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أ. د. رنا صبح
مديرة برنامج متطلبات الجامعة

 عمادة الدراسات العامة

يسرّني أن أرحّب بكم في دليل الطالب لبرنامج متطّلبات الجامعة.

يتألف برنامج متطلبات الجامعة من مجموعة من المقررات التي يتعين على جميع طلبة 
جامعة قطر استكمالها خارج تخصصاتهم كجزء من متطلبات التخرج. وتندرج متطلبات 

الجامعة تحت ست مجموعات وحزمة منتقاة من المقررات داخل كل مجموعة يمكن للطلبة 
االختيار من بينها وفقًا الهتماماتهم. يُعّد أخذ الطلبة مقررات من خارج تخصصاتهم أمراً حتميًا 

لنموهم الفكري والشخصي ولصقل شخصية متكاملة وملمة. فمن األهمية بمكان لطالب 
الهندسة، على سبيل المثال، أن يضطلع بمجال اإلنسانيات والعلوم االجتماعية حتى يتمكن 

من فهم نفسه ومجتمعه بشكل أفضل. وللسبب نفسه، يجب أن تتاح الفرصة للطالب 
المتخصص في التاريخ على سبيل المثال ألخذ مقررات في العلوم ونحوها لفهم القوانين 

العلمية الناظمة للكون الذي نعيش فيه.  

وعالوة على ذلك، فإن برنامج متطلبات الجامعة يسعى جاهداً لغرس مجموعة من المهارات 
والقيم والسمات والكفاءات من بينها مهارات التواصل والتفكير الناقد، المواطنة المسؤولة، 

اكتساب المعرفة المعلوماتية الرقمية، القيادة، والتفكير الريادي، والتي يحتاجون إليها للتميز 
األكاديمي والمهني. فهدفنا المطلق يتمثل في إعداد رواد تغيير يديروا دفة التنمية االجتماعية 

واالقتصادية في دولة قطر والمنطقة.
         

يشكل مقرر سيمينار السنة األولى واحداً من أوائل مقررات البرنامج التي سيطلع بها الطالب 
عند انضمامهم للسنة األولى الجامعية، وذلك بهدف تسهيل عملية اندماجهم األكاديمي 

واالجتماعي والنفسي في الدراسة الجامعية، حيث ُصّمم هذا المقرر خصيصًا الستبقاء 
الطلبة واستكمال دراستهم الجامعية بنجاح.    

كما أعرب عن خالص أمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في دراستكم الجامعية ومهنكم 
وحياتكم المستقبلية.

“وفق نظرية التعليم الحديث فأنت بحاجة إلى 
تعليم عام قبل أن تتخصص. وأعتقد إلى حد ما، 

قبل أن تصبح متداوال رائًعا لألسهم، تحتاج إلى 
بعض التعليم العام”

- تشارلي مونجر 
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“التعليم ليس إعداًدا للحياة فحسب؛ 
التعليم هو الحياة نفسها”

- جون ديوي

يعتبر برنامج متطلبات الجامعة عنصرا جوهريا في جميع البرامج األكاديمية التي تقدمها 
جامعة قطر. حيث يتعين على جميع طلبة مرحلة البكالوريوس – بغض النظر عن 

تخصصاتهم - استكمال 33 ساعة بما يمثل أحد عشر مقرراً من مقررات متطلبات الجامعة 
قبل الحصول على درجة البكالوريوس.

ُصمم برنامج متطلبات الجامعة في جامعة قطر لمساعدة الطالب على تطوير المعارف 
والمهارات والسمات والقيم التي يحتاجون إليها للتأقلم والنجاح في عالم متقلب ومتغير 

باستمرار. ويعزز البرنامج النجاح األكاديمي والنمو الفكري والمواطنة المسؤولة. ويتمثل 
الهدف النهائي في إعداد خريجين ذوي شخصية متكاملة ومنخرطين في المجتمع وقادرين 

على إحداث تغيير إيجابي في دولة قطر وخارجها.

تضم خطة برنامج متطلبات الجامعة مجموعة من المقررات الجامعية من مختلف 
التخصصات، تم تنظيمها وتوزيعها في ست مجموعات:

كل مجموعة هي عبارة عن مقررات متنوعة موحدة تحت موضوع واحد. المجموعات هي: 
 مجموعة الهوية والتواصل لجميع الطلبة )15-18 ساعة معتمدة(، مجموعة العلوم 

االجتماعية/السلوكية )3 ساعات معتمدة(، مجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات )3 
ساعات معتمدة(، مجموعة اإلنسانيات/الفنون الجميلة )0-3 ساعات معتمدة(، مجموعة 

المعارف والمهارات األساسية )0-6 ساعات معتمدة(.

هذا باإلضافة إلى أنه في بعض الخطط الدراسية، وبناء على التخصص الرئيسي، قد يضم 
هيكل الخطة مجموعة بعنوان "متطلبات الجامعة التكميلية للكلية"، وهذه عبارة عن )12-0 

ساعة معتمدة( تشمل هذه المجموعة مقررات تختلف حسب الكلية أو البرنامج.

ما هي متطلبات الجامعة وما الهدف منها؟

ما هو هيكل خطة متطلبات الجامعة؟

متطلبات الجامعة

67



 ماهي مجموعات برنامج متطلبات الجامعة
وماهي المقررات التي تتضمنها؟
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ARAB 100 لغة عربية 1 - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يسعى هذا المقرر إلى إكساب الطالب المهارات المهمة للتواصل بالعربية؛ استماًعا وتحدًثا وقراءًة في المقام األول، 

مع االهتمام بمهارة الكتابة في عالقتها بالمهارات السابقة؛ وذلك من خالل محتوى يضم موضوعات متنوعة ترتبط 
ا، عبر نصوص لغوية وأدبية متعمقة تكون محورًا لتكامل  ا وبنائّيً باللغة العربية؛ المعاصرة والتراثية، وضبطها إعرابّيً

المهارات اللغوية من جهة، ثم أداة تفكير من جهة أخرى. ويقدم المقرر من خالل بيئة تعلُِّمّية تفاعلية تتمركز حول 
اتي والتعاوني، وكذلك مهارات التواصل للتعبير عن النفس واألفكار بطرائق  نشاط الطالب، وتوظف مهارات التََّعلُِّم الذَّ
مختلفة، وحل المشكالت عبر مهارات التفكير النقدي واإلبداعي، واستيعاب األفكار في سياقات مختلفة. ويوظف المقرر 

أدوات تقييم متنوعة لقياس مدى تحقق مخرجات تعلم الطالب.

ARAB 107 أساسيات العربية - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
هذا المقرر يُدرّس في قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها. تم تصميم هذا المقرر بهدف تعريف المتعلمين للغة 

العربية كلغة ثانية/لغة أجنبية على التكوينات األساسية للغة العربية واستخداماتها في التواصل اليومي: من خالل 
محتوى المنهج الذي يتناول نماذج من الحياة اليومية المألوفة وغيرها من الجوانب الواضحة للثقافة العربية. ويهدف 

المقرر إلى تمكين الطالب )الذي تعتبر اللغة العربية ليست لغته األصلية( من اكتساب المعرفة األساسية التطبيقية 
في اللغة العربية من خالل تمارين وتدريبات تفاعلية. ويتم تناول أساسيات النحو والصرف في بيئة تعلم نشطة تتمحور 

حول الطالب، من أجل أن يكون قادرًا على التعامل بنجاح مع عدد من المواقف والمهام االجتماعية والتفاعلية.

ARAB 109 مهارات لغوية - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من امتالك مهارات اللغة األربع )االستماع والتحدث والقراءة والكتابة(؛ أي 

تنمية مهارات التحدث بلغة عربية سليمة، وتعزيز التواصل مع اآلخرين، وإتقان مهارات القراءة واإللقاء والتلقي وفهم 
المسموع والمقروء، ومهارات الكتابة الصحيحة وتحديد طرق استعمالها، وذلك من خالل  محتوى يركز على اللغة في 
جانبها الوظيفي، مراعية معرفة أنواع الكلم وعالمات كل نوع، تمييز المعرب من المبني في العربّية، ومعرفة عالمات 

اإلعراب والبناء، وإدراك نوَعي الجملة العربية ومكوناتها، في مناخ تعلمي نشط، يتمركز حول الطالب، مستخدما في 
ذلك أنشطة تعلمية متعددة، منها قراءات نوعية في كتب المصادر اللغوية واألدبية للتمكن من توظيف مهارات اللغة 

في استيعاب نصوص المصادر وبوزن نسبي يصل إلى 80 %من الجانب المهاري، مع توظيف أدوات تقييم متنوعة.

ARAB 200 لغة عربية 2 - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يسعى هذا المقرر نحو تمكين الطالب من إتقان مهارة الكتابة العربية، والتواصل العلمي والمهني بها من خالل 

التكامل الوظيفي بين مهارات اللغة األربع، وذلك عبر محتوى يجمع بين أساسيات اللغة وقواعدها الضابطة لطرائق 
الكتابة من جهة، والتمرس على مهارات الكتابة العربية في أشكالها؛ الوظيفية واإلبداعية ، التراثية والمعاصرة، 

الوصفية والتحليلية من جهة أخرى، فضاًل عن معالجة المشكالت الكتابية من خالل التعّلم الذاتي والتعاوني في بيئة 
تنمي اإلبداع والحوار والمناقشات والتفكير الناقد، وتعزز طرائق التعبير الكتابي على المستويين الذاتي والوظيفي، بما 

يساعد في اكتساب المعرفة، وبناء الوعي الثقافي والمواطنة الصالحة، وسُيقيم أداء الطالب من خالل أدوات تقييم 
متنوعة، تركز على إظهار مهارات الكتابة لديه، بما يحقق مخرجات التعلم المنشودة.

