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زالتعليم  ما هو 
ُّ
 األكادميي تمي

� األمر��ي لل ا�جلس الوط�ي يعترف   National Collegiate Honors األ�ادي�ي  تم�ُّ

Council (NCHC)  ــا بـــ أو    معهـــدأو    برنـــامجأو    ب�ليـــة ــادلهـ ــا �عـ ــا وحـــدة  أاو مـ � ��ـ  تم�ُّ

مســـــــــــــؤولة عن ابت�ار وتقديم ون مخصـــــــــــــصـــــــــــــة و �عندما ت�� حرم جام��   أ�ادي�ي

خارج املنا�ج الدراســــية  أو  خارجةأو   الدرا�ــــ�ي ا�خ��ات األ�اديمية داخل الصــــف 

ــايــــة  توفر بيئــــة �علم مم��ة لطالب مختــــار�نو  � البرنــــامج  أو    توفر ال�ليــــة  .�عنــ  تم�ُّ

 ل  األـ�ـــادي�ي
ً
ــا  وتركلفرصــــــــــــــ

ً
 ع��  �طالب ع�� نطــــاق أوســـــــــــــع وأعمق وأك�� �عقيــــدا

ً
�ا

 نحو املتعلم، مقارنة بما هو متاح �� أي م�ان آخر من 
ً
الفرص  ؛ وهذهالتعليمية املؤســــــــــســــــــــةالتعلم وموجها

 ما تحدث داخل مجتمع   رســــــــــال��امصــــــــــممة ع�� النحو الالئق بحيث تتناســــــــــب مع ثقافة املؤســــــــــســــــــــة و 
ً
وكث��ا

يتــــألف مجتمع    من الطالب وأعضـــــــــــــــــاء هيئــــة التــــدريس.  م��ابط � الو�� معظم ا�حــــاالت،  من   األـ�ـــادي�ي  تم�ُّ

مكرســة لتحقيق  بي�ي التخصــصأو  متعددة التخصــصــات مجتمعمختار�ن �عناية �شــ�لون   البوط اســاتذة

� للويع��ف ا�جلس الوط�ي    التعلم االســـــــــــــتثنــائي واملعــاي�� ال�ـــــــــــــخصـــــــــــــيــة. �ب��امج ال  NCHC�ــادي�ياأل  تم�ُّ   تم�ُّ

ــا "تقـــدم ــاثلـــة  ل  عنـــدمـ ــا مقصـــــــــــــورة ع�� مجموعـــات من الطالب    ألقرا��ملطالب ا�خ��ات التعليميـــة املمـ ولك��ـ

   .ها"نفس مجال الدراسة األ�اديمية يدرسون الذين  

� برامج و�ليات ال تقدم ــ��م اال�اديمية العديد   مســـتو�اتالذين يحققون أع��  للطالب  األ�ادي�ي تم�ُّ   �� دراسـ

، فإن املشــــاركة  �نواملوهو� املتفوق�نالعال. و�النســــبة للطالب   متعليالمن    القصــــوى من الفرص لالســــتفادة  

� " ال  برامج��   . �عزز �عليم واالنجــاز اال�ــادي�ي" توفر التحــديــات الالزمــة ل�حفــاظ ع�� التحف��  األ�ــادي�ي  تم�ُّ

� ال األ�ادي�ي التعلم مدى ا�حياة من خالل املشـاركة ال�ـخصـية، واملشـاركة الفكر�ة، والشـعور باالنتماء   تم�ُّ

� الإ�� ا�جتمع. فالفصــــــول الدراســــــية  أصــــــغر عموما، األمر الذي �ســــــمح للطالب باملشــــــاركة �� األ�ادي�ي   تم�ُّ

املســـــــتقل، الذي غالبا ما  مع أســـــــاتذ��م ومع �عضـــــــهم البعض. التعليم العال ��ـــــــجع التعلم  فعالةمناقشـــــــة  

� مؤتمرات الاملشــاريع اإلبداعية. وتوفر أو    �شــمل البحوث ا�جامعية   األ�ادي�ي العاملية   تم�ُّ
ً
واإلقليمية فرصــا

 ال يتجزأ من 
ً
للطالب لتقديم أبحا��م. كما أن املشـــــاركة �� أ�شـــــطة املنا�ج الدراســـــية املشـــــ��كة �شـــــ�ل جزءا

� المع    ا�جــــــامعيــــــةتجر�ــــــة  ال ف��امجادي�ياألـ�ـــــ   تم�ُّ � ال  .  مهــــــارا��م   األـ�ـــــادي�ي  تم�ُّ ��ـــــــــــــجع الطالب ع�� تطو�ر 

مواقف   وخوضالقيادية، وتحمل مســـــــــــؤوليات اإلرشـــــــــــاد والتعليم �� مؤســـــــــــســـــــــــا��م، والدراســـــــــــة �� ا�خارج، 

  البحثية. لمنحلفرص و�تاحة ال  التدر�ب

 
ً
� ، قـد يبـدو برنـامج الظـاهر�ـا  من الطلبـة املتفوق�نوـ�أنـھ نـاٍد للنخبـة   �� أي مؤســـــــــــــســـــــــــــة �عليميـة  األـ�ادي�ي  تم�ُّ

� مقررات الدث مع  ولكن �ل من يح  ،االســــــتثنائياألداء    وذويي الصــــــارمة �ســــــتطيع أن �شــــــهد بأن الســــــبب   تم�ُّ

أ��م يحبون التعلم. وهو امل�ان املثا�� للطالب  �بســــاطة  و هو �� واقع األمر  انضــــمامهم لل��نامجا�حقيقي وراء 

� المجتمع    ت�ون ي.  فة وا�خ��اتاملعر   الكتســـــــــــاب املتعطشـــــــــــ�ن من مفكر�ن متحمســـــــــــ�ن ليســـــــــــوا  األ�ادي�ي  تم�ُّ
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 داعم�ن لبعضــــهم البعض. و 
ً
من ب�ن العقول الفضــــولية األخرى،  �ؤمنون بفكرة "أذكياء فحســــب، بل وأيضــــا

والطالب   االســـتاذبوجهات نظرهم. يقوم    م��بون  اأســـتطيع أن أتقاســـم أف�اري مع األ�ـــخاص الذين ســـيتج

 مرحب بھ وذا تقدير. وفاعل و محفزة ي�ون ف��ا �ل �خص مساهم �عاونية ئة بتيس�� بي

زيف برامج الأساليب التعليم  
ُّ
   األكادميي  تمي

� الالتـاليـة للتعليم  خصـــــــــــــائص  إن ا� "�عر�ف �عليم   وضـــــــــــــع �عر�ف مت�ـامـل وشـــــــــــــامـل��ـدف إ��    األـ�ادي�ي  تم�ُّ

�  ال � و�ليات الليشــــــــمل مجموعة واســــــــعة من برامج   محددو عام  �شــــــــ�ل  "تم�ُّ نموذج . فال يوجد  الناجحة تم�ُّ

� الواحـد من   وهو بـاختصــــــــــــــار مفهوم شــــــــــــــامـل لتنوع    بـاعتبـاره أك�� صـــــــــــــالحيـة من نموذج آخر؛  األـ�ادي�ي  تم�ُّ

� الا�خ��ات �� مجــال   الطر�قــة ال�ي    فرض"أنمــاط التعلم"  خالل طرح    من  NCHCحــاول  ي. وال  األـ�ـادي�ي  تم�ُّ

� البرامج  يتم ��ا بناء  مجموعة  أو  القول بأن عنصــر مع�ن �� برنامجأو   ختلفةا�ؤســســات  امل��  األ�ادي�ي  تم�ُّ

 �لية. أو  من ا�خصائص أمر جوهري، وال يحاول أن �شمل �ل امل�ونات القيمة �� برنامج

 ال ومن    وال �ســــــــــــتبعد �عضــــــــــــها �عضــــــــــــا؛ ملزمةاملق��حة هنا ليســــــــــــت    فاألســــــــــــاليب
ً
غ�� املعتاد أن نجد نموذجا

