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 تعليمات عامة للتسجيل
 2017 خريففصل 

 
 

 المحتويات

 1 ..............................................................................................................................للتسجيل عامة تعليمات

 1 ............................................................................................................................. 2017 خريف فصل

 3 ................................................................................................................  2018-2017 األكاديمي التقويم

 4 ........................................................................................................................... :للتسجيل المهمة المواعيد

 4 ........................................................................................................................... الدراسية المقررات تسجيل

 5 ............................................................................................................ (:القدامى) المقيدين الطلبة تسجيل

 5 ........................................................................................................................... المبكر التسجيل جدول

 6 ............................................................................................................................ :الجدد الطلبة تسجيل

 6 ....................................................................................................................................... الدراسية الرسوم

 6 ................................................................................................. البكالوريوس وطلبة التأسيسي البرنامج طلبة

 2015 خريف من بدءا المقبولين الطلبة لجميع: أوال -
 6 بعده وما

 7 الطلب لكلية الدراسية الرسوم

 2009 خريف من بدءا المقبولين الطلبة جميع: ثانًيا -
 7 2015 ربيع إلى

 8 ....... 2009 خريف قبل المقبولين الطلبة لجميع: ثالثًا -

 9 ........................................................................................................ العليا الدراسات لطلبة الدراسية الرسوم

 2015 خريف من بدءا المقبولين الطلبة لجميع: أوال -
 9 بعده وما

 9 ....... 2015 خريف قبل المقبولين الطلبة لجميع: ثانًيا -
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 13 ............................................................................................................... الدراسي الفصل من نسحاباال
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 2018-2017 األكاديميالتقويم 

 

 
 

 موقع التقويم األكاديمي على الرابط زيارةعلى التقويم التفصيلي، يرجى  لالطالع

calendar-http://www.qu.edu.qa/students/academic   
 

  

http://www.qu.edu.qa/students/academic-calendar
http://www.qu.edu.qa/students/academic-calendar
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 للتسجيل: المواعيد المهمة
 التاريخ اليوم الحدث

 2017 مايو 07 األحد (2017 و صيف خريف) المبكر التسجيل بداية

 2017 سبتمبر 17 األحد (2017خريف بداية الدراسة )
 2017سبتمبر  21  الخميس (2017خريف نهاية الحذف واإلضافة للقدامى والتسجيل للجدد )

 2017نوفمبر  09 الخميس (2017خريف ) لالنسحاب من مقرر دراسيآخر موعد 
 2017نوفمبر  23 الخميس (2017خريف آخر موعد لالنسحاب من الفصل الدراسي )

 2017ديسمبر  03 األحد ( 2018) شتاء وربيع بداية التسجيل المبكر 
 2017ديسمبر  18 ثنيناأل إجازة اليوم الوطني

 2017ديسمبر  28 الخميس (2017خريف آخر يوم دراسي في الفصل )
 2017يناير  31 األحد (2017خريف بداية االمتحانات النهائية للفصل )

 2017ناير ي 11 الخميس (2017خريف نهاية االمتحانات للفصل )
 

 بعد المواعيد الموضحة أعاله.يرجى العلم بأنه لن يسمح بالحذف واإلضافة واالنسحاب مالحظة: 

 تسجيل المقررات الدراسية

وذلك بعد مقابلة الطالب مرشده ( myBannerنظام الخدمة الذاتية )تتم عملية تسجيل المقررات الدراسية عن طريق استخدام 
صة باسم المستخدم وكلمة المرور المرفقة بخطاب القبول ليتمكنوا من األكاديمي. وعلى الطالب الجدد استخدام المعلومات الخا

 .نظام الخدمة الذاتيةالوصول إلى 

  mybanner.qu.edu.qa بعد فتح صفحة نظام الخدمة الذاتية )بانر( على الرابط: 

ولتسجيل المقررات وطلب خدمات إدارة التسجيل، «. Login»بالضغط على يرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم 
 ".Student Registrations and Records يرجى الضغط على "

بعد االنتهاء من عملية التسجيل بنجاح ينصح الطالب بطباعة وثيقة التسجيل واالحتفاظ بها، والتي تحتوي على المقررات و 
والجدول الدراسي، وأماكن الدراسة، وأسماء األساتذة لكل مقرر، وذلك بالنسبة لجميع المقررات وأرقامها، والرموز الخاصة بها، 

 التي قام الطالب بالتسجيل فيها، ويمكن للطالب تقديم هذه الوثيقة كإثبات عند الحاجة.

، يرجى التواصل مع خدمات تقنية المعلومات (myBannerنظام الخدمة الذاتية )وفي حين مواجهة أي مشاكل في الدخول إلى 
(helpdeskعلى البريد اإل ) لكترونيhelpdesk@qu.edu.qa. 

