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U400 –: سياسة أكاديمية إعادة القبول سياسة 
 

 : المحتويات
 المصدر / الجهة المنوطة •

 الهدف / الغرض •

 الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة •

 توصيف السياسة •

 بنود السياسة •

 1.1: رقم النسخة

 2016فبراير  23: ابتداء منسريان التاريخ 

 2016فبراير  23 :في لجنة اإلدارة التنفيذيةمراجعة 

 2017يناير  10و 

 10و  2016فبراير  23: أقرها رئيس الجامعة في

  2017يناير 

 
 

 الهدف / الغرض
 

لط�الب المرحل�ة الجامعي�ة الس�ابقين ال�ذين ترك�وا  تس�مح وضع قواع�د ول�وائح وإرش�ادات هوإعادة القبول  سياسة من الهدف
 .الجامعية من جديد الجامعة الستئناف دراستهم

 
 الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة 

 

 رئيس الجامعة 

 نائب رئيس الجامعة 

  القانوني/ الخبير المستشار 

 اتالكلي داءعم 

 ؤساء األقسام / ر راءمدال 

  هيئة التدريسأعضاء 

 موظفو المحاسبة / المالية 

 الطالب 

 الموظفون كافة 
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 توصيف السياسة

طالب المرحلة الجامعية ل للسماح الالزمةرشادات اإللوائح والقواعد والإعادة القبول  سياسةتحدد 
 .الجامعية من جديد ستئناف دراستهماقطر بالسابقين الذين تركوا جامعة 

 تعريفات / مفاهيم عامة

األكاديميالسجل   

.إدارة التسجيل بمعرفةمباشرة بتعليم الطالب والمحفوظة بشكل السجالت المرتبطة   

 وضع الطالب األكاديمي

ه.تحدده اللوائح األكاديمية التي تحكم وضع الطالب من حيث كونه جيدا، أو منذرأكاديميا أو مطو قيد  

منذر) (غير جيد األكاديمي الطالب وضع  

 حقق إذا ساعة معتمده أو 25إذا أكمل أقل من  )منذر غير( جيد البكالوريوس لطالب األكاديمي الوضع يعتبر
.معتمدهساعة  25أو أعلى بعد حصوله على  2.00راكمي ت معدل  

د أكايميا القي طي  

ه الدراسي غير المرضي.تحصيل بسبب الجامعة تسجالإزاله الزامية إلسم الطالب من   

الدراسي الفصل من االنسحاب  

الدراسي بطلب رسمي قبل انقضاء الموعدد المحدد  الفصل في المسجلةرات المقر جميع من االنسحاب
ويعد الطالب الممنوحون موافقة لالنسحاب من  المعلن من قبل مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب.

مقررات في الفصل ويجوز لهم العودة للجامعة وتسجيل ال "طالب في حالة نشطة أكاديميا" فصل الدراسيال
 الدراسي الالحق.

الجامعة من االنسحاب  

ك رسميا وعدم تحديد موعد للعودة قريبا. ويعد ذل على الموافقةطلب  بعد قطر بجامعة االلتحاق تعليق
 الطالب الممنوحون موافقة لالنسحاب من الجامعة "طالب في حالة غير نشطة أكاديميا".

تغيب إجازة  

أكاديمي معين  مسار أي في هتسجيل يتم لم الذي البكالوريوس درجة طالبيقوم بها  التي العملية إلى شيرت
 من ألكثر الجامعة تركي أن طالبوال يجوز لل. الزمن من محددة لفترة الجامعة لترك ارسمي اإذن يطلب حيث
 الجامعة رئيس نائب موافقةالحصول على  بعد شديدةالم الظروف في إال متتالية دراسية فصول أربعة

 إلى العودة يحق لهو ،تغيب "طالبا نشطا أكاديميا" إجازة موافقة الب الممنوحالط يعدو. الطالب لشؤون
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 التي الفترةوال تحتسب . المتوقعإثر مجيئه  الدراسي الفصل فيمقررات الدراسية ال في والتسجيل الجامعة
إطار الحد األقصى لسنوات التسجيل ا وال تدخل ضمن غياب المعتمدةالتغيب  إجازة في البالط يقضيها

 بالجامعة.