مهارات يمكن تحديدها و�عت�� ذات قيمة   ةوترتبط هذه األنماط بمجموع واحد م��ا. نظاميتضــــــــــمن ســــــــــوى 

� الخـاصــــــــــــــة �� �عليم   � مقررات التعزز  ف  .األـ�ادي�ي  تم�ُّ �ـل أو   �� �عض  تثلهمأو    تطو�ر الطالب  األـ�ادي�ي  تم�ُّ

    مخرجــات التعلم
ً
كتـــابــة   قراءة نقـــديــة؛  إبــداعيـــة؛  بطر�قـــةالقـــابلـــة للقيـــاس التـــاليـــة: حــل املشـــــــــــــكالت، غــالبـــا

تفك��  محو األمية الفنية؛ �� األدلة؛ع  مبنيةإصــــدار أح�ام  تفك�� ناقد؛ ؛ةض شــــفو�و عر   وا�ــــحة ومقنعة؛

 . ا�يالروح ر�والتطو  املعرفة؛ما وراء 

ففي   ؛-املن�جياتلم تدرج جميع -ا�خاصـــــــةاملن�جيات  تتضـــــــمن أســـــــاليب التعلم املو�ـــــــحة أدناه العديد من 

    املتنــــاميــــة  ســــــــــــــــاليــــب�عض ال��امج، ع�� ســـــــــــــبيــــل املثــــال، ترتبط األ 
ً
ــا  وثيقــ

ً
�تعليم البمن التعلم ارتبــــاطــــا   تم�ُّ

العمل املكثف لتغطية أو  ، وهو ما ينطوي عادة ع�� التنســــيب املتقدم �� منا�ج دراســــية متدرجةاأل�ادي�ي

 �عض الفئات: ع�� ســــــــبيل املثال، تركز أبحاث   الدراســــــــية �شــــــــ�ل أســــــــرع.املز�د من املنا�ج  
ً
وتتداخل أيضــــــــا

 ". وطو�لة األمد املتعمقةالدراسات العليا ع�� "البحث واملنح الدراسية اإلبداعية" و"األسئلة  

 ")  املتعمق("التعلم    واخلربات االكادمييةالبحث  

� وت  املنــا�ج الــدراســـــــــــــيــة بخ��ات �عليميــة عــاليــة ال��ك��، غــالبــا مــا ت�ون موجهــة نحو التخصـــــــــــــص:   تم�ُّ

ال��ك�� ع�� كتـابـة البحوث �� العلوم اإل�ســـــــــــــانيـة واالجتمـاعيـة، بمـا �� ذلـك تحليـل البيـانـات �� العلوم  

 االجتماعية، والتجر�ب، والقياس، وتحليل البيانات، والتفس�� �� العلوم الطبيعية. 

  
ً
معرفــة  أو    تؤدي إ�� ت�ــامالت جــديــدة،  تنميــة توجهــات اـ�ـاديميــة  عبــارة عنجــات  خر  مــا ت�ون ا�غــالبــا

أو  مســاًرا �� الدراســات العليا  �عدها  جات اإلبداعية؛ يتا�ع الطالبمخر مفاهيم جديدة للأو    جديدة،

 املسرح.  أو   املهن خارج ا�جال األ�ادي�ي، مثل االتصاالت السلكية والالسلكيةأو  املهن التقنية

� ت  وخاصــــــــــة �� ا�جامعات ال�ي يوجد ��ا برامج  موجهة من األقســــــــــام العلميةاملنا�ج بخ��ات �علم  تم�ُّ
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 � � مقررات التميـــل  حيـــث    .اـ�ــادي�ي داخـــل األقســــــــــــــــام العلميـــة  تم�ُّ ا�� خـــدمـــة املقررات   األـ�ــادي�ي  تم�ُّ

واملتعمق باإلضـــــــافة إ�� التحليل الهدف هو التعلم املتخصـــــــص و ، املتخصـــــــصـــــــة �� األقســـــــام العلمية

 واإلبداع.

 ")  والبيني التخصصات("التعلم متعدد    وطويلة األمدواسعة النطاق   تساؤالت

� ت  � البرامج ��  املنا�ج الدراســـــــــــية إ�� حد كب��  تم�ُّ ملقررات بمنا�ج دراســـــــــــية أســـــــــــاســـــــــــية   األ�ادي�ي  تم�ُّ

� ال توفر عمقـا أك�� (ليس بـالضـــــــــــــرورة   دراســـــــــــــيـةلهـا حلقـات   مخصـــــــــــــص �ون ي، وكث��ا مـا  األـ�ادي�ي  تم�ُّ

 ). �� التخصصعمقا 

� البرامج   تمـد    وتحمـل الغموض  واالبـداعواالســـــــــــــتكشـــــــــــــاف   للبحـثالطالب بطرق بـديلـة  األـ�ادي�ي    تم�ُّ

 ما تتطلب ال��امج التعليميةو   واألسئلة الدائمة.
ً
� البرامج ��  غالبا نظم التعلم الت�ام��:  األ�ادي�ي تم�ُّ

مواقف فقط  والنوع والتخصـــــــــــــصــــــــــــــــــات، وليس    الزمنالتعلم ا�ح�� والعـــــاملي مع وجود روابط ع��  

 الفصل الدرا��ي.  

 ما تتضــمن  
ً
  مخرجات التعلموكث��ا

ً
 إبداعيا

ً
عدة تخصــصــات مع التأكيد بقوة ع�� ال��ابط  ب�نت�امال

   ب�ن التخصصات.

 من املنتج، مع ال��ك�� ع�� أســـــــــــــئلـــة مـــا وراء املعرفـــة مثـــل    ا�خرجـــاتتقييم  يرتكز   
ً
ع�� العمليـــة بـــدال

 ع�� نتيجة محددة.  ال��ك�� دون  التعمقيتم ��جيع الطالب ع�� ف"كيف �عرف؟". 

 تعلم اخلدمات والقيادة  

إن ال��ك�� الرئي�ـــــــ�ي هنا يت�خص �� املشـــــــاركة ا�جتمعية: ف�ي �� كث�� من األحيان عبارة عن مشـــــــروع  

وال�ي   �� البيئة ا�حيطة من واقع ا�حياة مشـكالت  سـلسـلة من املشـاريع التعاونية ال�ي �عا�ج أو    واحد

 املواطنة.  تنميةيكتسب الطالب من خاللها ا�خ��ات واملهارات العملية ال�ي تؤدي 

� للوكث��ا مـا ت�ون املنـا�ج الـدراســـــــــــــيـة    �� املقررات  مختـارة من قـائمـة من  أو    غ�� مركز�ـة  األـ�ادي�ي  تم�ُّ

أو   لتقديم ا�خدمات ا�خ��ية (درجات)  رصـــــــــــيدكما يمكن للطالب ا�حصـــــــــــول ع��  .األقســـــــــــام العلمية

  الطر�قة بكفاءةوقد �عمل هذه  اإل�سـانية خارج ا�حرم ا�جام��.
ً
�� �عض املؤسـسـات األصـغر حجما

 ع�� العلوم اإل�سانية واالجتماعية.   ترتكزال�ي  

 تجريبي  التعلم ال
� ل��امج الوتركز املنا�ج الدراســــــــية    عادة ع�� االســــــــتكشــــــــاف و/أو االكتشــــــــاف بدال من    األ�ادي�ي تم�ُّ

 أن يتم ال��ك�� ع�� املشـــــــاركة العملية،   اكتســـــــاب مجموعات محددة من املعارف؛
ً
ومن املمكن أيضـــــــا

� من قبــل أســــــــــــــاتــذة ال  وال�ي يتم اإلشـــــــــــــراف عل��ــا عــادة النتــائج القــابلــة ال��ك�� ع��  ، مع  األ�ــادي�ي  تم�ُّ

 .  للتطبيق

� الوتركز برامج   أعضـــــــاء هيئة   ويشـــــــرف عل��االطالب ��ا ع�� مشـــــــاريع التعلم ال�ي يقوم األ�ادي�ي   تم�ُّ

العديـد  أو   يمكن أن �ســـــــــــــتخلصـــــــــــــها جميع الطالبواحدة فقط التدريس الذين ال يقدمون خالصـــــــــــــة 

 وكث��ا ما �شمل ال��امج ا�خ��ة الدولية والتعلم النشط.  م��م.