على الجدول  يتحمل كل طالب مسؤولية التسجيل في المقررات. ويعدُّ الطالب مسجلين رسميًا في المقرر عندما يظهر المقرر
 الدراسي للطالب على حسابه اإللكتروني.

http://mybanner.qu.edu.qa/
http://mybanner.qu.edu.qa/
http://mybanner.qu.edu.qa/
mailto:helpdesk@qu.edu.qa
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يسمح للطالب بالتسجيل المبكر إذا لم يكن قد أنهى المتطلبات السابقة، بناًء على االفتراض أنه سيجتاز مقررات المتطلب 
اجتياز أي من مقررات السابق، في أثناء الفصل الدراسي، الذي يتم فيه هذا التسجيل المبكر. أما إذا لم ينجح الطالب في 

المتطلب السابق فستقوم إدارة التسجيل بإلغاء جميع المقررات التي تم تسجيلها مبكرًا، والمعتمدة على تلك المقررات غير المجتازة 
من دون سابق إخطار. وبالتالي يكون الطالب مسؤواًل عن التحقق من درجاته النهائية لضمان إتمامه المتطلبات السابقة بنجاح 

التأكد من سالمة تسجيله المقررات التي اختارها للفصل الدراسي الجديد. كما يكون الطالب مسؤواًل عن التأكد من أن عدد و 
 .وال يزيد عنها ساعات مقرراته ال يقل عن الحد األدنى لعدد الساعات المكتسبة المسموح بتسجيلها

 تسجيل الطلبة المقيدين )القدامى(:
كمجا هجو موضجح فجي ججدول التسججيل  لطالجب وعجدد سجاعاته المكتسجبةل المسجتو  األكجاديميالمقجررات بحسجب  تكون األولوية في تسججيل

بالبريججد اإللكترونججي لجميججع الطلبججة قبججل بججدء  إرسججال الجججدولويججتم  أدنججاه، و يسججتمر حتججى آخججر يججوم فججي فتججرة الحججذف واإلضججافة.  المبكججر
  .التسجيل بوقٍت كافٍ 

 

 جدول التسجيل المبكر

الطالبفئة   
عدد الساعات الدراسية 

 المكتسبة
 التاريخ اليوم

 2017 مايو 07 األحد طلبة الدراسات العليا )دبلوم، ماجستير، دكتوراه(

 طلبة البكالوريوس

 2017 مايو 08 االثنين ساعة مكتسبة أو أكثر 90

 2017 مايو 09 الثالثاء ساعة مكتسبة أو أكثر 75

 2017 مايو10 األربعاء ساعة مكتسبة أو أكثر 60

 2017 مايو 11 الخميس ساعة مكتسبة أو أكثر 45

 2017 مايو 14 األحد ساعة مكتسبة أو أكثر 30

 2017 مايو 15 االثنين جميع الطلبة

 

ويستمر إضافة وحذف المقررات حتى نهاية فترة الحذف واإلضافة، حيث يكون الحذف خالل هذه الفترة بدون أي غرامة مالية 
 وبدون أن يظهر المقرر المحذوف في سجل الطالب.
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 تسجيل الطلبة الجدد:
يقوم الطلبة الجدد بتسجيل المقررات خالل أيام اللقاء التعريفي وذلك بحسب الكلية التي ينتمي إليها الطالب واليوم المخصص له حيث 

تسجججيل المقججررات المطلوبجة للبرنججامج. علمجًا بأنججه بانتهججاء سجيتواجد مجموعججة مجن األسججاتذة بغجرض اإلرشججاد األكججاديمي للطلبجة والتأكججد مجن 
 موعد الحذف واإلضافة سوف يتم إلغاء قبول الطالب الذي لم يتمكن من التسجيل او االحتفاظ بتسجيله في المقررات الدراسية.

 
 
 الذاتية على الرابط:للمزيد من المعلومات عن كيفية الوصول لخدمات إدارة التسجيل؛ يرجى مراجعة دليل نظام الخدمة و 

http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/mybanner/banner_Manual.php 
 

 الرسوم الدراسية

 طلبة البرنامج التأسيسي وطلبة البكالوريوس

 بعده وما 2015 خريف من بدءا المقبولين الطلبة لجميعأوال:  -
تُقدر الرسوم الدراسية تبعًا للتخصص الدراسي الذي يسجل فيه الطالب، وبغض النظر عن تخصص الطالب  -

طالبان من تخصصين مختلفين في نفس المقرر الدراسي فإنهم سيدفعون   الدراسي، وكمثال على ذلك أنه لو سجل
يوضح الجدول أدناه قيمة الرسوم الدراسية باللاير القطري للساعة الدراسية المكتسبة للطالب الرسوم الدراسية ذاتها. و 
 في مرحلة البكالوريوس.

لن يتمكن الطالب من التسجيل للفصل القادم حتى يسدد جميع المستحقات المالية المترتبة على الفصل السابق في و  -
 لاير قطري. 100حال إذا كانت أكثر من 

 

احدةالدراسية للساعة المكتسبة الوالرسوم   

 (باللاير القطري)
 التخصص الدراسي

 اآلداب 800

 اإلدارة واالقتصاد 900

 التربية 800

 الهندسة 1000

 البرنامج التأسيسي 900

 القانون 800

 الصيدلة 1000

http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/mybanner/banner_Manual.php
http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/mybanner/banner_Manual.php
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 العلوم 900

 الشريعة والدراسات اإلسالمية 800

 الناطقين بهابرنامج اللغة العربية لغير  1000

 

