75أقل من  70
 )د +( مقبول مرتفع 70أقل من  65
 )د( مقبول 65أقل من  60

 )ر( راسب 60أقل من 
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 األكاديمي التقويم . 10
  2021 - 2020لعام الدراسي ل

 (23/06/2020( بتاريخ 4المعتمد بقرار مجلس الكلية رقم ))

 

 

 

 

 

 

 التاريخ اليوم البيان م

1 
 التدريسمباشرة العمل ألعضاء هيئة 

 (2021 – 2020) للعام الدراسي
 2020-08-23 األحد

 2020-08-30 األحد (2020بداية الدراسة )خريف  2

 2020-12-20 األحد (2020النهائية )خريف  االختباراتبداية  3

 2020-12-31 الخميس (2020النهائية )خريف  االختبارات نهاية  4

 2021-02-14 األحد (2021بداية الدراسة )ربيع  5

 2021-05-22 السبت (2021النهائية )ربيع  االختبارات بداية  6

 2021-06-02 األربعاء (2021النهائية )ربيع  االختبارات نهاية  7

 2021-06-06 األحد (2021صيف بداية البرنامج الصيفي ) 8

 2021-06-20 األحد بداية اإلجازة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس 9

 2021-07-15 الخميس (2021صيف  البرنامج الصيفي )نهاية  10

 2021-07-25 األحد (2021)صيف  بداية برنامج إعادة المقررات 11

 2021-08-26 الخميس (2021نهاية برنامج إعادة المقررات )صيف  12

13 
 مباشرة العمل ألعضاء هيئة التدريس

 (2022 – 2021) للعام الدراسي
 2021-08-29 األحد

 2021-09-05 األحد (2021بداية الدراسة )خريف  14
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 نظام الدراسة لدرجة البكالوريوس. 11
 

 :لغة الدراسة 1.11
أخرى  التدريس فى الكلية هى اللغة العربية ، عدا مقررات اللغة اإلنجليزية أو أى مقررات لغةتكون 

 . يقرر مجلس الكلية تدريسها باللغة اإلنجليزية مستقبال  
 

 :إمكانية الدراسة والتحويل من وإلى كليات مناظرة 2.11
ية معترف بها،  الموافقة .أ ي على دراسةةةةةةةةةللطالب المقيد بجامعة أو كل ة، مقررات في الكل

 اسية.ويُعطى رقم قيد مؤقتاً، تحت بند دراسة مقررات؛ بحيث ال تزيد المدة على سنة در

بها،  الموافقة على أن يدرس الطالب المقيد بالكلية مقررات في جامعة أو كلية معتَرف  .ب

ية، مع مراعاة  ةةةةةةةوابط  50على أن ال تزيد عن  ) %( من مقررات الخطة الدراسةةةةةةة

ك وإجراءات معادلة المقررات المعمول بها. ويُحسةةةةب له المعدل الذل حصةةةةل عليه في تل

 المقررات.

امعة أو كلية معترف بها، على أن ال يزيد عدد السةةةةةةةةاعات قبول تحويل طالب  من ج  .ج

سبة ( من العدد اإلجمالي للساعات المكت50%الخارج على ) في المكتسبة التي أنجزهـةةةـةةةا

 في الخطة الدراسية.

 في حالة قبول تحويل  طالب وفقاً لما جاء أعاله يجب مراعاة اآلتي :  .د

سة حالة الطالب   .1 شكيل لجنة لدرا سم العلمي المعني بت ومعادلة المقررات  ،يقوم مجلس الق

التي درسةةها  في الجامعة أو الكلية القادم منها، على  ةةوء الخطة الدراسةةية في الكلية بعد 

 أخذ آراء األقسام العلمية ذات العالقة.

ته عن )   .2 قل درجة أل مقرر تتم معادل قدير % ( أو 65يجب أن ال ت ها من ت عادل ، ما ي

درجة ناجح    فقط ورمزها " ن ". له في البطاقة النوعية )كشةةةةةةف الدرجات( وترصةةةةةةد 

بدون احتسةةةةاب معدلها الفصةةةةلي والتراكمي، ويبدأ احتسةةةةاب المعدل الفصةةةةلي والتراكمي 

 للطالب مع بداية دراسته في الكلية.

مشةةةابهاً بدرجة كبيرة لوصةةةف يجب أن يكون توصةةةيف المقرر المراد معادلته مماثالً أو    .3

 المقرر في الخطة الدراسية للتخصص المنقول إليه.
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القسم العلمي المعني بإحالة توصية ومخرجات اللجنة إلى مجلس الشؤون األكاديمية  يقوم .4

قسم التسجيل إلى للمراجعة، ومن ثم رفعها إلى العميد لمخاطبة القيادة لإلحاطة والعلم، و

 ت المقررات التي تمت معادلتها.وتثبي ،لفتح سجل للطالب

 

 :التي تمنحها الكلية الدرجات العلمية 3.11
 العلمية اآلتية: الدرجاتتمنح الكلية 

 البكالوريوس في القانون. .1
 .اإلدارةالبكالوريوس في  .2
 .اإلمداد والتجهيزالبكالوريوس في  .3
 البكالوريوس في المحاسبة. .4
 البكالوريوس في نظم معلومات الحاسوب. .5
 البكالوريوس في علوم الحاسوب .6
 البكالوريوس في األمن السيبراني .7
 العالقات الدولية فيالبكالوريوس  .8
 البكالوريس في اللغة الروسية .9

 
 درجة البكالوريوسنيل شروط . 12

 ما يأتي: بكلية أحمد بن محمد العسكرية درجة البكالوريوس لنيل ي شترط 
 ساعة مكتسبة. وعشرينمائة ( 120اجتياز ) .أ

 (، لجميع التخصصات.1.5أن ال يقل المعدل التراكمي عند التخرج عن )  .ب
اوز مدة الدراسة في الكلية للحصول على درجة البكالوريوس، أربع سنوات. ويمكن تجتكون  .ج

 .مجلس الكليةهذه المدة في الحاالت المر ية أو الحاالت الخاصة بموافقة 

لمجلس الكلية منح الطالب عاماً دراسةةةةةةةياً إ ةةةةةةةافياً إلتمام متطلبات الحصةةةةةةةول على درجة  .د

 البكالوريوس، ويجوز تمديد هذه المدة بمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط. 
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  تقسيم السنة الدراسية وتوزيع الساعات المكتسبة خاللها: 1.12
 ستة عشر أسبوعا  ( 16فصل منهما  )ت قسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين، تكون مدة كل  .أ

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

( 18في فصلي الخريف والربيع  ) الطالبيكون الحد األعلى للساعات المكتسبة التي يدرسها  .ب
ساعة مكتسبة. ويكون الحد اثنتي عشرة ( 12ويكون الحد األدنى )ساعة مكتسبة. ثماني عشرة 

  ساعات مكتسبة.تسع ( 9األعلى في الفصل الصيفي )
( 21عن الحد األعلى المسموح به، على أال يتجاوز ) للطالبيجوز أن ي رفع العبء الدراسي  .ج

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

 
 ن في الكليةيالمسجل الطلبةأسس تصنيف  2.12

 ي:في الكلية لنيل درجة البكالوريوس إلى أربعة مستويات، وفقا  لما يأت المسجلون  الطلبةي صنف 
 سـاعة مكتسبة أو أقل. 30المستوى األول: وي تطلب من كل واحد منهم إنجاز  طلبة .أ
 سـاعة مكتسبة. 60 – 31المستوى الثاني: وي تطلب من كل واحد منهم إنجاز  طلبة .ب
 سـاعة مكتسبة. 90 – 61المستوى الثالث: وي تطلب من كل واحد منهم إنجاز  طلبة .ج
 سـاعة مكتسبة. 90المستوى الرابع: وي تطلب من كل واحد منهم إنجاز أكثر من  طلبة .د

 

 

 واختباراتهم في المقررات:  الطلبةضوابط مواظبة . 13
 

يُشترط مواظبة الطالب في جميع المقررات المطروحة والمسجلة له في الفصل الدراسي،  .أ

ويٌحرم من االستمرار في دراسة المقـرر ودخول االختبار النهائي والتكميلي له ويعتبــــر 

 رات.%( من مجموع المحا ـ 20راسباً  فيه، إذا تجــاوزت نسبة غياباتـــــه )

يزه %( وقدم عذراً رسمياً يج 20يُسحب المقرر من الطالب إذا تجاوزت نسبة غياباته ) .ب

 مجلس الشؤون األكاديمية.

  .برنامج تعوي ي للطالب المكلفون بمهام رسمية خارج البالد يتم و ع .ج
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تقديم توصية للقسم العلمي  يتولىيقوم أستاذ المقرر بمتابعة ح ور وغياب الطالب، و .د

 المختص التخاذ اإلجراء الـــــالزم.
 

 درجة غير مكتمل 1.13

إذا استكمل جميع متطلبات المقرر، ولكن لظروف على تقدير غير مكتمل )غ.م(  الطالبيحصل 

لم يتمكن من حضور اختبار نهاية الفصل الدراسي ، على أن يتم اختباره في  ، مرضية أو قهرية

 وترصد له الدرجة التي يحصل عليها كاملة. مدة أقصاها نهاية الفصل التالي.

 

 : الطالبمراجعة درجات الرسوب في المقررات و  2.13
 

 

، يُسةةةمح له بءداء في فصةةةل دراسةةةي معين الطالب في أل عدد من المقررات  رسةةةب إذا  .أ

ل الفصةةةةةة أول أسةةةةةةبوعين مناالختبار التكميلي فيها، لمرة واحدة فقط؛ على أن يكون في 

 .ذل يليهالالدراسي 

راسةةة إذا رسةةب الطالب في اختبار تكميلي لمقرر اختيارل، يجوز له إعادة دراسةةته، أو د .ب

    مقرر اختيارل آخر، كبديل له.

راسية َعقب السنة الدمقررات  (4)من  االختبارات التكميلية ألكثر إذا رسب الطالب في .ج

( يوصي مجلس 0.50األولى ) ربيع / صيف / خريف (، وكان معدله العام أقل من )

مياً، الشؤون األكاديمية، بناًء على توصية القسم العلمي المختص، بفصل الطالب أكادي

 مجلس الكلية.إلى وتحال التوصية 

ى الدرجة %(، وتُلغ60الب اختباراً تكميلياً بنجاح، تُحسب له درجة مقبول )إذا اجتاز الط .د

  السابقة من حسـاب المعدل التراكمي.

إذا أعاد الطالب مقرراً بعد رسوبه في االمتحان التكميلي، تُحسب له الدرجة الجديدة،  .ه

ديمي للطالب، ويزال تءثير الدرجة السابقة عن المعدل التراكمي، مع بقائها في السجل األكا
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بشرط أن ال يتجاوز عدد المقررات التي يمكن اعادتها في الفصل الدراسي الواحد ثالثة 

 مقررات دراسية.  

يُسمح للطالب بإعادة المقررات التي حصل فيها على تقدير )د(، من أجل تحسين معدله  .و

. وتحسب له الدرجة الجديدة، ويزال تءثير الدرجة السابقة عن التراكمي، لمرة واحدة فقط

 المعدل التراكمي مع بقائها في السجل األكاديمي للطالب. 

ته النهائية في أل مق  .ز قدم بطلب إلى العميد، وذلك لمراجعة درجا رر، يحق للطالب أن يت

 على أن تُراعى ال وابط اآلتيــــــــــة:

 ساعة من تاريخ إعالن نتيجة المقرر. 48ة أقصاها تقديم طلب المراجعة، في مد  .1

 يقوم العميد بإحالة الطلب إلى رئيس القسم المختص إلبداء الرأل.   .2

باً بهذا يقوم رئيس القسةةم المختص بتحويل الطلب إلى أسةةتاذ المقرر، ليرفع تقريراً مكتو  .3

 الخصوص إلى رئيس القسم للنظر، ورفعه مت مناً رأيَه إلى العميد.

 
 

 

 :للطالب األكاديمياألداء الضوابط التي تتعلق ب. 14
 

( َعقب السنة الدراسية األولى ) ربيع / 1.50إذا أخفق الطالب في رفع معدله العام إلى )  .أ

صيف / خريف ( يوصي مجلس الشؤون األكاديمية، بإرجاع الطالب إلى الدفعة التالية 

( أو أكثر، 1.50فع معدله العام إلى )لر فصلين دراسيين متتالينلدفعته ويُعطى فرصة لمدة 

( ، وفي حالة عدم فيها على تقدير )ر، أو د، أو د+ على أن يدرس المقررات التي حصل

خالل دراسته التالية، يوصي مجلس الشؤون  رفع المعدل للحد المطلوب أو المحافظة عليه

األكاديمية، بناًء على توصية القسم العلمي المختص، بفصل الطالب أكاديمياً، وتحال 

 مجلس الكلية.إلى التوصية 

( 12بالتسجيل ألكثر من )( 1.50)ال يُسمح للطالب الحاصل على معدل تراكمي أقل من  .ب

 . الً ساعات في البرنامج الصيفي كام 6ساعة مكتسبة في الفصل الدراسي الواحد وإجمالي 

( تخفيض العبء 1.50( وأكثر من )2يجوز للطالب الحاصل على معدل تراكمي أقل من ) .ج

 ساعات مكتسبة خالل الفصل الدراسي. 3الدراسي 
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ساعات أو في حالة عدم السماح للطالب المتدني معدله  3في حالة تخفيض العبء الدراسي  .د

المقررات التي هي  ساعة مكتسبة، ال يجوز حذف 12( بتسجيل أكثر من 1.50ألقل من )

 متطلب سابق لمقررات الحقة. كما ال يجوز للطالب في هاتين الحالتين حذف مقرر معاد.

مكتسبة  ساعة 18فءكثر، يُسمح له بالتسجيل حتى  1.50إذا َرفَع الطالب معدله العام إلى  .ه

 الً.ساعات مكتسبة في البرنامج الصيفي كام 9خالل الفصل الدراسي العادل، وبحد أقصى 

صيف  /( َعقب السنة الدراسية األولى ) ربيع 1.50إذا أخفق الطالب في رفع معدله إلى ) .و

فصلين دراسيين ( فءكثر، يُمنح فرصة لمدة 02.0وحصل على معدل فصلي ) خريف ( /

وصي ي(، وفي حالة عدم رفع المعدل للحد المطلوب 1.50لرفع معدله العام إلى )متتالين 

دم رفع عوفي حالة  . بإرجاع الطالب إلى الدفعة التالية لدفعتهمجلس الشؤون األكاديمية، 

يمية، رجاع خالل دراسته التالية، يوصي مجلس الشؤون األكادإل( بعد ا1.50المعدل إلى )

لى إبناًء على توصية القسم العلمي المختص، بفصل الطالب أكاديمياً، وتحال التوصية 

 مجلس الكلية.

حيث  ؛ من(1.50المتدني معدله ألقل من )جراءات الالزمة لمتابعـة الطـالـب تُتخـذ اال .ز

 (.1.50اإلرشــاد األكاديمي، والمتابعة خالل فترة تدني المعدل ألقل من )

لعام إلى ( فءكثر، وتدنى معدله ا1.50الطالب الذل اجتاز السنة الدراسية األولى بمعدل )  .ح

منح التعليم األكاديمي بعد السنة األولى ، يُ  ( في أل مرحلة من مراحل1.50أقل من )

لمعدل ا(، وفي حالة عدم رفع 1.50ن لرفع معدله العام إلى )يين متتالييفرصة فصلين دراس

الية لحد المطلوب يوصي مجلس الشؤون األكاديمية، بإرجاع الطالب إلى الدفعة التإلى ا

يوصي  ع خالل دراسته التالية،رجاإلبعد ا (1.50)إلى وفي حالة عدم رفع المعدل  لدفعته

مجلس الشؤون األكاديمية، بناًء على توصية القسم العلمي المختص، بفصل الطالب 

 مجلس الكلية.إلى أكاديمياً، وتحال التوصية 

( 1.50ساعة مكتسبة فءكثر، ولم يتمكن من رفع معدله العام الى ) 70الطالب الذل اجتاز   .ط

ثر، لمدة فصلين ( فءك1.50فرصةً لرفع معدله العام إلى )بعد إرجاعه عاماً دراسياً، يُمنح 

، بعد الفصليين الدراسيين( 1.50وفي حالة عدم رفع المعدل الى ) ،دراسيين متتاليين

بإرجاع الطالب إلى الدفعة التالية لدفعته مرة أخرى. يوصي مجلس الشؤون األكاديمية، 

لمرة الثانية، يوصي مجلس الشؤون بعد اإلرجاع ل (1.50)وفي حالة عدم رفع المعدل إلى 
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على توصية القسم العلمي المختص، بفصل الطالب أكاديمياً، وتحال األكاديمية، بناًء 

 التوصية لمجلس الكلية.