 ما تتضـــــــــــمن عملية  
ً
� ال غالبا الكتابة التأملية املســـــــــــتمرة والعرض التقدي�ي الشـــــــــــف�ي  األ�ادي�ي تم�ُّ
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ق
ّ
ــا��م و�وث ــا يو�ـــــــــــــح الطالب اكتشــــــــــــــــافـ قـــد تنطبق هـــذه العمليـــة ع�� �ـــل  و   ؛الـــذا�ي  تطورهم  ون بينمـ

 األخرى املو�حة هنا.  االنماط

 جمتمعات التعلم  

� للتركز املنا�ج الدراســية    محدد من الطالب الذين �عيشــون و/أو �عملون   مجتمعع��  األ�ادي�ي   تم�ُّ

ا�جتمع الـذين  �شــــــــــــــدة �� ا�حرم ا�جـام�� و/أو النشــــــــــــــاط املتمركز حول    و�نـدمجون �� أمـاكن قر�بـة  

 مع ت�امل ب�ن األ�شطة األ�اديمية و/أو االجتماعية و/أو ا�خدمية.   ينتمون اليھ

� البرامج  �عمـــل    داخـــل البيئـــة   تكشــــــــــــــــاف، واالســـــــــــــ ر و تط ع�� �عز�ز ثقـــافـــة التفك��، والاألـ�ــادي�ي    تم�ُّ

 . الواقعية ال�ي �عيشون ف��ا

ــاء   ا�خرجاتو�شـــمل    هداف مشـــ��كة من أ�عضـــهم ببعض من اجل تحقيق مجتمع التعلم ر�ط اعضـ

االح��ام للشــــــــــمولية �� االختالفات االقتصــــــــــادية والدينية والثقافية  خالل ال��ابط واالل��ام املتبادل;

��  مجتمع التعلم  واالســـــــــتقصـــــــــاء املشـــــــــ��ك الذي يتعاون فيھ أعضـــــــــاء  والعرقية واالجتماعية وغ��ها؛

 .الشائعةمشكالت  للإيجاد حلول 

زال  برنامج
ُّ
 :األكادميي يف جامعة قطر  تمي

� �عت�� برنامج ال مم  �� األ�ادي�ي   تم�ُّ جامعة قطر من ال��امج الرائدة ع�� مســـــــتوى املنطقة والعالم، وقد صـــــــُ

� خصـــــــيصـــــــا للطلبة الباحث�ن عن ال واإلبداع. و�ســـــــتند فكرة هذا ال��نامج ع�� توف�� بيئة فكر�ة خصـــــــبة   تم�ُّ

ــتثنائية للطاب  موتطلعا��  مالفكر�ة وتحقيق أهدافه موميوله مع�� اســـــــــتكشـــــــــاف إم�انا�� م�ســـــــــاعده ةواســـــــ

وخدمة   والعمل ا�جما�� دقامثل التفك�� الن  مالذاتية لتطو�ر وصقل �افة مهارا�� مودوافعه مو�عز�ز رغب��

صـــــممت  و�عز�ز اســـــتفســـــاراتھ العلمية، وذلك من خالل منا�ج الدراســـــية والتخصـــــصـــــات املتعددة ا�جتمع

� صـــيصـــا لهذه الفئة املخ .تأســـس  �عيش فيھملواجهة العالم املتغ�� الذي   لبةال�ي يتم خاللها إعداد الط  ةتم�ُّ

� برنـــامج ال ا من اهتمـــام ا�جـــامعـــة بتوف�� بيئـــة �عليم   2009األـ�ــادي�ي �� جـــامعـــة قطر �� خر�ف    تم�ُّ
ً

انطالقـــ

ــ��م العليا وخوض مع��ك ســــــوق للطلبة ل��و�دهم بمهارات وخ��ات متنوعة تؤهلهم الســــــتكمال   فر�دة دراســــ

� العمل �عد إتمام ســـــنوات دراســـــ��م األ�اديمية. وقد اســـــ��ل ال��نامج �شـــــاطھ بأر�ع طلبة م ين فقط منذ تم�ُّ
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  300انطالقتھ األو��، ح�ى بات هذا ال��نامج مجتمًعا منتشــــــــًرا �� جميع أنحاء ا�جامعة و�ضــــــــم اآلن أك�� من 

ا وطـــالبـــة من مختلف ال�ليـــات   وال��امج والتخصـــــــــــــصـــــــــــــــات األـ�ــاديميـــة، �ســـــــــــــبـــة كب��ة م��م من الطلبـــة طـــالبـــً

 .القطر��ن

 :أهداف الربنامج التعليمية
� و��دف برنامج ال األ�ادي�ي برســــالتھ الســــامية إ�� التوصــــل إ�� اعتبار ال��نامج خيارا جذاًبا للطالب ذوي  تم�ُّ

مؤسسات التعليم العا�� �� قطر وتوظيف القدرات األ�اديمية العالية وتحقيق التنافس ع�� مستو عال �� 

قدرات الطلبة املؤهل�ن �� ال��نامج بالشــــــــــــ�ل ال�ــــــــــــحيح وملس األثر ع�� املدى البعيد وجذب أعضــــــــــــاء هيئة 

التدريس املتخصــــــــــــصــــــــــــ�ن للمســــــــــــاهمة �� بناء بيئة غنية بالتحديات الفكر�ة وا�حصــــــــــــول ع�� املوارد الالزمة  

يئ��ـــا للطلبـــة وأعضـــــــــــــــاء هيئـــة التـــدريس وطرح منـــا�ج متعـــددة ل�حفـــاظ ع�� البيئـــة ا�خصـــــــــــــبـــة أـ�ــاديميـــا و��

 .التخصصات وكذلك األ�شطة ال�ي تحفز الطالب ع�� استخدام قدراتھ الفكر�ة ع�� أكمل وجھ

ومن املم��ات املهمــــة لهــــذا ال��نــــامج أن القبول فيــــھ ليس حكرا ع�� طلبــــة من �ليــــة معينــــة، وهو مــــا يحقق 

د، حيـث يلتقي الطلبـة من مختلف ال�ليـات والتخصـــــــــــــصـــــــــــــات لـدراســـــــــــــة التنوع األـ�ادي�ي �� الفصـــــــــــــل الواحـ 

مقررات ال��نــامج. كمــا أن ال��نــامج �عمــل ع�� تزو�ــد الطالب بــاملصــــــــــــــادر واملوارد ال�ي تحفزهم إلطالق ـ�ـامــل  

�  إم�ــانيــا��م وقــدرا��م مع ا�حــافظــة ع�� املســـــــــــــتوى العم�� للطلبــة امل ين وح��م ع�� االســـــــــــــتمرار بــا�جــد تم�ُّ

د خالل مشــوارهم األ�ادي�ي. كما وُيســهم ال��نامج �� تخر�ج طلبة ع�� مســتوى عال �� ا�جال العل�ي واالج��ا

والبح�ي، و�عز�ز مهــارات االتصــــــــــــــال لــد��م، وهو مــا تطمح إليــھ جــامعــة قطر لتحقيق أع�� املعــاي�� العــامليــة 

 لسوق العمل القطري ورفده بخر�ج�ن م
ً
� خدمة  .لتطور واالبت�ار إ�� األمامين قادر�ن ع�� دفع �جلة اتم�ُّ

زآلية اختيار الطلبة لاللتحاق بربنامج ال
ُّ
 :األكادميي  تمي

�  يتم اختيــار الطالب والطــالبــات امل  وفق معــاي�� وا�ـــــــــــــحــة ودقيقــة. وفيمــا يتعلق �شـــــــــــــروط تم�ُّ
ً
ين أـ�ـاديميــا