 الرسوم الدراسية لكلية الطلب

السنة 

 الدراسية

 تكلفة الوحدة الدراسية

 القطري( )باللاير

 )باللايرالرسوم الدراسية حسب الفصل الدراسي 

 المجموع القطري(

 القطري( )باللاير

 فصل الصيف فصل الربيع فصل الخريف

 المقررات التي يسجلها الطالب في الكليات المختلفةتعتمد الرسوم الدراسية على  السنة األولى

 60,000 3,000 27,000 30,000 1,000 السنة الثانية

 60,000 3,000 26,000 31,000 1,000 السنة الثالثة

 السنة الرابعة

مرحلة المقررات  1,000)

 الدراسية(

المرحلة  2,000)

 اإلكلينيكية(

30,000 54,000 6,000 

90,000 

 120,000 8,000 56,000 56,000 2,000 الخامسةالسنة 

 120,000 -- 60,000 60,000 2,000 السنة السادسة

 

 2015إلى ربيع  2009: جميع الطلبة المقبولين بدءا من خريف ثانًيا -
 

احدةالرسوم الدراسية للساعة المكتسبة الو  

 (باللاير القطري)
 التخصص الدراسي

 اآلداب 400

 واالقتصاداإلدارة  500
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 التربية 400

 الهندسة 600

 البرنامج التأسيسي 500

 القانون 400

 الصيدلة 600

 العلوم 500

 الشريعة والدراسات اإلسالمية 400

 برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها 600

 

 تتساو  الرسوم الدراسية للطلبة القطريين وغير القطريين عند تطبيق ذلك. -

 

 2009لجميع الطلبة المقبولين قبل خريف : ثالثًا -
تُقدر الرسوم الدراسية تبعًا للتخصص الدراسي الذي يسجل فيه الطالب، وبغض النظر عن تخصص الطالب الدراسي، وكمثال 

طالبان من تخصصين مختلفين في نفس المقرر الدراسي فإنهم سيدفعون الرسوم الدراسية ذاتها. ويوضح   على ذلك أنه لو سجل
 جدول أدناه قيمة الرسوم الدراسية باللاير القطري للساعة الدراسية المكتسبة للطالب في مرحلة البكالوريوس.ال
 

لواحدةالرسوم الدراسية للساعة المكتسبة ا  التخصص الدراسي 

 اآلداب 400

 اإلدارة واالقتصاد 500

 التربية 400

 الهندسة 600

 البرنامج التأسيسي 500

 القانون 400

 الصيدلة 500

 العلوم 500



 

9 
 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية 400
 

 لاير عن الرسوم الموضحة في الجدول. 100الرسوم الدراسية للطلبة القطريين المسجلين في نظام الدوام الجزئي تقل 
 

 طلبة الدراسات العلياالرسوم الدراسية ل

 بعده وما 2015 خريف من بدءا المقبولين الطلبة لجميعأوال:  -
 .لاير قطري للساعة الدراسية 2000تبلغ قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب المسجلين في جميع برامج الدكتوراه والماجستير 

 لاير قطري للساعة الدراسية. 1500وللطالب المسجلين في برامج الدبلوم  
 

 ذلك.وتتساو  الرسوم الدراسية للطلبة القطريين وغير القطريين عند تطبيق 

 2015: لجميع الطلبة المقبولين قبل خريف ثانًيا -
 .لاير قطري للساعة الدراسية 1250تبلغ قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب المسجلين في جميع برامج الدكتوراه والماجستير 

 لاير قطري للساعة الدراسية. 1000 وللطالب المسجلين في برامج الدبلوم 
 

 الدراسية للطلبة القطريين وغير القطريين عند تطبيق ذلك.وتتساو  الرسوم 

 اإلعفاء من الرسوم الدراسية

يعفى الطالب القطريون وطالب المنح الدراسية من دفع الرسوم الدراسية للبرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس ، ما لم ينص 
وطالب المنح الدراسية الذين لم يستوفوا متطلبات صراحة على خالف ذلك في ظروف خاصة. أما بالنسبة للطالب القطريين 

درجة البكالوريوس في إطار الحد للساعات المكتسبة الموضحة أدناه ، سيتم فرض رسوم دراسية عن جميع الساعات المكتسبة 
 اإلضافية حتى التخرج.

 فئة الطالب حد الساعات المكتسبة

التخرج بحد أقصى بتخصص رئيسي واحد وتخصص 
 طالب درجة البكالوريوس ساعة مكتسبة 12+  فرعي واحد

الحد األدنى من عدد الساعات المكتسبة المطلوبة 
للتخرج بالنسبة للتخصص الرئيسي والفرعي الذي 

 ساعة مكتسبة 12اختاره الطالب + 

الطلبة الذين غيروا تخصصهم 
الرئيسي و/أو الفرعي بعد قبولهم 

 في مرحلة البكالوريوس

الساعات المكتسبة المتبقية )بعد احتساب الساعات   الطلبة المحولون إلى جامعة قطر
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المحولة( بالنسبة لتخصص رئيسي واحد وتخصص 
 ساعة مكتسبة 12فرعي واحد )إن وجد( + 

 
 

 إعادة الرسوم الدراسية
أو أكثججر مججن المقججررات الدراسججية أو انسججحب مججن الفصججل الدراسججي بعججد انتهججاء فتججرة الحججذف واإلضججافة،  افججي حججال حججذف الطالججب واحججدً 