 

في الفصل السادس )فصل الخريف( وليس  (1.50)يتدنى معدله ألقل من الطالب الذل  .ل

( مقررات، تكون السنة 4لديه مقررات متبقية أو لديه مقررات متبقية بءحد أقصى )

أو  (1.50لرفع معدله إلى )يُمنح فيهما فرصة ن يين متتالييفصلين دراسالعسكرية بمثابة 

جاع يمية، بإرلحد المطلوب يوصي مجلس الشؤون األكادلوفي حالة عدم رفع المعدل أكثر. 

رجاع خالل إلبعد ا (1.50)إلى وفي حالة عدم رفع المعدل  الطالب إلى الدفعة التالية لدفعته

لمختص، ادراسته التالية، يوصي مجلس الشؤون األكاديمية، بناًء على توصية القسم العلمي 

 مجلس الكلية.إلى بفصل الطالب أكاديمياً، وتحال التوصية 

 

ه ( في الفصل السادس )فصل الخريف( ولدي1.50)عدله ألقل من يتدنى مالطالب الذل    .ك

لى إوصي مجلس الشؤون األكاديمية، بإرجاع الطالب ( مقررات، ي4مقررات متبقية أكثر )

راسته رجاع خالل دإلبعد ا( 1.50)إلى وفي حالة عدم رفع المعدل  الدفعة التالية لدفعته

بفصل  التالية، يوصي مجلس الشؤون األكاديمية، بناًء على توصية القسم العلمي المختص،

 مجلس الكلية.إلى الطالب أكاديمياً، وتحال التوصية 

 

 

 

 

 

 

 

 :عليها الطالبالتى تعد مخالفة تستوجب معاقبة  السلوكيات. 15
 :المخالفات 1.15 

ردة في الذي يرتكب أيا  منها، للعقوبات التأديبية الوا الطالباآلتية مخالفات تعرض  التصرفاتت عد 
 اللوائح واألنظمة المعتمدة بالكلية:

 آخر على الغش. مرشح، أو محاولة الغش، أو مساعدة االختباراتالغش في  .أ
 االختبار.اإلخالل بنظام  .ب
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 .التلفظ، أو اإلساءة بما ي عد إهانة ألحد منسوبي الكلية .ج
 ية.الخروج عن اآلداب العامة، أو المساس بالدين والشرف والكرامة، أو اإلساءة إلى سمعة الكل .د

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

 .ليةالك مجلس
 
 

 :أكاديميا   المخالف الطالبالتى يتم توقيعها على  التأديبية العقوبات 2.15
 

 ، فيما يأتي:الطالبتُحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على 

 الجهة التي لديها الصالحية العقوبة

 صالحية رئيس القسم التنبيه
 صالحية عميد الشؤون األكاديمية اإلنذار

راسبا  في مقرر أو أكثر، أو إلغاء  الطالباعتبار 
 وقعت فيه المخالفة  تسجيل المقررات للفصل الذي

 صالحية مجلس الشؤون األكاديمية

 صالحية مجلس الكلية الفصل المؤقت من الكلية لفصل دراسي واحد أو أكثر
 

 

 

 

 التدريب العملي. 16
 تخصصلذلك  .الطلبةنشطة الفعالة والمهمة في تنمية قدرات ومهارات يعتبر التدريب العملي من األ

بين عل التواصل والتفاوتحقيق  ،وتقييمها لطالبهاالمناسبة وحدة لمتابعة البرامج التدريبية الكلية 
اح المشاركين في عملية التدريب والذين اجتازوا التدريب بنج الطالبيتم منح و  والمجتمع. الكلية
 معنوية. حوافز
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 :برنامج التدريب العملي أهداف 1.16
 :إلى تحقيق األهداف التالية لطالبهاظمها تنبرامج التدريب العملي التي خالل تسعى الكلية من 

 عملي.كاديمي والتطبيق الاد فرصة للتفاعل بين الجانبين األيجإو  ،بالحياة العملية الطالبربط  .أ
كثر منهم خبرة أشخاص أنفسهم من خالل تفاعلهم مع ميدان العمل ومع أب الطالبزيادة ثقة  .ب

 وتجربة.
  مكانياتهم وقدراتهم في التواصل والتفاعل مع بيئتهم ومجتمعهم.إلتطوير  للطالبخلق حافز  .ج

 
 :التدريب العمليالمبادئ األساسية التي يقوم عليها  2.16

 هي: العمليبرنامج التدريب هم المبادئ التي تؤطر تنفيذ أ 
ع م ن ال يتعارض تنفيذ هذا البرنامجأعلى  ،الراغبين بالمشاركة للطالببرنامج اختياري أنه  .أ

 .للطالبكاديمي و األأالبرنامج العسكري 
 وتوفر الوقت الالزم للتنفيذ. الطالبيتم تحديدها حسب حالة  هوقات تنفيذأن أ  .ب
مد جسور التعاون والتفاعل مع الوحدات العسكرية ذات العالقة  يسعى إلىأن تنفيذه  .ج

 بتخصصات المتدربين.
على تنفيذ ما  هوزيادة قدرت ،هوتعزيز انضباط ،للمسؤولية الطالبيرتكز على زيادة تحمل أنه  .د

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

 
 :برنامج التدريب العمليتطبيق  3.16

ثالثين ساعة مكتسبة أو أكثر، بهدف  الطالب للمشاركة في هذا البرنامج البد أن يجتاز .أ
لتدريب شكل أساسا  للبدء باي الذي ببعض المواد األكاديمية ورفع مستواه العلمي، الطالبإلمام 

 العملي.
 األكاديمي. الطالبذات صلة بتخصص  ستكون الوحدة التي يتم اختيارها للتدريب  .ب
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وتكون خالل فترة إجازات  ،فترة التدريب العملي التقل عن أسبوع وال تزيد عن أسبوعين .ج
 كانت اإلجازة بين الفصلين الدراسيين )الخريف والربيع( أو اإلجازة الصيفية.أ، سواء الطالب

( التدريب أثناء 3ن )المتفوق الذي حصل على معدل اليقل ع الطالبمن الممكن أن يؤدي  .د
 تتجاوز أسبوعا . الدراسة لمدة ال

 

 

 

 

 

 

 

 قوائم التفوق الدراسي. 17
 :للدخول ضمن قوائم التفوق  للطلبةالشروط الواجب توافرها 

 :قائمة القائد للتفوق  1.17
%( فأعلى في المقررات العسكرية للفصل الدراسي )لمرشحي 90الحصول على معدل ) .أ

 األخيرة(.السنة العسكرية 
 ( فما فوق في نهاية كل فصل دراسي.3.5الحصول على معدل فصلي أكاديمي ) .ب
 عدم الرسوب في أي مادة عسكرية خالل الفصل الدراسي المعني. .ج
 الحصول على تقدير )جيد( كحد أدنى في جميع المقررات خالل الفصل الدراسي المعني. .د

 %( فأعلى في المواد العسكرية.80الحصول على معدل ) .ه
 ساعة مكتسبة. 30اجتياز  .و
 أن يكون حسن السيرة والسلوك خالل فترة دراسته بالكلية. .ز

 
 
 

السنة الرابعة "البرنامج من قائمة قائد جناح التدريب العسكري للتفوق العسكري ) 2.17
 :العسكري"(
 %( فأعلى في المقررات العسكرية للفصل الدراسي.80الحصول على معدل ) .أ
 عسكرية خالل الفصل الدراسي المعني.عدم الرسوب في أي مادة  .ب
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 الحصول على تقدير )جيد( كحد أدنى في جميع المقررات األكاديمية. .ج
 أن يكون حسن السيرة والسلوك خالل فترة دراسته بالكلية. .د

ريج أن يتم تكريم المتفوقين )لمرشحي السنة العسكرية / لفصل الخريف( قبل مراسم التخهـ. 
 النهائية.

 3ولمدة  ،الشؤون األكاديمية للتفوق األكاديمي )من السنة الدراسية األولى قائمة عميد 3.17
 :سنوات البرنامج األكاديمي(

 ( فما فوق في نهاية كل فصل دراسي.3.0الحصول على معدل فصلي أكاديمي ) .أ
 الحصول على تقدير )جيد( كحد أدنى في جميع المقررات. .ب
 العسكرية.%( فأعلى في المواد 70الحصول على معدل ) .ج
 أن يكون حسن السيرة والسلوك. .د

قائد جناح  )التكريم من قبل جوائز التفوق العسكري يشمل المتميزين في البرامج التالية 4.17
 :التدريب العسكري(

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

 الرماية. هـ. 
 
 

 المكتبة. 18
 :بنظام المكتبة تعريفال 1.18

.  ،منسوبيهاكل  الكلية مكتبة  تخدم وتستخدم وتساهم في تطوير العملي ة الت عليمي ة والبحث العلمي 
وهو حل  مكتمل   "Millennium Integrated Library System"إدارة المكتبة نظام الملينيوم

ر يناسب المجال األكاديمي   ة مكتبات لجامعات عريقة من بينها جامعة  ،ومتطو  وي ستخدم في عد 
وعبر المكتبة يشمل بو ابة من  وخارجا   قطر. كما يتم  استخدام نظام متكامل إلدارة تدف ق المواد  داخال  

د الر اديو (Double Gate)الن وع المزدوج   Radio)” تعمل بتقنية "معر ف البيانات عن طريق ترد 
Frequency Identification (RFDI)   حيث يتم  إلصاق شريحة الكتروني ة(Microchip)  



- 25 - 

 

بالكتاب تمك ن من تخزين بيانات عن الكتاب يتم  الت عرف عليها من قبل البو ابة كما أنها تسه ل العديد 
(. تشكيلة الكتب تحتوي في البداية على ما )اإلعارة، اإلرجاع، جرد المكتبة من الوظائف المكتبي ة

صات الكل ي ة المختلفة وسوفو العربي ة  تينكتاب بالل غ 10000يقارب  يتم   اإلنجليزي ة في تخص 
تطويرها بشكل متواصل. أم ا بالن سبة لمقتنيات المكتبة من الموارد اإللكتروني ة فيتم  حالي ا الت عاون مع 

 باإلمكان استخدام كل  الموارد اإللكتروني ة المتوف رة لديها. و مكتبة جامعة قطر بهذا الخصوص 
 
 

 عارة:الضوابط ا 2.18
اك ثالثة وهن تدريس ومجتمع المستفيدين بالكليةألعضاء هيئة الو  للطلبةتقدم المكتبة خدمة اإلعارة 

 .تبادليةالعارة الا، و عارة الخارجيةالا، عارة الداخليةالا أنواع من اإلعارة تقدمها المكتبة هي:
از امتي ىقف الحصول علألعضاء هيئة التدريس االستفادة من مزايا اإلعارة. ويتو و  للطلبةويحق 

 اللوائح والسياسات المنظمة لها والموافقة عليها والتقيد بها. ىطالع علعارة االالا
 

 :عارتها خارج المكتبةاالمواد وأوعية المعلومات المسموح ب
 النسخ بصفة عامة.الكتب العامة متعددة  .أ
 الكتب العامة أ حادية النسخ في حاالت خاصة. .ب

 
 عارتها خارج المكتبة:امسموح بالالمواد وأوعية المعلومات غير 

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

 الكتب والمواد النادرة. .ب
 المخطوطات. .ج
 الكتب أحادية النسخ. .د

 الصور والوثائق. .ه
 الدوريات العلمية ومجلداتها. .و
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 عارةالالتزامات ا 3.18
وال  عن سالمة المواد المعارة إليه، ويجب عليه المحافظة عليها سليمة ؤ مس الطالبيعتبر  .أ

 حتى إعادتها للمكتبة.
 أو فقد أحد أجزائها ،أو تمزيق ،التأكد من سالمة الكتب وخلوها من أي تشويه الطالب على  .ب

 عارة.القبل استالمها من مكتب ا
 ى المستفيد أن يحضر نسخة أخر  ىفي حالة فقد أو تلف أو إلحاق الضرر بالمواد المعارة عل .ج

 جديدة من نفس المادة أو دفع ثالثة أضعاف ثمنها.
 عارة.الاإلجراءات التي تراها مناسبة في حالة مخالفة تعليمات اللمكتبة الحق في اتخاذ  .د

 
 :الطالبمركز خدمات . 19

 يقدم المركز الخدمات التالية:
 نجاز المشاريع والبحوث.إخدمة اإلنترنت للتصفح و  .أ

 (.Blackboardلكتروني )إلالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس من خالل برمجيات التعليم ا .ب
 الطباعة.توفير خدمة  .ج
 .اإللكترونيةنسخ الوثائق الورقية وتحويلها إلى نسخ  .د

موقع ال إلىفي اي وقت  من خالل الدخول   بطاقته النوعيةعلى االطالع  الطالبيستطيع هـ. 

www.abmmc.edu.qa:8080/ots 

رسالة استالم به للدخول على موقع البطاقة النوعية,من خالل  خاصا   حسابا   مرشححيث يتلقى كل 
، ينبغي لكتروني من قبلإلالذي لم يستعمل بريده ا الطالب، و لكتروني الخاص بالكليةإلعلى بريده ا
يتم تحديث البيانات الخاصة بموقع البطاقة النوعية . و الطالبمركز خدمة  منعليه أن يحصل 

http://www.abmmc.edu.qa:8080/ots
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حصل فصلي وتراكمي  معدلخر آمن معرفة  الطالبلكي يتمكن دراسي كل فصل من  االنتهاءبعد 
 .انجازهاالتي تم المكتسبة  لى الساعاتإإضافة  عليه
وتوفير  ،لبنية التحتية و مركز البياناتبتطوير نظام معلوماتي متكامل من ناحية ا تقوم الكليةو.    

توسعة شبكة و وحواسيب شخصية،  ،وأجهزة شبكات (Servers)من  ،جميع المستلزمات المادية
، توفير تغطية السلكية ضمن معسكر الداخلية األلياف الضوئية الرابطة بين مركز البيانات والمباني

-Eتوفير نظام التعليم األلكتروني )و  (.SIS) الطالببناء نظام معلومات لى إإضافة  الكلية.
Learning.)  لكلية من الوحية لجميع منتسبي  توفير محطات طرفية، وأجهزة الب توب، وأجهزةو

توفير خدمة طباعة من خالل عدد من و  أجل أستخدامها في تطبيقات نظم المعلومات الجديدة.
  الطابعات الكبيرة التي تعمل بالبطاقات.

 
 مركز اللغة اإلنجليزية. 20

 :أهداف المركز 1.20

والتحدث  ،واالستماع ،والكتابة ،في القراءة الطلبةهو تحسين مستوى أداء  للمركزالهدف العام      
سهام في الى اإل ةضافنجليزية لتلبية احتياجات عملهم في القوات المسلحة القطرية. باإلاإلباللغة 

وموظفين وعاملين في  ،ومدربين ،وأستاذة ،الكلية من ضباط منتسبيداء مختلف أتحسين مستوى 
 نجليزية بشكل عام.إلاللغة ا

 
 :المبادئ التي يقوم عليها المركز 2.20

 .دعم وتحقيق رسالة الكلية .أ
 .اختياريةفيه الدراسة  .ب
 . حسب تخصصاتهم ، ويتناسب مع قدراتهم الطلبةحتياجات منهجه ايلبي  .ج
ارج خداخل و نجليزية إلغة امع الل الطالبالموارد التعليمية التي تؤدي إلى تفاعل يتوفر لديه  .د

 ة.يقاعات الدراسال
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 .ةصغير المجموعات الدراسية على اليعتمد  .ه
 .للطالبالفردية  الفروقاتستراتيجيته التعليمية والتدريبية إتراعي ز. 
 .الطالبشهادة البكالوريوس التي يحصل عليها لقيمة مضافة تحقيق يسعى إلى ح. 