 التخلف عن الحضور

يتم وضع الطالب النشط أكاديميا في مرحلة الدراسة الجامعية في حالة "تخلف عن الحضور" إذا لم يسجل في 
أي مقرر بنهاية فترة الحذف / اإلضافة، ويعد الطالب "المتخلفون عن الحضور" نشطين أكاديميا مادام فترة 

 تغيبهم عن الجامعة ال تتجاوز أربعة فصول دراسية متتالية.

 الغياب المطول

تغيب عن الجامعة دون إذن أو  إذا" الغياب المطول" حالة في الجامعية الدراسة مرحلة في الطالب وضع يتم
 ،في الفصل الدراسي الخامس االعتيادي اإلضافة/  الحذف فترة فصول متتابعة بنهاية 4موافقة ألكثر من 

الممنوحون موافقة إذن تغيب ولم يتمكنوا من العودة إلى الجامعة في الفصل الدراسي المقرر  الطالب ويعد
فصول منتظمة من التغيب موضوعين في حالة "غياب مطول". ويعد الطالب الموضوعون في  4وتجاوزوا 

 ديميا".حالة "غياب مطول" طالبا "غير نشطين أكا

عن البرنامج التأسيسي تعليق الغياب  

فصلين دراسيين منذ وتغيبو ألكثر من  قطر جامعة في التأسيسي البرنامج في المسجلين الطالب وضع يتم
 التسجيل في حالة "تعليق غياب عن البرنامج".  

نامج التأسيسيلبرأكاديمي عن ا تعليق  

 الفترة باستثناء نظامية دراسية فصول 4 لمدة قطر جامعة في التأسيسي البرنامج في المسجلين للطالب بالنسبة
"تعليق أكاديمي  حالة في وضعهم يتم البرنامج، متطلبات يستوفوا ولم التغيب إذن ومعهم فيها انقطعوا التي

 عن البرنامج" ويعد هؤالء الطالب "غير نشطين أكاديميا".

 إنهاء القبول

. تأجيل على وايحصل ولم للقبول الدراسي أية مقررات دراسية في الفصل ايسجلو لم الذين الطالب علىينطبق 
 ضافةواإل/  فترة الحذف نهاية عدويتم إدخال بياناته ب ،والمراحل المستويات كافة على ينطبق الوضعوهذا 
 واألرشفة. السجالت قسم إلى القبول ملف نقل يتم أن وقبل

النهائي الفصل  

 لجنة قرار على بناء جدا خطيرة تأديبية ألسباب قطر جامعة من نهائيا فصله تم الذي الطالب وضع إلى يشير
وال يتمكنوا من العودة إلى  أكاديميا" نشطفي حالة "غير  نهائيا المفصولون فصال الطالب دعيو. التأديب

 الجامعة من جديد.
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القبول إعادة  

ن الدراسة لفصل دراسي ع انقطاعه بعد القبول قسم خالل من الجامعة في بكالوريوس طالب قبول إعادة هي
 واحد أو أكثر ورغبته في الرجوع.

مسئولية ال  

تم رسم وصياغة هذه السياسة وما يتبعها من معايير خاصة وإجراءات من قبل مكتب نائب رئيس الجامعة 
، وأقرت بموجب قرار بالتنسيق والتعاون مع مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب للشؤون األكاديمية

 رئيس الجامعة وتم التصديق عليها. 

هو الجهة المنوطة  والمسؤولة نظاما عن اإلشراف واإلدارة  لشؤون الطالبيعد مكتب نائب رئيس الجامعة و
 طر هذه السياسة وما يتبعها من كافة إجراءات مصاحبة.الخاص بأوالتنفيذ 

 بنود السياسة

 فصلهم نهائيا من جامعة قطر ليسوا مؤهلين إلعادة القبول. سابقاً  مقدمو الطلبات الذين تم .1

 في جامعة قطر ليسو مؤهلين إلعادة القبول. المتقدمون الذين تم إعادة قيدهم سابقاً  .2

إلعادة القبول  للتقدم قبولهم ليسوا مؤهلينتم إنهاء جامعة قطر، ولكن  في اً سابق م قيدهمن الذين توالمتقدم .3