ARAB 201 أساسيات اللغة العربية مستوى متقدم - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
هذا المقرر يُدرّس في قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها. يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة- من غير الناطقين 

باللغة العربية - من اكتساب المهارات األساسية في اللغة العربية المعاصرة، أي مهارات االستماع والتحدث، والقراءة، 
والكتابة. ومن المتوقع أن تؤهلهم تلك المهارات للتواصل في مواقف الحياة اليومية. كما يساعد هذا المقرر الطلبة 

أيًضا في التعبير عن أنفسهم حول موضوعات مألوفة شفهيا وكتابًيا. ويستند هذا المقرر على بيئة محفزة للتعلم، 
من خالل المصادر األصيلة، والمواد السمعية والبصرية والتعليمية والثقافية. ويتم االعتماد على مجموعة متنوعة من 

أدوات التقييم.

توصيف المقررات :  مجموعة الهوية والتواصل
 (15 – 18 ساعة معتمدة)

 تهدف المقررات المدرجة ضمن هذه المجموعة إلى ترسيخ الهوية 
وتطوير مهارات التواصل.

يتراوح عدد الساعات المعتمدة المطلوب إكمالها لهذه المجموعة ما بين 15 إلى 18 ساعة 
معتمدة، وذلك بناًء على خطة برنامج التخصص أو الكلية التي ينتمي إليها الطالب. 

المقررات الدراسية التي يتوجب على الطلبة إكمالها، تكون محددًة بحسب متطلبات 
التخصص، وتتألف هذه المتطلبات من مجموعة من المقررات الدراسية التالية المتاحة في 

قائمة مقررات مجموعة الهوية والتواصل:

مالحظات متطلب سابق الساعات  عنوان المقرر كود المقرر

_ 3 لغة عربية 1 ARAB 100 

_ 3 أساسيات اللغة العربية ARAB 107 

_ 3 مهارات لغوية ARAB 109 

_ 3 مقدمة لدراسة األدب وفنونه ARAB 110 

ARAB 100 3 لغة عربية 2 ARAB 200 

_ 3 أساسيات اللغة العربية مستوى متقدم ARAB 201 

_ 3 الثقافة اإلسالمية DAWA 111 

_ 3 لغة إنجليزية 1 ENGL 110 

_ 3 لغة إنجليزية 2 ENGL 111 

 لطلبة تخصص
اللغة اإلنجليزية

_ 3 كتابة المقال 1 ENGL 150 

_ 3 االستيعاب القرائي المتقدم ENGL 151 

_ 3 لغة إنجليزية 1 - ما بعد التأسيسي ENGL 202 

ENGL 202 3 لغة إنجليزية 2 - ما بعد التأسيسي ENGL 203 

_ 3 تاريخ قطر HIST 121 

 مجموعة الهوية والتواصل
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DAWA 111 الثقافة اإلسالمية  - الساعات الدراسية المعتمدة: 2 أو 3  
 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بأساسيات، ومظاهر، ومكونات الثقافة اإلسالمية، كما يتناول التحديات التي تواجه 
هذه الثقافة.

ENGL 110 لغة إنجليزية 1   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على عملية القراءة والتواصل الشفهي، وهو يوفر للطلبة مجموعة واسعة من 

مهارات/استراتيجيات القراءة والتواصل الشفهي التي تساعدهم على أن يصبحوا قراء ومتحدثين أكفاء في اللغة 
اإلنجليزية. ويركز المقرر على القراءة بهدف االستيعاب وتنمية المفردات في سياق محدد، واالستماع لالستيعاب، والنطق 

ومهارات التحدث. وسوف يتم اختيار المواد الدراسية والكتب لتعكس المحتوى التعليمي للمقرر.

ENGL 111 لغة إنجليزية 2   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
هذا المقرر هو استمرار لمقرر اللغة اإلنجليزية )1(، وهو يركز على تطوير المهارات نفسها على مستوى أكثر تقدًما، ويظل 

التركيز على استخدام الطلبة العملي للغة اإلنجليزية، ويتم إيالء بعض االهتمام لالختالفات بين الكتابة والتحدث 
باإلنجليزية )بهدف القضاء على األخطاء الناتجة عن الخلط بين الوضعين( وكذلك شرح أساسيات عالمات الترقيم.

ENGL 150 كتابة المقال 1    - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
 

يشرح هذا المقرر كيفية كتابة المقاالت األكاديمية على المستوى الجامعي، ويتم التركيز على كتابة مقدمات وفقرات 
ختامية، وكتابة بيان واضح للرسالة البحثية وقوة صياغة الفقرات، وسوف يساعد المقرر الطلبة على تعلم كيفية 

البحث، والتقييم، واستخدام واالستشهاد بالمصادر وتعلم مجموعة متنوعة من التقنيات لصياغة الكتابة الخاصة 
بهم من خالل نشاطين: الكتابة الخاصة بهم وتحليل كتابات اآلخرين. وسوف يتعلم الطلبة كيفية التلخيص، وذلك 

باستخدام إشارات النقل/الفقرات، وإعادة الصياغة باستخدام أنواع مختلفة من المقتبسات وتصحيح األخطاء الشائعة 
.)MLA( في الجملة. وتستند كل المواد على معايير الكتابة التي وضعتها جمعية اللغات الحديثة

ENGL 151 االستيعاب القرائي المتقدم   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بمجموعة واسعة من النصوص األصلية من مصادر مختلفة بما في ذلك الصحف 

ومقاالت المجالت ومقتطفات من أعمال الكتاب الحديثين، وسوف تختلف النصوص في الطول والصعوبة، وقد 
تم تصميم المهام لتشمل المهارات المختلفة للطلبة مثل تلخيص الفكرة الرئيسية للنص، وتدوين المالحظات 

التفصيلية، وانتقاد النصوص، ومقارنة النصوص مع دراسة الميزات المختلفة التي تجعل النصوص متماسكة، 
باإلضافة لإلجابة على أسئلة مشابهة ألسئلة االمتحان.

ENGL 202 لغة إنجليزية 1 - ما بعد التأسيسي    - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
تم تصميم هذا المقرر لتحسين قدرات الطلبة على الكتابة األكاديمية، وإعدادهم للكتابة والمهارات البحثية األكثر 
تقدًما في اللغة اإلنجليزية 2. ويتم التركيز على فهم المعلومات من النصوص األصلية. كما يتم تدريس المفردات 

األكاديمية من خالل االستدالل والسياق، وتشجيع بيئة العمل التعاوني، حيث يتعلم الطلبة تقديم وقبول التعليقات 
من زمالئهم. ويقوم الطلبة طوال الفصل الدراسي بإنشاء وتطوير محفظة إلكترونية.

ENGL 203 لغة إنجليزية 2 - ما بعد التأسيسي    - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يتناول هذا المقرر الكتابة األكاديمية المتقدمة التي توفر فرصة للطلبة لتعلم وممارسة المهارات الالزمة لكتابة بحث 
على المستوى الجامعي األكاديمي في مجال دراستهم، ويؤكد المقرر على تطوير مهارات الكتابة األكاديمية، فضًلا 

عن القدرة على القراءة والتفكير النقدي. كما يتعلم الطلبة استخدام المكتبة والموارد المناسبة على االنترنت إليجاد 
وتقييم المصادر الخاصة بتطوير ودعم أفكارهم في كتابة البحث.

HIST 121 تاريخ قطر  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بتاريخ قطر عبر العصور التاريخية، مركزاً على نشأة إمارة قطر وتطورها في ظل 

التنافس العثماني-البريطاني في الخليج العربي. كما يتناول المقرر الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية قبل 
ظهور النفط والغاز، وبعدهما. ويدرس أيضًا التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شهدتها دولة قطر حتى 

عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني..

 مجموعة الهوية والتواصل

“التعليم، ببساطة، هو روح المجتمع 
حيث أنه ينتقل من جيل إلى آخر”

-ج. ك. تشيسترتون
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EDUC 200 التربية ومشكالت المجتمع - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يتعرف الطلبة في هذا المقرر على المفاهيم التربوية األساسية وعالقاتها بالمشاكل والقضايا المحلية والعالمية 
ذات الصلة المباشرة بمجال التعليم. وتعتبر هذه القضايا والمشاكل مقدمة تأسيسية لفهم قضايا التعليم على 
المستويات المحلية، واإلقليمية، والعالمية. كما يهدف المقرر إلى مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات التعرف، 

وفهم، وتحليل، وتبرير تلك المشاكل بشكل منطقي. ويسهم ذلك في زيادة قدراتهم التحليلية، ووعيهم بمشاكل 
وقضايا المجتمع في مختلف المجاالت )الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية... إلخ.( بشكل يؤهلهم لقبول اآلخر 

من خالل التأمل في التغييرات والتجديدات التي تطرأ على المجتمع القطري وتسارع التطورات واالبتكارات العالمية.  
ويهدف هذا المقرر أيًضا إلى توعية الطلبة بأهمية ودور العملية التعليمية في المشاركة في حل مشاكل المجتمع 
القطري.  ويركز المقرر على كون التعليم هو قضية المجتمع التي تتطلب تشكيل شراكات فعالة مع المؤسسات 

والعديد من الجهات الدينية، والبيئية، والصحية، واألمنية في المجتمع.  ويتم تحقيق كل هذه األهداف في بيئة تعليمية 
متميزة ومنفتحة على الواقع المحلي والدولي.

EDUC 203 العالقات األسرية  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يوفر هذا المقرر مجموعة من المعارف، والمهارات، والمواقف اإليجابية تجاه األسرة والعالقات األسرية. وهو يغطي 

مفهوم األسر ووظائفها وخصائصها، كما يغطي وظائف الفرد التي تتغير مع الزواج والحياة األسرية ونمو األسرة في 
دورة الحياة. ويتضمن محتوى هذا المقرر: دور األسرة في تربية األطفال خالل مراحل نموهم المختلفة، ويتناول أيًضا دور 

المنظمات األسرية في مساعدة األسر على معالجة القضايا والمشاكل الزوجية.

EPSY 201 مدخل الى علم النفس  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يتناول هذا المقرر المعرفة والمهارات التمهيدية الخاصة بالمبادئ األساسية ومناهج ومجاالت علم النفس، مثل التعلم، 

والذاكرة، والعاطفة، واإلدراك، والجوانب الفسيولوجية، والتنموية، والفكرية واالجتماعية االساسية. والهدف من هذا 
المقرر هو تزويد الطلبة بمدخل عام الى علم النفس والعلوم   السلوكية ومساعدتهم على تطوير المزيد من الفهم 

الشامل والدقيق للجوانب السلوكية.

