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 1هيكل نظام الخطط الدراسية و اإلرشاد:
من خالل نظام الخطط الدراسية و اإلرشاد نستطيع إدراج متطلبات الدرجة األكاديمية و تلخيص تقدم
الطالب في برنامجه األكاديمي اعتمادا على سجله األكاديمي ،إلى جانب المساعدة في اختيار المقررات
التي يتوجب على الطالب اجتيازها .كما يمكن للطالب الحصول على معلومات دقيقة وبسرعة ليستوضح
موقعه في مسيرته إلكمال هدفه األكاديمي .ومن المهم معرفة فصل خطة الطالب لتحقيق ذلك.
يتكون نظام الخطط الدراسية و اإلرشاد من البرامج التي تُبنى كهيكل هرمي ،كما هو مبين في التوضيح
التالي
.

لكل برنامج مجاالت مرتبطة به ،ولكل مجال متطلباته الخاصة .وبدوره ،يمكن أن يُربط المجال بمتطلبات
تفصيلية (كربط المجال بمقررات معينة) أو يمكن ربط المجال بمجموعات تحتوي على تفاصيل أكثر
حول متطلبات البرنامج.
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الهيكل األساسي لبرنامج العلوم الحيوية الطبية موضح في الرسم البياني التالي:
بكالريوس العلوم الحيوية
الطبية
 211ساعة مكتسبة
برنامج

المتطلبات المساعدة
 01ساعة مكتسبة

اختياري التخصص
 21ساعات مكتسبة

متطلبات التخصص
 44ساعة مكتسبة

متطلبات الجامعة
 21ساعة مكتسبة

مجال

مجال

مجال

مجال

قائمة مقررات مجال
المتطلبات المساعدة
CHEM 101
CHEM 103
…

قائمة مقررات مجال اختياري
التخصص
BIOL 211
BIOL 212
…

قائمة مقررات مجال متطلبات
التخصص
BIOM 211
BIOM 212
…

مجموعة اللغة العربية

مجموعة اللغة االنجليزية

 4ساعات مكتسبة

 4ساعات مكتسبة

قائمة مقررات مجموعة اللغة
العربية
ARAB 100
ARAB 200

قائمة مقررات مجموعة اللغة
االنجليزية
ENGL 202
ENGL 203

كما يبين المثال أعاله:
 يتكون برنامج العلوم الحيوية الطبية من  4مجاالت و مجموعتين
 oمتطلبات الجامعة :يتطلب  21ساعة مكتسبة ويتكون من مجموعتين :مجموعة اللغة
العربية و مجموعة اللغة االنجليزية.
 oمتطلبات التخصص :يتطلب  44ساعة مكتسبة.
 oاختياري التخصص :يتطلب  21ساعة مكتسبة.
 oالمتطلبات المساعدة :يتطلب  01ساعة مكتسبة.
يجب مالحظة أن  0مجاالت ترتبط مباشرة بالمقررات الدراسية و مجال واحد مرتبط بمجموعتين وتلك
المجموعتين ترتبطان بالمقررات الدراسية.

 2االطالع على المواد المتبقية للطالب:







بعد الدخول لصفحة الخدمة الذاتية لنظام البانر ،اضغط على رابط خدمات عضو هيئة التدريس
والمرشد“Faculty and Advisor Services”. .
اضغط على رابط قائمة معلومات الطالب“Student Information Menu”.
اضغط على رابط قائمة الطالب المزمع إرشادهم“Advisee Listing” .
اختر الفصل الحالي واضغط على زر إرسال ”“Submit
اختر طالب واضغط على عرض ” “viewمن العمود تقييم الدرجة األكاديمية " Degree
 "Evaluationكما هو موضح بالصورة أدناه
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سيتم عرض تقييم الدرجة األكاديمية للطالب الذي اخترته كالصورة التالية:

تبين الصورة أعاله سجل تقييم الدرجة األكاديمية لطالب في برنامج هندسة كهربائية .يجب مالحظة فصل
الخطة في برنامجه وهو خريف .1110
يوجد في أسفل الصفحة  0روابط مهمة:




تقييم سابق لسجل الطالب
إنشاء تقييم جديد لسجل الطالب.
تحليل "ماذا لو".

ستشرح األجزاء التالية هذه الروابط بالتفصيل.

 إنشاء تقييم جديد لسجل طالب
-

-

اضغط على رابط إنشاء تقييم جديد ”“Generate New Evaluation
اختر البرنامج ثم اضغط على إنشاء تقييم ”“Generate Request

بمجرد إنشاء التقييم  ،بإمكانك الرجوع إلى الطلب من خالل صفحة تقاييم سابقة
”Evaluations
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“Previous

ستظهر خيارات تقييم الدرجة األكاديمية ”“Degree Evaluation Optionsبعد إنشاء طلب تقييم
جديد

 الخيار متطلبات عامة ”“General Requirementsيعرض تقييم البرنامج لخطة الطالب ،من خاللهيظهر بنود الخطة والمقررات التي أخذها الطالب.
 الخيار متطلبات تفصيلية ” “Detail requirementsيعرض بنود الخطة الدراسية ومقررات الطالبالتي تم أخذها من الخطة الدراسية وتحققت والتي لم تتحقق.
 الخيار معلومات إضافية ” “Additional Informationيظهر المقررات الزائدة للبرنامج مثل:مقررات البرنامج التأسيسي و مقررات الرسوب.
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صفحة متطلبات تفصيلية ” “Detail requirementsمقسمة إلى  3أقسام:
كما هو موضح بالصورة أدناه:
 )2أول قسم من الصفحة يعرض معلومات عامة عن برنامج هندسة الحاسب اآللي مثل :الكلية
والتخصص الرئيسي والفرعي والتركيز إذا وجد.