 ع�� طلبــة من تخصـــــــــــــص مع�ن، وهو مــا
ً
يحقق مبــدأ   القبول، فــاالنتســــــــــــــاب لهــذا ال��نــامج الرائــد ليس حكرا

التنوع األ�ادي�ي �� الفصـــــــــــل الواحد، حيث يلتقي العديد من الطلبة من مختلف ال�ليات والتخصـــــــــــصـــــــــــات  

� لدراســـــــــة مقررات برنامج ال األ�ادي�ي وهو ما �عت�� من أبرز مم��ات هذا ال��نامج. ومن معاي�� القبول ��  تم�ُّ

ع�� معـّدل تراك�ي    ةحصـــــــــــــول الطلبـ أو    الثـانو�ـةحققوا معـدالت مرتفعـة ��    امـا ان ي�ون الطلبـة قـدال��نـامج  

 متعدد التخصــــــــصــــــــات لتحف��هم ع�� 
ً
 دراســــــــيا

ً
عال يؤهلھ لاللتحاق بال��نامج. و�وفر ال��نامج للطلبة من�جا

 .االبت�ار واإلتقان، كما ُ�سهم �� تخر�ج طلبة ع�� مستوى عال �� مجال البحث العل�ي

زآلية الدراسة يف برنامج ال
ُّ
 :األكادميي  تمي

لســـــــــــــوق   معمليـة طو�لـة األمـد تؤهلهاثقـال الطلبـة ��ـارات ��ـدف مخرجـات املقررات ال�ي يطرحهـا ال��نـامج إ�� 

درجـة �� ا�خطط الـدراســـــــــــــيـة األـ�اديميـة. وُ�تيح ال��نـامج للطلبـة    الهمـل بـاإلضـــــــــــــافـة ا��
ُ
املقررات الـدراســـــــــــــيـة املـ
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بة و�حفزهم ع�� االبت�ار واإلتقان  الدراسة �� من�ج درا��ي واسع ومتعدد التخصصات يتحدى قدرات الطل

وا�حصــــــــــول ع�� نتائج اســــــــــتثنائية خالل �علمهم. كما وُيســــــــــهم ال��نامج �� تخر�ج طلبة ع�� مســــــــــتوى عال �� 

ي�ون بجودة واتقــان أبحــاث الــدراســـــــــــــــات من خالل مشـــــــــــــروع التخرج والــذي    مجــال البحــث العل�ي والبح�ي

ن الطلبة  . ويســــ�� أعضــــاء الهيئة التدريســــية �� ال��نالعليا
ّ

مك
ُ
امج إ�� توف�� البيئة األ�اديمية املناســــبة ال�ي ت

 .من التفوق الدرا��ي وتدفعهم لي�ونوا قادة الغد

� كما أّن عدد ســاعات برنامج ال األ�ادي�ي ليســت إضــافية ع�� ســاعات ا�خطط الدراســية املعتمدة، إنما   تم�ُّ

لم  أو  بدراســــــ��ا �� �ل األحوال ســــــواء �ان طالًبا �� ال��نامج�� جزء من ا�خطة الدراســــــية ال�ي يقوم الطالب 

� يكن، و�نما ســيدرســها طالب ال األ�ادي�ي بطر�قة تختلف عن طر�قة دراســة بقية املقررات. و�صــل عدد  تم�ُّ

، ات مكتســـــــبة تحتســـــــب ضـــــــمن ا�خطة الدراســـــــية للطلبة أي �ان تخصـــــــصـــــــهمســـــــاع 6ســـــــاعات ال��نامج إ�� 

�ت )تدر�بة ع�� مدار خمســــــــــــة اســــــــــــابيع(مدة الوحدة خمســــــــــــة ورش    راســــــــــــيةد  وحدات  ثما�يا��  اضــــــــــــافة   تم�ُّ

 االســــــــتاذةللطلبة، حيث ُيدّرس هذه الســــــــاعات نخبة من أكفأ  ةتفاعلية وتجر�بي  بأســــــــاليب وطرق تدريســــــــها

سـنوات. كما ��دف هذه املقررات إ�� ز�ادة قدرة الطلبة االسـتيعابية وتوسـيع  سـتة فصـول دراسـيةع�� مدار  

تفك��هم وآفــاق علومهم. هــذا و�تم تــدريس مقررات ال��نــامج �� جو من املنــافســــــــــــــة ب�ن أكفــأ الطلبــة  مــدارك  

ا �� ا�جـامعـة. و�وفر ال��نـامج بيئـة فكر�ـة عـاليـة للطالب وفرصـــــــــــــة اســـــــــــــتثنـائيـة الســـــــــــــتكشـــــــــــــاف  
ً
وأك��هم تفوقـ

ـ�ـــامــــل إم�ــــانــــا��م وتوظيفهــــا �� تطو�ر مهــــارا��م التحليليــــة، حيــــث   ��نــــامج تحف��  من أهــــداف ال  إنوتحقيق 

الطلبة وتزو�دهم بموارد اســــــــتثنائية إلطالق قدرا��م واكتشــــــــاف أحســــــــن ما لد��م وا�حافظة ع�� املســــــــتوى 

�  األ�ــادي�ي للطلبــة امل ين، وحّ��م ع�� االســـــــــــــتمرار بــا�جــد واالج��ــاد خالل مشـــــــــــــوارهم األ�ــادي�ي، وهو مــا  تم�ُّ

لتنافســية العالية �� ســوق العمل ا�ح�� ة ا�� اإضــاف  ســيفتح لهم أبواب الدراســات العليا ع�� مســتوى العال

 .والعاملي

زإجنازات برنامج الاهم  
ُّ
 :األكادميي  تمي

� خالل األعوام املاضـــــية ومنذ تأســـــيســـــھ، حقق برنامج ال األ�ادي�ي عدًدا من اإلنجازات م��ا االســـــتقطاب  تم�ُّ

� ا�جلس ا�خاص ب��امج الامل�حوظ للطلبة من شـــ�ى ال�ليات، وتجديد عضـــو�ة ال��نامج ��  األ�ادي�ي من   تم�ُّ

مختلف ا�جامعات حول العالم، واملشـــــــــاركة الســـــــــنو�ة باملؤتمر ا�خاص ��ذا ا�جلس والذي يقام ســـــــــنوً�ا �� 

�  الواليـــات املتحـــدة بمشــــــــــــــــاركـــة طلبـــة ال��نـــامج وتمثيلهم ل�جـــامعـــة جنبـــا إ�� جنـــب مع زمال��م امل ين من تم�ُّ

ــابقات أخرى �� ا�خليج العر�ي والتنافس مع مختلف ا�جامعات، باإلضــــــافة  إ�� مشــــــاركة طلبة ال��نامج بمســــ

بقية ا�جامعات �� ا�خليج �� مجال ا�خطابة. عالوة ع�� األولو�ة �� ��ــجيل املقررات املطروحة �� ا�جامعة، 

� حيـث �ســـــــــــــتطيع طـالـب ال يـا ��ـــــــــــــجيـل املقررات مبكرا �� الف��ة ال�ي ��ـــــــــــــجـل ف��ـا طلبـة الـدراســـــــــــــات العل  تم�ُّ

 واملاجست��.
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زالطلبة يف برنامج ال اإحصائي
ُّ
 األكادميي  تمي
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زالبرنامج  فريق  
ُّ
 األكادميي  تمي

 

 الرؤية
� يطمح برنـامج ال ا لل  تم�ُّ � إ�� أن ي�ون نموذجـً    تم�ُّ

ً
 لتحقيقـھ �� جـامعـة قطر، وأن ي�ون بـارزا

ً
ومحفزا

إعـــداد الطلبـــة من خاللهـــا لي�ونوا قـــادة بنوعيـــة برامجـــھ األـ�ــاديميـــة ومبـــادراتـــھ التحف��يـــة ال�ي يتم  

 املستقبل.