EPSY 205 علم النفس االجتماعي - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
علم النفس االجتماعي هو الدراسة العلمية للطريقة التي تتأثر فيها أفكار ومشاعر وسلوكيات األشخاص من خالل 

مشاعر حقيقية أو متوهمة لألشخاص اآلخرين. وسيركز هذا المقرر على ثالثة مجاالت رئيسية هي: )أ( التفكير في الذات 
واآلخرين، و )ب( تقييم األشخاص والعالقات، و )ج( التفاعل مع األشخاص اآلخرين. وينطوي التفكير في الذات، وتقييم 
األشخاص والعالقات على المواقف، وتغير المواقف والتحيز، واالنجذاب بين األشخاص، وقوة العالقات بين األشخاص 

والمجموعات.

HONS 102 مقدمة للتميز األكاديمي - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
صمم هذا المقرر خصيصا للطلبة لتحقيق االستفادة القصوى من تجربتهم في إطار التميز األكاديمي، وتكوين اتجاه 

ايجابي نحو المجتمع بين طالب التميز األكاديمي، وإعدادهم للحياة العملية أثناء وبعد الكلية. هذا المقرر سوف يسمح 
لطالب التميز األكاديمي بإجراء مناقشات متفتحة األفق، تتناول مواضيع عن طبيعة المعرفة، وفكرة الحياة الجامعية، 

وكيف يمكن للتعليم الجامعي أن يغير ويؤثر في مستقبل األفراد. عبر هذا المقرر سيتعرف الطالب على خبرة الجامعة 
من خالل إشراكهم مباشرة في مجاالت الخدمة العامة والمنح الدراسية والقيادة. يتضمن هذا المساق ورش عمل، 

وتجارب عملية، ومتحدثين ضيوف بارزين.

توصيف المقررات :
  مجموعة العلوم االجتماعية / السلوكية

 (3 ساعات معتمدة)
 تهدف المقررات المدرجة ضمن هذه المجموعة إلى تطوير فهم الطالب 

ألنفسهم كأفراد وكجزء ال يتجزأ من المجتمع.

عدد الساعات المطلوبة لهذه المجموعة هي 3 ساعات معتمدة من المقررات أدناه المدرجة 
في مجموعة العلوم االجتماعية / السلوكية:

متطلب سابق الساعات  عنوان المقرر كود المقرر

_ 3 التربية ومشكالت المجتمع EDUC 200

_ 3 العالقات األسرية EDUC 203

_ 3 مقدمة في علم النفس EPSY 201

_ 3 علم النفس االجتماعي EPSY 205

_ 3 مقدمة للتميز األكاديمي HONS 102

_ 3 نظريات سياسية واجتماعية INTA 101

_ 3 مقدمة في العالقات الدولية INTA 103

_ 3 العولمة INTA 206

_ 3 وسائل االتصال والمجتمع MCOM 103

_ 3 مدخل إلى علم النفس PSYC 201

_ 3 مقدمة في علم النفس االجتماعي PSYC 206

_ 3 مقدمة في علم االجتماع SOCI 120

_ 3 مدخل إلى األنثروبولوجيا SOCI 121

_ 3 مقدمة في الخدمة والرعاية االجتماعية SOWO 101

_ 3 المجتمع وحقوق اإلنسان SOWO 361

_ 3 االبتكار والقيادة والمشاركة المجتمعية UNIV 200

مجموعة العلوم االجتماعية / السلوكية
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INTA 101 الفكر السياسي واالجتماعي  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
في النصف األخير من األلفية تحولت أوروبا الغربية بطرق جذرية، حيث تحولت من الرؤية الفردية إلى الطريقة التي تشرع 

بها الدولة سلطاتها، وكانت معظم التغيرات غير مسبوقة في التاريخ البشري، وقد نجم عنها المشاكل الفلسفية 
الجديدة التي سيطرت على العالم الغربي منذ ذلك الحين، ويتناول هذا المقرر بعض المشاكل الفلسفية المركزية 

والتحول األوروبي وبعض الحلول التي يقدمها الفالسفة األوروبيين.

INTA 103 مقدمة في العالقات الدولية  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
 

يقدم هذا المقرر التمهيدي أهم القضايا المطروحة في العالقات الدولية، فإنه يوفر للطلبة: )1( األطر والمفردات 
التحليلية والنظرية الالزمة الستكشاف وفهم قضايا العالقات الدولية، و)2( التحليالت بحسب الحاالت المرتبطة 

بالقضايا المحلية، واإلقليمية والعالمية. كذلك يتناول الصراعات العرقية، والدينية، والحروب، والسياسات الخارجية، 
والدبلوماسية، والديمقراطية واإلرهاب العالمي.

INTA 206 العولمة - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
 

العولمة هي مصطلح عام ال يزال غير مفهوًما تماًما، بالنسبة للعديد فهو مرتبط بالتقدم والتطور، في حين يرى آخرون 
أنه يمثل انتشار الرأسمالية والتغريب. والغرض من هذا المقرر هو تعريف الطلبة بالقضايا الرئيسية في العولمة، ومن 

خالل االعتماد على مجموعة متنوعة من المواضيع الرئيسية، سوف يغطي المقرر الظواهر السياسية، واالقتصادية، 
واالجتماعية والثقافية األكثر أهمية في مجال العولمة، مثل الحركات االجتماعية الوطنية، والمنظمات الدولية، 

واالقتصاد السياسي واألمني. ويحاول هذا المقرر اإلجابة على المفاهيم األساسية مثل األسئلة التالية: ما هي العولمة؟ 
هل هي جديدة حًقا؟ هل هي عالمية فعاًل؟ هل تمثل تهديًدا للسيادة الوطنية؟ ما هي آثارها على السياسة الداخلية 

للبالد؟

MCOM 103 وسائل االتصال والمجتمع   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يقدم المقرر عرضا شاماًل وتحلياًل وافًيا عن دور وسائل االتصال في المجتمع، وتفاعل هذه الوسائل مع مختلف قضايا 

ومكونات المجتمع، وتأثيرها فيها وتأثرها بها. ويستعرض المقرر المفاهيم األساسية في علم االتصال وتطور وسائل 
االتصال عبر التاريخ، وتفاعلها مع تطور المجتمعات اقتصادًيا واجتماعًيا وسياسًيا وثقافًيا. كما يستعرض المقرر كيفية 

إرسال المعلومات وتأثيرها على الفرد والمجتمع من خالل مناقشة أهم نظريات االتصال.

PSYC 201 مدخل الى علم النفس  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يعنى هذا المقرر بالدراسة العلمية لسلوك الكائن الحي ويهدف إلى اطالع الطلبة على تاريخ، نظريات، وتطبيقات 

علم النفس ومجاالته المتعددة كذلك المناهج العلمية التي تفسر السلوك. يقدم هذا المقرر عدد من الموضوعات 
التي تشمل مناهج البحث واالحصاء في علم النفس، األسس البيولوجية للسلوك، التعلم، الذاكرة، االحساس 

واإلدراك، الشخصية، االتجاهات، السلوكيات السوية والالسوية. يشكل هذا المقرر كمدخل الخطوة األساس في سبيل 
التخصص في مجال علم النفس.    

PSYC 206 مقدمة في علم النفس االجتماعي - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
 

علم النفس االجتماعي هو الدراسة العلمية للطريقة التي تؤثر في أفكار، ومشاعر، وسلوكيات الناس من خالل وجود 
إحساس حقيقي أو متوهم من الناس المحيطين بهم، ويركز هذا المقرر على ثالث فئات رئيسية هي: )أ( التفكير 

في الذات واآلخرين، )ب( تقييم األشخاص والعالقات، و)ج( التفاعل مع األشخاص اآلخرين والتفكير في الذات. وتقييم 
األشخاص والعالقات ينطوي على المواقف، وتغير المواقف والتحيز، والجذب بين األشخاص، وقوة الشخصية.

SOCI 120 مقدمة في علم االجتماع - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يتناول هذا المقرر األساسيات في علم االجتماع من خالل استعراض تاريخه ونشأته وعالقته بالعلوم األخرى، والمجاالت 

التي يهتم بدراستها، وأهم النظريات في علم االجتماع، باإلضافة إلى تقديم مدخل تعريفي للطالب لطبيعة طرق 
البحث في علم االجتماع، واهم الظواهر التي يهتم بدراستها لذا فإن هذا المقرر معني بتقديم أهم مالمح العلم 

للطالب ليتمكن من دراسة مقررات التخصص بخلفيه معرفيه تمكنه من استيعابها.

SOCI 121 مدخل إلى األنثروبولوجيا - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يتناول هذا المقرر المدخل الى علم االنسان باعتباره أحد الموضوعات األساسية في برنامج علم االجتماع حيث يعالج 

هذا المقرر الجوانب النظرية والتطبيقية معًا في علم االنسان، والذي يهتم بدراسة األجناس البشرية التي تعيش 
في جماعات وتجمعات بشرية كما يتناول التنظيمات البشرية واالعراف واالحداث واالفعال الحياتية.  لذا يرى البعض 

تسمية هذا الحقل بعلم السالالت أو علم األجناس، وبالتالي هذا المقرر يقدم تنوعا مهما في دراسة الثقافة اإلنسانية 
باعتبارها منتج انساني متنوع ومختلف من مجتمع الى آخر. كما يسعى المقرر الى االنتقال بين الميادين المختلفة 

لألنثروبولوجيا لتزويد الطالب بحصيلة معرفيه مهمة حول هذا الحقل المهم من حقول المعرفة، كما نتوقع ان يتمكن 
الطالب من فهم االشكال األولية للحياة اإلنسانية، وصور التجمعات اإلنسانية، مع تزويد الطالب بمجموعة من المناهج 

البحثية التي تستخدم في هذا الحقل الخاص من المعرفة، وكذلك تسليط الضوء على مساحة قد تكون مجهولة 
للكثيرين، كما يعرض هذا المقرر أدوات معرفيه مهمة يستخدمها الطالب في فهم علم االنسان.