 )1القسم الثاني يعرض معلومات عن عدد الساعات المكتسبة والمقررات المطلوبة للبرنامج مضاف
إليها إذا كان الطالب قد حقق المتطلبات أم ال.
مثال :مجموع عدد الساعات المطلوبة لبرنامج هندسة الحاسب اآللي هو  202وقد حقق الطالب فيها
ساعة.

210

 )0القسم األخير من الصفحة يعرض البنود  areasوالمجموعات  groupsبالتفصيل .كل بند يتضمن
متطلبات المقررات وتوضح إذا كانت تحققت من قبل الطالب أم ال .في كل بند تكون جميع المقررات
المحققة مدرجة من خالل رقم المقرر واسم المقرر والفصل الدراسي الذي تم تحقيق فيه المقرر
والتقدير.
مثال :بند متطلبات الجامعة  University core areaالمعروض في الصورة  0والذي لم يتحقق من قبل
الطالب .في هذا المثال قد أنهى الطالب المقررات  ARAB 111 , ENGL 203والمقررات غير محققة
هي DAWA 111 , ENGL 202
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اسم البند Area Name -

مسجل – R: Registered
قد تم تحقيقه – H: History
بالفصول السابقة

:الفصل الدراسي
خريف 10
ربيع 20
صيف 30
 2007خريف Ex: 200710 :

Course Number
رقم المقرر –

تم تحقيقه – Yes: Met
لم يتحقق – No: Not Met

 االطالع على تقييم سابق لسجل الطالب األكاديمي
في هذه الصفحة يتم عرض جميع التقاييم السابقة التي تم إنشاءها للطالب .وبإمكان الطالب حذف أي من
هذه التقاييم السابقة.
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 تحليل " ماذا لو"
تحليل ماذا لو سيجيب عن السؤال ماذا إذا غيرت التخصص؟ .يستخدم إلنشاء تقييم لتخصص آخر بناء
على المقررات التي تم تحقيقها من قبل الطالب.
إلجراء تحليل "ماذا لو" ،اتبع الخطوات التالية:
2

اضغط على رابط تحليل ماذا لو ” “What-if Analysisفي صفحة تقييم الدرجة األكاديمية
”“Degree Evaluation Page

1

اختر الفصل الدراسي للخطة الدراسية  catalog termللبرنامج

0

اضغط على رابط تحليل ماذا لو ” “What-if Analysisفي صفحة تقييم الدرجة األكاديمية
”“Degree Evaluation Page

4

اختر البرنامج واضغط على زر إكمال

5

اختر الجنس والتخصص  ،واضغط على زر إضافة ” “Add Moreاذا كان البرنامج يحتوي على
تخصص فرعي أو تركيز  concentrationإذهب إلى الخطوة  ، 5وإال اضغط على إرسال
” “Submitواذهب إلى الخطوة 7

4

اختر التركيز  concentrationواضغط على زر إرسال

”“Continue

”“Submit

مالحظة :إذا كان البرنامج يحتوي على تخصص فرعي فقط  ،سيكون خيار التركيز ال يوجد
ويتم اختيار زر إضافة ” “Add Moreالختيار التخصص الفرعي.

”“None

زر إرسال ”“Submit Button

7

اختر التخصص الفرعي واضغط على

8

اختر الفصل الدراسي المراد التقييم فيه ،عادة يكون الفصل الدراسي الحالي واضغط على إنشاء
طلب “Generate Request”.
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ستعرض صفحة خيارات تقييم الدرجة األكاديمية وهي مشابهه لما تم شرحه بالسابق في صفحة
إلنشاء تقييم جديد
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1) Help and Support
College
Art and science

Business & Economics

Education

Engineering

Foundation Program

Law

MBA Program

Sharia

Phone

Name

E-mail

Ali Abdulhamid Khaldi

2812

aliaak@qu.edu.qa

Jamela Abood Ali

2336

j.ali@qu.edu.qa

Maha Abo Zaid
Maha Jasem Al-Thani
Reem Abdullah Al-Aqili

mzaid71@qu.edu.qa
m.jassim@qu.edu.qa
ralaqili@qu.edu.qa

Salwa Mohammed

1580
6092
6093
2316
2317
2242

Lamis Shorbagi

1419

Lamis.Shorbagi@qu.edu.qa

Aisha Yousef Al-Mansoor

6275

a.almansoor@qu.edu.qa

Mosa Al-Jomat

6360

mosajomat@qu.edu.qa

Bedour Ali Flamerzi

2228

bali@qu.edu.qa

Fatma Ali Gullom Hussain

6061

fali80@qu.edu.qa

Sawsan Alghazal

1870

Sawsan.Elghazal@qu.edu.qa

Shadia Hassan

1578

sehassan@qu.edu.qa

Hessa Rashid

6077

h.rashid@qu.edu.qa

Sameera Abbas

6103

may111@qu.edu.qa

Rania Ammar

Records

.
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raniammar@qu.edu.qa
s.alishaq@qu.edu.qa