 مالية وذلك كما في الجدول التالي: ةغرامإن عليه دفع نظر عن تخصصه الدراسي، فبصرف ال
 
 

 الفصل وقت الحذف أو االنسحاب بعد انتهاء فترة الحذف واإلضافة الغرامة

 2017 أكتوبر 05إلى  سبتمبر 22 % 20

 2017خريف 
 2017 أكتوبر 19إلى  أكتوبر 06 % 50

 2017 نوفمبر 16إلى  أكتوبر 20 % 75

 2017 نوفمبر 23إلى  نوفمبر 17 % 100

 
 المعفيين منها. ن يدفعون الرسوم الدراسية والطلبةالذي الطلبةمن  الغرامات الموضحة أعاله على كلٍ  تنطبق

 الدراسيةدفع الرسوم 
 يمكن للطالب دفع الرسوم عن طريق نظام الدفع اإللكتروني كما في الرابط اآلتي:

payment.php-http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/e 
 

عن طريق مكتب الخزينة في مبنى األنشطة الطالبية في البنين والبنات. لمزيد من يمكن دفع الرسوم الدراسية نقًدا كما 
 :المعلومات

  3148/44033145: هاتف: للبنات
 مبنى األنشطة الطالبية )بنات( بجانب مكتب البريد 113رقم المكتب: 

 3118/44033125هاتف:  :للبنين
 مبنى األنشطة الطالبية )بنين( 121رقم المكتب: 

 ظهراً  12:00 –صباحًا  7:30العمل: ساعات 
 

http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/e-payment.php
http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/e-payment.php
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 تعطيل )منع( التسجيل:
يسمح نظام التسجيل المستخدم بالجامعة باستخدام خاصية تعطيل التسجيل عن الطالب في حجال وججود أسجباب تبجرر منجع الطالجب مجن 

مثل عدم دفع الرسوم المستحقة أو عدم إرجاع الكتب إلى المكتبة أو عدم مراجعجة المرشجد األكجاديمي عنجدما يطلجب منجه القيجام  التسجيل
يتحمجل الطالجب مسجؤولية التحقججق مجن عجدم وججود مجا يمنعجه مججن التسججيل فجي المقجررات الدراسجية فجي حسججابه ، و  لوججود عقوبجة او  بجذلك

الحصجول علجى الوثجائق األكاديميجة،  وتمنعجه مجن التسججيل، أو اإللكترونجي"إيقافًا" على حساب الطالب . حيث تفرض الموانع اإللكتروني
يججب علجى الطالجب مراجعجة القسجم الجذي قجام بوضجع هجذا اإليقجاف. كمجا  ؛وحتى التخرج من الجامعة. وإلزالة حالة اإليقجاف مجن التسججيل
 myQUة اإللكترونيججل علججى حسججاباتهم مججن خججالل الججدخول علججى البوابججة يمكججن للطججالب التحقججق مججن عججدم وجججود أيججة موانججع مججن التسجججي

 صفحة حالة التسجيل.إلى  الخاصة بهم، ثم الذهاب
 ول التسجيل، وموانع التسجيل؛ الرجاء مراجعة الرابط:ولمزيد من المعلومات ح

http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/registrer/before.php#holds  
 

 العبء الدراسي:
ضمن الحدين األعلى واألدنى المسموح بها هو مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي يمكن أن يسجلها الطالب في فصل ما 

 حسب أنظمة ولوائح الجامعة.
 

 طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسيأوال: 
 الحد األقصى الحد األدنى نوع الدراسة
 18 12 صباحي

 12 9 صباحي )منذر(
 15 0 تأسيسي

 12 0 تأسيسي )منذر(
 11 1 موازي

 9 1 موازي )منذر(
 

 المستجد في الجامعة أن يسجل الحد األقصى من الساعات المكتسبة التي يسمح بها برنامجه.يسمح للطالب  .1
ساعة مكتسبة فأكثر أن يزيد عدد  15فأعلى، بعد اجتياز  3,5يسمح للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي قدره  .2

 ثالث ساعات مكتسبة.إلى  الساعات المسجلة من ساعة
هاية الفصل الدراسي أن يسجل في ذلك الفصل لعدد من الساعات المكتسبة أقل من يحق للطالب المتوقع تخرجه في ن .3

 ط في العبء الدراسي الموضح أعاله.الحد األدنى المشتر 

 طلبة الدراسات العليا: ثانيا
 :التالية القصو  الحدود يبلغ الواحد الدراسي الفصل في دراسية ساعات عدد تسجيل العليا الدراسات لطالب يمكن

http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/registrer/before.php#holds
http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/registrer/before.php#holds
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 للطلبة ويمكن .الدراسي الفصل في دراسية ساعة 12 أقصى بحد أكاديمي بعبء العليا الدراسات لطالب يسمح .1
 الفصل في أقصى كحد مكتسبة ساعة 18 بتسجيل ، الصيدلة بكلية الصيدلة في الدكتوراه  برنامج في المقبولين
 .الدراسي

 .الدراسي الفصل في دراسية ساعات 6 أقصى بحد أكاديمي بعبء المنذر العليا الدراسات لطالب يسمح .2
 

 من أقل ةدراسي ساعات في التسجيل على طالبها تشجع أن الكليات لبعض يمكن ، ومتطلباتها الدراسية البرامج طبيعة وبسبب
 .األقصى الحد