 
 

 اإلنجليزية:لبرنامج مركز اللغة اإلطار العام  3.20

ضافة إلى إلعلى ثالثة مستويات عامة باالذي ينفذ فيه للبرنامج طار العام إلايحتوي  .أ
 مستوى تخصصي. 

أسابيع في الفصل  10على سنوات ثالث بمعدل  موزعة نجليزيةإلاللغة ا برنامجمستويات  .ب
 الدراسي الواحد . 

، شروط خاصة لاللتحاق بالبرنامجبدون  في البرنامج الكلية طالبجميع يتم تسجيل  .ج
 مستوياتهم.لتحديد  الختبارويخضعون 

 .عن كل مستوى يجتازه ، وشهادة أخرى الجتيازه البرنامج ككلشهادة  الطالبيمنح  .د

 الكتب الدراسية. 21
طروحة المقررات الم الالزمة لكلمدار مسيرتهم التعليمية الكتب الدراسية  على لطالبهاتوفر الكلية 

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

ل تعتمد على استخدام وسائ التيالتطبيقات العملية العدد المناسب من األمثلة التوضيحية، و  على
التي بمجملها يساعد على تحقيق األهداف والمخرجات الحاالت الدراسية تكنولوجيا المعلومات، و 

 المرجوة من المقررات.
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 الجدد للمرشحينالبرنامج التعريفي . 22
لعلمية الجدد يشارك فيه عميد الشئون األكاديمية ورؤساء األقسام ا للطالبيتم تنظيم برنامج تعريفي 

وجيهات لجوانب التفصيلية للنظام األكاديمي بالكلية وتزويدهم بالتاحيث يقومون بتعريفهم ب ،بالكلية
عملية  والتعليمات المناسبة التي تفيدهم في بدء مسيرة أكاديمية موفقة. إضافة إلى ذلك تكثف الكلية

زن النفسي في تحقيق التكيف والتواألنها تترك أثرا  كبيرا   للطالباألكاديمي في العام األول  رشاداإل
  .ممهارات التعامل وحسن التصرف في المواقف التي تمر عليه مبما يكسبه همل

 
 

 رشاد األكاديمياإل . 23
 :أهمية اإلرشاد األكاديمي 1.23

على  الطالب التي تساعد الوسائل كبيرة كونه من أهمبأهمية الكلية رشاد األكاديمي في إليحظى ا
مع الواقـع التعليمي لنظام  ،واالجتماعي ،والنفسي ،لتكيف األكاديمياو البيئة األكاديمية  في االندماج

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

الذين حققوا مستويات تعليمية  الطالبوهناك العديد من إسنادها إلى ذوي الخبرة والكفاءة. دائما  
ومن خالل مرشديهم األكاديميين االستفادة المثلى من  حرصهم علىبسبب أفضل من نظرائهم 

  .على التميز وحثهمالمرشدين األكاديميين لهم  تشجيع
 

 :أهداف اإلرشاد األكاديمي 2.23
 العديد من الفوائد أهمها:تحقيق  على الطالب مساعدة إلى في الكليةرشاد األكاديمي اإليهدف 
 .أكاديمية معدالت أعلىالوصول إلى  .أ
 المتاحة. الزمنية المدة واالنتهاء من متطلباتها ضمن ،الدراسية بانسياب الخطة تطبيق .ب
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 تعليميةال متعيق مسيرتهأو وحل المشاكل التي تعرقل  ،من عقبات يعترضهمعلى ما التغلب   .ج
 الفعالة.

للعمل في وحدات القوات التأهل  ممهارات علمية ومهنية وخصائص مميزة تمنحه اكتساب .د
 .واألجهزة األمنيةالمسلحة القطرية 

 الكلية. ألهداف وفقا   الذاتية المستقلة الثقة بناءهـ. 
 ، وتتوافق معم العقلية وإمكانياته ممع قدراته تتناسب التياألكاديمية  اتالتخصصاختيار و. 

 .ورغباتهم الذاتية مميوله
 ي.اإلعداد والتخطيط لمستقبله العلمز. 
 .تفوق الإلى  اإلرشادات التى تؤدىالحصول على ح. 
ع مالذي يقوم به المرشد العملية التعليمية من خالل التنسيق  يف تواجههمالمشاكل التى  طرحط. 

 والمسؤولين ذوي العالقة. بالكلية أعضاء هيئة التدريس
 

 :مكتب اإلرشاد األكاديمي 3.23

ولغرض المساعدة في تذليل الصعوبات  ،كاديميفي المجال األ الطلبةدامة التواصل مع إجل أمن 
شؤون ال بعمادةيرتبط  "،كاديمياأل رشاداإلمكتب " ت الكليةاستحدث ،التي تواجههم في هذا المجال

 :اآلتيةويتولى المهام واالختصاصات كاديمية األ
بتدني خاصة ما يتعلق منها  ،كاديميكاديمية المعتمدة في الجانب األألالتعريف بالنظم ا .أ

 كاديمي. األالمعدل 
 .هانخفاضو  هالتعريف بالمعدل التراكمي وبيان عوامل ارتفاع .ب
ذلك و عند الحاجة و أالمحدد  في الوقتوتوزيعها  عموما   للمرشحينتهيئة البطاقات النوعية  .ج

 .بالكلية التسجيل مكتببالتسيق مع 



- 31 - 

 

استفساراتهم الخاصة  عنجابة إلالجدد عناية خاصة و ا الطلبةالمنذرين و  الطلبةيالء إ .د
نظام التسجيل اإللكتروني بالكلية لمكتب بالدخول على بالمعدل التراكمي من خالل صالحية ا

(SIS )  سلوب الخط الساخن.أي العمل بأمباشرة 
 عضاء هيئة التدريس بما يجعل عمل المكتب مكمال  أ ين من يكاديمالتنسيق مع المرشدين األهـ. 

 ديمي.اكرشاد األللجهد في مجال اإل
جراءات إلكاديميين ودراستها واتخاذ االمرشدين األرشاد األكاديمي الدورية من استالم تقارير اإلو. 

 الالزمة لتنفيذ التوصيات المهمة فيها بالتنسيق مع األطراف ذات العالقة.
 كاديميين.ألخاصة الحاالت الحرجة من خالل تقارير المرشدين ا ،الطلبةمتابعة حاالت ز. 
العميد على قائمة القائد و المسجلين  الطلبةوخاصة  ،الطلبةعداد برنامج لرعاية المتفوقين من إ ح. 

 تكريمهم.نشطة لالحتفاء بالمتفوقين و أظيم وتن الطلبة،بين  هثقافة التميز و شروط وتعزيز
كاديميين ألتدريب المرشدين ا إلى عقد ندوات ومحاضرات دورية للتوعية األكاديمية تهدفط. 

 .األكاديمي رشادإلبكل المعلومات الخاصة با حاطتهم علما  إرشادي و اإللى العمل ع
 تقديم المعلومات واالستشارات المساعدة والمفيدة في اختيار التخصص.ي. 
 تعريفية بالنظم واللوائح األكاديمية. منشوراتصدار كتيبات و إ ك. 

 :بمهامه تم مراعاة مايليكاديمي رشاد األمكتب اإل  نجاحولضمان 
الوصول إليه  الطالبيستطيع بحيث  يمبنى التعليمالمن  الثانيالمكتب في الطابق  تأسيس .أ

 وقات الدوام الرسمي.أوقت خالل  أي فيبسهولة 
بين المكتب و  ،من جهة شؤون الطالبلجنة عالقة تنسيقية مباشرة بين المكتب و  إنشاء .ب

 خرى للعمل بصيغة التكامل.أالتسجيل من جهة مكتب و 
 رشاد التربوي اإلتخصص  ،جامعي في مجال التربية يتمتع بمؤهلالمكتب تعيين مسؤول عن  .ج

ت بمهارا " ، ويتمتعSISلكتروني بالكلية "إلنظام التسجيل ادراية باستخدام خبرة و  ، ولديه
 .ةاتصال جيد

 :مهام المرشد األكاديمي 4.23
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 تتلخص مهام المرشد األكاديمي في:
 الدراسية.  المقررات مختلف في العلمي ومستواه  ،الطالببأداء  يتعلق فيما تقديم المشورة .أ

 في عملية اإلعداد والتخطيط لمستقبله العلمي.  الطالبمعاونة  .ب
 إلى الطريق الذي يؤدي إلى تفوقه.  الطالبتوجيه  .ج
 على اختيار التخصص المناسب.  الطالبلتي تساعد إتوفير المعلومات  .د

 من التغلب على مشاكله بأنواعها كافة.  الطالبطرح الحلول التي تمكن هـ. 
مسؤولياته بوتعريفه ، وحثه على االلتزام بها  ، الطالببشرح القوانين والقواعد واألنظمة التي تتعلق و. 
 الدراسية. المواد في متطلبات النجاح صعيد على الكلية أو داخل سلوكه صعيد على وواجباته، 

 .وتفسيرهابه  والخاصة التي تصدرها الكلية على التعليمات مستمر، وبشكل ،الطالبإطالع ز. 
أكاديميا  من  فصله ذلك على يترتب إذ 1.5 التراكمي عن معدله تدني بخطورة الطالبتنبيه ح. 

 الكلية.
 األكاديمي  والتخلص من اإلنذار 1.5معدله التراكمي إلى  رفع إلى ضرورة  الطالبتوجيه ط. 

  التاليين. الفصلين خالل
 بغية فيها النجاح متطلبات أكمل قد كان مادة ودراسة تسجيل إعادة بإمكانية الطالب إعالم ي. 
 معدله. رفع

 أساتذته ومخاطبةالدراسية   الفصول في ومدى تقدمه للطالبوتقييماألكاديمي  األداء متابعةك. 
 .ضعفه أو تقصيره جوانب أدائه في المقررات والوقوف على مستوى  حول مالحظاتهم لتقديم

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

 األكاديمي.
 وشروط ،بها االلتحاق ومتطلبات ،وخصائصها ،المتاحة العلمية بالتخصصات الطالب تبصيرن. 
 منها. تخصص بكل المتعلقة الوظائف البكالوريوس فيها، ونوعية درجه منح

 ومساعدتهم على ،استفساراتهم أسئلتهم أو والرد على للطالب،الدراسية  شرح بنود الخطةس. 
 .متطلباتها تحقيق
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 ،شخصياتهم وسمات ،وقدراتهم ،واستعداداتهم ،ميولهم على التعرف على الطالب مساعدةع. 
 .للتخصصات الخاطئ المناسب ليتمكنوا من تجنب االختيار بالعمل المتعلقة ومهاراتهم

 .الدراسية على رفع مستوياتهم المواد بعض المتعثرين في الطالبمساعدة ف. 
وتوجيههم الختيار  ،بالكلية، وتبصيرهم الجدد على التكيف مع الدراسة الطالبمساعدة ص. 

وتتوافق مع رغباتهم الشخصية،  ،الذاتيةتالئم قدراتهم وإمكانياتهم  التخصصات المناسبة التي
 .اإلرشادية وتزويدهم بدليل الطالب والنشرات

 .وتحفيزهم على مواصلة هذا التفوق  ،وتشجيعهم ،ومساعدتهم ،المتفوقين الطالبرعاية ق. 
 .وتحقيق النجاح المنشود ،على تجاوز عثراتهم المتعثرين الطالبمعاونة ر. 

 
 :األكاديميالمرشد  من خالل ون األكاديمية بالكليةؤ الشمع  الطالب تواصل 5.23

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

 ا  وتسلمه كشف ،يول عنهم كل مرشد أكاديمؤ المس الطالببالكلية. وتقوم اللجنة بتحديد مجموعة 
والساعات المكتبية التى يتواجد  ،بمواعيد اللقاءات اإلرشادية الطالببأسمائهم حتى يتسنى له إعالم 

 يَّ أ عند مواجهته ياألكاديم التواصل مع المرشدأن يحرص على  الطالبلذلك يجب على  فيها.
 أن: الطالبمشكلة، األمر الذى يقتضى من 

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

 

 

 في األقسام األكاديمية الخطط الدراسية لنيل درجة البكالوريوس. 24
 تمهيد 1.24

األكاديمية متصفة بالحداثة  لقد حرصت كلية أحمد بن محمد العسكرية على أن تكون خططها
لذلك فقد  ،والمعاصرة من ناحية، وأن تكون على درجة عالية من التكامل والتجديد من ناحية أخرى 
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استعانت بمجموعة من أعالم األساتذة، وشكلت اللجان الخاصة التى عملت بجد وتواصل حتى 
 كافة.رسخت مجموعة الخطط األكاديمية التى تطبق فى الكلية فى التخصصات 

ح بالشكل الصحي الطالبيعمل على توجيه  يلإلرشاد األكاديم كما أعدت الكلية لهذا الغرض نظاما  
فى أثناء تنفيذ الخطة األكاديمية، بما يضمن الحفاظ على نوعية جيدة من المخرجات الخاصة 

أن يحصل على النصائح األكاديمية من أساتذة الكلية فيما يتعلق  للطالبحيث يمكن  .بالخطة
بدايتها  للخطة الدراسية من بمستواه، وفقا   النهوضوكيفية  ،ومتطلباتها السابقة ،بالمقررات المطروحة

 إلى مرحلة التخرج.
خطط أن يعلم أن هذه ال طالبوفيما يلى الخطط المعتمدة لمختلف األقسام العلمية. ويجب على كل 

 هى مسار حياته الدراسية للسنوات القادمة، وهى خارطة الطريق التى سيسير على هداها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتوزيعها على الفصول الدراسية  األكاديمية الخطط الدراسية لألقسام  2.24
 

 

 قسم القانون  1.2.24
   LAW DEPARTMENT 

 

 متطلبات التخرج

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

 (47متطلبات عامة إجبارية ) .أ

 (4متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2

 (60) اإلجبارية  التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ

 (9) االختيارية  التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال : 
 ( ساعة مكتسبة 47المتطلبات العامة اإلجبارية ) .أ

  
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1) اإلنجليزيةاللغة  2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2) اإلنجليزيةاللغة  2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2502101 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2503101 6
 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2501210 7

Problem Solving 
 ال يوجد 3

 ال يوجد History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137 8
 Principles of International الدوليةمبادئ العالقات  2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Physical Education and التربية البدنية والصحة 2501140 10

Health 
 ال يوجد 3

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 11
 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Sciences 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2510104 13

Fundamentals 
 ال يوجد 3

 ال يوجد - Research Methods 1العلمي طرق البحث 2501114 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History 3 العسكري ريخ االت 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

 ةوإستـراتيجيـــ ةقضايا سياسيـ 2501404 18
 ةمعاصــــــر 

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  47 المجموع
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ساعات مكتسبة( 4المتطلبات العامة االختيارية ) .ب

 
 (. Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة األولى: )اإلسالم والحضارة والفلسفة  –أ

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 

1 

 

 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2501175 2
 ال يوجد Arabic Islamic Civilization   2 اإلسالمية الحضارة العربية 2501125 3
 ال يوجد Introduction to Philosophy  2 مدخل إلى الفلسفة  2501160 4
 
 
 
 (.  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية : )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية -ب

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2501150 1
 
2 

 
 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2501165 4
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 ساعة مكتسبة( 69) التخصصمتطلبات ثانيا : 

 ( ساعة مكتسبة60المتطلبات اإلجبارية ) -أ
المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المكتسبة
Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2502101 3 Sources of Obligations 2502102 مصادر االلتزام 

2502101 3 Public International Law 2502103 القانون الدولي العام 

2502101 3 Constitutional Law   2502105 القانون الدستوري 

2502101 3 
Criminal Law (General 

Theory) 
 2502106 القانون الجنائي )القسم العام(

2502101 3 Commercial Law 2502201 القانون التجاري 

2502101 3 Administrative Law 2502202 القانون اإلداري 

2502106 3 

Criminal Law (Crimes 

Against Persons and 

Properties) 

 2502204 القانون الجنائي )القسم الخاص(

2502102 3 Effects of Obligations 2502205 أحكام االلتزام 

2502205 3 
Law of Civil and 

Commercial Procedures  
 2502315 قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 2502302 األسرةقانون  Family Law 3 اليوجد

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

2502202 3 Administrative Judiciary 2502305 القضاء اإلداري 

 3 ال يوجد
Foundations of Islamic 

Jurisprudence 
 2502203 اإلسالمي أصول الفقه

2502102 3 Real Rights 2502311 الحقوق العينية األصلية 

2502201 3 
Corporate Law of 

Commercial Companies 
 2502306 قانون الشركات

2502315 3  Enforcement 2502411 التنفيذ 

2502102 3 Private International Law 2502402 القانون الدولي الخاص 

2502204 3 Criminal Procedures law 2502403 قانون اإلجراءات الجنائية 
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2502102 3 
Real and Personal 

Securities 
 2502404 التأمينات الشخصية والعينية

2502201 3 
Commercial Papers and 

Banking Operations 
 2502309 األوراق التجارية وعمليات البنوك

 المجموع 60 

 

 

 

 

 

 ساعة مكتسبة( 9المتطلبات االختيارية )ب. 