 الرسالة
� ��ـــــدف برنـــــامج ال بجـــــامعـــــة قطر إ�� تزو�ـــــد الطلبـــــة املوهو��ن والطموح�ن بتجر�ـــــة    تم�ُّ األـ�ــــادي�ي 

�عتمد �� األساس ع�� التعلم الذا�ي، إضافة إ�� ال��ك�� ع�� أ�اديمية ثر�ة ومتعددة التخصصات، 

ة نائب رئيس الجامعة للشئون ا��ٔكاديمي

عمر ا��نصاري. د

عميد الدراسات العامة

د إبراهيم الكعبي.أ 

مدير البرنامج

د عبدربه سليمان.أ 

ٔاعضاء هيئة التدريس

فراس الحموري. د رانيا الصوالحي. د

الكادر ا�ٕ�داري

سارة الدوسري.أ 

اختصاصي اداري

سارة سلمة.أ 

اخصائي دعم ط��ب
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مجــاالت البحــث والتجر�ــب ال�ي تمتــد منــافعهــا خــارج نطــاق الــدراســــــــــــــة.  تطو�ر املهــارات النوعيــة ��  

 لــــذلــــك، يوفر برنــــامج ال
ً
� تحقيقــــا األـ�ـــادي�ي مســـــــــــــــــاحــــات تمكن الطلبــــة من أن ي�ونوا رائــــدين   تم�ُّ

م النشــــــــط والتفاع��، و�تاحة الفرصــــــــة أمامهم  
ُّ
وأ�ــــــــحاب أف�ار اســــــــتثنائية، ع�� ال��ك�� ع�� التعل

يــة واجتمــاعيــة وتــدر�بيــة مبتكرة، �� أفق تــأهيلهم إلحــداث �غي��ات لالنخراط �� دورات وورش علم

� اجتمـاعيـة حقيقيـة �عـد تخرجهم. فت�ون مهمـة الطلبـة �� برنـامج ال األـ�ادي�ي بجـامعـة قطر ��    تم�ُّ

االل��ام املسؤول بالتحصيل الدرا��ي النو��، بموازاة مع املشاركة التفاعلية مع �ل برامج وأ�شطة 

 مع طلبة ا�جامعة وأطرها. ال��نامج، بتنسيق

زتتمثل أهداف برنامج ال
ُّ
 األكادميي يف:  تمي

وأعضــــــــــاء هيئة  الطلبة� ومنفتح ع�� �ل التخصــــــــــصــــــــــات بطر�قة مبتكرة ل�ل من إ�شــــــــــاء نموذج مم�َّ  

 التدريس �� ا�جامعة.

املوهو��ن والعمــل ع�� تنميــة قــدرا��م الفكر�ــة ع�� تحــديــات تتطلــب م��م التفك��    الطلبــة��ـــــــــــــجيع   

 خارج اإلطار املألوف واملنا�ج التقليدية.

من مختلف   موضـــــوعات، وال�ي تنتقي  وورش عمل  توف�� فصـــــول دراســـــية مصـــــغرة ع�� شـــــ�ل ندوات 

 .الطلبة توسيع مدارك��دف التخصصات 

ال�ي   واملشــروعاتالدراســية، إضــافة إ�� اق��اح خيارات للمهام    إ�شــاء إطار مرج�� �ختلف الوحدات 

 الة واملسؤولةمن املشاركة الفعَّ   الطلبةتمكن 

وثقافات مختلفة وذلك لتتاح لهم فرص   متنوعة،ع�� دراسـة وفهم قضـايا من بيئات   الطلبة��ـجيع  

 . ا�ختلفةالتعب�� عن وجهات نظرهم تجاه مختلف الشؤون ا�حياتية 

ــاء هيئة التدريس ع�� العمل بطر�قة ُم ��ـــــــــجيع أع  ــاء  التخصـــــــــصـــــــــات،نفتحة ع�� مختلف ضـــــــ و��شـــــــ

وحدات دراســــــــية مبتكرة تتمحور حول مواضــــــــيع ونظر�ات جديدة ومهمة، باإلضــــــــافة إ�� ��ــــــــجيعهم 

� من أجل �عز�ز ال مبتكرةجديدة  بيداغوجيةع�� اعتماد طرق   �� التدريس. تم�ُّ

 الالزم�ن، ة التدريس وذلك لتقديم اإلرشــــــــاد واملســــــــاعدة  �ســــــــهيل التواصــــــــل ب�ن الطلبة وأعضــــــــاء هيئ 

 مسارهم الدرا��ي. ملساعدة الطلبة ��

مع ا�حرص ع�� األخالق املهنية من صدق  تخرجهم،لتو�� مناصب قيادية �عد   الطلبةتأهيل و�عداد   

�� حيـــاتـــھ   ونزاهـــة ومســـــــــــــؤوليـــة اجتمـــاعيـــة وغ��هـــا من األخالق ال�ي يجـــب ع�� الطـــالـــب أن يمتثـــل ��ـــا

 املهنية.

ومساعد��م إلكمال مسارهم األ�ادي�ي بامتياز و�ش�ل يؤهلهم �خدمة ا�جتمع القطري  الطلبةدعم  

 واملساهمة �� تنميتھ.

املؤهل�ن إلكمــــال   الطلبــــةخرج الســـــــــــــنوي وال�ي ��ــــدف إ�� تخرج مجموعــــة من  العمــــل ع�� خطــــة الت 

 ب�ل ثقة. العملسوق  وولوجالدراسات العليا بامتياز, 

  
ُّ
 إرســــــاء عادات �عل

ُّ
أو   م، ســــــواء داخلم مم��ة لدى الطالب وال�ي تمكنھ من تحمل مســــــؤوليتھ �� التعل
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  .وامل�ي أيضابل ترافقھ طوال مساره األ�ادي�ي  الدرا��ي، خارج الفصل

  
ُّ
� م �� برنامج المخرجات التعل  تم�ُّ

 .الطلبة لدى تحل املشكال تطو�ر مستوى متقدم من التفك�� النقدي ومهارات  

ا�حــادي  القوى العــاملــة �� القرن    ضـــــــــــــمننتج�ن  تطو�ر املهــارات الرقميــة الالزمــة لي�ونوا مواطن�ن ُم  

 ؛نوالعشر�

 ؛والكتا�يالشف�ي  والتواصلمن االتصال  ةُمتقدمإظهار مهارات  

 و لقيادة لاملهارات وا�خصائص املهمة   الطلبة اكساب 
ُّ
 مدى ا�حياة؛ ذاتًيا املوجھم للتعل

 األعمال؛مهارات ر�ادة الطلبة   اكساب 

�� التخصـــــــــص    ةلاصـــــــــ عل�ي يتســـــــــم باأل القدرة ع�� تخطيط وتصـــــــــميم و�جراء بحث   الطلبة  اكســـــــــاب 

 ح��افية.لمعاي�� اال وفًقا لاملناسب 

 لربنامج  لالدراسية  طة  اخل
� تقوم ا�خطـــة الـــدراســـــــــــــيـــة ا�جـــديـــدة �� برنـــامج ال �  األـ�ــادي�ي ع�� توف�� فرص ُم   تم�ُّ ة للطلبـــة من خالل تم�ُّ

 برنامج عم�� تدر��ي ُمت�امل حيث �شمل ا�خطة الدراسية ا�جديدة ع��:

� مقرر مدخل لل   األ�ادي�ي تم�ُّ

حتســب ضــمن ا�خطة الدراســية للطبة وُمتضــمنة  مشــروع التخرج ا�خاص ب�ل طالب �� تخصــصــھ  
ُ
وت

 ها الدرا��ي.\�� معدلھ

ثما�ي وحدات دراســـــــــية مهار�ة �ل واحدة م��ا �ســـــــــتمر ع�� مدار خمســـــــــة أســـــــــابيع بمعدل محاضـــــــــرة  

م   3واحدة (
ُّ
ســــــــــــاعات) ُيحدد موعدها �شــــــــــــ�ٍل مرن ب�ن األســــــــــــتاذ والطلبة و�عتمد ع�� أســــــــــــلوب التعل