 

 االنسحاب من المقرر
االنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، قبل انتهاء يمكن للطالب، بعد انتهاء فترة الحذف واإلضافة المقررة بداية كل فصل دراسي 

األسبوع الثامن من الفصل الدراسي، بشرط أال يقل العدد اإلجمالي للساعات المكتسبة عن متطلبات الحد األدنى للبرنامج. هذا 
لمعرفة المواعيد  ويختلف معدل إعادة الرسوم الدراسية حسب فترة االنسحاب، لذا ينصح الطالب بالرجوع إلى التقويم األكاديمي

 في سجله الدراسي.” w“المهمة. وفي حالة انسحاب الطالب خالل فترة االنسحاب، توضع عالمة 

 االنسحاب واالعتذار عن الفصل الدراسي
 

 عن الفصل الدراسي االعتذار
ت المسجلة قبل يكون االعتذار عن الفصل الدراسي للطالب الذي لم يقم بتسجيل مقررات دراسية أو يرغب في حذف المقررا

انتهاء فترة الحذف واإلضافة. وال يترتب على االعتذار عن الفصل الدراسي أية غرامات مالية وال يظهر ذلك في سجل الطالب 
 األكاديمي.

 
بالنسبة للطلبة المستجدين والمتقدمين لالعتذار في نفس الفصل الدراسي الذي قبلوا فيه فسوف يتم حذف المقررات   -

ومن ثم يلغى قرار القبول وعلى الطالب إعادة التقديم للقبول في الفصل الدراسي الذي يليه في حالة المسجلة لديهم 
 رغبته في الدراسة في الجامعة.

بالنسبة للطلبة القدامى والمستمرين في الجامعة فيمكنهم التقدم لالعتذار عن الفصل الدراسي قبل انتهاء فترة الحذف  -
 الدراسية المسجلة. واإلضافة بحيث تحذف المقررات

يمكن لطالب الدراسات العليا أن يؤجل دراسته قبل بدئها لمدة فصلين دراسيين بحد أقصى، وال يتم حساب ذلك ضمن  -
 الفصول المسموح له باالعتذار أو االنسحاب منها.
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 االنسحاب من الفصل الدراسي
انتهاء فترة الحذف واإلضافة وقبل انتهاء األسبوع العاشر من )جميع المقررات( بعد الدراسي االنسحاب من الفصل  يمكن للطالب

 الفصل مع تطبيق الغرامة المالية.

 :لالنسحاب أو االعتذار عن الفصل الدراسي السياسات الخاصة بطلبة البكالوريوس
 بحد أقصى أربعة فصول دراسية لبكالوريوس لمدةاخالل الدراسة لمرحلة  أو االعتذار يسمح للطالب باالنسحاب .1

ذا  ،)شاملة فصول االنقطاع( خالل مدة دراسته بالجامعة ، فينبغي عليه تقديم طلب إعادة تجاوز الطالب هذا الحدوا 
 وال يدخل االنسحاب من الفصل الدراسي الصيفي ضمن هذه الفصول األربعة. .قيدال

كانت المدة التي سيحتاجها للتخرج  ال يسمح للطالب باالنسحاب أو االعتذار أو االنقطاع عن الفصل الدراسي إذا .2
 ستتجاوز المدة القصو  المسموح بها للدراسة بالجامعة.

كما في جدول  قد يترتب على االنسحاب من الفصل الدراسي غرامة مالية يتم تحديدها بناًء على تاريخ االنسحاب .3
 .الغرامات

المقررات المسجلة في ذلك الفصل، وال  ' لجميعWفي حالة االنسحاب من الفصل الدراسي، يرصد للطالب تقدير ' .4
 يتأثر معدل الطالب بهذه الدرجة.

 االلتزام بالفترة المحددة في التقويم الجامعي لالنسحاب من الفصل الدراسي. .5
 

 :لالنسحاب أو االعتذار عن الفصل الدراسي السياسات الخاصة بطلبة الدراسات العليا
 .امعة قطر ألكثر من فصلين دراسييناالنسحاب من جأو االعتذار يسمح لطالب الدراسات العليا بال  .1
يتطلب االنسحاب من الفصل الدراسي )من جميع المقررات الدراسية( موافقة المرشد األكاديمي للطالب ومدير برنامج  .2

 الدراسات العليا.
 الدراسي التالي.إذا انسحب طالب الدراسات العليا من الفصل الدراسي ينبغي إعادة قيده قبل التسجيل في الفصل  .3
' لجميع المقررات المسجلة في ذلك الفصل ، وال Wفي حالة االنسحاب من الفصل الدراسي، يرصد للطالب تقدير ' .4

 يتأثر معدل الطالب بهذه الدرجة.
كما في جدول  قد يترتب على االنسحاب من الفصل الدراسي غرامة مالية يتم تحديدها بناًء على تاريخ االنسحاب .5

 .الغرامات
 االلتزام بالفترة المحددة في التقويم الجامعي لالنسحاب من الفصل الدراسي. .6

 
 ولمعرفة كيفية تقديم طلب االعتذار أو االنسحاب من الفصل؛ يرجى مراجعة دليل الخدمة الذاتية:

-banner-service-registration/self-class-http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/student
manual  