 .وحضور فصل دراسي جديد جامعة قطرب االلتحاقإذا كانوا يرغبون في  من جديد التقدم، ويجب إعادة 

 : حاالت اآلتيةطلب إعادة القبول في جامعة قطر متاح فقط لل .4

 رسميا من الجامعة ، واانسحب ثمسابقا  الذين تم قيدهم بالطال -

سية متتالية دون تغيبوا عن الجامعة ألكثر من أربعة فصول دراثم سابقا  تم قيدهمالطالب الذين  -

 " غياب طويل") ، يةتحت وضع واموافقة مسبقة (طالب وضع

تغيبوا عن الجامعة ألكثر من فصلين دراسيين ثم سيسي سابقا في البرنامج التأ يدهمالطالب الذين تم ق -

  ،")غياببسبب ال جامعةااللتحاق بال" تعليق  يةتحت وضع وا( طالب وضع اعتياديين منتظمين

متطلبات البرنامج في غضون أربعة  والم يكمل ثمسابقا في البرنامج التأسيسي  يدهمتم قالطالب الذين  -

 ، ")" تعليق  وضعيةتحت  وافصول دراسية منتظمة ( طالب وضع

 فصلوا أكاديميا من الجامعة.ثم سابقا  يدهمالطالب الذين تم ق -
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 الذين حصلوا على تصريحالطالب " والذين لم يحضروابما في ذلك الطالب " المسجلينالطالب  .5

  إلى الجامعة في الفصل الدراسي عادوامن الفصل الدراسي رسميا " و واجازة " أو الذين " انسحبباإل"

  .إعادة قبولإلى دون الحاجة الدراسية  المقرراتفي  واسجلي لهم أن، المقرر

 ئالمعايير والمبادالسلطة التقديرية لجامعة قطر. ويستند القرار على  بناء علىيتم منح إعادة القبول  .6

الطالب ونائب رئيس الجامعة للشؤون التوجيهية التي وافق عليها كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون 

 قدرةال. هذه المعايير والمبادئ التوجيهية تأخذ بعين االعتبار عدة عوامل بما في ذلك  األكاديمية

غياب ، ال ومدةالتحصيل الدراسي السابق ، واإلجراءات التأديبية السابقة، وبرنامج ، لل هاإلستعابي

 .التي قام بها الطالب خال فترة انقطاعه عن جامعة قطرواألنشطة 

 :النقاط التاليةقرار بشأن طلبات إعادة القبول من ال يتألف .7

الطالب في التي التحق بها قد يكون مختلفا عن البرامج السابقة برنامج ل القبولالموافقة على إعادة  -

 سارية التخرجالتي كانتعن متطلبات  ةكون مختلفتمعينة قد  تخرجمتطلبات  وفي ظل جامعة قطر

 .ةالطالب الجامع وقت ترك في

 قبل أن يتم تهاأو تلبي هايجب على مقدم الطلب استكمالوموافقة مشروطة تحدد متطلبات إضافية،  -

 .معين برنامجلتسجيل في له باح اسموالقبوله 

 رفض طلب إعادة القبول. -

أكاديمي للبرنامج "تعليق  تحت وضعية واالذين تم فصلهم أكاديميا أو وضع مقدمو طلبات إعادة القبول .8

 وفقا للشروط التالية : يتم إعادة قبولهم" التأسيسي

 األكاديمي أو وضع طي القيدما ال يقل عن فصل دراسي واحد ، باستثناء فترة الصيف ، منذ مرور  -

 " .أكاديمي للبرنامج التأسيسيتحت حالة " تعليق  الطالب

الستئناف دراستهم في  المتقدمين تلبية متطلبات إضافية، إذا لزم األمر ، من أجل ضمان استعداد -

 .الجامعة

للبرنامج التأسيسي أن يتقدموا بطلب إعادة القبول " عليقت" وضعية تحت سابقاً  عواضِ ن الذين وُ يلمتقدمل .9

 استوفوا ما يثبت أنهم يتم تقديم تطلب التسجيل في البرنامج التأسيسي أويرنامج ال بفقط ل بالجامعة

 .راغبون التقدم فيهللقبول في البرنامج ال تاإلنجليزية والرياضيامتطلبات الكفاءة في اللغة 
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 تقدمهبرنامجهم األصلي أو برنامج آخر لتحاق باال واطلبأن يبطلب إعادة قبول  المتقدمينيمكن للطالب  .10

 الجامعة.