SOWO 101 مقدمة في الخدمة والرعاية االجتماعية  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يبحث هذا المقرر في تاريخ وفلسفة الرعاية االجتماعية، مع التركيز على مهنة الخدمة االجتماعية: ماهيتها، والفلسفة، 

واألخالق، والقيم، والمجاالت المتنوعة للتدخل مع االنواع المختلفة من العمالء في احتياجاتهم واوجه الرعاية 
االجتماعية.

SOWO 361 المجتمع وحقوق اإلنسان   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يناقش المقرر سياق العمل االجتماعي بين مفهوم عالمية حقوق اإلنسان ومفهوم النسبية الثقافية، ويحاول المقرر 

فحص مدى شمولية الصراع بين حقوق اإلنسان ومفهوم النسبية الثقافية بشأن القضايا االجتماعية التي تناولها 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. وبشكل عام يحاول المقرر اإلجابة على السؤال التالي: كيف يمكن للخدمة االجتماعية 

االستفادة من وثائق حقوق اإلنسان كما هي في األمم المتحدة في التعامل مع القضايا االجتماعية؟

UNIV 200 االبتكار والقيادة والمشاركة المجتمعية     - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
 

ُصمم مقرر االبتكار والقيادة والمشاركة المجتمعية كمقرر بيني الستكشاف مفاھيم اإلبداع، واالبتكار وريادة األعمال، 
والقيادة، والمشاركة المجتمعية. ويتناول المقرر العديد من القضايا المعاصرة محليًا وإقليميًا وعالميًا، من خالل 

المحاضرات التفاعلية، والمناقشات النشطة، ودراسات الحالة، والتعليم المرتكز على الفيديو، ومشاركة المتحدثين 
الضيوف. يشارك الطلبة في أنشطة المشاركة المجتمعية ويعملون، بشكل جماعي على قضايا محلية معاصرة 

بغرض المزيد من التبصر إزاء التحديات التي تواجه مجتمعهم ومن ثم تطوير أساليب مبتكرة لمعالجتها.

مجموعة العلوم االجتماعية / السلوكية
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BIOL 101 علم األحياء 1 - الساعات الدراسية المعتمدة: 0 أو 3   
علم األحياء هو أول مقرر تمهيدي للتخصصات الرئيسية والفرعية في األحياء، وهو يغطي المفاهيم البيولوجية 

الهامة، بما في ذلك الكيمياء الحيوية، وبنية الخلية ووظيفتها، والتمثيل الضوئي، وتنفس الخلية، وانقسام الخلية، 
وعلم الوراثة، والتكنولوجيا الحيوية. ويوفر عمل الطلبة في المختبر مهارات مختبرية أساسية مثل استخدام المجهر، 

والقياس، كما يعزز المواضيع التي تناقش في المحاضرة. ويتضمن المقرر ساعتان من المحاضرات وثالث ساعات من 
العمل في المختبر أسبوعًيا.

BIOL 110 البيولوجية البشرية  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
مقرر تمهيدي لعلم األحياء البشرية، وهو يغطي بنية ووظيفة الجسم البشري؛ والتغذية، والهضم، والدورة الدموية، 
والجهاز المناعي، وعملية التنفس، والجهاز البولي، والجهاز العصبي، والهيكل العظمي والعضالت، ونظام الغدد 

الصماء، ومبادئ علم الوراثة البشرية، والتنمية البشرية ومراحل الشيخوخة. فهم كيفية عمل هذه األجهزة في الحاالت 
الصحية الطبيعية، تليها أمثلة من الحاالت المرضية الناتجة عن اختاللها الوظيفي.

CHEM 101 الكيمياء العامة 1  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يقدم هذا المقرر لمحة عامة عن المجاالت الرئيسية للكيمياء. حيث يتم عرض االساس الكيميائي لكل موضوع من 
خالل الربط مع البناء الذري والجزيئي للمواد وتتنوع المواضيع المطروحة من مجموعة من النظريات الذرية والجزيئية 

إلى أوصاف التفاعالت الكيميائية وطرق التحليل الكمي في الكيمياء والتفاعالت الكيميائية في الوسط المائية 
والكيمياء الحرارية والطاقة الكيميائية والترابط الكيميائي. كما تتم مناقشة تطبيقات الكيمياء »كعلم مركزي« في 

مجمل محاضرات المقرر. 

GEOL 101 مبادئ الجيولوجيا العامة - الساعات الدراسية المعتمدة: 0 أو 3     
مقدمة في الجيولوجيا وعلوم األرض، تطور علم الجيولوجيا ومساهمة علماء العرب والمسلمين في ذلك، عالقة 

األرض بالكون والكواكب األخرى، أصل وتطور األرض، طبقات األرض وخصائصها الرئيسية، مكونات القشرة األرضية 
)المعادن والبلورات والصخور واألحافير الجيولوجية(. العمليات الداخلية والخارجية ونظرية الصفائح التكتونية، مقدمة 

عن الجيولوجيا التاريخية، ملخص حول جيولوجية قطر ومواردها الطبيعية.

GSCN 100 العلوم في حياتنا  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
ُصمم مقرر "العلوم في حياتنا" ليلّبي حاجات طالب التخصصات الجامعية في المساقات غير العلمية، بهدف تعزيز 

استيعابهم لمبادئ العلوم األساسية )الفيزياء، الكيمياء، والعلوم البيئية، واألحياء( وربطها ببعض الظواهر الكونية 
والمتطلبات الحياتية وفق منهج تكاملي. ويشّجع المقرر إشراك الطالب بطريقة إبداعية في فهم العالقة بين العلوم 
النظرية ومتطلبات ومظاهر الحياة اليومية وتطبيقاتها. ويركز أيضًا على تطوير مهارات الطالب في مجاالت المنطق 

العلمي، والتفكير الناقد، وحل المشكالت، والحوار التعاوني من خالل التدريب النظري والعملي المرتبط بسيناريوهات 
الحياة الحقيقية. كما يعزز المقرر إدراك الطالب بالموضوعات العلمية ذات الصلة ببعض الظواهر الحياتية في 

سياقاتهم المحلية، واإلقليمية، والدولية.

MATH 101 حساب التفاضل والتكامل 1  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يتناول هذا المقرر النهايات واالستمرارية، التفاضل وتطبيقات التفاضل، التكامل. الدوال العكسية وتطبيقات التكامل.

توصيف المقررات :
 مجموعة العلوم الطبيعية / الرياضيات

 (3 ساعات معتمدة)
تهدف المقررات المدرجة ضمن هذه المجموعة الطالب إلى تنمية 

تقديرهم وفهمهم للعلوم وتشجعهم على إعادة التفكير في العالقات 
بين العلوم ومجاالت الحياة األخرى. 

عدد الساعات المطلوبة لهذه المجموعة هي 3 ساعات معتمدة من المقررات المدرجة في 
مجموعة العلوم الطبيعية / الرياضيات:التخصص، وتتألف هذه المتطلبات من مجموعة من 

المقررات الدراسية التالية المتاحة في قائمة مقررات مجموعة الهوية والتواصل:

 مجموعة العلوم الطبيعية / الرياضيات

متطلب سابق الساعات  عنوان المقرر كود المقرر

_ 3 علم األحياء 1 BIOL 101

_ 3 BIOL 110 البيولوجية البشرية

_ 3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

_ 3 مبادئ الجيولوجيا العامة GEOL 101

_ 3 العلوم في حياتنا GSCN 100

_ 3 حساب التفاضل والتكامل 1 MATH 101

_ 3 الجبر المتوسط MATH 103

_ 3 الهندسة والمقاييس األولية MATH 104

_ 3 الرياضيات في المجتمع MATH 105

19 18  دليلك لبرنامج متطلبات الجامعة    |  



 دليلك لبرنامج متطلبات الجامعة    |   دليلك لبرنامج متطلبات الجامعة    |  

MATH 103 الجبر المتوسط  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
مقرر اولي يوفر للطلبة المفاهيم والمهارات األساسية المتعلقة باألعداد وكثيرات الحدود والمقادير النسبية كما يتناول 

العمليات الجبرية عليها. كذلك يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية للعالقات والدوال بجانب رسم منحنيات بعض 
تلك الدوال. 

MATH 104 الهندسة والمقاييس األولية   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
 

يهدف مقرر الهندسة االساسية والمقاييس األساسية لتعزيز المفاهيم األساسية للهندسة والمقاييس، وهذا المقرر 
مفيد جًدا لدراسة مختلف األشكال وقياساتها. والمقرر يبدأ بمفاهيم الطول والكتلة والحجم، تقدير واجراء القياسات 

باستخدام الوحدات المترية القياسية، وهو يشمل أيًضا موضوعات حول اإلحداثيات الكارتيزية، ويشمل موضوعات عن 
تصنيف الزوايا، المثلثات، المضلعات، المساحات والدوائر واألشكال ثالثية االبعاد، ويركز المقرر أيًضا على الدوال المثلثية 

الجيب وجيب التمام والظل ودوالها العكسية.

MATH 105 الرياضيات في المجتمع  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
 

يهدف مقرر "الرياضيات في المجتمع" إلى تلبية احتياجات طلبة المرحلة الجامعية األولى في التخصصات غير العلمية 
التي ال تتطلب اإللمام بمقررات الحساب أو الرياضيات المتقطعة.  مفاهيم الرياضيات لدى الطالب من يطور المقرر 

خالل التفاعل وتصميم غير تقليدي يربط مفاهيم الرياضيات النظرية بأمثلة حياتية واقعية وتطبيقات ضمن سياق 
المجتمع.   يبرز المقرر مواضيع جاذبة للطالب تنقل لهم المعلومة بطرق ومبتكرة، ويركز الطالب على تحسين مهارات 

المحتوى تحديدا اإلحصائية والحسابية والمنطقية من خالل نشاطات ترتبط بتطبيقات حياتية، سيناريوهات واقعية 
وتطبيقات حاسوبية.