 
  

المتطلبات 

 السابقة

عدد 

 الساعات
Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2501211 مبادئ االقتصاد Principles of Economics 3 ال يوجد

 2502109 قانون البيئة Environmental Law 3 ال يوجد

2502201 3 Maritime and Aerial Law 2502307 القانون البحري والجوي 

2502101 3 
Public Financial and Tax 

Legislatian 

المالية العامة والتشريع 

  الضريبي
2502206 

 2502107 اإلجرام والعقاب Criminology and Punishment 3 ال يوجد

2502201 3 International Trade Law 2502308 قانون التجارة الدولية 

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

2502201 3 Intellectual Property Rights 2502313 حقوق الملكية الفكرية 

2502103 3 International Humanitarian Law 2502314 القانون الدولي اإلنساني 

2502102 3 Labour Law 2502304 قانون العمل 

2502103 3 International Organizations 2502209 المنظمات الدولية 

2502201 3 
International Commercial 

Arbitration 
 2502407 التحكيم التجاري الدولي

2502315 3 Moot Court 2502415 المحكمة الصورية 
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 الخطة الدراسية موزعة على الفصول الدراسية: ثالثا  

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Physical Education and 
Health 

 2501140 التربية البدنية والصحة

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Sciences 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

3 
Information Technology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2510104 

 إجمالي عدد الساعات 5
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 الثانيةالسنة 
 فصل الخريف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Sources of Obligations 2502102 مصادر االلتزام 

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Criminal Law (General 
Theory) 

 2502106 الجنائي )القسم العام(القانون 

3 Family Law 2502302 قانون األسرة 

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 

التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

2501210 

3 Constitutional Law   2502105 القانون الدستوري 

3 Commercial Law 2502201 القانون التجاري 

3 Effects of Obligations 2502205 أحكام االلتزام 

2 Communication Skills 2501115 مهارات االتصال 

3 Criminal Law (Crimes 
Against Persons and 
Properties) 

القانون الجنائي )القسم 
 الخاص(

2502204 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 
 الساعات

مقرراختياري )متطلبات  
  قسم(

Elective Course (Department 
Requirement) 

3 

 3 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الثالثة
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 
Foundations of Islamic 
Jurisprudence 

 2502203 أصول الفقه اإلسالمي

3 
Corporate Law of Commercial 
Companies 

 2502306 قانون الشركات

3 Administrative Law 2502202 القانون اإلداري 

2 History of Qatar 2501137   تاريخ قطر 

3 Civil Contracts (1)  2502303 1العقود المدنية 

3 Islamic Culture 2501111 الثقافة اإلسالمية 

 إجمالي عدد الساعات 17

 

 فصل الربيع 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Public International Law 2502103 القانون الدولي العام 

3 
Law of Civil and Commercial 
Procedures 

قانون المرافعات المدنية 
 والتجارية  

2502315 

3 Real Rights 2502311 الحقوق العينية األصلية 

3 Criminal Procedures Law 2502403 قانون اإلجراءات الجنائية 

3 
Commercial Papers and 
Banking Operations 

األوراق التجارية وعمليات 
 البنوك

2502309 

  )متطلبات عامة( المجموعة األولىمقرر اختياري  2
 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 مقرر اختياري )متطلبات قسم( 
Elective Course 
(Department 

Requirements) 
3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

 

 فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Administrative Judiciary 3 القضاء اإلداري 2502305

 
مقرراختياري )متطلبات 

 قسم(
Elective Course (Department 
Requirement) 

3 

 Private International Law 3 القانون الدولي الخاص 2502402

 Enforcement 3 التنفيذ 2502411

 Real  and Personal Securities 3 التأمينات الشخصية والعينية 2502404

 15 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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 اإلدارة قسم 2. 2. 24

 

MANAGEMENT DEPARTMENT 

 (Management Major) إدارة تخصص 1. 2. 2. 24

 
 إدارة تخصص  

 
 متطلبات التخرج

 ساعة مكتسبة موزعة كالتالي: 120من  اإلدارةتتكون المتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في 

 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .1

 (47متطلبات عامة إجبارية ) .أ

 (4متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2

 (60اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ

 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال : 
 ( ساعة مكتسبة 47المتطلبات العامة اإلجبارية ) .أ

  
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1) اإلنجليزيةاللغة  2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2) اإلنجليزيةاللغة  2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111 4
 يوجدال  Principles of Law 3 مبادئ القانون  2502101 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2503101 6
 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2501210 7

Problem Solving 
 ال يوجد 3

 ال يوجد History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137 8
 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Physical Education and التربية البدنية والصحة 2501140 10

Health 
 ال يوجد 3

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 11
 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Sciences 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2510104 13

Fundamentals 
 ال يوجد 3

 ال يوجد - Research Methods 1العلمي طرق البحث 2501114 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 يوجد ال Military History 3 ريخ العسكري االت 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

 ةوإستـراتيجيـــ ةقضايا سياسيـ 2501404 18
 ةمعاصــــــر 

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  47 المجموع
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ( ساعات مكتسبة4المتطلبات العامة االختيارية ) .ب

 
 (. Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة األولى: )اإلسالم والحضارة والفلسفة  –أ

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 

1 

 

 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2501175 2
 ال يوجد Arabic Islamic Civilization   2 اإلسالمية الحضارة العربية 2501125 3
 ال يوجد Introduction to Philosophy  2 مدخل إلى الفلسفة  2501160 4
 
 
 
 (.  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية : )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية -ب

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2501150 1
 
2 

 
 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2501165 4
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 مكتسبة:( ساعة 69) متطلبات التخصصثانياً: 
 ( ساعة مكتسبة:60المتطلبات االجبارية ) .أ

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2501109 رياضيات  Mathematics 3 ال يوجد

 2504102 المحاسبة المالية Financial Accounting 3 ال يوجد

2503101 3 Principles of Finance  2503107 الماليةمبادئ 

2503101 3 Principles of Marketing 2503105 مبادئ التسويق 

2502101 3 Administrative Law  االداريالقانون  2502202 

2503101 3 
Introduction to 
Management Information 
Systems 

نظم المعلومات  فيمقدمة 
 االدارية

2503311 

2501109 3 Statistics 2501209 احصاء 

2503101 3 Organizational Behaviour 2503103 السلوك التنظيمي 

 2501212 االقتصاد الجزئي Microeconomics 3 ال يوجد

2501105 3 Macroeconomics 2501312 االقتصاد الكلي 

2503101 3 
Logistics and Supply Chain 
Management 

 2503308 االمداد و التجهيز إدارة

2504102 3 Managerial Accounting  2504305 االداريةالمحاسبة 

2503209 
2503204 
2503205 

3 Strategic Management  2503425 االستراتيجيةاالدارة 

2503101 3 
Human Resources 
Management 

 2503204 الموارد البشرية إدارة

2503103 3 Organization Theory 2503208 نظرية المنظمة 

2503209 
2503210 
2503204 
2503205 

3 
International Business 
Management 

 2503412 الدولية عمالألا إدارة

2505114 3 Senior Project 2503218 مشروع تخرج 

2503101 3 Total Quality Management 2503214 الجودة الشاملة إدارة 

2503107 3 Financial Management 2503209 مالية إدارة 

2503101 3 
Managing Public 
Organisations 

 2503211 المؤسسات العامة إدارة

 المجموع 60 
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 ساعة مكتسبة( 9المتطلبات االختيارية ) .ب

 

المتطلبات 
 السابقة

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2503101 3 Crisis Management 2503321 األزمة إدارة 

2503101 3 Project Management 2503312 المشاريع إدارة 

2503101 3 Knowledge Management 2503313 المعرفة إدارة 

2503101 3 
Managing Organizational 
Change 

 2503220 التغيير التنظيمي إدارة

2503107 
2503209 

 
 
Financial Markets 

 
 2503226 االسواق المالية

2503205 3 Consumer Behaviour 2503415 سلوك المستهلك 

2503101 3 Negotiation Management 2503325 التفاوض إدارة 

2501212 
2501221 

3 Feasibility Studies 2504410 دراسات الجدوى االقتصادية 

2504102 
2504305 

3 Government Accounting 2504303 محاسبة حكومية 

2503311 3 E-Business 2503416 االعمال االلكترونية إدارة 

2503105 3 Marketing Management 2503205 تسويق إدارة 

2503101 3 Operation Management 2503428 العمليات إدارة 

2502101 3 Business Law 2502202 لقانون التجاريا 
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 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: ثالثا  

 

 األولىالسنة 

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Physical Education and 
Health 

 2501140 التربية البدنية والصحة

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Science 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2501114 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

3 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2510104 

 إجمالي عدد الساعات 5
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 السنة الثانية
 فصل الخريف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3  Mathematics  2501109 رياضيات 

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Organizational Behaviour 2503103 السلوك التنظيمي 

3 Financial Accounting 2504102 المحاسبة المالية 

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Administrative Law   اإلداري القانون  2502201 

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 

التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

2501210 

3 Statistics 2501209 إحصاء 

3 Principles of Finance 2503107 مبادئ المالية 

3 Microeconomics 2501212 االقتصاد الجزئي 

2 Communication Skills 2501115 مهارات االتصال 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
  فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

 Principles of Marketing 3 مبادئ التسويق 2503105

 3 إجمالي عدد الساعات

 



- 51 - 

 

 السنة الثالثة
  فصل الخريف

 رقم المقرر المقرراسم  Course Name عدد الساعات

3 Macroeconomics 2501312 االقتصاد الكلي 

3 
Introduction to Management 
Information Systems ( MIS) 

مقدمة في نظم المعلومات 

 اإلدارية
2503311 

3 Financial Management 2503209 إدارة مالية 

2 History of Qatar  2501137 تاريخ قطر 

3 
Human Resources 
Management  (HRM) 

 2503204 إدارة الموارد البشرية

3 Islamic Culture 2501111 الثقافة اإلسالمية 

 إجمالي عدد الساعات 17

 

 صل الربيع ف

عدد 
 رقم المقرر اسم المقرر Course Name الساعات

3 
Logistic and Supply Chain 
Management 

 2503308 إدارة اإلمداد والتجهيز

3 Organization Theory 2503208 نظرية المنظمة 

3 Managerial Accounting 2504305 المحاسبة اإلدارية 

3 
Managing Public 
Organisations 

 2503211 المؤسسات العامة إدارة

3 
Elective Course (Department 
Requirements) 

  مقرر اختياري )متطلبات قسم(

  )متطلبات عامة( المجموعة األولىمقرر اختياري  2

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 

 

 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 3 (القسممقرر اختياري )متطلبات  



- 52 - 

 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

  فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر المقرررقم 

 Strategic Management 3 اإلدارة اإلستراتيجية 2503425

 Total Quality Management (TQM) 3 إدارة الجودة الشاملة 2503214

 International Business إدارة األعمال الدولية 2503412
Management 

3 

 Senior Project 3 مشروع تخرج 2503218

مقرر اختياري )متطلبات  
 القسم(

 3 

 15 إجمالي عدد الساعات

 

  فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

  فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

  فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

  مقررات عسكرية 
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اإلمداد والتجهيز تخصص 42.2.2.2   
 
Logistics & Supply Chain Management Major 

  
 

 متطلبات التخرج

ساعة مكتسبة موزعة  120من إدارة اإلمداد والتجهيز تتكون المتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في 

 كالتالي:

 (51المكتسبة للمتطلبات العامة ) الساعات. 1

 (47متطلبات عامة إجبارية ) .أ

 (4متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات . 2

 (60اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ

 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب
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 ساعة مكتسبة( 51المتطلبات العامة )أوال : 
 ( ساعة مكتسبة 47المتطلبات العامة اإلجبارية ) .ت

  
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1) اإلنجليزيةاللغة  2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2) اإلنجليزيةاللغة  2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2502101 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2503101 6
 Critical Thinking and المشكالتالتفكير الناقد وحل  2501210 7

Problem Solving 
 ال يوجد 3

 ال يوجد History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137 8
 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Physical Education and التربية البدنية والصحة 2501140 10

Health 
 ال يوجد 3

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 11
 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Sciences 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2510104 13

Fundamentals 
 ال يوجد 3

 ال يوجد - Research Methods 1العلمي طرق البحث 2501114 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History 3 ريخ العسكري االت 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

 ةوإستـراتيجيـــ ةقضايا سياسيـ 2501404 18
 ةمعاصــــــر 

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  47 المجموع
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ( ساعات مكتسبة4ب. المتطلبات العامة االختيارية )

 
 (. Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة األولى: )اإلسالم والحضارة والفلسفة  –أ

 
 واحدا  فقط من هذه المجموعةيختار الطالب مقررا  

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 

1 

 

 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2501175 2
 ال يوجد Arabic Islamic Civilization   2 اإلسالمية الحضارة العربية 2501125 3
 ال يوجد Introduction to Philosophy  2 مدخل إلى الفلسفة  2501160 4
 
 
 
 (.  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية : )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية -ب

 
 من هذه المجموعة يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2501150 1
 
2 

 
 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2501165 4
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



- 57 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ( ساعة مكتسبة:69متطلبات التخصص )ثانيا : 
 ( ساعة مكتسبة:60المتطلبات االجبارية ) .أ

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2501109 رياضيات  Mathematics 3 يوجدال 

 2504102 المحاسبة المالية Financial Accounting 3 ال يوجد

2503101 3 Principles of Finance 2503107 مبادئ المالية 

2503101 3 Principles of Marketing 2503105 مبادئ التسويق 

2503101 3 Total Quality Management 2503214 الشاملةالجودة  إدارة 

2503101 3 
Introduction to 
Management Information 
Systems 

نظم المعلومات  فيمقدمة 
 االدارية

2503311 

2501109 3 Statistics 2501209 احصاء 

2503101 3 Organizational Behaviour 2503103 السلوك التنظيمي 

 2501211  االقتصاد مبادئ    Principles of Economics 3 ال يوجد

2503101 3 Strategic Management 2503425 االستراتيجيةدارة اإل 

2503101 3 
Logistics and Supply Chain 
Management 

 2503308 مداد و التجهيزإلا إدارة

 2503101 3 
Purchasing and Materials  

Management 
 2509311  المشتريات و المواد إدارة

 2503101 3 
Transportation and 

Distribution Management 
 2509322  والتوزيع  إدارة  النقل

2503101 3 
Human Resource 

Management 
 2503204 إدارة الموارد البشرية

 2503101 3 Packaging   2509321  التعبئة والتغليف 

 2503101 3 
Warehouses Management    إدارة المستودعات 

 2509323 

2505114 3 Senior Project  2503218 مشروع التخرج 

 2503101 

2502101 
3 Contracts Management 2509312 إدارة العقود  

 2503101 
3 

 
Operations Management  2509429  إدارة العمليات 
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 2503101 