برنامج دراستهم التخرج الخاصة بطلب من الطالب استكمال متطلبات أن يُ  يجوزإعادة القبول ،  عند .11

ال تكون نفس متطلبات  وقدتكون  وهذه قد. الذي أعيد قبولهم خاللهفي وقت الفصل الدراسي  السارية

 غادر الطالب جامعة قطر . وقتما السارية التخرج

طلب  التعامل معقبل  االنتهاء منهاو تسويتهاللجامعة يجب والمتبقية كل االلتزامات المالية المستحقة  .12

 إعادة القبول.

طالب الة المطبقة على يلجميع القواعد والسياسات الجامع يصبحون خاضعينالطالب  بمجرد إعادة قبول .13

 .ينمنتظمال

جزء من السجل الدائم  تظل في جامعة قطر كل المواد الدراسية التى تخطاها الطالب بنجاح في السابق .14

 للطالب الذين أعيد قبولهم.

التراكمية بما في  هممن سجالت - استبعاد واأن يطلبلهم إعادة القبول،  إلى الطلبات الذين يسعون ومقدم .15

+  Dأو   D أو  Fعلى درجة  وا فيهاحصل مقرراتما يصل الى أربع   -ذلك حساب المعدل التراكمي 

في السابق أي بند  قد خالف الطالبأن  ما لم يثبتفي فصل دراسي واحد  أتموهاالتي أو كل المقررات 

من هذه  سوف يستفيدمقدم الطلب  نوأالمعنية،  المقرراتسياسة النزاهة األكاديمية في أي من  من بنود

في  هاال يجوز استخداممن السجالت  والمقررات التي تم الموافقة على إزالتها للمرة األولى . اإلجراءات

الطالب  يسجلمعتمدة ما لم البرنامج ال اتمتطلبات درجة البرنامج بما في ذلك متطلبات ساعب الوفاء

 بعد إعادة القبول. المقرراتبنجاح هذه  واويكمل

خذ بعين االعتبار جميع أت الذين تم إعادة قبولهمالسجالت التراكمية بما في ذلك المعدل التراكمي للطالب  .16

الدراسي الذي أعيد فيه فصل القبل  وات) سن 10المكتملة والدرجات المكتسبة خالل عشر ( المقررات

طالب للمن السجالت التراكمية  تهاإزال افقة علىالمقررات التي تمت الموالطالب إلى الجامعة باستثناء 

 جديد . بسجللعودة اأو عندما يطلب الطالب 

 الذي أعيد فيهالفصل الدراسي  من) سنوات دراسية 10أنجزت قبل أكثر من عشر (  المقررات التي .17

 لكذ بما في ةسجالت الطالب التراكمي فيبرنامج درجة الطالب و فيقبول الطالب ال تحسب تلقائيا 

من قبل البرنامج  تقرير مدى مالءمتهاحتى يتم  المقرراتيجب مراجعة مثل هذه والمعدل التراكمي . 

طالب التراكمية بما في ذلك المعدل اللى سجالت إ وإلضافتهادرجة ال في احتسابهامن أجل  األكاديمي

 لطالب.لالتراكمي 
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 حفظتجديد  بسجلمع االحتفاظ العودة  واأن يطلب لهميحق  إعادة القبول،إلى الطلبات الذين يسعون  ومقدم .18

وفي سجل درجات  تفي السجالقبول الإعادة قبل  تم الحصول عليهاالتي ت والدرجات مقرراال فيه

وال تعتبر في السجالت التراكمية للطالب  التخرجمتطلبات  ضمنكنها ال تحسب ل الطالب بجامعة قطر

 ) .GPAلطالب (لالمعدل التراكمي  اتبما في ذلك حساب درج

على المتقدمين الراغبين في إعادة القبول، كحد أدنى، استيفاء متطلبات قبول البرنامج األكاديمي ينبغي   .19

 المراد االلتحاق به في غضون الفصل الدراسي المحدد إلعادة القبول المرغوب فيه.
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