 مجموعة العلوم الطبيعية / الرياضيات

“التعليم هو جواز السفر إلى المستقبل، ألن 
الغد ملك لمن يستعد له منذ اليوم”

- مالكولم إكس
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GEOG 110 الجغرافيا العامة  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
سوف يدرس هذا المقرر مبادئ الجغرافيا العامة: التفكير الجغرافي، وتعريف الفروع واالهتمامات الجغرافية والمنهجيات؛ 

وحقائق واقعية عن كوكب األرض - الحقائق الكونية والرياضية حول كوكب األرض، باإلضافة لمناخ كوكب األرض 
والبيئة البيولوجية، والجغرافية اإلنسانية واالقتصادية مثل السكان، ونوع السكان، والجماعة السياسية، والموارد 

الطبيعية واألنشطة االقتصادية المختلفة.

GEOG 241 جغرافية دولة قطر   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يتناول هذا المقرر بالدراسة جغرافية دولة قطر. ومن ثم ابراز الشخصية الجغرافية لها والتي تتبلور من خالل توضيح 

العالقة المتبادلة بين ثالثةمحاور جغرافية: طبيعية وبشرية واقتصادية. حيث يركز المحور الطبيعي على دراسة الموقع 
والحدود والتكوين الجيولوجي والتضاريس والمناخوالتربة والنبات الطبيعي وموارد المياه. أما المحور البشري فيشمل 

دراسة السكان ونموهم وتوزيعهم الجغرافي والعوامل المؤثرة في ذلك. باالضافة الى دراسة جغرافية العمران 
وتطوراتها بفئتها الحضر والريف والتخطيط العمراني، واستعراض مجموعة المدن الرئيسية بوظائفهاالمختلفة. بينما 

يشمل المحور دراسة خصائص االنتاج الزراعي والغذائي وقطاع النفط والغاز الطبيعي، والتنمية الصناعية والنقل 
والتجارةوالسياحة. مع دراسات تطبيقية ميدانية تحليلية يكلف بها الطالب ألهم المعالم الجغرافية الطبيعية والبشرية 

واالقتصادية بدولة قطر.  

HIST 217 الحضارة اإلسالمية   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يركز هذا المقرر على مفهوم الحضارة اإلسالمية وظهورها، والظروف التاريخية التي ساعدت في تأسيس الحضارة 
اإلسالمية وترابطها مع الحضارات األخرى، ومساهماتها في الثقافة والتراث العالميين. ويناقش هذا المقرر تأسيس 

الدولة اإلسالمية ومؤسساتها اإلدارية والمالية والقضائية واالجتماعية. باإلضافة إلى ذلك، يقوم المقرر بدراسة األنشطة 
االجتماعية واالقتصادية والفكرية للمسلمين وتأثيرها في الحضارات األخرى حتى القرن السادس عشر. يهتم هذا المقرر 

كذلك بتطوير قدرات الطلبة في جمع المعلومات، والتفكير النقدي والتحليلي، وتوظيف ذلك في مجال البحث 
العلمي. 

HIST 222 الخليج في العصر الحديث  - الساعات الدراسية المعتمدة: 0 أو 3     
تم تصميم هذا المقرر بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات الالزمة التي تساعدهم على فهم التطورات التاريخية في 

دول الخليج خالل القرون الخمسة الماضية، فضًلا عن اطالعهم على المصادر الرئيسة لتاريخ الخليج. ويركز المقرر على 
التاريخ السياسي لمنطقة الخليج والظروف التي أدت إلى ظهور دول الخليج. ويتعرف الطلبة من خالل هذا المقرر على 

االستعمار البرتغالي والتنافس الدولي )الهولندي-البريطاني-الفرنسي( فى الخليج العربي، ونشأة وتطور دولتي 
اليعاربة والبوسعيديين فى عمان وظهور مشيخات الساحل العماني، ونشأة وتطور الكويت والبحرين وقطر، والقوى 

الجديدة في الخليج العربي، مروراً بالتطورات المهمة التي انتهت بتحقيق االستقالل لكل منها.

PHIL 110 مقدمة في الفلسفة   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يعطي هذا المقرر لمحة عامة عن مشاكل الفلسفة عبر العصور، ويعالج المواضيع التالية: التعاريف المختلفة 

للفلسفة ومنهجياتها - تصنيف العلوم - لمحة تاريخية عن مراحل تطور الفلسفة من العصر اليوناني حتى اآلن، 
العالقة بين العلم والفلسفة - العالقة بين الدين والفلسفة - نظرية المعرفة: إمكانيات المعرفة ومصادرها وطبيعتها 

- علم الوجود: طبيعة الوجود، المادية والروحانية - اإلكسيولوجيا: المنطق ودراسة الحقيقة ودراسة األخالق، وعلم 
الجمال ودراسة معايير الجمال - ومشكلة الجسد والعقل.

توصيف المقررات :
 مجموعة العلوم اإلنسانية / الفنون الجميلة

 (0 - 3 ساعات معتمدة)
 تساعد المقررات المدرجة ضمن هذه المجموعة الطالب على فهم 

األنماط المختلفة لألفكار اإلنسانية والتفاعل البشري. 

عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لهذه المجموعة يتراوح بين 0-3 ساعات معتمدة وفقًا 
للبرنامج. يجب على البرامج المعنية إكمال 3 ساعات معتمدة من المقررات المدرجة في 

مجموعة اإلنسانيات / الفنون الجميلة بما في ذلك: 

 مجموعة العلوم اإلنسانية / الفنون الجميلة

متطلب سابق الساعات  عنوان المقرر كود المقرر

_ 3 الجغرافيا العامة GEOG 110

_ 3 جغرافية قطر GEOG 241

_ 3 الحضارة اإلسالمية HIST 217

_ 3 الخليج في العصر الحديث HIST 222

_ 3 مقدمة في الفلسفة PHIL 110
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CHME 100 الطاقة من أجل الحياة  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يهدف المقرر إلى تعّلم األفكار األساسية المتعّلقة بالطاقة وتطبيقاتها من خالل تقديم رؤية شمولية للطاقة بشتى 

أنواعها وإلقاء نظرة عامة حول المبادئ والتكنولوجيات العلمية الرئيسية المتعلقة بتسخير وتحويل موارد الطاقة 
التقليدية وغير التقليدية على كوكب األرض. كما سيتم دراسة أنواع الوقود األحفوري )الفحم، النفط، الغاز الطبيعي( 

مع القيود االجتماعية )التلوث، االحتباس الحراري، تناقص اإلمداد(. يقدم المساق مصادر الطاقة البديلة، والفرص، 
والمؤسسات التقنية، وكذلك مخاطرها. على وجه الخصوص الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية األرضية 
والطاقة الكهرومائية، إلى جانب الجوانب المختلفة للحفاظ على الطاقة. سيكون الطالب قادرين على معالجة 

األسئلة الرئيسية المتعلقة بموارد الطاقة ومزيج الطاقة وتأثيراتها. باإلضافة إلى ذلك، سيتم عرض القضايا االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية المتعلقة باستخدام موارد الطاقة. سوف يدرس المقرر أيًضا القضايا البيئية المتعلقة باستخدام 

الطاقة مثل تغير المناخ العالمي، وانبعاثات غازات الدفيئة، واآلثار على البيئة والتنوع البيولوجي )محلي - إقليمي - 
عالمي(، واالستجابات لتراكم ثاني أكسيد الكربون وتكنولوجيات التخفيف. سيتم التركيز على منطقة الشرق األوسط.

CMPS 185 اساسيات االمن السيبراني  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
قدم هذا المقرر التعليمي أساسيات أمن المعلومات االمن السيبراني فهو يعطي نظرة شاملة عن المفاهيم التالية: 

التحقق من الهوية، التفويض الممارسة األفضل لوضع كلمة سر سالمة البيانات التهديدات والهجمات السيبرانية 
المشهورة المفاهيم الرئيسية المتعلقة بحماية األجهزة والبيانات من الهجمات واالختراقات السيبرانية الكشف عن 
البرامج الخبيثة تعريف تصيد االحتيال االلكتروني تقنيات الهندسة االجتماعية طرق وآليات الحماية المعروفة تحديث 

البرامج والتطبيقات طرق التشفير المتماثل والغير متماثل أمن الشبكة العنكبوتية االمن الشخصي الخصوصية 
وقوانين األمن السيبراني في قطر.

DAWA 117 األخالق - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
1. تعليم الطلبة ماهية دور األخالق المركزي في الوجود البشري، واالجتماعي، والثقافي، والحضاري.

2. تعريف الطلبة على الدور الذي تلعبه األخالق في الحفاظ على الحياة اإلنسانية والطبيعة، والتطوير السليم للبشر 
عاطفًيا، واجتماعًيا، وأكاديمًيا، وثقافًيا وكذلك في تحقيق العدالة والمجتمع المدني.

3. تعريف الطلبة بالصفات األخالقية األساسية، وأهميتها، وفوائدها في الحياة والنتائج العملية.
4. غرس اآلداب األخالقية في الطلبة من خالل توضيح جوهر األخالق وطرق ووسائل تعزيزها.

5. تعريف الطلبة على خصائص القيم األخالقية اإلسالمية من خالل مقارنتها بشكل موضوعي وأكاديمي مع مختلف 
الفلسفات األخالقية. 

DAWA 118 مبادئ الجيولوجيا العامة - الساعات الدراسية المعتمدة: 3     
يقّدم هذا المقرر أصول العقيدة اإلسالمية ودورها في الحياة بطريقة ميّسرة ومستنبطة من القرآن الكريم، حيث يبدأ 

بتناول أهمية العقيدة وموقعها في خارطة البناء اإلسالمي، مع بيان المصطلحات والمفاهيم المفتاحية، كما يتناول 
منهجية القرآن في عرض األصول الثالثة )اإليمان باهلل، والنبوة، والمعاد )، وطريقته في االستدالل ومحاورة المنكرين، 

ويسعى لربط هذه األصول بالمنظومة القيمية واألخالقية ودورها في بناء الفرد والمجتمع واألمة، مع قراءة تحليلية 
لنماذج قرآنية من القصص النبوي.