م
ُّ
 التجر��ي. القائم ع�� املشروع والتعل

هو (تم إعداد حقيبة محتوى ل�ل وحدة دراســــية يل��م ��ا األســــتاذ �� تدريســــھ للطلبة ونظام التقييم  

)Pass\Fail( 

 املقررات والوحدات الدراسية للربنامج
 الساعات املكتسبة  املقررات/ الوحدات الدراسية

�مقدمة �� ال - �(مقرر  تم�ُّ  3 )1أ�ادي�ي  تم�ُّ

 صفر  دراسيةوحدات ثما�ي  -

�، أطروحة ال498مشروع التخرج  -  3  499األ�ادي�ي  تم�ُّ

 6 إجما�� الساعات املعتمدة لل��نامج -

 8 إجما�� الوحدات الدراسية -

زبرنامج ال  وحدات الدراسيةوال  قرراتامل
ُّ
 األكادميي:  تمي

الساعات   املقررات والساعات املعتمدة

 املعتمدة 

 الرمز 
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 �  Hons 102 3 األ�ادي�ي مقدمة �� التم�ُّ

 Hons 201 0 التفك�� التصمي�ي لالبت�ار .1

 Hons 202 0 ر�ادة األعمال: بدء مشروع مبتكر .2

 Hons 203 0 اتقان التفك�� الناقد .3

 Hons 204 0 القيادة �� عصر التغي��ات .4

 Hons 205 0 التقنيات الرقمية: إعادة �شكيل املستقبل .5

 Hons 206 0 الصناعية الرا�عة والتنمية املستدامةالثورة  .6

 Hons 301 0 خ��ات وتجارب �� البحث العل�ي: نصائح ا�خ��اء �� منا�ج البحث .7

 Hons 302 0 دليل اس��شادي ملشروع التخرج .8

� األ�ادي�ي  التخرج،مشروع   498-499 3 أطروحة التم�ُّ
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 كفايات الربنامج واملقررات الدراسية

� األ�ادي�ي  مقدمة �� التم�ُّ التفك�� التصمي�ي لالبت�ار
بدء مشروع مبتكر: ر�ادة األعمال اتقان التفك�� الناقد

القيادة �� عصر التغي��ات التفك�� التصمي�ي لالبت�ار
الثورة الصناعية الرا�عة والتنمية املستدامة دليل اس��شادي ملشروع التخرج
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 الربنامج   سياسات

ز األكادمييالفوائد برنامج  
ُّ
 :تمي

ال��نامج بت�ــجيل مقررا��م الدراســية ل�ل فصــل درا�ــ�ي قبل  طلبةاألولو�ة �� الت�ــجيل، حيث يقوم   

 ا�جامعة. طلبةجميع 

  
ُ
 ل��نامج المقررات مبتكرة أ

ً
� �شــــئت خصــــيصــــا   تم�ُّ

ُ
�  خبة ُم يقوم بتدريســــها ن ة من ا�خ��اء وأعضــــاء تم�ُّ

 هيئة التدريس.

�.التجوائز سنو�ة ألفضل أداء طال�ي �� برنامج    م�ُّ

� األ�ادي�يفرص عديدة لطلبة برنامج    للمشاركة �� مؤتمرات وفعاليات محلية ودولية.  التم�ُّ

 .املتنوعة التخفيض من رسوم االش��اك �� أندية جامعة قطرأو  اإلعفاء ال�امل 

 �تم�ُّ كشــــــف الدرجات �� مرحلة التخرج ع�� نجاح الطالب �� التحاقھ �� برنامج ال ��التقدير والثناء  

 األ�ادي�ي عا�� ا�جودة.

� شهادة تخرج بأن الطالب أتم متطلبات ال   األ�ادي�ي تم�ُّ

ز األكادمييالبرنامج  يف  متطلبات القبول  
ُّ
 تمي

 تحقيق ما ي��:
ً
 يجب ع�� طلبة الب�الور�وس املقبول�ن حديثا

 .90ما �عادلها عن %أو  تقل �سبة الثانو�ة العامة  أال 

 ال�خصية بنجاح.اجتياز املقابلة  

 .السابق�نأو  من األساتذة ا�حالي�ن  خطابات توصية 

 كتابة مقال. 

� يمكن للطلبة ا�حال�ن تقديم طلب االلتحاق �� برنامج ال  إذا تمكنوا من تحقيق املتطلبات التالية: تم�ُّ

 .3.3ن مقررات الب�الور�وس بمعدل تراك�ي ال يقل عن معتمدة مساعة  15 األقل ع��إكمال  

 مخالفة تأديبية.أو  سوء سلوكأو   ي�ون لد��م �جل إنذارات أ�اديمية  أال 

 .ناأل�اديمي�املرشدين أو  السابق�نأو  ا�حالي�ناألساتذة توصية من   ب�نخطا 

 كتابة مقال. 

 اجتياز املقابلة ال�خصية بنجاح. 

 .الدراسيةووحداتھ  التم��  ليكمل مقرراتدراسية فصول  ستةالطالب ع��  أمامال يزال  

 التميز  االستمرار يف برنامج
تحقيق املتطلبات التالية من أجل االســــــتمرار    التم��   يجب ع�� جميع طلبة الب�الور�وس املقبول�ن �� برنامج

 �� االلتحاق �� ال��نامج:

 .3.30�اك�ي بجامعة قطر عن �يقل املعدل ال  أال 

 الب�الور�وس.التقدم نحو استكمال متطلبات درجة  
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� إكمال مقرر مقدمة �� ال   اللتحاق �� ال��نامج. لخالل الفصل الدرا��ي التا��  تم�ُّ

� أك�� من فصـــــل�ن دراســـــي�ن متتالي�ن من دون الت�ـــــجيل �� مقررات برنامج ال تركعدم     األ�ادي�ي تم�ُّ

 الرسوب ��ا. أو 

 السلوك.إنذارات تأديبية �سبب سوء أو  يحصل الطالب ع�� مخالفات  أال 

 التخرج من الربنامج
�:يجب ع�� طلبة الب�الور�وس استكمال املتطلبات التالية من أجل التخرج من برنامج   التم�ُّ

 عند التخرج. 3.50يقل املعدل ال��اك�ي بجامعة قطر عن   أال 

� ساعات معتمدة من مقررات برنامج ال 6إكمال ما ال يقل عن    األ�ادي�ي.  تم�ُّ

� ل��نامج ال سيةوحدات درا 8إكمال    األ�ادي�ي. تم�ُّ

� إكمال جميع مقررات برنامج ال   كحد أد�ى.) Cبتقدير جيد ( تم�ُّ

 �عرض إلجراءات تأديبية أثناء دراستھ �� جامعة قطر.أو   ي�ون قد حصل ع�� إنذار أ�ادي�ي،  أال 

بـالنســـــــــــــبـة للطلبـة الـذين يكملون جميع متطلبـات ال � ولكن ال يقـل   3.5ولـد��م معـدل تراك�ي أقـل من   تم�ُّ

� ، ســـــــــــيتم إصـــــــــــدار شـــــــــــهادة إلكمالهم جميع مقررات ووحدات برنامج ال3.3عن   األ�ادي�ي (للطلبة الذين   تم�ُّ

�  أتموا بنجـاح جميع املقررات املطلو�ـة �� ا�خطـة الـدراســـــــــــــيـة ل��نـامج ال ، بحيـث ســـــــــــــت�ون قـائمـة املقررات تم�ُّ

 �� ال�جالت األ�ا
ً
 ديمية الرسمية للطالب).والتقديرات مطابقة ملا ورد رسميا

ز  طي القيد واالنسحاب من برنامج ال
ُّ
 تمي

� سيتم طي قيد الطالب �� برنامج ال  �� ا�حاالت التالية: تم�ُّ

 . 3.3املعدل ال��اك�ي إ�� أقل من  نزول 

أي أو    شــــــــــــــارك �� حــادثــة ان��ــاك الن�اهــة األ�ــاديميــةأو    أن تكتشـــــــــــــف ا�جــامعــة أن الطــالــب قــد ارتكــب 

 آخر.ان��اك 

� عدم اســــــتكمال مقرر مقدمة �� ال  بنجاح خالل الفصــــــل الدرا�ــــــ�ي التا�� من االلتحاق األ�ادي�ي  تم�ُّ

 �� ال��نامج. 