2503308 
3 

Hazardous Materials 

Management  
 2509324  إدارة المواد الخطرة

 المجموع 60 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعة مكتسبة( 9المتطلبات االختيارية ) .ب

 

المتطلبات 
 السابقة

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2503101 3 Crisis Management 2503321 زمةإدارة األ 

2503101 

2503308 
3 

International Logistics 

Management 

 اللوجستيات الدولية إدارة
 2509325 

2503107 3 Cost Accounting 2504415 محاسبة التكاليف 

2503101 

2505104 
3 

Information Technology for 

Supply Chain Management 

 دارةتكنولوجية المعلومات إل

 سلسلة اإلمداد
 2509326 

2503101 

2503308 

2509311 

3 
Emerging Trends in Supply 

Chain Management 

الحديثة في إدارة  االتجاهات

 سلسلة اإلمداد
 2509430 

2503101 3 Negotiation Management 2503325 التفاوض إدارة 

2503101 
2509311 

3 
 

Reverse Logistics 
Management   

 العكسية اللوجستيات إدارة
2509431 

 

2501209 3 Operations Research   2509432 بحوث العمليات 

2503101 3 Project Management 2503312 إدارة المشاريع 
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 الخطة الدراسية موزعة على الفصول الدراسية: ثالثا  
 

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Physical Education and 
Health 

 2501140 التربية البدنية والصحة

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Science 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2501114 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

3 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2510104 

 إجمالي عدد الساعات 5
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 الثانيةالسنة 
 فصل الخريف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3  Mathematics  2501109 رياضيات 

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Organizational Behaviour 2503103 السلوك التنظيمي 

3 Financial Accounting 2504102 المحاسبة المالية 

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Human Resource 

Management 
 2503204 إدارة الموارد البشرية

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 

التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

2501210 

3 Statistics 2501209 إحصاء 

3 Principles of Finance 2503107 مبادئ المالية 

3 Principles of Economics    2501211 االقتصادمبادئ 

2 Communication Skills 2501115 مهارات االتصال 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
  فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
 عدد

 الساعات

 Principles of Marketing 3 مبادئ التسويق 2503105

 3 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الثالثة
  فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 
Logistic and Supply Chain 
Management 

 2503308 إدارة اإلمداد والتجهيز

3 
Introduction to Management 
Information System ( MIS) 

مقدمة في نظم المعلومات 
 اإلدارية

2503311 

2 History of Qatar  2501137 تاريخ قطر 

3 
Purchasing and Materials 
Management 

 إدارة المشتريات والمواد 
 2509311 

3 Contracts Management  2509312 إدارة العقود 

3 Islamic Culture  2501111 اإلسالميةالثقافة 

 إجمالي عدد الساعات 17

 

 صل الربيع ف

عدد 
 رقم المقرر اسم المقرر Course Name الساعات

3 Packaging  2509321 التعبئة والتغليف 

3 
Transportation and 
Distribution Management 

 2509322 إدارة النقل والتوزيع

3 Warehouses Management   2509323 المستودعاتإدارة 

 3 
Hazardous Materials 
Management 

  2509324 إدارة المواد الخطرة

3 
Elective Course (Department 
Requirements) 

مقرر اختياري )متطلبات 
 قسم(

 

  مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة األولى 2

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 

 

 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name المقرراسم  رقم المقرر

 3 (القسممقرر اختياري )متطلبات  

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 
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 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

  فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر
 Operations Management  3 إدارة العمليات 2509429 

 Total Quality Management  3 دارة الجودة الشاملةإ 2503214 

 Strategic Management  3 ستراتيجيةإلاإلدارة ا  2503425

 موضوع) التخرج مشروع 2503218

 (التجهيز و االمداد بتخصص

Senior project 3 

مقرر اختياري )متطلبات   

 القسم(

Elective Course (Department 

Requirements) 

3 

 15 إجمالي عدد الساعات

 

  فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

  فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

  فصل الخريف

 رقم المقرر المقرراسم  Course Name عدد الساعات

  مقررات عسكرية 
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 قسم المحاسبة 3.2.24
 

ACCOUNTING DEPARTMENT 
 
 

 متطلبات التخرج

 ساعة مكتسبة موزعة كالتالي: 120من  المحاسبةتتكون المتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في 

 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .1

 (47إجبارية )متطلبات عامة  .أ

 (4متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2

 (60اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ

 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال : 
 ( ساعة مكتسبة 47المتطلبات العامة اإلجبارية ) .أ

  
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1) اإلنجليزيةاللغة  2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2) اإلنجليزيةاللغة  2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2502101 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2503101 6
 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2501210 7

Problem Solving 
 ال يوجد 3

 ال يوجد History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137 8
 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Physical Education and التربية البدنية والصحة 2501140 10

Health 
 ال يوجد 3

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 11
 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Sciences 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2510104 13

Fundamentals 
 ال يوجد 3

 ال يوجد - Research Methods 1العلمي طرق البحث 2501114 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History 3 ريخ العسكري االت 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

 ةوإستـراتيجيـــ ةقضايا سياسيـ 2501404 18
 ةمعاصــــــر 

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  47 المجموع
 
 

                                                 

1
 جتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة. يجب على الطالب أ 
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 ( ساعات مكتسبة4المتطلبات العامة االختيارية ) .ب

 
 ( Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة األولى: )اإلسالم والحضارة والفلسفة  –أ

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name المقرراسم  رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 

1 

 

 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2501175 2
 ال يوجد Arabic Islamic Civilization   2 اإلسالمية الحضارة العربية 2501125 3
 ال يوجد Introduction to Philosophy  2 مدخل إلى الفلسفة  2501160 4
 
 
 
 (  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية : )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية -ب

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name المقرراسم  رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2501150 1
 
2 

 
 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2501165 4
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 ( ساعة مكتسبة69) التخصصمتطلبات ثانيا :    
 ( ساعة مكتسبة60المتطلبات اإلجبارية ) -أ

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المكتسبة
المتطلبات 

 السابقة

 ال يوجد Financial Accounting 3 المحاسبة المالية 2504102

 ال يوجد Microeconomics 3 االقتصاد الجزئي 2501212

 Macroeconomics 3 2501212 االقتصاد الكلي 2501312

 Business Law 3 2502101 القانون التجاري 2502201

 ال يوجد Mathematics 3 رياضيات  2501109

 Organizational Behaviour 3 2503101 السلوك التنظيمي 2503103

 Principles of Finance 3 2503101 مبادئ المالية 2503107

 Principles of Marketing 3 2503101 مبادئ التسويق 2503105

2503311 
مقدمة في نظم المعلومات 

 اإلدارية
Introduction to Management 
Information Systems 

3 
2503101 

 

 Strategic Management 3 اإلدارة اإلستراتيجية 2503425
2503101 
2503105 

 Management Accounting 3 2504102 المحاسبة اإلدارية 2504305

 Intermediate Accounting (1) 3 2504102 (1المحاسبة المتوسطة ) 2504202

 Intermediate Accounting (2) 3 2504202 (2المحاسبة المتوسطة ) 2504302

 Government Accounting 3 2504102 محاسبة حكومية 2504303

 Cost Accounting (1) 3 2504302 (1محاسبة تكاليف ) 2504304

 Auditing (1) 3 2504302 (1تدقيق حسابات ) 2504306

 تحليل القوائم المالية 2504406
Financial Statements 

Analysis 
3 2504302 
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 Statistics  3 2501109 إحصاء  2501209

 نظم المعلومات المحاسبية 2504307
Accounting Information 
Systems 

3 2504102 

 Senior Project 3 2504302 مشروع تخرج 2504412

  60 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ساعة مكتسبة( 9المتطلبات االختيارية ) -ب

 

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المكتسبة
المتطلبات 

 السابقة

 International Accounting 3 2504302 محاسبة دولية 2504407

 Petroleum Accounting 3 2504302 محاسبة بترول 2504408

 Tax Accounting 3 2504302 محاسبة ضرائب 2504409

 Cost Accounting (2) 3 2504304 (2محاسبة تكاليف ) 2504413

 Advanced Accounting 3 2504302 محاسبة متقدمة 2504404

2504410 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
Feasibility Studies 3 2504305 

 Auditing (2) 3 2504306 (2تدقيق حسابات ) 2504402

 Zakat  Accounting 3 2504102 محاسبة الزكاة 2504414

 Accounting Theory 3 النظرية المحاسبية 2504411
2504302 

 

2504405 
موضوعات محاسبية 

 معاصرة

Contemporary Accounting 

Topics 
3 2504302 
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 الخطة الدراسية موزعة على الفصول الدراسية: ثالثا  
 

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Physical Education and 
Health 

 2501140 التربية البدنية والصحة

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Sciences 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2501114 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

3 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2510104 

 إجمالي عدد الساعات 5
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 السنة الثانية

 فصل الخريف 

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

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

 Mathematics 3 رياضيات  2501109

 Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112

 Organizational Behaviour 3 السلوك التنظيمي 2503103

 Financial Accounting 3 المحاسبة المالية 2504102

 15 إجمالي عدد الساعات

 

 صل الربيع ف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Principles of Finance 3 مبادئ المالية 2503107

2501210 
التفكير الناقد وحل 

 المشكالت
Critical Thinking and Problem 
Solving 

3 

 Statistics 3 إحصاء  2501209

 Microeconomics 3 الجزئي  االقتصاد 2501212

 Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115

 Intermediate Accounting (1) 3 (1المحاسبة المتوسطة ) 2504202

 17 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 (2المحاسبة المتوسطة ) 2504302
Intermedicate 
Accounting (2) 

3 

 3 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الثالثة

  فصل الخريف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

 Macroeconomics 3 االقتصاد الكلي 2501312

 Principles of Marketing 3 التسويقمبادئ  2503105

 Government Accounting 3 محاسبة حكومية 2504303

 Cost Accounting (1) 3 (1محاسبة تكاليف ) 2504304

 History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137

 Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111

 17 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع 

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر المقرررقم 

 Business Law 3 القانون التجاري 2502201

 Auditing (1) 3 (1تدقيق حسابات ) 2504306

 Management Accounting 3 المحاسبة اإلدارية 2504305

 Accounting Information Systems 3 نظم المعلومات المحاسبية 2504307

)متطلبات مقرر اختياري  
 قسم(

Elective Course (Department 
Requirements) 

3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة األولى  

 17 إجمالي عدد الساعات

 فصل الصيف 

رقم 

 المقرر
 Course Name اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 
مقرر اختياري )متطلبات 

 قسم(
Elective Course (Department 
Requirements) 

3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

  فصل الخريف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

 Strategic Management 3 اإلدارة اإلستراتيجية 2503425

 Financial Statements Analysis 3 تحليل القوائم المالية 2504406

 Senior Project 3 مشروع تخرج 2504412

2503311 
مقدمة في نظم المعلومات 

 اإلدارية
Introduction to Management  
Information Systems 

3 

 
مقرر اختياري )متطلبات 

 قسم(
Elective Course (Department 
Requirements) 

3 

 15 إجمالي عدد الساعات

 

  الربيعفصل 

عدد 

 الساعات
Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 مقررات عسكرية 

 

  فصل الصيف

عدد 

 الساعات
Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 مقررات عسكرية 

 

  فصل الخريف

عدد 

 الساعات
Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 مقررات عسكرية 
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 وعلوم الحاسوب. قسم نظم المعلومات 4. 2. 24

INFORMATION SYSTEMS AND COMPUTER SCIENCE  
DEPARTMENT 

 
 الحاسوبنظم معلومات  تخصص 1 .4. 2. 24

 

Computer Information Systems Major  

 متطلبات التخرج

ساعة مكتسبة  120من نظم معلومات الحاسوب  الزمة لنيل درجة البكالوريوس في تتكون المتطلبات ال

 موزعة كالتالي:

 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .1

 (47متطلبات عامة إجبارية ) .أ

 (4متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2

 (60اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ

 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال : 
 ( ساعة مكتسبة 47المتطلبات العامة اإلجبارية ) .أ

  
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1) اإلنجليزيةاللغة  2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2) اإلنجليزيةاللغة  2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2502101 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2503101 6
 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2501210 7

Problem Solving 
 ال يوجد 3

 ال يوجد History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137 8
 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Physical Education and التربية البدنية والصحة 2501140 10

Health 
 ال يوجد 3

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 11
 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Sciences 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2510104 13

Fundamentals 
 ال يوجد 3

 ال يوجد - Research Methods 1العلمي طرق البحث 2501114 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History 3 ريخ العسكري االت 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

 ةوإستـراتيجيـــ ةقضايا سياسيـ 2501404 18
 ةمعاصــــــر 

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  47 المجموع
 
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ( ساعات مكتسبة4ب. المتطلبات العامة االختيارية )

 
 

 ( Islam Civilization and Philosophyالمجموعة األولى: )اإلسالم والحضارة والفلسفة  –أ
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 

1 

 

 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2501175 2
 ال يوجد Arabic Islamic Civilization   2 اإلسالمية الحضارة العربية 2501125 3
 ال يوجد Introduction to Philosophy  2 مدخل إلى الفلسفة  2501160 4
 
 
 
 (  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية : )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية -ب

 
 الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعةيختار 

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2501150 1
 
2 

 
 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2501165 4
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 ( ساعة مكتسبة69) التخصصمتطلبات  ثانيا :
 ( ساعة مكتسبة60المتطلبات اإلجبارية ) .أ

 اتمتطلبال
 السابقة

 الساعات
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2501109 رياضيات  Mathematics 3 ال يوجد

2501109 3 Statistics and Probabilities 2501216 اإلحصاء واالحتماالت 

2503101 3 Organizational Behavior 2503103 السلوك التنظيمي 

2505102 3 Programming Concepts 2505221 مبادئ البرمجة 

2505223 3 Software Engineering 2510306 هندسة البرمجيات 

2510104 3 
Computer Information 
Systems 

 2505223 الحاسوب معلوماتالنظم 

2510104 3 
Information Technology 
Infrastructure 

 2505224 بناء تكنولوجيا المعلومات

2505223 3 Computer Networks 2510316 شبكات الحاسوب 

2505223 3 System Analysis and Design 2505311 تحليل وتصميم النظم 

2503103 3 Organization Theory 2503208 ةنظرية المنظم 

2505223 3 Electronic Commerce 2505313 التجارة اإللكترونية 

2505223 3 
Fundamentals of Database 
Systems 

 2505321 أساسيات نظم قواعد البيانات

2505223 3 Cybersecurity Essential 2510205 أساسيات األمن السيبراني 

2505223 3 Enterprise Architecture 2505401 بناء المؤسسات 

2503103 3 Negotiation Management 2503325 ادارة التفاوض 

2510104 3 Discrete Mathematics 2505222 البناءات الحسابية المنفصلة 

2505221 3 
Web Services and Distributed 
Computing 

والنظم خدمات الوب 
 الموزعة

2505487 

2505401 3 
IS Strategy, Management, and 
Acquisition 

واكتساب استراتيجية، إدارة 

 المعلومات نظم
2505489 

2505123 3 
Project Management in 
Computing 

 2510317 الحوسبةفي ادارة المشاريع 

2505321 3 Senior Project 2505499 مشروع التخرج 

   المجموع 60 
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 ( ساعة مكتسبة9المتطلبات االختيارية )ب. 