DAWA 210 العلوم في حياتنا  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يتناول هذا المقرر سيرة الرسول محمد -صلى اهلل عليه وسلم- بمراحلها المختلفة، وما يتعلق بذلك من فهم للسياق 

التاريخي وحركة الدعوة المباركة وتكوين األمة اإلسالمية بمنظومتها العقدية والقيمية، وشبكة عالقاتها المتنوعة 
مع األمم والمجتمعات األخرى؛ بدراسة موضوعية وبمنهج علمي تحليلي يهدف إلى ربط النتائج بمقدماتها، واستنباط 

السنن اإللهية والدروس العملية التي تسهم في تقديم النموذج األمثل للتأسيس المنهجي والواعي لتجديد الحياة 
اإلسالمية الكريمة ومعالجة مظاهر الخلل، بما ينسجم مع هويّة األمة ويعزر االنتماء لها.

توصيف المقررات :
 مجموعة المعارف والمهارات األساسية

 (0 - 6 ساعات معتمدة)
تهدف المقررات المدرجة ضمن هذه المجموعة إلى إكساب الطلبة 

المعارف األساسية والمهارات ذات األهمية االستراتيجية للجامعة والدولة.

عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لمجموعة المعارف والمهارات األساسية هي 0-6 ساعات 
معتمدة، وفقا للبرنامج. ويمكن أن تؤخذ 6 ساعات معتمدة من المقررات المدرجة في 

مجموعة المعارف والمهارات األساسية، بما في ذلك:

 مجموعة المعارف والمهارات األساسية

متطلب سابق الساعات  عنوان المقرر كود المقرر

_ 3 الطاقة من أجل الحياة CHME 100

_ 3 أساسيات األمن السيبراني CMPS 185

_ 3 األخالق DAWA 117

_ 3 المدخل إلى إلى العقيدة اإلسالمية DAWA 118

_ 3 DAWA 210 فقه السيرة

_ 3 حوار الحضارات DAWA 222

_ 3 مناهج البحث العلمي EDUC 201

_ 3 الثقافة القانونية LAWC 100

_ 3 حقوق اإلنسان LAWC 102

_ 3 مبادئ اإلدارة MAGT 101

_ 3 صحتك PUBH 100

_ 3 التنمية المستدامة SOCI 200

_ 3 األلعاب التقليدية والحديثة SPSC 101

_ 3 اإلحصاء 1 STAT 101
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DAWA 222 حوار الحضارات  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
يتناول هذا المقرر المسألة الحضارية بأركانها وشروطها ومفاهيمها، وصلتها بالدين والثقافة وهوية المجتمع، 

وخصوصية لحضارة اإلسالمية، ومنظومة القيم التي تحكمها، وإسهاماتها في المنجز الحضاري العالمي، مع دراسة 
تقويمية للمراحل المختلفة التي مرّت بها الحضارة اإلسالمية في عالقاتها بالحضارات األخرى، كما يتناول أسس الحوار 
المطلوب لتعزيز التواصل الحضاري، إشكاالته وتحدياته في ظل الوعي المتزايد بدور المؤسسات الدولية في تشجيع 

الحوار الحضاري، وفرص االستثمار األمثل لذلك، مع إبراز التجربة القطرية وإسهاماتها المشهودة في كل ذلك.

EDUC 201  مناهج البحث العلمي  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
 

 يساعد هذا المقرر الطلبة على فهم ماهية البحث العلمي، وكيف يتم إجراؤه، ومكانته في التخصصات األكاديمية. 
وسوف يركز المقرر على مساعدة الطلبة في تطوير مهارات البحث التطبيقي، واالستراتيجيات الرامية إلى تعزيز 

النجاح األكاديمي والمهني. أما التركيز الرئيسي، فسوف يتمحور حول مساعدة الطلبة على فهم المفاهيم األساسية 
للبحوث، والنماذج البحثية المختلفة   ويتدرب الطلبة على تطوير قدراتهم على إعداد المقترح البحثي بشكل صحيح 

وفعال. وتشمل موضوعات المقرر األخرى: أخالقيات البحث، والبحوث التجريبية وغير التجريبية، والحصول على مصادر 
المعلومات اإللكترونية وغير اإللكترونية ألغراض البحث.

LAWC 100 الثقافة القانونية  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
 

يسّلط مقرّر الثقافة القانونية الضوء على عدد من الموضوعات األساسية بالنسبة لغير المتخصصين في القانون من 
الطالب. ويأتي في مقدمة موضوعات المقرر مسألة تحديد مفهوم القانون ومصدره، والتصنيفات المختلفة للقانون، 
وفروعه األكثر شهرة والتي لها عالقة واضحة جلية بحياة اإلنسان ومعامالته اليومية، كالقانون الدستوري وقانون األسرة 
والقانون الجنائي والقانون الدولي والمبادئ العامة لحقوق اإلنسان، هذا فضال عن القانون المدني والقانون التجاري. 

ثّم يتولى المقرر تحديد طبيعة العالقة بين القانون والدولة واألفراد، حيث يتعرف الطالب علي مدلول الدولة وعناصرها 
وسلطاتها، سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. كما يتعرض المقرر بالشرح مع األمثلة العملية للمبادئ القانونية 

الكلية كمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الشرعية، باإلضافة لمجموعة من المبادئ والقواعد 
األخالقية الحاكمة لممارسة المهن المختلفة، كمبدأ العدالة ومبدأ الحياد وضمانات االستقالل وتجنب تعارض المصالح 

والمساعدة القانونية خاصة للفئات المستضعفة، وغيرها من المبادئ القانونية والقواعد األخالقية التي تسهم في 
البناء الفكري للطالب وتظهر أهمية الدور المجتمعي للقانون. ويقدم المقرر بطريقة تفاعلية تعتمد على الربط بين 

العلم النظري والواقع العملي، فينمي الجانب المعرفي للطالب بأساسيات القانون، مع تشجيعه علي البحث عن 
المعلومة والتعاون مع الزمالء في فهمها وتحليلها؛ توصال لنتائج منطقية بخصوصها، كما ينمي المقرر لدى الطالب 

مهارات التواصل الشفهي والكتابي باستخدام لغة قانونية سليمة.  

LAWC 102 حقوق اإلنسان  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يقدم المقرر عرضا شاماًل وتحلياًل وافًيا عن دور وسائل االتصال في المجتمع، وتفاعل هذه الوسائل مع مختلف قضايا 

ومكونات المجتمع، وتأثيرها فيها وتأثرها بها. ويستعرض المقرر المفاهيم األساسية في علم االتصال وتطور وسائل 
االتصال عبر التاريخ، وتفاعلها مع تطور المجتمعات اقتصادًيا واجتماعًيا وسياسًيا وثقافًيا. كما يستعرض المقرر كيفية 

إرسال المعلومات وتأثيرها على الفرد والمجتمع من خالل مناقشة أهم نظريات االتصال.

MAGT 101 مبادئ اإلدارة   - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يركز هذا المقرر على المفاهيم األساسية لإلدارة بما في ذلك خصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطورها 

وأهميتها. وتشمل الموضوعات الوظائف التي يقوم بها المدراء مثل التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة. كما 
يتناول القضايا الراهنة التي تواجه المدراء بهدف تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة التي تمكنهم من تحقيق النجاح 

كمدراء في المستقبل.  

PUBH 100 صحتك - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يقّدم هذا المقرر للطلبة المفاهيم الرئيسية للصحة باستخدام منهج التخّصصات البينية. كما يُعرّف بالصحة من 

منظور شمولي يتناول الجوانب البدنية والعقلية واالجتماعية. مرّكزا على دور السلوكيات الفردية في الحفاظ على 
الصحة في المراحل العمرية المختلفة، كالسلوكيات الغذائية والنشاط البدني والتعامل الصّحي مع الضغوطات 
النفسية. كما يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطلبة المهارات الالزمة التخاذ قرارات صحية سليمة ولتقييم االدعاءات 

الصحية المتداولة في مصادر عدة، كاإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، مّما يخّولهم من ابتكار حلول تُشّجع على 
تبّني نمط حياة صّحي ومتوازن، وتحّقق الرفاهة للفرد والمجتمع.

SOCI 200 التنمية المستدامة  - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
مع تنامي المشكالت االجتماعية والبيئة المترتبة على النمو االقتصادي المتسارع الذي عرفته الدول بعد الحرب العالمية 

الثانية ظهر مفهوم جديد للتنمية اصطلح على تسميته بالتنمية المستدامة والذي تبلورت خطوطه في مؤتمر 
ستوكهولم سنة 1972. منذ ذلك التاريخ أصبح هذا المصطلح متداوال في مختلف األوساط. فعقدت من أجله القمم 

والمنتديات العالمية كما أصبح موضوعا يشغل في آن واحد الفكر االجتماعي واالقتصادي والسياسي واإلداري. يتناول 
هذا المقرر هذا الموضوع من خالل التطرق:

*  الى ماهيته ومراحل تطوره التاريخي،
* الى أبعاده واهدافه المتنوعة والمتداخلة والى المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية المعمدة في قياسه،

*  الى جملة من التجارب الدولية واإلقليمية والى التجربة القطرية في هذا المجال،
*  الى جملة من القضايا المرتبطة به. 

SPSC 101 األلعاب التقليدية والحديثة - الساعات الدراسية المعتمدة: 3   
يركز هذا المقرر على معرفة وفهم األلعاب الرياضية التي تتضمن تقاليد قديمة في قطر والدول العربية، باإلضافة إلى 

ذلك، يوفر المقرر مجموعة مختارة من األلعاب الحديثة والمبتكرة التي تلقى قبوًلا دولًيا.

STAT 101 اإلحصاء 1 - الساعات الدراسية المعتمدة: 3  
 

يغطي هذا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة باإلحصاء كالمجتمع وأنواع البيانات، وأساليب أخذ العينات والجداول 
والرسوم البيانية، واإلحصاء الوصفي، والمفاهيم األساسية لالحتماالت، كالتجربة العشوائية، وقوانين االحتماالت، 

واالحتماالت الشرطية واستقالل الحوادث، والمتغيرات العشوائية المنفصلة والمتصلة، وتوزيعات المعاينة، والتوزيع 
الطبيعي وتوزيع ت ومربع كاي. والتقدير بنقطة وفترة لمتوسط واحد و، واختبار الفرضيات االحصائية. وسوف يستخدم 

برنامج إحصائي مثل SPSS "برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية" أو برنامج Minitab أو إكسل في المعمل.