� عدم استكمال أي من الوحدات الدراسية ل��نامج ال   .متتالي�ن بنجاح خالل فصل�ن دراسي�ن تم�ُّ

�ـــــــــــــحـاب" املطلوب وتقـديمـھ إ��  ع�� الطلبـة الراغب�ن �� اال��ـــــــــــــحـاب من ال��نـامج مـلء " نموذج اال�  

� مكتب برنامج ال  .تخاذ القرار املناسبال  ��خة مطبوعة (أو الك��ونًيا) األ�ادي�ي تم�ُّ

ز  إعادة االلتحاق بربنامج ال
ُّ
 تمي

� ��حب من برنامج الاأو  تم طي قيده  طالبيمكن ألي  األ�ادي�ي تقديم طلب إلعادة االلتحاق بال��نامج   تم�ُّ

� من�ـحب من برنامج الأو  للطالب الذي تم طي قيدهو�مكن  تقديم التماس رسـ�ي بخطاب لطلب إعادة   تم�ُّ

� االلتحاق بال��نامج و�جب تقديم ا�خطاب إ�� مدير برنامج ال اال��ـــــــحاب أو  مع شـــــــرح ظروف طي القيد  تم�ُّ
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ــالـــب، واملعـــ  ــار�خ األـ�ــادي�ي للطـ ــادة االلتحـــاق و�عـــد النظر �� الظروف والتـ ــا�� وأســـــــــــــبـــاب إعـ دل ال��اك�ي ا�حـ

وتقدمھ األ�ادي�ي باإلضـــــــــــافة إ�� عدد الفصـــــــــــول املتبقية إلكمال الوحدات الدراســـــــــــية لل��نامج، يقرر مدير 

� برنامج ال � بالتشاور مع مجلس برنامج ال تم�ُّ  للنظر �� إم�انية إعادة التحاق الطالب. تم�ُّ

ز  متطلبات استكمال برنامج ال
ُّ
 تمي

� ل�ي يتخرج طالب ال � ســـــــــــــاعات معتمـدة من مقررات ال 6األ�ادي�ي، يجـب عليـھ إكمـال ما ال يقـل عن   تم�ُّ  تم�ُّ

� األ�ــادي�ي (مقــدمــة �� ال وحــدات دراســـــــــــــيــة ل��نــامج   4ومشـــــــــــــروع التخرج). و�جــب ع�� الطــالــب أن يكمــل    تم�ُّ

� ال  .3.30ال يقل عن �ل سنة مع معدل تراك�ي   تم�ُّ

ز  املنهج الدراسي لربنامج ال
ُّ
 تمي

� قررات والوحـــدات الـــدراســـــــــــــيـــة ل��نـــامج اليتم طرح امل   (خر�ف ور�يع)   األـ�ــادي�ي �� �ـــل فصـــــــــــــــل درا�ـــــــــــــ�ي  تم�ُّ

 
ً
�.برنامج    لطلبةخصــــــــــــيصــــــــــــا    التم�ُّ

ُ
� و�قوم نخبة من أعضــــــــــــاء هيئة التدريس امل ين بتدريس هذه املقررات تم�ُّ

� ال وتركز مقرراتوالوحـدات الـدراســـــــــــــيـة.      تم�ُّ
ُ
ــاركـة  ع�� طر�قـة أ �� الفصـــــــــــــل،    الطلبـةســـــــــــــلوب التعليم بمشـــــــــــ

ــادر الرئيســـية للمواد   ــ��ا، واســـتخدام املصـ والدراســـة املكثفة واملتعمقة فيما يتعلق باملواضـــيع ال�ي يتم دراسـ

، بــاإلضــــــــــــــافــة إ�� وجود جزء من الــدراســــــــــــــة الطلبــة  واملقررات، والتــدريس كفر�ق من خالل مشــــــــــــــاركــة جميع

ت الدراســــــــية لل��نامج ع�� توف�� فصــــــــول دراســــــــية مصــــــــغرة ع�� شــــــــ�ل االنفرادية �� الفصــــــــل. تركز الوحدا

؛ وتوفر فرص ألخذ مقررات مبتكرة تتضـــــــــــمن التدريس بطر�قة  الطلبة ندوات بطر�قة تفاعلية و�عاونية ب�ن

� جيـدة؛ توف�� جـدول لأل�شـــــــــــــطـة األـ�اديميـة واالجتمـاعيـة �� املن�ج الـدرا�ـــــــــــــ�ي. �شـــــــــــــمـل برنـامج ال القراءة   تم�ُّ

 كتابة، والبحث. الطلبة الو املكثفة،  
ُ
�  امل و�عتمد الت�ليفات  فقط يمك��م الت�ـــجيل بمقررات ال��نامج.  ينتم�ُّ

م امل��كز حول املشـــــــــــــروع ورفع األ�شـــــــــــــطــــة بنظــــام  
ُّ
فيمــــا يتعلق بــــالوحــــدات   E-Portfolioع�� أســـــــــــــلوب التعل

� ال الدراســـــــــــية و�النســـــــــــبة ملشـــــــــــروع التخرج ي�ون ع�� مســـــــــــتوى الدراســـــــــــات العليا وفًقا ملعاي��  األ�ادي�ي  تم�ُّ

 املعتمدة.

 متطلبات الربنامج  

 املقررات/ الوحدات الدراسية الساعات املعتمدة 

�مقدمة �� ال 3 �(مقرر  تم�ُّ  )1أ�ادي�ي  تم�ُّ

 وحدات دراسية 8 صفر 

�، أطروحة ال498مشروع التخرج  3   499األ�ادي�ي  تم�ُّ

 إجما�� الساعات املعتمدة لل��نامج 6

 إجما�� الساعات الوحدات الدراسية 8
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 شهادات التخرج من برنامج التميز االكادميي
 
ُ
ز  نادي الطلبة امل

ُّ
 ين:تمي

� الهنـاك العـديـد من الفرص املتـاحـة لطلبـة برنـامج   �� األ�شـــــــــــــطـة األـ�اديميـة وال��ف��يـة من  للمشــــــــــــــاركـة  تم�ُّ

 
ُ
�  خالل مشـــــــــــــــارك��م �� نــادي الطلبــة امل ين، وهو عبــارة عن هيئــة منتخبــة من الطلبــة وال�ي تقوم بــاملهــام  تم�ُّ

 التالية:

� ال طلبةتمثيل مصا�ح   � و�عز�ز برنامج ال تم�ُّ  خارجھ.أو  داخل ا�حرم ا�جام�� تم�ُّ

�� ذلك األ�شـــــــــــــطـة األ�اديميـة وغ�� األ�اديميـة ال�ي تركز ع��  تخطيط وتنفيـذ فعـاليـات خاصـــــــــــــة، بمـا   

 اإلثراء األ�ادي�ي، والتطو�ر امل�ي، وا�خدمة ا�جتمعية.

 إشراك طلبة ال��نامج مع طلبة األقسام وال��امج األ�اديمية األخرى املتواجدة �� ا�حرم ا�جام��. 

زاإلرشاد األكادميي لطلبة ال
ُّ
 األكادميي  تمي

�رشــــــــــــــد أ�ــادي�ي ل�ــل طــالــب بمجرد قبولــھ �� ا�جــامعــة، إضــــــــــــــافــة إ�� ذلــك يحصــــــــــــــل طلبــة اليتم �عي�ن م   تم�ُّ

� من خالل برنامج ال مرشـــــــــــد خاص ��م  األ�ادي�ي ع�� ، والذي يقدم لهم WhatsAppوكذلك ع�� تطبيق  تم�ُّ

� املتا�عة والتوجيھ الالزم�ن فيما يتعلق بمقررات ال وم مكتب إرشـــــــــــاد . و�قووحداتھ الدراســـــــــــية األ�ادي�ي  تم�ُّ

� طلبــة ال األـ�ـادي�ي بــإرســـــــــــــــال تقــار�ره مبــاشـــــــــــــرة إ�� مــدير ال��نــامج والعمــل عن كثــب مع مركز اإلرشـــــــــــــــاد   تم�ُّ

 األ�ادي�ي الرئي��ي �� ا�جامعة.