 

http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/student-class-registration/self-service-banner-manual
http://www.qu.edu.qa/ar/students/registration/student-class-registration/self-service-banner-manual
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 ماكن المحاضراتأ
 

 مباني قسم البنين  مباني قسم البنات

B04 مبنى كلية التربية  A06 معامل الحاسب والتأسيسي 

B13 مبنى مكتبة الطالبات  B05 مبنى البنين الرئيسي 

C01 مبنى كلية العلوم  B11 قاعات ابن خلدون 

C04 مبنى البنات الرئيسي  B13 مكاتب الباحثين 

C07 مبنى كلية الهندسة  BCR ممرات كلية العلوم والهندسة 

C08 مبنى إدارة العمليات  H08 مبنى كلية االدارة واالقتصاد 

C11 مبنى كلية الشريعة  H10 مبنى كلية الطب 

D01 مبنى البدع أو المواقف    

D05 التأسيسي مبنى    

H08 مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد    
 
 

 ممرات كلية اآلداب والعلوم وكلية الهندسة

 كلية الهندسة كلية اآلداب والعلوم

 الممر  الرمز الممر  الرمز

BCR A  1ممر BCR F  6ممر 

BCR B  2ممر BCR G  7ممر 

BCR C  3ممر BCR H  8ممر 

BCR D  4ممر BCR I  9ممر 

BCR E  5ممر BCR J  10ممر 
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 المرشدون األكاديميون

 معلومات التواصل مع المرشدين األكاديميين

 الهاتف البريد اإللكتروني مكان المكتب المسمى االسم

 كلية اآلداب والعلوم

وداد عبدهلل محمد 
 عبدهلل ربيعه

رئيس مكتب 
 اإلرشاد األكاديمي
بكلية اآلداب و 

 العلوم

الرئيسي مبنى البنات 
 w.rebeeha@qu.edu.qa 44036533 201/ مكتب 

أمرا ميوسك 
 ايكونوفيك

مرشد أكاديمي 
 أول

مبنى البنات الرئيسي 
 amra.ikan@qu.edu.qa 44036437 201/ مكتب 

بيادر صالح 
مبنى البنات الرئيسي  مرشد أكاديمي الدين عباس

 bayadir@qu.edu.qa 44035974 201/ مكتب 

دالل محمد 
مبنى البنات الرئيسي  مرشد أكاديمي المشيفري

 dalal.almushaifri@qu.edu.qa 44036436 105/ مكتب 

مبنى البنات الرئيسي  مرشد أكاديمي جميلة عامر
 j.ali@qu.edu.qa 44034526 105/ مكتب 

جميعة بالل 
مبنى البنات الرئيسي  مرشد أكاديمي العبدهلل

 Jbelal@qu.edu.qa 44035322 201/ مكتب 

مبنى البنات الرئيسي  مرشد أكاديمي مي حبيب
 mayhabib@qu.edu.qa 44036534 201/ مكتب 

ميسون 
عبدالرحمن 
 الدعليس

مبنى البنين الرئيسي /  مرشد أكاديمي
 m.aldalis@qu.edu.qa 44035979 145مكتب 

شروق عبدالقادر 
 لرئيسياالبنات مبنى  مرشد أكاديمي القحطاني

 sh.alqahtani@qu.edu.qa 44035320 201/ مكتب 

سعاد محمد 
مبنى البنات الرئيسي  مرشد أكاديمي اشميھال

 suad.alhashemi@qu.edu.qa 44036535 105/ مكتب 

وضحى خليفة 
مبنى البنات الرئيسي  مرشد أكاديمي الكبيسي

 w.alkubaisi@qu.edu.qa 44036532 105/ مكتب 

مرشد أكاديمي  محمد قاسم
 أول

مبنى البنين الرئيسي / 
 mohammed.kassim@qu.edu.qa 44036536 145مكتب 

 sanakh@qu.edu.qa 44036821مبنى البنين الرئيسي / مرشد أكاديمي سنى وليد 

mailto:w.rebeeha@qu.edu.qa
mailto:w.rebeeha@qu.edu.qa
mailto:amra.ikan@qu.edu.qa
mailto:amra.ikan@qu.edu.qa
mailto:bayadir@qu.edu.qa
mailto:bayadir@qu.edu.qa
mailto:dalal.almushaifri@qu.edu.qa
mailto:dalal.almushaifri@qu.edu.qa
mailto:j.ali@qu.edu.qa
mailto:j.ali@qu.edu.qa
mailto:Jbelal@qu.edu.qa
mailto:Jbelal@qu.edu.qa
mailto:mayhabib@qu.edu.qa
mailto:mayhabib@qu.edu.qa
http://www.qu.edu.qa/ar/caar/%22mailto:m.aldalis@qu.edu.qa%22%3Em.aldalis@qu.edu.qa%3C/a
http://www.qu.edu.qa/ar/caar/%22mailto:m.aldalis@qu.edu.qa%22%3Em.aldalis@qu.edu.qa%3C/a
mailto:sh.alqahtani@qu.edu.qa
mailto:sh.alqahtani@qu.edu.qa
mailto:suad.alhashemi@qu.edu.qa
mailto:suad.alhashemi@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/w.alkubaisi@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/w.alkubaisi@qu.edu.qa
mailto:mohammed.kassim@qu.edu.qa
mailto:mohammed.kassim@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/sanakh@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/sanakh@qu.edu.qa
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 145مكتب  أول الخالدي