 مجموعة المعارف والمهارات األساسية
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  مجموعة متطلبات الجامعة التكميلية للكلية
 (0 - 12 ساعة معتمدة)

تختلف مقررات برنامج متطلبات الجامعة المندرجة ضمن هذه المجموعة 
حسب الكلية أو البرنامج.

عدد الساعات المطلوبة لهذه المجموعة تتراوح بين 0-12 ساعة معتمدة، وفقا للبرنامج، 
ويمكن أخذ العدد المطلوب من الساعات المعتمدة من قائمة مقررات محددة لكل برنامج أو 

كلية. علمًا بأن المقررات التي يتوجب على الطالب استكمالها يتم تحديدها في متطلبات 
الحصول على الدرجة لكل برنامج. تتضمن هذه المجموعة مقرر سيمينار السنة األولى وذلك 

في بعض البرامج.

مقرر سيمينار السنة األولى )UNIV 100( يندرج تحت مجموعة متطلبات الجامعة التكميلية 
للكلية، وذلك للطلبة من الكليات المعنية، حيث أن هذا المقرر متطلب من جميع البرامج 

المطروحة في كلية اآلداب والعلوم، كلية اإلدارة واالقتصاد، كلية التربية، كلية العلوم الصحية 
)باستثناء تخصص العالج الطبيعي(، كلية القانون، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. 

فيتعين على جميع الطلبة المذكورين في هذه الكليات استكمال 3 ساعات معتمدة من 
.UNIV 100 خالل اجتياز مقرر

توصيف المقرر 

)UNIV 100( مقرر سيمينار السنة األولى
تم تصميم هذا المقرر لتزويد طلبة السنة األولى بالمعارف والمهارات الالزمة لنموهم 

الشخصي ونجاحهم األكاديمي، وذلك لتيسير انتقالهم من مرحلة الدراسة الثانوية إلى مرحلة 
الدراسة الجامعية. ويتمحور هذا المقرر في ثالث مكونات: اعرف نفسك، واعرف جامعتك، 

واعرف مجتمعك والعالم. ويُبنى المقرر على مشاركة الطلبة في األنشطة التي تعزز مهارات 
التفكير الناقد لديهم من خالل القراءة الحرة واإلجبارية، والمشاركة المجتمعية، والموضوعات 

البحثية ذات الصلة بالمجتمع القطري، وقد جاء ذلك للتأكيد على دور الطلبة بوصفهم 
مواطنين فاعلين في المجتمع، ولتنمية المهارات التي يحتاجون إليها للتعلم مدى الحياة.

“إذا كنت تخطط لمدة عام، ازرع األرز؛ إذا كنت 
تخطط لعقد من الزمان، ازرع األشجار؛ إذا كنت 

تخطط لمدى الحياة، علم الناس”

- مثل صيني
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ضمن مجموعة متطلبات الجامعة التكميلية 

ُصمم مقرر سيمينار السنة األولى لدعم انتقال ودمج طالب السنة األولى في الحياة الجامعية. 
في هذا المقرر، يتعرف الطالب على مختلف خدمات الدعم والموارد المتاحة التي تقدمها 
الجامعة. ولدعم تفوق الطالب أكاديميًا، يقدم المقرر مجموعة من المهارات مثل مهارات 

التفكير الناقد واإلبداعي والعملي والذكاء العاطفي ومهارات القيادة وتحديد األهداف وإدارة 
الوقت وتدوين المالحظات ومهارات البحث العلمي. عالوة على ذلك، يعمل الطالب في 

هذا المقرر ضمن مجموعات بحثية على مشروع بحثي لمعالجة قضية مجتمعية في قطر. 
حيث تبدأ رحلتهم البحثية من خالل تبادل األفكار حول مشاكل البحث المحتملة وتنتهي بنشر 

نتائجهم من خالل العروض التقديمية والملصقات وفي بعض األحيان المنشورات األكاديمية. 
يرفع المشروع البحثي من وعي الطالب بالتحديات التي يواجهها المجتمع ودورهم 

كمواطنين يتمتعون بحس المواطنة المسؤولة.

شهادات الطالب 

 )UNIV 100( 1. مقرر سيمينار السنة األولى

الطالب األول: 

خالل مقرر UNIV 100، استفدت من طرق ومهارات الدراسة التي ساعدتني في دراسة 
المقررات األخرى، كما أنى تعلمت أنماط الشخصية ونقاط القوة التي أحاول 

استغاللها في الحياة الدراسية والنقاط التي تحتاج إلى تحسين لتقويتها. 

الطالب الثالث: 

تعلمت في مقرر سيمينار السنة األولى 
كيف نحقق أهدافنا طويلة المدى ونرتب 

أوقاتنا بطريقة أفضل ومن ثم رسم 
مستقبلنا. هذا باإلضافة إلى مهارات 

العمل القيادي.

الطالب الخامس: 

بالنسبة لي كانت تجربة رائعة، حيث 
استفدت كثيراً من مقرر سيمينار السنة 

األولى ألنه منحني الفرصة لخوض 
التجارب ومعرفة الكثير من األمور خاصة 

تلك التي تتعلق بقوانين وأنظمة 
الجامعة وغيرها من الموضوعات الشيقة 

التي تكسب الطالب مهارات وخبرات 
مستقبلية.

الطالب الثاني: 

مقرر سيمينار السنة األولى يحث على 
العمل الجماعي ويساعد على معرفة 

بعض المهارات الحياتية كتحديد األهداف 
وإدارة  الوقت التي تساعد اإلنساني حياته 

ومعرفة شخصيته.

الطالب الرابع: 

مقرر سيمينار السنة األولى يختلف عن 
المقررات األخرى حيث تعلمت من خالله 

كيف يمكنني تحسين حياتي األكاديمية 
وغير األكاديمية. كما علمني كيف أتعرف 

على نقاط قوتي والنقاط التي بحاجة إلى 
تحسين، سواء تعلق ذلك بشخصيتي 
أو ذكائي. ساهم هذا المقرر في تغيير 

الطريقة التي أدرس بها إلى األفضل. 
أدركت أيًضا أنني بحاجة إلى صقل العديد 

من المهارات لدي مثل مهارات االتصال 
والعمل الجماعي وحل المشكالت 

وتحديد األهداف الذكية وإدارة الوقت من 
أجل تحسين حياتي.

 ماهي مقررات برنامج متطلبات الجامعة المميزة؟
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ضمن مجموعة العلوم االجتماعية/السلوكية 

يعمل مقرر UNIV 200 على تطوير التفكير الريادي لدى الطلبة وتعزيز قدرتهم على تحديد 
المشكالت واقتراح حلول مبتكرة لهذه المشكالت بما يحقق النفع للمجتمع. فباستخدام نهج 

التعلم القائم على المشروع، يعمل الطالب من مختلف التخصصات مًعا على ايجاد حلول 
مبتكرة للتحديات من شأنها خلق قيمة حقيقية في المجتمع. يعزز المقرر من وعي الطلبة 

واضطالعهم بدورهم القيادي ويزودهم بالمهارات الالزمة إلحداث تأثير حقيقي في المجتمع، 
باإلضافة إلى تعليمهم آليات المشاركة المجتمعية بما يتيح لهم التعرف على بعض القضايا 
الملّحة في مجتمعاتهم المحلية والدولية. من ناحية أخرى، يعمل المقرر على تطوير المهارات 
القيادية لديهم، وإطالق العنان إلمكانات االبتكار واإلبداع وتعريفهم بريادة األعمال االجتماعية. 

كما يقوم الطلبة في إطار متطلبات المقرر بتصميم وطباعة منتج ثالثي األبعاد كجزء من 
مشروعهم، بما يساهم في تطوير كفاءاتهم في ميدان التكنولوجيا الرقمية.

شهادات الطالب 

 )UNIV 200(  2. مقرر القيادة واالبتكار والمشاركة المجتمعية

 ماهي مقررات برنامج متطلبات الجامعة المميزة؟

الطالب األول: 

لم يسبق لي أن درست مقررا مثيرا لالهتمام مثل مقرر  UNIV 200 . هذا، ألنه أعطانا 
الفرصة لتجربة التدريب العملي على المفاهيم، وهو ما كان مجرد فكرة أو صورة في 

ذهننا، وهو أمر رائع! هذا المقرر يعزز ويطور مهاراتنا وإبداعنا. باإلضافة إلى ذلك، فهو 
ساعدنا في مشاركة رؤانا وأفكارنا مع زمالئنا. وأعتقد أيضا أنه بدمج تقنية التصميم 

والطباعة ثالثية األبعاد بات هذا المقرر يشكل فرصة كبيرة لنا. فبرغم كون ذلك تجربة 
جديدة بالنسبة لنا، إال أننا وجدناها تجربة مثيرة وممتعة للغاية.  

الطالب الرابع: 

مقرر UNIV 200 من أكثر المقررات إثارة لالهتمام واإللهام في مسيرتي الجامعية. 

الطالب الثالث: 

 UNIV 200  كان المتحدثون الضيوف في
ملهمين بشكل استثنائي، وقد شجعونا 

على التفكير بمسؤولية وإبداع أكثر.

الطالب الثاني: 

مقرر UNIV 200 فتح أعيننا وزاد وعينا بأربع 
ركائز مهمة هي العمل التطوعي وخدمة 

المجتمع وريادة األعمال والقيادة.
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CCP E-Portfolio 1. جائزة الملف اإللكتروني

تهدف الجائزة إلى تكريم الطلبة الذين يظهرون قدرات استثنائية في دمج المعرفة وتوصيلها 
من خالل منتج رقمي إبداعي.