 سياسة احلضور والغياب  
� تطبق ســـــــياســـــــة ا�جامعة فيما يتعلق با�حضـــــــور والغياب ع�� مقرر مقدمة إ�� ال  ومقرر مشـــــــروع  تم�ُّ

 التخرج

يتعلق بوحــــــد  أن   اتوفيمــــــا  حيــــــث  ا�حضـــــــــــــور  ا�حرص ع��  الطلبــــــة  ع��  يجــــــب  الثمــــــانيــــــة  ال��نــــــامج 

 املوضوعات تجر�بية و�عتمد ع�� تفاعل الطلبة وتطبيق موضوعات الوحدة �ش�ل عم�� 

  سـاعات سـواء �انت �شـ�ل متصـل 3التأخ�� يجب أال تتجاوز  أو  و�� حال اضـطرار الطالب/ة للغياب 

الت�ــجيل    إلعادةر الطلبة حقهم �� اســتكمال الوحدة �� ذلك الفصــل وســيضــطر  منفصــل و�خســ أو 

 �� الفصل التا��. 

 سياسة األنشطة والفعاليات  
� يحرص برنامج ال  األ�ادي�ي ع�� توف�� فرص متنوعة الستثمار مواهب وقدرات الطلبة وتطو�رها   تم�ُّ

حضــور الفعاليات واأل�شــطة حيث وتوظيفها �شــ�ل مم��، ومن هنا يجب ع�� الطلبة ا�حرص ع�� ا�

 سيقدم �عدها �جميع الطلبة وعدد م��ا سيقدم لعدد محدود بناء ع�� شروط ا�جهة املنظمة.

� �� حال اختيار الطالب/ة يجب عليھ االل��ام واســــتثمار الفرصــــة وتمثيل برنامج ال  وجامعة قطر  تم�ُّ

� �ش�ل يو�ح أهداف برنامج ال  و�مهد الطر�ق لتعاون أفراد ومؤسسات ا�جتمع ا�ح�� والعاملي  تم�ُّ

  .كما سيتم منح شهادات خاصة لبعض األ�شطة تو�ح عند اإلعالن ع��ا 
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 سياسة التواصل مع فريق الربنامج  
نتبع ســــياســــة الباب املفتوح مع طلبتنا ولكنا نحرص ع�� �ســــريع العملية ومراعاة التخصــــصــــية، فيما يتعلق 

املقرر مباشــرة، ألي امر يتعلق بالت�ــجيل يمكن التواصــل   اســتاذالوحدة يتم التواصــل مع أو  قرر محاور املب

 الفر�ق اإلداري �� ال��نامج:مع 

 

 ما بعد التخرج  
بـأثر ال��نـامج ونقـل ا�خ��ات للطلبـة ا�جـدد    إلبالغنـامن املهم جـدا أن يتواصــــــــــــــل معنـا ا�خر�ج/ة �عـد التخرج  

كما يمكن أن ي�ونوا ســـــــــــــفراء ال��نامج لتوضـــــــــــــيح خصـــــــــــــوصـــــــــــــيتھ وكيفية تطو�ره بناء ع�� خ����م كما يمكن 

� اعتماد برنامج ال � كمنصة للتعر�ف بقصص م تم�ُّ  ة وتبادل ا�خ��ات.تم�ُّ

 سياسات  خاصة ألعضاء هيئة التدريس
� اســـــــــية ا�جديدة ل��نامج الأطلقت جامعة قطر ا�خطة الدر  األ�ادي�ي �عمادة الدراســـــــــات العامة ضـــــــــمن   تم�ُّ

� حركة التطو�ر الك��ى نحو ال �� التعليم ا�جام�� ال�ي �شــــــــــهدها ا�جامعة، و�� هذا اإلطار يدعو برنامج    تم�ُّ

� ال    تم�ُّ
ُ
�  األ�ــادي�ي أعضــــــــــــــاء هيئــة التــدريس امل �  ين واملتم�ُّ �برنــامج الات للمشــــــــــــــاركــة �� تــدريس طلبــة  تم�ُّ   تم�ُّ

 :اإلشراف عل��م وفق اآل�يأو   األ�ادي�ي

تدريس الوحدة الدراســية (خمس محاضــرات �� خمســة أســابيع) ُيقابل �ســاعة واحدة معتمدة (ثلث  

 للوائح جامعة قطر
ً
 وفقا

ً
تحتســــــب ضــــــمن النصــــــاب إن لم أو  مقرر درا�ــــــ�ي) ويعوض بما يقابلھ ماديا

 .القسم األ�ادي�ييكن نصاب عضو هيئة التدريس مكتمل �� 

� اإلشـــــراف ع�� مشـــــاريع تخرج برنامج ال  األ�ادي�ي وُ�منح عضـــــو هيئة التدريس الذي �شـــــرف ع��   تم�ُّ

� طلبة ال األ�ادي�ي �� مشــــرع التخرج م�افأة مالية ع�� �ل طالب خالل الفصــــل الدرا�ــــ�ي ا�خاص  تم�ُّ

 .بمشروع التخرج

 التدريسألعضاء هيئة  االنضمام للربنامج  امتيازات  
 لألشراف ع�� مشروع التخرج م�افآت مالية 

السيدة سارة الدوسري
s.aldossary@qu.edu.qa

44034992

كافة ا��مور ا��دارية والتواصل

�خاص بطلبة الخطة القديمة�العقود 

ا��ٓنسة سارة سلمة

ssalmeh@qu.edu.qa

quhonors@qu.edu.qa

4403 6310

تسجيل مقررات ووحدات التميز ا��ٔكاديمي

ا��نشطة والفعاليات
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 األ�ادي�يم�افآت مالية لتدريس مقررات التم��  

 مشاركة خ��ات 

   امتيازات �� التقييم السنوي �� بند التدريس 

 ألعضاء هيئة التدريس  االنضمام واملشاركة يف الربنامج
 :الشروط التاليةأعضاء هيئة التدريس االكفاء ممن تنطيق عل��م 

 ثالث سنوات خ��ة �� التدريس ا�جام�� 

� �جل ُم    �� التدريس تم�ُّ

� �ـــــــجل ُم   �� تنمية الذات �� مجال التدريس وا�حرص ع�� اســـــــتكشـــــــاف أف�ار جديدة وأســـــــاليب   تم�ُّ

 مبتكرة

� �جل ُم    من ا�خ��ة �� مجال التخصص تم�ُّ

� �جل ُم    من النشاط واالنضباط األ�ادي�ي تم�ُّ

 دليل ع�� ا�خ��ة املهنية، والبحث/ املنح الدراسية/ اإلبداع 

دليل ع�� االهتمام بأ�شــــــطة الفصــــــول الدراســــــية الت�املية، وُمتعددة التخصــــــصــــــات، والت�امل ب�ن  

 العمل األ�ادي�ي مع ال�خصية والتطو�ر امل�ي للطالب، والتفك�� االبدا��

ال مع الطلبةاالهتمام    بالتعامل مع الطلبة واالشراف القائم ع�� التواصل املباشر والفعَّ

  
ُ
� الرغبة والدافعية لتعليم الطلبة امل  ينتم�ُّ

� مع ضــــــــــــرورة متا�عة تقار�ر ا�خطة االســــــــــــ��اتيجية �جامعة قطر لل* �� التعليم وامتالك الفهم الوا�ــــــــــــح  تم�ُّ

� ملتطلبات ال  .حة �� التدريساأل�ادي�ي والفلسفة الوا�  تم�ُّ

 ا���ى ���د ا���
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