 مرشد أكاديمي حال موسى
مبنى البنات الرئيسي 

 halla.mousa@qu.edu.qa 44036835 105/ مكتب 

 مرشد أكاديمي هند عبدالعزيز
 لرئيسياالبنات مبنى 

 hend.aziz@qu.edu.qa 44036834 201/ مكتب 

ريم راشد 
 الجابري

 مرشد أكاديمي
مبنى البنات الرئيسي 

 reem.aljabri@qu.edu.qa 44036822 105/ مكتب 

آمنه حسين 
 بابصيل

 مرشد أكاديمي
مبنى البنين الرئيسي / 

 amna.babssail@qu.edu.qa 44036524 145مكتب 

 كلية اإلدارة واالقتصاد

ا جاسم ال هم
 ثاني

رئيس مكتب اإلرشاد 
األكاديمي بكلية 
 اإلدارة و االقتصاد

مبنى كلية اإلدارة و 
االقتصاد )الطابق 
الثاني(/ مكتب 

C204 

m.jassim@qu.edu.qa 44035021 

 مرشد أكاديمي عمر حسني

مبنى كلية اإلدارة و 
االقتصاد )الطابق 
الثاني(/ مكتب 

E221 

amr.hosny@qu.edu.qa 44035023 

ند عمر ھ
اسماعيل 
 الدفع

 مرشد أكاديمي أول

مبنى كلية اإلدارة و 
االقتصاد )الطابق 
الثاني(/ مكتب 

C232 

omar@qu.edu.qa-h 44035020 

ريم عبدهلل 
سعد سماح 
 العقيلي

 مرشد أكاديمي أول

 مبنى كلية اإلدارة و
االقتصاد )الطابق 
الثاني(/ مكتب 

C204 

ralaqili@qu.edu.qa 44035017 

 مرشد أكاديمي داردان مورينا
مبنى كلية اإلدارة و 
االقتصاد )الطابق 

 E221الثاني(/ مكتب
d.morina@qu.edu.qa 44035016 

غادة زكريا 
صادق 
 العناني

 مرشد أكاديمي أول

مبنى كلية اإلدارة و 
االقتصاد )الطابق 
الثاني(/ مكتب 

C232 

ghada@qu.edu.qa 44035029 

 humaidi@qu.edu.qa-s.al 44036469مبنى كلية اإلدارة و  مرشد أكاديميسارا صالح 

file:///D:/Users/quguest/Downloads/halla.mousa@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/halla.mousa@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/hend.aziz@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/hend.aziz@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/reem.aljabri@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/reem.aljabri@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/amna.babssail@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/amna.babssail@qu.edu.qa
mailto:m.jassim@qu.edu.qa
mailto:m.jassim@qu.edu.qa
mailto:amr.hosny@qu.edu.qa
mailto:amr.hosny@qu.edu.qa
mailto:h-omar@qu.edu.qa
mailto:h-omar@qu.edu.qa
mailto:ralaqili@qu.edu.qa
mailto:ralaqili@qu.edu.qa
mailto:d.morina@qu.edu.qa
mailto:d.morina@qu.edu.qa
mailto:ghada@qu.edu.qa
mailto:ghada@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/s.al-humaidi@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/s.al-humaidi@qu.edu.qa
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االقتصاد )الطابق  الحميدي
الثاني(/ مكتب 

C232 

امنيه 
 مرشد أكاديمي بدر مصطفى

مبنى كلية اإلدارة و 
االقتصاد )الطابق 

 E-الثاني(/ مكتب
221 

obadr@qu.edu.qa 44036730 

 مرشد أكاديمي أول هيلين ساب
مبنى كلية اإلدارة و 
االقتصاد )الطابق 

 الثاني(/ مكتب
232-E  

helen.saba@qu.edu.qa 44035027 

 كلية الهندسة

غادة سيف 
علي سلطان 

 الكواري

رئيس مكتب اإلرشاد 
األكاديمي بكلية 

 ندسة والصيدلةھال

مبنى كلية العلوم 
  )بنات( / مكتب

104  / E 
 ندسةالهمبنى كلية 

 014)بنات(/ مكتب 

ghadahsaif@qu.edu.qa 44035557 

عبير على 
ندسة همبنى كلية ال مرشد أكاديمي أول احمد موسى

 mousaabeer@qu.edu.qa 44033866 140)بنات(/ مكتب 

ندسة همبنى كلية ال مرشد أكاديمي لجهنياآمنه 
 aaljehani@qu.edu.qa 44036372 140)بنات(/ مكتب 

المبنى المرفق )بنين(/  مرشد أكاديمي مونيا زيداني
 mounia.zp@qu.edu.qa 44036378 112مكتب 

 سلو 

المبنى المرفق )بنين(/  مرشد اكاديمي عسكري
 askri.saloua@qu.edu.qa 44036379 112مكتب 