2. جائزة متطلبات الجامعة لالبتكار وريادة األعمال

تُمنح هذه الجائزة للطلبة ذوي العقول الريادية الذين يظهرون قدرات استثنائية في تحديد 
الفرص المتاحة ومتابعتها وصواًل إلى حلول وأفكار مبتكرة ذات قيمة إبداعية لآلخرين 

والمجتمع.

3. جائزة المشاركة المجتمعية

تُمنح الجائزة للطالب الذين يتفوقون في مبادرات المشاركة المجتمعية ومساهماتهم في 
المجتمع داخل أو خارج جامعة قطر. 

أطلق برنامج متطلبات الجامعة ثالث جوائز من أجل تكريم الطالب 
الذين يحرزون تفوقًا في مجاالت مختلفة في إطار دراستهم لمقررات 

متطلبات الجامعة.

ما هي الجوائز الطالبية التي أطلقها برنامج متطلبات الجامعة؟
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للتواصل مع النادي: 
  AlJawhar_Club_qu  

 al jawhar club qu  
 AlJawhar Club  

 ماهي مقررات برنامج متطلبات الجامعة المميزة؟

نادي الجوهر

نادي الجوهر منظمة يقودها الطلبة تحت إشراف برنامج متطلبات الجامعة. يهدف النادي إلى 
تعزيز انخراط الطلبة وتوعيتهم حول برنامج متطلبات الجامعة وأهدافه وتعريفهم بالمقررات 

األكاديمية ضمن مجموعات البرنامج.

ينشط النادي على منصات التواصل االجتماعي المختلفة ويوفر الكثير من التفاصيل حول 
توصيف المقررات المختلفة والمعلومات القيمة بشأنها. كما ينظم النادي العديد من 

الفعاليات خالل العام الدراسي التي يستفيد منها معظم الطالب. تهدف هذه الفعاليات إلى 
تعزيز مشاركة الطالب، وبناء المهارات القابلة للنقل لديهم، باإلضافة إلى تعريفهم ببرنامج 

متطلبات الجامعة..
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األسئلة األكثر شيوعا

في أي فصل دراسي يتعين علّي أخذ مقررات متطلّبات الجامعة ؟

تمتد متطلبات الجامعة مّدة بقاء الطالب في الجامعة. ويُنصح بأخذ مقرر Univ100 خالل 
السنة األولى فقط، يتعين على الطالب استيفاء جميع متطلبات الجامعة قبل التخرج.

هل يتم تقييم مقررات متطلّبات الجامعة بشكل مختلف عن المقررات 
الموجودة في تخصصي؟

مقررات متطلبات الجامعة مثلها مثل مقررات التخصص األخرى تتبع نظامًا موحداً لتقدير 
الدرجات.

هل هناك أي اختالف في تدريس مقررات متطلّبات الجامعة ؟

تم تصميم برنامج متطلبات الجامعة بشكل يمنح الطالب حريّة استكشاف المواضيع 
والمهارات ومجاالت المعرفة خارج مجال تخصصهم الرئيس. وتماشًيا مع رسالته الشاملة، يعزز 
برنامج متطلبات الجامعة التعلم النشط وانخراط الطلبة في عملية التعلم وتطبيق المناهج 

العملّية داخل الفصل الدراسي. وتُشّكل هذه األساليب ركيزة الفلسفة التربوية في برنامج 
متطلبات الجامعة.

ما هي المقررات التي يمكن للطالب في البرنامج التأسيسي االنضمام 
اليها من برنامج متطلّبات الجامعة ؟

يعتمد ذلك على مقررات البرنامج التأسيسي التي تم إعفائك منها. فإن كنت مستثنى من 
مقررات اللغة اإلنجليزية، يمكنك الحصول على 6 ساعات معتمدة من المقررات األساسية. 
أّما إن كنت مستثنى من مقررات الحاسوب أو حّتى الرياضيات، فيمكنك أن تأخذ 3 ساعات 

معتمدة من برنامج متطلبات الجامعة لكل حالة.

هل ستُحسب المقررات األساسية التي أحصل عليها والتي تكون جزًءا 
من تخصصي الرئيسي أيضًا ضمن المتطلبات األساسية أو متطلبات 

االختصاص؟

سيتم احتساب المقررات ضمن برنامجك الرئيسي وليس ضمن برنامج متطلبات الجامعة 
الخاص بك.

ماذا يحدث إذا تمت إزالة بعض المقررات التي شاركت فيها كجزء من برنامج 
متطلّبات الجامعة الحًقا؟ هل ستبقى محتسبة؟

نعم، سيتم احتساب المقررات التي اجتزتها بنجاح مرة واحدة حتى تخرجك وفق عدد الساعات 
المحدد لكل مجموعة من مجموعات متطلبات الجامعة.

هل الدرجة التي أحصل عليها في مقررات متطلّبات الجامعة مهّمة؟

نعم طبًعا! يجب عليك دائًما بذل قصارى جهدك للحصول على أعلى درجة، فمقررات 
متطلبات الجامعة تضطلع بمستوى األهمية عينه كباقي مقررات التخصص. باإلضافة إلى 

ذلك، لن تقبل معظم الجامعات درجة D )راسب( عند طلب تحويل الساعات المعتمدة 
لمتطلبات الجامعة التي اجتازها الطالب من جامعة ألخرى الستيفاء متطلبات الجامعة، بينما 

يتم قبول الساعات المعتمدة التي اجتازها الطالب عند حصوله على تقدير C )درجة 2.0( أو 
أعلى.

هل متطلّبات الجامعة في جامعة قطر هي نفسها في الكليات والجامعات 
األخرى؟

كال. على الرغم من وجود عناصر مشتركة، تملك كل جامعة بنية أساسية لمتطلبات الجامعة 
لديها، والتي قد تختلف من حيث الساعات المعتمدة المطلوبة والتصميم العام. بالتالي، 

تملك كل جامعة متطّلبات الجامعة الخاّصة بها. وتجدر اإلشارة هنا إلى أنّه يمكن نقل 
المقررات األساسية من جامعة إلى أخرى بناًء على سياسة النقل.

ال أرى سؤالي هنا. مع من أتحدث عن متطلّبات الجامعة ؟

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول برنامج متطّلبات الجامعة، يرجى التواصل مع المرشد 
األكاديمي في كلّيتك. يمكنك أيًضا مراجعة مرشدي البرامج للحصول على مزيد التفاصيل أو 

زيارة الموقع اإللكتروني لبرنامج متطّلبات الجامعة.
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إذا ترغب في مزيد التعرف على برنامج متطلبات الجامعة...

رؤية برنامج متطلبات الجامعة

يطمح برنامج متطلبات الجامعة أن يصبح نموذجًا للتعليم العام الذي من شأنه أن يعزز النجاح 
األكاديمي، النمو الفكري، والمواطنة المسؤولة.

رسالة برنامج متطلبات الجامعة

يقدم برنامج متطلبات الجامعة بجامعة قطر تجربة أكاديمية مشتركة تربط الطلبة من 
مختلف التخصصات.  كما يهدف البرنامج، من خالل نهج متمركز حول الطالب وحزمة مختارة 

من المقررات، إلى تنمية مجموعة واسعة من المهارات والمعارف والقيم واالتجاهات والميول 
الالزمة للنجاح األكاديمي والنمو الفكري والمواطنة المسؤولة. ويتمثل الهدف النهائي في 

إعداد خريجين ملمين ومتفاعلين وقادرين على إحداث تغيير إيجابي في قطر وخارجها.

أهداف برنامج متطلبات الجامعة 

1. غرس مفهوم المواطنة الصالحة في إطار القيم األخالقية العربية واإلسالمية.

2. تطوير الكفاءة األساسية في المبادئ والنظريات واألساليب التحليلية المستخدمة 
في مجموعة واسعة من التخصصات.

3. تزويد الطالب بمهارات القرن الواحد والعشرين الالزمة للنجاح األكاديمي والتعلم 
مدى الحياة.

4. إعداد الخريجين إلحداث تغيير إيجابي في المجتمع ومهنهم الُمختارة.

مخرجات تعلم برنامج متطلبات الجامعة

مخرج 1- الهوية والتنوع الثقافي:
  يناقش مفهوم الهوية العربية واإلسالمية وقيمها في ظل تفهم الثقافات األخرى من منظور 

إسالمي. 

مخرج 2- التواصل:
  يظهر الكفاءة في التواصل الكتابي والشفهي.

مخرج 3- التفكير الناقد:
  يتحقق من صحة األفكار واالفتراضات واألدلة فيما يتعلق بالقضايا المتعددة، في سبيل إصدار 

حكم أو الوصول إلى نتيجة. 

مخرج 4- المعرفة الكمية:
 يحل المشكالت الواردة في السياقات المتعددة والمواقف الحياتية باستخدام الحجج 

المنطقية واألدلة الكمية المناسبة لطبيعة المشكلة.

مخرج 5- المسؤولية المجتمعية:
 يناقش القضايا المجتمعية المتعددة واعًيا بدوره في تعزيز جودة الحياة في المجتمع. 

مخرج 6- المعرفة المعلوماتية الرقمية:
 يطبق مهارات البحث في الحصول على المعلومات من المصادر الرقمية وتوظيفها 

لمعالجة مشكلة معينة. 

مخرج7 - التفكير الريادي:
  يقدم حلوًلا أو معالجاٍت مبتكرًة للمشكالت الفعلية، بما يُْسِهُم في تحقيق تقدٍم ملحوٍظ 

في مجموعٍة متنوعٍة من السياقات.
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للتواصل مع برنامج متطلبات الجامعة   
www.qu.edu.qa/core

ccpdirector@qu.edu.qa
@quccp  
@quccp

روابط مهمة    
مركز دعم تعلم الطالب  دليل الطالب      

مركز االرشاد األكاديمي  مركز االرشاد الطالبي    

“تتمثل وظيفة التعليم في تعليم المرء التفكير 
بشكل مكثف باإلضافة للتفكير الناقد. الذكاء باإلضافة 

إلى الشخصية - هذا هو هدف التعليم الحقيقي ”

- مارتن لوثر كينج

43 42 دليلك لبرنامج متطلبات الجامعة    |  



 دليلك لبرنامج متطلبات الجامعة    |  