المتطلبات 
 السابق

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

None 3 Principles of Economics 2501211 مبادئ االقتصاد 

2505223 3 
Security & Privacy of 
Information 

 2505231 من و خصوصية المعلوماتأ

2510104 3 
Human-Computer 
Interaction 

 2505233 مع الحاسوب   االنسانتفاعل 

2510104 3 Multimedia Systems 2505314 النظم المتعددة الوسائط 

2505223 3 
Business Process 
Management 

 2505386 إدارة العمليات التجارية

2505223 3 Enterprise Systems 2505421 األنظمة المؤسسية 

2505221 3 Mobile Computing 2505423 الحوسبة باألجهزة النقالة 

2505223 3 
Special Topic in 
Computer Information 
Systems 

 2505498 مقرر خاص في نظم المعلومات

2510205 3 Cyber law 2510310 القانون السيبراني 

2510205 3 Digital Forensics 2510309 أدلة األثبات الرقمية 

2505224 3 Datacenter Fundamentals 2505335 أساسيات مراكز البيانات 

2510316 3 Network Security 2510308 أمن الشبكات 
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 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: ثالثا  

 

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Physical Education and 
Health 

 2501140 التربية البدنية والصحة

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Sciences 2507101 مقدمة في العلوم السياسية 

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2501114 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 الدوليةمبادئ العالقات 

3 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2510104 

 إجمالي عدد الساعات 5
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 السنة الثانية
 

 فصل الخريف 
 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Mathematics  2501109 رياضيات 

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Programming Concepts 2505221 مبادئ البرمجة 

3 
Computer Information 
Systems 

 2505223 الحاسوب نظم معلومات

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 فصل الربيع 

 رقم المقرر المقرراسم  Course Name عدد الساعات

3 Statistics & Probability 2501216 اإلحصاء واإلحتماالت 

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 2501210 التفكير الناقد وحل المشكالت 

3 Computer Networks 2510316 شبكات الحاسوب 

3 Discrete Mathematics 2505222 البناءات الحسابية المنفصلة 

3 Department Elective )مقرر اختياري )متطلبات القسم  

2 Communication Skills 2501115 مهارات االتصال 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 
 الساعات

 Cybersecurity Essentials 3 اساسيات األمن السيبراني 2510205

 3 الساعاتإجمالي عدد 

 



- 82 - 

 

 السنة الثالثة
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 
Project Management in 
Computing 

 2510317 إدارة المشاريع في الحوسبة

3 
Fundamentals of Database 
Systems 

 2505321 أساسيات نظم قواعد البيانات

3 System Analysis and Design 2505311 تحليل وتصميم النظم 

2 History of Qatar 2501137   تاريخ قطر 

3 Department Elective  )مقرر اختياري )متطلبات قسم  

3 Islamic Culture 2501111 الثقافة اإلسالمية 

 إجمالي عدد الساعات 17

 

 فصل الربيع 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Organizational Behavior 2503103 السلوك التنظيمي 

3 Enterprise Architecture 2505401 بناء المؤسسات 

3 Senior Project 2505499 مشروع التخرج 

3 
Information Technology 
Infrastructure 

 2505224 بناء تكنولوجيا المعلومات

3 
Web Services and 
Distributed Systems 

 2505487 الوب والنظم الموزعةخدمات 

  مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة األولى 2
 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Electronic Commerce 3 التجارة اإللكترونية 2505313

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

 فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Negotiation Management 3 دارة التفاوضإ 2503325

 Organization Theory 3 نظرية المنظمة 2503208

ستراتيجية، إدارة و اكتساب إ 2505489

 نظم المعلومات
IS Strategy, Management, and 
Acquisition 3 

 Software Engineering 3 هندسة البرمجيات 2510306

 
مقرر اختياري )متطلبات 

 قسم(
Elective Course (Department 
Requirements) 

3 

 15 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 الصيففصل 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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 الحاسوب علوم تخصص 2 .4. 2. 24

Computer Science Major  

 

 متطلبات التخرج

ساعة مكتسبة موزعة  120من علوم الحاسوب  الزمة لنيل درجة البكالوريوس في تتكون المتطلبات ال

 كالتالي:

 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .1

 (47متطلبات عامة إجبارية )أ.      

 (4متطلبات عامة اختيارية )ب.      

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2

 (60اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات أ.        

 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات ب.       
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال : 
 ( ساعة مكتسبة 47المتطلبات العامة اإلجبارية ) .ب

  
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1) اإلنجليزيةاللغة  2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2) اإلنجليزيةاللغة  2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111 4
 ال يوجد Principles of Law 3 القانون مبادئ  2502101 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2503101 6
 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2501210 7

Problem Solving 
 ال يوجد 3

 ال يوجد History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137 8
 Principles of International العالقات الدوليةمبادئ  2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Physical Education and التربية البدنية والصحة 2501140 10

Health 
 ال يوجد 3

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 11
 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Sciences 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2510104 13

Fundamentals 
 ال يوجد 3

 ال يوجد - Research Methods 1العلمي طرق البحث 2501114 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History 3 ريخ العسكري االت 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

 ةوإستـراتيجيـــ ةقضايا سياسيـ 2501404 18
 ةمعاصــــــر 

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  47 المجموع
 
 

                                                 

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



- 86 - 

 

 ( ساعات مكتسبة4االختيارية )ب. المتطلبات العامة 

 
 

 ( Islam Civilization and Philosophyالمجموعة األولى: )اإلسالم والحضارة والفلسفة  –أ
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 

1 

 

 Islam and Contemporary والقضايا المعاصرةاإلسالم  2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2501175 2
 ال يوجد Arabic Islamic Civilization   2 اإلسالمية الحضارة العربية 2501125 3
 ال يوجد Introduction to Philosophy  2 مدخل إلى الفلسفة  2501160 4
 
 
 
 (  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية : )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية -ب

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  العربيمجتمع الخليج  2501150 1
 
2 

 
 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2501165 4
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 ( ساعة مكتسبة69متطلبات التخصص ) ثانيا :
 ( ساعة مكتسبة60المتطلبات اإلجبارية ) .أ

 اتمتطلبال
 السابقة

 الساعات
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2501109 رياضيات  Mathematics 3 ال يوجد

 2501216 اإلحصاء واإلحتماالت   Statistics and  Probabilities 3 ال يوجد

2501109 3 Numerical Analysis 2510201 التحليل العددي 

2510104 3 Programming Concepts 2505221 مبادئ البرمجة 

2505221 3  Object-Oriented Programming 2510202 البرمجة الموجهة للكيانات 

2510104 3 
Computer Information 
Systems 

 2505223 نظم معلومات  الحاسوب

2510104 3 Discrete Mathematics 2505222 البناءات الحسابية المنفصلة 

2505321 3 
Web Services and Distributed 
Systems 

خدمات الوب و األنظمة 
 الموزعة

2505487 

2505223 3 Cybersecurity Essentials 2510205 أساسيات األمن السيبراني 

2510202 3 Data Structures     2510203 هياكل البيانات 

2510104 3 
Computer Organization & 
Architecture 

 2505312 تنظيم و بناء  الحاسب

2510203 3 Artificial Intelligence 2510305 الذكاء االصطناعي 

2505223 3 
Fundamentals of Database 
Systems 

 2505321 أساسيات نظم قواعد البيانات

2505223 3 Software Engineering 2510306 هندسة البرمجيات 

2505312 3 Computer Networks  2510316 بوشبكات الحاس 

2505223 3 
Web Development and 
Programming 

 2505411 برمجة وتطوير الوب

2510202 3 
Design and  Analysis  of   
Algorithms 

و  تحليل  تصميم 
 الخوارزميات

2510318  

2505312 3 Operating Systems 2505413 نظم التشغيل 

2505223 3 
Project  Management   in 
Computing 

في  ادارة المشاريع 
 الحوسبة

2510317 

2505321 3 Senior Project (CS) 2510307 مشروع التخرج 

   المجموع 60 
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 ( ساعة مكتسبة9المتطلبات االختيارية ) .ب
 

المتطلبات 
 السابق

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2510316 3 Network Security 2510308 من الشبكات أ 

 2510205 3 Digital Forensics 2510309 اإلثبات الرقمية أدلة 

 2501211 مبادئ االقتصاد Principles of Economics 3 ال يوجد 

2505223 3 Multimedia Systems 2505314 النظم المتعددة الوسائط 

2505223 3 
Human-Computer 
Interaction 

 2505233 مع الحاسوب   االنسانتفاعل 

2510205 3 
Security & Privacy of 
Information 

 2505231 أمن و خصوصية المعلومات

 2510205 3 Cyber law 2510310 القانون السيبراني 

 2505221 3 Computer Graphics 2510311 رسومات الحاسوب 

2505321  3 
Advanced Data Base  
System 

 2510312 قواعد البيانات المتقدمة

 2510316 3 Mobile Computing 2505423 الحوسبة باألجهزة النقالة 

2510306 3 Modelling and Simulation 2510315 النمذجة والمحاكاة 

2505321 3 Data Mining  2510313 البياناتالتنقيب عن 

2505223 3 Computer Ethics 2510111 أخالقيات الحاسوب 

2505312 
2505411 

3 
Special Topic in 
Computer Science 

علوم مقرر خاص في 
 الحاسوب

2510314 
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 الخطة الدراسية موزعة على الفصول الدراسية: ثالثا  
 

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Physical Education and 
Health 

 2501140 التربية البدنية والصحة

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Sciences 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2501114 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

3 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2510104 

 إجمالي عدد الساعات 5
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 السنة الثانية
 

 فصل الخريف 
 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Mathematics  2501109 رياضيات 

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Programming Concepts 2505221 مبادئ البرمجة 

3 
Computer Information 
Systems 

 2505223 نظم معلومات الحاسوب

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Statistics & Probability 2501216 اإلحصاء واالحتماالت 

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 2501210 التفكير الناقد وحل المشكالت 

3 Computer Networks 2510316 شبكات الحاسوب 

3 Discrete Mathematics 2505222 البناءات الحسابية المنفصلة 

3 Department Elective مقرر اختياري  

2 Communication Skills 2501115 مهارات االتصال 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 
 الساعات

 Cybersecurity Essentials 3 أساسيات األمن السيبراني 2510205

 3 إجمالي عدد الساعات

 



- 91 - 

 

 السنة الثالثة
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name الساعاتعدد 

3 
Project Management in 
Computing 

 2510317 إدارة المشاريع في الحوسبة

3 
Fundamentals of Database 
Systems 

 2505321 ساسيات نظم قواعد البياناتأ

3 Object-Oriented Programming 2510202 البرمجة الموجهة للكيانات 

2 History of Qatar 2501137   تاريخ قطر 

3 Department Elective  )مقرر اختياري )متطلبات قسم  

3 Islamic Culture 2501111 الثقافة اإلسالمية 

 إجمالي عدد الساعات 17

 

 فصل الربيع 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Numerical Analysis 2510201 التحليل العددي 

3 Data Structures 2510203 هياكل البيانات 

3 Senior Project 2510307 مشروع التخرج 

3 
Design and  Analysis  of   
Algorithms 

 2510316 تصميم وتحليل الخوارزميات

3 
Web Services and 
Distributed Systems 

خدمات الوب واألنظمة 
 الموزعة 

2505487 

  عامة( المجموعة األولىمقرر اختياري )متطلبات  2
 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Operating Systems 3 نظم التشغيل 2505413

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

 فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Software Engineering 3 هندسة البرمجيات 2510306

 Artificial Intelligence 3 الذكاء اإلصطناعي 2510305

 & Computer Organization تنظيم وبناء الحاسب 2505312
Architecture 3 

 Web Development and برمجة وتطوير الويب 2505411
Programming 

3 

مقرر اختياري )متطلبات  
 قسم(

Elective Course (Department 
Requirements) 

3 

 15 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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 األمن السيبراني تخصص 3 .4. 2. 24

 

Cybersecurity Major 

 متطلبات التخرج

ساعة مكتسبة موزعة  120من في األمن السيبراني الزمة لنيل درجة البكالوريوس تتكون المتطلبات ال

 كالتالي:

 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ). 1

 (47متطلبات عامة إجبارية ) .أ

 (4متطلبات عامة اختيارية ) .ب

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات . 2

 (38اإلجبارية )القسم لمتطلبات لالساعات المكتسبة  .أ

 (22) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب

 (9االختيارية )القسم الساعات المكتسبة لمتطلبات  .ج
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال : 
 

 ( ساعة مكتسبة 47المتطلبات العامة اإلجبارية ) .أ
  

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1اللغة اإلنكليزية ) 2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2اللغة اإلنكليزية ) 2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2502101 5
 ال يوجد Principles of Management 3 اإلدارةمبادئ  2503101 6
 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2501210 7

Problem Solving 
 ال يوجد 3

 ال يوجد History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137 8
 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 يوجدال  2

 Physical Education and التربية البدنية والصحة 2501140 10

Health 
 ال يوجد 3

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 11
 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Sciences 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2510104 13

Fundamentals 
 ال يوجد 3

 ال يوجد - Research Methods 1العلمي طرق البحث 2501114 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History 3 ريخ العسكري االت 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 العسكريــــــةالقيادة  2501403 17

 ةوإستـراتيجيـــ ةقضايا سياسيـ 2501404 18
 ةمعاصــــــر 

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  47 المجموع
 
 

                                                 

1
 البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة. يجب على الطالب اجتياز مقرر )طرق  
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 ( ساعات مكتسبة4ب. المتطلبات العامة االختيارية )

 
 

 ( Islam Civilization and Philosophyالمجموعة األولى: )اإلسالم والحضارة والفلسفة  –أ
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 

1 

 

 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2501175 2
 ال يوجد Arabic Islamic Civilization   2 اإلسالمية الحضارة العربية 2501125 3
 ال يوجد Introduction to Philosophy  2 مدخل إلى الفلسفة  2501160 4
 
 
 
 (  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية : )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية -ب

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2501150 1
 
2 

 
 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2501165 4
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 ( ساعة مكتسبة69) التخصصمتطلبات  ثانيا :
 
 

 ( ساعة مكتسبة38اإلجبارية )القسم متطلبات  .أ
 

 اتمتطلبال
 السابقة

 الساعات
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2501216 اإلحصاء واالحتماالت Statistics and  Probabilities 3 ال يوجد

 2505222 البناءات الحسابية المنفصلة Discrete Mathematics 3 ال يوجد

2502101 2 Cyber Law and Ethics 2511101 القانون السيبراني واألخالق 

 3 ال يوجد
Introduction to Risk 
Management for 
Cybersecurity 

مقدمة في إدارة المخاطر 
 لألمن السيبراني

2511201 

 3 ال يوجد
Fundamentals of Operation 
Systems and Databases 

أساسيات نظم العمليات 
 وقواعد البيانات

2511102 

 3 ال يوجد
Introduction to Programming 
for Cybersecurity 

مقدمة في برمجة األمن 
 السيبراني

2511202 

 3 ال يوجد
Information Technology 
Infrastructure 

البنية التحتية لتكنولوجيا 
 المعلومات

2511104 

 3 ال يوجد
Fundamental of Network 
Defense 

 2511103 الشبكاتأساسيات في حماية 

2511103 3 
Integrated Computer Network 
Defense 

الحماية المتكاملة في شبكات 
 الحاسوب

2511203 

 2511204 أخالقيات القرصنة  Ethical Hacking 3 ال يوجد

 2511205 التحليل الجنائي Forensics 3 ال يوجد

 2511206 تحليل البرامج الضارة Malware Analysis 3 ال يوجد

 3 ال يوجد
Cyber Range Operations and 
Applications 

عمليات وتطبيقات في 
 النطاق السيبراني

2511207 

   المجموع 38 
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 ( ساعة مكتسبة22) التخصصمتطلبات  .ب

                     Computer Network Defenseحماية شبكات الحاسوب   .1

 
 اتمتطلبال

 السابقة
 الساعات
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 3 ال يوجد
CSOC Management and 
Operations 

إدارة وعمليات مراكز األمن 
  السيبراني

2511301 

 3 ال يوجد
Network Management and 
Operations 

 2511302 تشغيل وإدارة الشبكة

 2511303 اختبار االختراق Penetration Testing 2 ال يوجد

2511201 3 Advanced Risk Management 2511304 إدارة المخاطر المتقدمة 

 2511305 أمن وخصوصية البيانات  Data Privacy and Security 3 ال يوجد

 3 ال يوجد
Data and Information 
Management 

 2511306 إدارة البيانات والمعلومات

 2511307 االجتماعية الهندسة Social Engineering 2 ال يوجد

 2511308 التكنولوجيا النقالة Mobility 3 ال يوجد

 2511309 مشروع تخرج مبتدئ P/F Junior Capstone Project ال يوجد

 2511310 مشروع تخرج متقدم P/F Senior Capstone Project ال يوجد

   المجموع 22 
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 ( ساعة مكتسبة22) التخصصمتطلبات ب. 
 