سيف هلل 
محمد رفيع 

 هلل
المبنى المرفق )بنين(/  مرشد أكاديمي

 Saif.m@qu.edu.qa 44035305 112مكتب 

ديما رياض 
ندسة همبنى كلية ال مرشد اكاديمي عيسى

 dimaissa@qu.edu.qa 44036370 140)بنات(/ مكتب 

 كلية التربية

عبدهلل 
 المريخي

رئيس مكتب اإلرشاد 
األكاديمي بكلية 
القانون والشريعة 

 والتربية

مبنى البنين الرئيسي / 
 abdullah.almuraikhi@qu.edu.qa 44035977 101مكتب 

 l.elmusharaf@qu.edu.qa 44035112مبنى البنات الرئيسي  مرشد أكاديميليلى حيدر 

file:///D:/Users/quguest/Downloads/obadr@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/obadr@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/helen.saba@qu.edu.qa
file:///D:/Users/quguest/Downloads/helen.saba@qu.edu.qa
mailto:ghadahsaif@qu.edu.qa
mailto:ghadahsaif@qu.edu.qa
mailto:mousaabeer@qu.edu.qa
mailto:mousaabeer@qu.edu.qa
mailto:aaljehani@qu.edu.qa
mailto:aaljehani@qu.edu.qa
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بابكر 
 المشرف

/ 
 /()الطابق األول

C040  166مكتب 

اني ھصفاء 
 مرشد أكاديمي فايز حسن

مبنى البنات الرئيسي 
/ 

 /()الطابق األول
C040  166مكتب 

safaa.hani@qu.edu.qa 44035129 

محمد 
مبنى كلية التربية /  أكاديميمرشد  الجحيش

 mohammed.almarri@qu.edu.qa 44035962 145مكتب 

 كلية القانون

عبدهلل 
 المريخي

رئيس مكتب اإلرشاد 
األكاديمي بكلية 
القانون والشريعة 

 والتربية

مبنى البنين الرئيسي / 
 abdullah.almuraikhi@qu.edu.qa 44035977 101مكتب 

 مرشد أكاديمي ادي فايزھ

مبنى كلية اإلدارة 
واالقتصاد )الطابق 
الثاني(/ مكتب 

E103 

h.elmoghazy@qu.edu.qa 44036701 

 فاطمة خليل
 مرشد أكاديمي أول حسن

مبنى كلية اإلدارة 
واالقتصاد )الطابق 
الثاني(/ مكتب 

A206 

fatema.hasan@qu.edu.qa 44035268 

 كلية الصيدلة

غادة سيف 
علي سلطان 

 الكواري

مكتب اإلرشاد  رئيس
األكاديمي بكلية 

 ة والصيدلةلهندسا

كلية العلوم مبنى 
  )بنات( / مكتب

104  / E 
 ندسةالهمبنى كلية 

 014)بنات(/ مكتب 
 

ghadahsaif@qu.edu.qa 44035557 

خلود محمد 
 نصر حسين
 هللا

مبنى العلوم بنات /  مرشد أكاديمي
 E104 kholoudn@qu.edu.qa 44035595مكتب 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

mailto:safaa.hani@qu.edu.qa
mailto:safaa.hani@qu.edu.qa
mailto:mohammed.almarri@qu.edu.qa
mailto:mohammed.almarri@qu.edu.qa
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mailto:h.elmoghazy@qu.edu.qa
mailto:h.elmoghazy@qu.edu.qa
mailto:fatema.hasan@qu.edu.qa
mailto:fatema.hasan@qu.edu.qa
mailto:ghadahsaif@qu.edu.qa
mailto:ghadahsaif@qu.edu.qa
mailto:kholoudn@qu.edu.qa
mailto:kholoudn@qu.edu.qa
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عبدهلل 
 المريخي

رئيس مكتب 
اإلرشاد األكاديمي 
بكلية القانون 
 والشريعة والتربية

/ يمبنى البنين الرئيس
 abdullah.almuraikhi@qu.edu.qa 44035977 101مكتب 

جاسم  الدانة
 مرشد أكاديمي ال ثاني

مبنى كلية الشريعة 
الدور األول / مكتب 

139 
aldana.althani@qu.edu.qa 44034418 

ابو بكر 
 مرشد اكاديمي يونغا

 مبنى البنين الرئيسي
  مكتب / الدور االول 
145 

 

younga@qu.edu.qa 44035962 

شيخة 
 مرشد أكاديمي المسلماني

مبنى كلية الشريعة 
الدور األول / مكتب 

13 
shaikha.m@qu.edu.qa 44036401 

 

 المساعدون لشؤون الطالب في كليات الجامعةالعمداء 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الكلية االسم

وسام توفيق محمد 

 المدھون

 castudents@qu.edu.qa  4528 4403 اآلداب والعلوم

 r.khalid@qu.edu.qa  5442 4403 التربية ريم خليل أبو شاويش

 waled@qu.edu.qa  4110 4403 الهندسة وليد عبدهللا المكحل

الشريعة والدراسات  قطان خياطه وليد النا

 اإلسالمية

LanaK@qu.edu.qa 4454 4403 

 bsoubra@qu.edu.qa  44035015 اإلدارة واالقتصاد بكري خالد سوبره

 elawaisi@qu.edu.qa 44035599 الصيدلة عال األويسي

 olashadid@qu.edu.qa  44036514 القانون عال رستم شديد

 ghadahsaif@qu.edu.qa 44035557 الطب غادة سيف الكواري
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