 

                              Cyber Intelligence  الذكاء السيبراني .2

 

 

 
 اتمتطلبال

 السابقة
 الساعات
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2511307 الهندسة االجتماعية Social Engineering 2 ال يوجد

 2511311 ذكاء المصادر المفتوحة Open Source Intelligence 3 ال يوجد

 2511312 الشبكات المخفية والمشفرة Darknet and TOR 3 ال يوجد

 2511313 تحليالت البيانات الكبيرة Big Data Analytics 3 ال يوجد

 2511303 اختبار االختراق Penetration Testing 2 ال يوجد
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2511311 3 Advanced Cyber Intelligence 2511314 الذكاء السيبراني المتقدم 

2511204 3 Advanced Cyber Techniques 2511315 التقنيات السيبرانية المتقدمة 

2511102 3 
Advanced Computer Network 
Operations 

عمليات شبكة الحاسوب 
 المتقدمة

2511316 

 2511309 مشروع تخرج مبتدئ P/F Junior Capstone Project ال يوجد

 2511310 مشروع تخرج متقدم P/F Senior Capstone Project ال يوجد

   المجموع 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ساعة مكتسبة22) التخصصمتطلبات ب. 
 

 المعلومات وأمن الشبكات  .3

 Information and Network Security                    
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 اتمتطلبال

 السابقة
 الساعات
 المكتسبة

Course Name المقرررقم  اسم المقرر 

2511202 3 
Advanced Programming for 
Cybersecurity 

البرمجة المتقدمة لألمن 
  السيبراني

2511317 

2511104 2 Computer Architecture 2511318 معمارية الحاسوب 

2511201 3 Advanced Risk Management 2511304 إدارة المخاطر المتقدمة 

2511102 3 Advanced OS  2511319 متقدمنظم تشغيل 

 2511303 اختبار االختراق Penetration Testing 2 ال يوجد

 2511313 تحليالت البيانات الكبيرة Big Data Analytics 3 ال يوجد

 3 ال يوجد
Data and Information 
Management 

 2511306 إدارة البيانات والمعلومات

 2511305 أمن وخصوصية البيانات  Data Privacy and Security 3 ال يوجد

 2511309 مشروع تخرج مبتدئ P/F Junior Capstone Project ال يوجد

 2511310 مشروع تخرج متقدم P/F Senior Capstone Project ال يوجد

   المجموع 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ساعة مكتسبة22) التخصصمتطلبات ب. 



- 101 - 

 

 

 العمليات والهجوم لشبكة الحاسوب .4

Computer Network Operations & Attack 

 

 
 

 اتمتطلبال
 السابقة

 الساعات
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 3 ال يوجد
Advanced Computer Network 
Operations 

عمليات شبكة الحاسوب 
 المتقدمة

2511316 

 2511303 اختبار االختراق Penetration Testing 2 ال يوجد

 2511312 الشبكات المخفية والمشفرة Darknet and TOR 3 ال يوجد

2511318 3 
System and Security 
Architecture, Design & 
Analysis 

التحليل والتصميم لمعمارية 
 النظام واألمن

2511320 

 2511315 التقنيات السيبرانية المتقدمة Advanced Cyber Techniques 3 ال يوجد

 3 ال يوجد
SQL Databases  لغة االستعالم الهيكلية

 لقواعد البيانات 
2511321 

 3 ال يوجد
Data and Information 
Management 

 2511306 إدارة البيانات والمعلومات

 2 ال يوجد
Virtualization & Cloud 
Computing 

االفتراضية والحوسبة 
 السحابية 

2511322 

 2511309 مشروع تخرج مبتدئ P/F Junior Capstone Project ال يوجد

 2511310 مشروع تخرج متقدم P/F Senior Capstone Project ال يوجد

   المجموع 22 
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 ( ساعة مكتسبة9االختيارية )القسم متطلبات ج. 

 

 

 

المتطلبات 
 السابق

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 3 ال يوجد
Cyber Range Operations 
and Applications 

العمليات وتطبيقات في المدى 
 السيبراني 

2511323 

 3 ال يوجد
Advanced Computer 
Network Operations 

عمليات شبكة الحاسوب 
 المتقدمة

2511316 

 2511311 ذكاء المصادر المفتوحة Open Source Intelligence 3 ال يوجد

 3 ال يوجد
Cybersecurity for 
Operational Technology 

األمن السيبراني لتكنولوجيا 
 العمليات

2511324 

 2511325 برمجة جافا Java Programming 3 ال يوجد

 2511326 برمجة الدوت نت Net Programming. 3 ال يوجد

 3 ال يوجد
Programming for 
Android 

 2511327 برمجة لألندرويد

 3 ال يوجد
SQL Databases  لغة االستعالم الهيكلية لقواعد

 البيانات 
2511321 

 3 ال يوجد
Web and Web Services 
Design & Development 

تصميم وتطوير الويب وخدمات 
 الويب

2511328 

 3 ال يوجد
Object-Oriented 
Programming 

 2510202 البرمجة الموجهة للكيانات
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 الدراسية الخطة الدراسية موزعة على الفصول: ثالثا  
 

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Physical Education and 
Health 

 2501140 التربية البدنية والصحة

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Sciences 2507101 مقدمة في العلوم السياسية 

3 

Fundamentals of 
Operation Systems and 
Databases 

أساسيات نظم العمليات وقواعد 
 البيانات

2511102 

 إجمالي عدد الساعات 17

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

3 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2510104 

2 Cyber Law and Ethics 2511101 القانون السيبراني واألخالق 

 الساعاتإجمالي عدد  7
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 فصل الخريف 
 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 
Information Technology 
Infrastructure 

البنية التحتية لتكنولوجيا 
 المعلومات

2511104 

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Statistics & Probability 2501216 اإلحصاء واإلحتماالت 

3 
Fundamental of Network 
Defense 

 2511103 أساسيات في حماية الشبكات

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 
 

 السنة الثانية

 
 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 
Introduction to 
Programming for 
Cybersecurity 

مقدمة في برمجة األمن 
 السيبراني

2511202 

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 2501210 التفكير الناقد وحل المشكالت 

3 Introduction to Risk 
Management for 
Cybersecurity 

مقدمة في إدارة المخاطر 
 لألمن السيبراني

2511201 

3 Discrete Mathematics 2505222 البناءات الحسابية المنفصلة 

3 Department Elective 
مقرر اختياري )متطلبات 

 القسم(
 

P/F Research Methods 2501114 طرق البحث العلمي 

2 Communication Skills 2501115 مهارات االتصال 

 إجمالي عدد الساعات 17
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 فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر المقرررقم 
عدد 
 الساعات

2042511  Ethical Hacking 3 أخالقيات القرصنة  

2052511  Forensics 3 التحليل الجنائي 

 6 إجمالي عدد الساعات

 
 

 فصل الخريف
 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Islamic Culture 2501111 الثقافة اإلسالمية 

2 History of Qatar 2501137   تاريخ قطر 

3 Department Elective  )مقرر اختياري )متطلبات القسم  

3 
Integrated Computer Network 
Defense 

الحماية المتكاملة في شبكات 
 الحاسوب

2511203 

3 Malware Analysis 2511206 تحليل البرامج الضارة 

3 
Cyber Range Operations and 
Applications 

عمليات وتطبيقات في النطاق 
 السيبراني

2511207 

 إجمالي عدد الساعات 17
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 السنة الثالثة
 

 فصل الربيع 

 Computer Network Defenseحماية الشبكات الحاسوبية 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 CSOC Management and 
Operations 

إدارة وعمليات مراكز األمن 
  السيبراني

2511301 

3 Advanced Risk 
Management 

 2511304 إدارة المخاطر المتقدمة

2 Penetration Testing 2511303 اختبار االختراق 

3 Network Management and 
Operations 

 2511302 تشغيل وإدارة الشبكة

3 Department Elective  اختياري )متطلبات مقرر
 القسم(

 

 إجمالي عدد الساعات 14

 
 

  Cyber Intelligenceالذكاء السيبراني  

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Advanced Programming for 
Cybersecurity 

البرمجة المتقدمة لألمن 
 السيبراني

2511317 

3 Darknet and TOR  2511312 والمشفرةالشبكات المخفية 

2 Penetration Testing 2511303 اختبار االختراق 

3 Advanced Cyber 
Techniques 

 2511315 التقنيات السيبرانية المتقدمة

3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

 إجمالي عدد الساعات 14
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 Information and Network Securityالمعلومات وأمن الشبكات  

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Open Source Intelligence 2511311 ذكاء المصادر المفتوحة 

3 Advanced Risk 
Management 

 2511304 إدارة المخاطر المتقدمة

2 Penetration Testing 2511303 اختبار االختراق 

2 Computer Architecture 2511318 معمارية الحاسوب 

3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

 إجمالي عدد الساعات 13

 

 

  Computer Network Operation & Attackالعمليات والهجوم لشبكة الحاسوب 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 System and Security 
Architecture, Design & 
Analysis 

التحليل والتصميم لمعمارية 
 النظام واألمن

2511320 

3 Darknet and TOR 2511312 الشبكات المخفية والمشفرة 

2 Penetration Testing 2511303 اختبار االختراق 

3 Advanced Cyber 
Techniques 

 2511315 التقنيات السيبرانية المتقدمة

3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 

 



- 108 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل الصيف

 Computer Network Defenseحماية الشبكات الحاسوبية 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Data and Information 
Management 

 2511306 إدارة البيانات والمعلومات

P/F Junior Capstone Project 2511309 مشروع تخرج مبتدئ 

 إجمالي عدد الساعات 3

 

 

  Cyber Intelligenceالذكاء السيبراني  

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Advanced Cyber 
Intelligence 

 2511314 الذكاء السيبراني المتقدم

P/F Junior Capstone Project  2511309 مبتدئمشروع تخرج 

 إجمالي عدد الساعات 3

 

 

 Information and Network Securityالمعلومات وأمن الشبكات  

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Data and Information 
Management 

 2511306 إدارة البيانات والمعلومات

P/F Junior Capstone Project  2511309 مبتدئمشروع تخرج 

 إجمالي عدد الساعات 3
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  Computer Network Operation & Attackالعمليات والهجوم لشبكة الحاسوب 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Data and Information 
Management 

 2511306 إدارة البيانات والمعلومات

P/F Junior Capstone Project 2511309 مشروع تخرج مبتدئ 

 إجمالي عدد الساعات 3

 

 فصل الخريف

 Computer Network Defenseحماية الشبكات الحاسوبية 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2 Social Engineering 2511307 الهندسة االجتماعية 

3 Data Privacy and Security  2511305 أمن وخصوصية البيانات 

3 Mobility 2511308 التكنولوجيا النقالة 

3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

P/F Senior Capstone Project 2511310 مشروع تخرج متقدم 

 إجمالي عدد الساعات 14

 
 

  Cyber Intelligenceالذكاء السيبراني  

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2 Social Engineering 2511307 الهندسة االجتماعية 
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3 Advanced Computer 
Network Operations 

عمليات شبكة الحاسوب 
 المتقدمة

2511316 

3 Big Data Analytics  2511313 الكبيرةتحليالت البيانات 

3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

P/F Senior Capstone Project 2511310 مشروع تخرج متقدم 

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 

 

 Information and Network Securityالمعلومات وأمن الشبكات  

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Advanced OS 2511319 نظم تشغيل متقدم 

3 Data Privacy and Security  2511305 أمن وخصوصية البيانات 

3 Big Data Analytics 2511313 تحليالت البيانات الكبيرة 

3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

P/F Senior Capstone Project 2511310 مشروع تخرج متقدم 

 إجمالي عدد الساعات 15

 

 

  Computer Network Operation & Attackالعمليات والهجوم لشبكة الحاسوب 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2 Virtualization & Cloud 
Computing 

االفتراضية والحوسبة 
 السحابية 

2511322 

3 Advanced Computer 
Network Operations 

عمليات شبكة الحاسوب 
 المتقدمة

2511316 

3 SQL Databases  لغة االستعالم الهيكلية لقواعد
 البيانات 

2511321 

3 Department Elective  متطلبات مقرر اختياري(
 القسم(
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3 Department Elective  مقرر اختياري )متطلبات
 القسم(

 

P/F Senior Capstone Project 2511310 مشروع تخرج متقدم 

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 

 

 

 

 السنة الرابعة

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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 العالقات الدولية قسم 5.2.24

INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT 

 

 

 متطلبات التخرج

ساعة مكتسبة موزعة  120من  لعالقات الدوليةالمتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في اتتكون 

 كالتالي:

 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .1

 (47متطلبات عامة إجبارية )أ.          

 (4متطلبات عامة اختيارية )ب.          

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2
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 (60اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات أ.          

 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات ب.          
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال : 
 ( ساعة مكتسبة 47المتطلبات العامة اإلجبارية ) .أ

  
 Course name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1) اإلنجليزيةاللغة  2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2) اإلنجليزيةاللغة  2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2502101 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2503101 6
 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2501210 7

Problem Solving 
 ال يوجد 3

 ال يوجد History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137 8
 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Physical Education and التربية البدنية والصحة 2501140 10

Health 
 ال يوجد 3

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 11
 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Sciences 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2510104 13

Fundamentals 
 ال يوجد 3

 ال يوجد - Research Methods 1العلمي طرق البحث 2501114 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History 3 ريخ العسكري االت 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

 ةوإستـراتيجيـــ ةقضايا سياسيـ 2501404 18
 ةمعاصــــــر 

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  47 المجموع
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ( ساعات مكتسبة4العامة االختيارية )المتطلبات  .ب
 
 

 (. Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة األولى: )اإلسالم والحضارة والفلسفة  –أ
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 

1 

 

 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2501175 2
 ال يوجد Arabic Islamic Civilization   2 اإلسالمية الحضارة العربية 2501125 3
 ال يوجد Introduction to Philosophy  2 مدخل إلى الفلسفة  2501160 4
 
 
 
 (.  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية : )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية -ب

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2501150 1
 
2 

 
 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2501165 4
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 ( ساعة مكتسبة:69متطلبات التخصص )ثانيا : 
 ( ساعة مكتسبة:60المتطلبات اإلجبارية ) .أ

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2507102 
2502103 

3 International Peace and Security 2507105 السلم واألمن الدوليان 

2507102 3 History of International Relations 2507103 تاريخ العالقات الدولية 

2507101 
2507102 

3 Comparative Political Systems   2507107 م سياسية مقارنةظ  ن 

2501111 
2507101 

3 Modern Islamic Political Thought 
سالمى الفكر السياسي اإل

 2507212 المعاصر

2507101 3 
Introduction to Political 
Economy 

 

 مقدمة فى االقتصاد السياسي
 

2507108 

2507203 3  Intelligence and Foreign Policy 2507302 االستخبارات والسياسة الخارجية 

2507102 3 
International Relations of the 
Middle East 

العالقات الدولية في الشرق 
 2507205 األوسط

2507107 3 Introduction to Foreign Policy 2507203 السياسة الخارجية مدخل فى 

2507107 3 
Cooperation Council for Gulf 
Arab States 

مجلس التعاون لدول الخليج 
 العربية

2507411 

2507105 3 Regional Security Studies 2507312 دراسات أمنية إقليمية 

2507203 3 
Qatar’s Political System and 
Foreign Policy 

 دولة قطرل يسياسالنظام ال
 2507211 الخارجية وسياستها

2507107 3 The American Political System 2507217 مريكىالنظام السياسي األ 

2507103 3 Theory of International Relations 2507207 نظرية العالقات الدولية 

2507107 3 European Union 2507405 وربىالتحاد األ ا 

2502101 3 Public International Law 2502103 القانون الدولى العام 
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2507102 3 
Human Rights in International 
Relations 

نسان فى العالقات حقوق اإل 
 الدولية

2507216 

2501208 
2507207 

3 Ethics in International Relations 2507401 األخالق فى العالقات الدولية 

2507205 3 Arab-Israeli Conflict   2507413 الصراع العربي اإلسرائيلي 

2507107 
2507207 

3 
International and Regional 
Organizations 

 2507202 قليميةالمنظمات الدولية واإل

2507211 
2507312 
2507205 

3 Senior Project  2507421 تخرجالمشروع 

 المجموع 60 
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 ساعة مكتسبة( 9االختيارية )ب. المتطلبات 

 

 

 

 

 

 

المتطلبات 
 السابقة

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2507102 3 Introduction to Diplomacy 2507111 مقدمة في الدبلوماسية 

2507101 3 
The Concept of Politics in 
Islam 

 2507112 مفهوم السياسة فى اإلسالم

2507212 3 
International Political 
Economy 

 2507304 االقتصاد السياسي الدولي

2507203 3 
The Foreign Policy of the 
United States of America 

السياسة الخارجية للواليات 
 المتحدة األمريكية

2507310 

2507105  
Global Environmental 
Security 

 2507115 األمن البيئي العالمى

2507102 3 
Media and International 
Relations 

 2507213 اإلعالم والعالقات الدولية

2507102 
2502103 

3 
 
Conflicts and Negotiations 
 

 2507215 تفاوضالنزاعات وال

2507102 3 
Issues and Trends in 
Globalization 

 2507402 قضايا واتجاهات فى العولمة

2507101 3 Special Topic  2507409 خاصموضوع 
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 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: ثالثا  
 

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Physical Education and 
Health 

 2501140 التربية البدنية والصحة

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Sciences 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   2501114 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

3 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  2510104 

 إجمالي عدد الساعات 5
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 السنة الثانية
 فصل الخريف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

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

3 
History of International 
Relations 

 2507103 تاريخ العالقات الدولية

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Comparative Political 
Systems 

 2507107 نظم سياسية مقارنة

3 
Elective Course 
(Department Requirement) 

  مقرراختياري )متطلبات قسم(

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Public International Law 2502103 القانون الدولى العام 

3 
Critical Thinking and 
Problem Solving 

التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

2501210 

3 Introduction to Political 
Economy 

مقدمة في االقتصاد 
 السياسي

2507108 

3 
Human Rights in 
International Relations 

حقوق اإلنسان في العالقات 
 الدولية

2507216 

3 
International Relations of 
the Middle East 

الشرق  العالقات الدولية في
 األوسط

2507205 

2 Communication Skills 2501115 مهارات االتصال 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 
 الساعات

 مقرراختياري )متطلبات قسم( 
Elective Course 
(Department Requirement) 

3 

 3 إجمالي عدد الساعات
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 الثالثةالسنة 
 

 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Introduction to Foreign Policy 2507203 مدخل السياسة الخارجية 

3 
International Peace and 
Security 

 2507105 السلم واألمن الدوليان

3 Theory of International Relations 2507207 نظرية العالقات الدولية 

2 History of Qatar 2501137  تاريخ قطر 

3 
Qatar’s Political System and 

Foreign Policy 

 دولة قطرل يسياسالنظام ال
 الخارجية وسياستها

2507211 

3 Islamic Culture 2501111 الثقافة اإلسالمية 

  إجمالي عدد الساعات  17

 
 فصل الربيع 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر المقرر اسم 

3 
Intelligence and Foreign 
Policy 

االستخبارات والسياسة 
 الخارجية

2507302 

3 
International and Regional 
Organizations 

 2507202 المنظمات الدولية واإلقليمية

3 
The American Political 
System 

 2507217 النظام السياسي األمريكي

3 Regional Security Studies 2507312 دراسات أمنية إقليمية 

3 
Modern Islamic Political 
Thought 

الفكر السياسي اإلسالمي 
 المعاصر

2507212 

  مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة األولى 2
 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 اختياري )متطلبات قسم( مقرر 
Elective Course 
(Department 

Requirements) 
3 

 2 مقرر اختياري )متطلبات عامة( المجموعة الثانية 

 5 إجمالي عدد الساعات
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 السنة الرابعة

 

 فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Ethics in International Relations 3 خالق فى العالقات الدوليةاأل 2507401

 European Union 3 وربياالتحاد األ 2507405

2507411 
مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية

Cooperation Council for Gulf 
Arab States 

3 

 Arab-Israeli Conflict 3 سرائيلىالصراع العربى اإل 2507413

 Senior Project 3 مشروع التخرج 2507421

 15 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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 تخصص اللغة الروسية 6.2.24

RUSSIAN LANGUAGE 

 

 

 متطلبات التخرج

ساعة مكتسبة موزعة  120من  اللغة الروسيةتتكون المتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في 

 كالتالي:

 (51الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة ) .3

 (47متطلبات عامة إجبارية )أ.          

 (4متطلبات عامة اختيارية )ب.          

 (69) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .4

 (60اإلجبارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات أ.          

 (9االختيارية ) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات ب.          
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 ( ساعة مكتسبة51المتطلبات العامة )أوال : 
 ( ساعة مكتسبة 47المتطلبات العامة اإلجبارية ) .ت

  
 Course name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1) اإلنجليزيةاللغة  2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2) اإلنجليزيةاللغة  2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2501111 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2502101 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2503101 6
 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2501210 7

Problem Solving 
 ال يوجد 3

 ال يوجد History of Qatar 2 تاريخ قطر  2501137 8
 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Physical Education and التربية البدنية والصحة 2501140 10

Health 
 ال يوجد 3

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 11
 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Sciences 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2510104 13

Fundamentals 
 ال يوجد 3

 ال يوجد - Research Methods 1العلمي طرق البحث 2501114 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History 3 ريخ العسكري االت 2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

 ةوإستـراتيجيـــ ةقضايا سياسيـ 2501404 18
 ةمعاصــــــر 

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  47 المجموع
 

                                                 

1
 يجب على الطالب أجتياز مقرر )طرق البحث العلمي( دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة.  
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 ( ساعات مكتسبة4المتطلبات العامة االختيارية ) .ث
 
 

 (. Islam, Civilization and Philosophyالمجموعة األولى: )اإلسالم والحضارة والفلسفة  –أ
 

 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name المقرراسم  رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 

1 

 

 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2501175 2
 ال يوجد Arabic Islamic Civilization   2 اإلسالمية الحضارة العربية 2501125 3
 ال يوجد Introduction to Philosophy  2 مدخل إلى الفلسفة  2501160 4
 
 
 
 (.  Humanities and Social Sciencesالمجموعة الثانية : )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية -ب

 
 يختار الطالب مقررا  واحدا  فقط من هذه المجموعة

 Course Name المقرر اسم رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2501150 1
 
2 

 
 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2501165 4
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 ( ساعة مكتسبة:69متطلبات التخصص )ثانيا : 
 ( ساعة مكتسبة:60المتطلبات اإلجبارية ) .ب

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2521101 أساسيات اللغة الروسية Basics of Russian Language 3 ال يوجد

2521101 3 Reading and Writing Skills 2521103 القراءة و الكتابة 

2521101 

 
3 Grammar of Russian 

Language (1) 
 (1)قواعد اللغة الروسية 

2521102 

2521103 3 Listening & Speaking 2521104 االستماع و المخاطبة 

2501112 3 Arabic Language (2) ( 2اللغة العربية) 2501217 

2521102 3 Grammar of Russian 
Language (2) 

 (2)قواعد اللغة الروسية 
2521202 

2521104 3 Language  Skills 2521203 المهارات اللغوية 

2521203 3 Russian Language  for  
Special  Purposes (1) 

خاصة اللغة الروسية ألغراض 
(1) 

2521205 

2521203 3 Practices of Russian 
Language (I) 

تطبيقات في  اللغة الروسية 
(1) 

2521301 

2521102 3 Phonetics 2521307 علم األصوات 

2521202 3 Russian Speech Etiquette 2521303 آداب التخاطب باللغة الروسية 

2521301 3 Practices of Russian 
Language     (2) 

تطبيقات في اللغة الروسية 
(2) 

2521302 

2521301 3 
Reading And Writing In 
Military Domain 

القراءة والكتابة في المجال 
 العسكري

2521304 

2521305 3  Russian Literature  2521306  األدب الروسي 

 Military Strategic  Planning 3 ال يوجد
  التخطيط اإلستراتيجي

 العسكري

2521310 

 3 ال يوجد
Regional Geography of The 
Russian Federation 

الجغرافيا اإلقليمية لروسيا 
 االتحادية

2521311 
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 2521305 اللغة و الثقافة Language and Culture 3 ال يوجد

2521302 3 Syntax & Morphology 2521401 النحو  و الصرف 

 2521403 (1الترجمة ) Translation (1) 3 ال يوجد

 2521308 الحضارة الروسية Russian Civilization 3 ال يوجد

 المجموع 60 
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 ساعة مكتسبة( 9ب. المتطلبات االختيارية )

 

 

 

 

 

 

المتطلبات 
 السابقة

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

 2521315 تاريخ روسيا الحديث  Modern History of Russia 3 ال يوجد

2521102 
3 

Russian Language   for  
Special  Purposes (2) 

خاصة اللغة الروسية ألغراض 
(2) 

2521204 

 ال يوجد
3 

Stylistics in Russian  
Language 

 األسلوب في اللغة الروسية
2521313 

2521403 3 Translation  (2) ( 2الترجمة) 2521405 

2521304 3 Military Doctrine of Russia 2521402 العقيدة العسكرية لروسيا 

2521315 
3 

Civil Society Organizations In 
Russia 

منظمات المجتمع المدني في 
 روسيا

2521404 

2521315 
3 

Introduction to Russian 
Orientalism مدخل لالستشراق الروسي 

2521406 

2521313 3 Text and Discourse Analysis  2521317 الخطابعلم النص و تحليل 

2521302 3 Media Language  2521408 اإلعالم لغة 
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 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: ثالثا  
 

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Basic of Russain Language   2521101 أساسيات اللغة الروسية 

3 Reading & Writing Skills   2521103 القراءة و الكتابة 

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

2 
Physical Education and 
Health 

 2501140 التربية البدنية والصحة

3 
Introduction to Political 
Sciences 

 مقدمة في العلوم السياسية
2507101 

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 
Grammar of Russian Language 
(1) 

 (1قواعد اللغة الروسية )
2521102 

3 Listening & Speaking   2521104 االستماع و المخاطبة 

 إجمالي عدد الساعات 6
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 السنة الثانية
 فصل الخريف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name الساعات عدد

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

3 Arabic Language (1) ( 1اللغة العربية) 2501112 

2 
Principles of International 
Relations 

 مبادئ العالقات الدولية
2507102 

2 Communication Skills 2501115 مهارات االتصال 

3 
Grammar of Russian 
Language(2) 

 ( 2 (قواعد اللغة الروسية 
2521202 

3 Language Skills 2521203 المهارات اللغوية 

 إجمالي عدد الساعات 16

 
 

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Critical Thinking and 
Problem Solving 

التفكير الناقد وحل 
 2501210 المشكالت 

3 
Information Technology 
Fundamentals 

أسس تكنولوجيا 
 المعلومات

2505104 

 2501114 طرق البحث العلمي Research Methods ال يوجد

3 Islamic Culture 2501111 الثقافة اإلسالمية 

3 Arabic Language (2)  ( 2اللغة العربية ) 2501215 

3 Russian Language   for  
Special  Purposes (2) 

اللغة الروسية ألغراض 
 (2خاصة )

2521204 

 إجمالي عدد الساعات 15

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 
Russian for Special Purposes 
(1) 

اللغة الروسية ألغراض 
 (1)خاصة 

2521205 

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

 إجمالي عدد الساعات 6
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 السنة الثالثة
 

 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Modren history of Russia  2521315 تاريخ روسيا الحديث 

3 Phonetics 2521307 علم األصوات 

3 Practical Course of Russian 
Language  (1 )  

تطبيقات على اللغة الروسية 
(1) 

2521301 

3 Russian Speech Etiquette 2521303 آداب التخاطب باللغة الروسية 

3 Lnaguage  And Culurere 2521305 اللغة و الثقافة 

  إجمالي عدد الساعات  15

 
 فصل الربيع 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 Practical Course of Russian 
Language(2) 

تطبيقات على اللغة الروسية 
(2) 

2521302 

3  Russian Literature  2521306 األدب الروسي 

3 
Reading and Writing in 
Military Domain 

القراءة و الكتابة في الحقل 
 العسكري

2521304 

3 Russian Civilization 2521308 الحضارة الروسية 

3 Military Strategic Planning  التخطيط االستراتيجي
 العسكري

2521310 

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 The Regional Studies of Russia 
الجغرافيا اإلقليمية لروسيا 

 االتحادية
2521311 

3 
Stylistics of The Russian 
Language 

 األسلوب في اللغة الروسية
2521313 

 إجمالي عدد الساعات 6
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 السنة الرابعة

 

 فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Syntax & Morphology 3 النحو و الصرف 2521401

 Translation (1) 3 (1)الترجمة  2521403

 Principle of Law 3 مبادئ القانون 2502101

 History of Qatar 2 تاريخ قطر 2501137

 
مقرر اختياري  متطلبات 

 المجموعة األولى -ة عام
Elective course for general 
requirement – group 1 

2 

 
مقرر اختياري  متطلبات 

 المجموعة الثانية -عامة 
Elective course for general 
requirement – group 2 

2 

 15 عدد الساعاتإجمالي 

 

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 
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( لمعرفة الدرجات في نهاية الفصل  LMS)تعليمات دخول الطلبة لنظام التعليم اإللكتروني . 25

 الدراسي

 
الخاص بالكلية عن طريق الدخول على الرابط الخاص  اإللكترونيتسجيل الدخول على موقع التعليم  -1

 به

https://lms.abmmc.edu.qa 

 

ً سوف  -2 . فى حالة استخدام بالكلية.استخدام جهاز الالب توب الخاص  عبر يتم تسجيل الدخول تلقائيا

 الخاصة بالطالب كما هو مو ح أدناه وكلمة المروردخال اسم المستخدم إجهاز آخر يجب 

 

 

يهك إلى لوحة المعلومات الخاصة بعد تسجيل الدخول إلى الموقع سوف يقوم النظام بتوج -3

 وبعد ذلك الدرجات. وبعدها على مدى التقدم ط على قائمتيك. قم بالضغب

 

https://lms.abmmc.edu.qa/
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 . اإلستبانة اإللكترونية الخاصة بتقييم المقررات خالل الفصول الدراسية26

 
على كافة الطلبة ملئ االستبانة اإللكترونية الخاصة بتقييم المقررات في نهاية كل فصل دراسي 

  LMSوالموجودة على نظام التعليم اإللكتروني 

 

 وفقا  للتعليمات التالية:
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الخاص بالكلية عن طريق الدخول على الرابط  اإللكترونيتسجيل الدخول على موقع التعليم  .3

 الخاص به

https://lms.abmmc.edu.qa 

4.  ً . فى حالة بالكلية.استخدام جهاز الالب توب الخاص  عبر سوف يتم تسجيل الدخول تلقائيا

الخاصة بالطالب كما هو مو ح  وكلمة المروردخال اسم المستخدم إاستخدام جهاز آخر يجب 

 :أدناه

 

 

الموقع سوف يقوم النظام بتوجيهك إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. بعد تسجيل الدخول إلى  .5

قم بال غط على الشعار الخاص بالكلية من أجل الذهاب إلى صفحة الكلية أو عن طريق 

 :الذهاب مباشرة إلى الرابط التالي

https://lms.abmmc.edu.qa/college/ABMMC/default.aspx 

 

 

 

بعد الذهاب إلى صفحة الكلية سوف تالحظ ظهور االستبانات المسندة إليك في يسار الصفحة  .6

ستبانة من أجل القيام بإدخال رأيك واالطالع على االكما هو مو ع أدناه. قم بال غط على 

  :تفاصيل االستبانة

https://lms.abmmc.edu.qa/
https://lms.abmmc.edu.qa/college/ABMMC/default.aspx
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 :أدناه مو حبإظهار تفاصيل االستبانة كما هو  سوف يقوم النظام .7

 

 .رسال عند االنتهاءإالتقييم الخاص بكل سؤال ثم ا غط  بإدخالقم  .8
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