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كلمة من رئيس الجامعة  

أعزائي طالب جامعة حمد بن خليفة،

يسرني أن أرحب بكم في جامعة حمد بن خليفة بمناسبة بدء العام األكاديمي الجديد 202١/2020. إن جامعتنا 
تولي اهتماًما استثنائًيا بطالبها وهيئتها التدريسية وباحثيها وفريق العمل بها، وتعتبر كل فرد منهم عضًوا 

قّيًما بمجتمعها األكاديمي المتنوع. اليوم ومع بدء سنة دراسية جديدة، نتطلع أن تكون خطوة على طريق 
رحلة تعليمية تستمر معكم مدى الحياة، ونحن نتطلع إلى بناء عالقة راسخة معكم من شأنها أن تدعم رحلة 

تطوير وتنمية معارفكم، وأن تظل هذه العالقة ترافقكم لسنوات عديدة قادمة.

ا مع استعداد جامعتنا لالحتفاء بمرور 
ً
يأتي انضمامكم لجامعة حمد بن خليفة في هذا الوقت االستثنائي متزامن

عشر سنوات على تأسيسها، وهو حدث له أهمية استراتيجية لنا ويمثل تجسيًدا لعقد من اإلنجازات األكاديمية 
المتميزة. وقد تحققت كل هذه اإلنجازات بفضل الجهود األكاديمية والبحثية الجماعية ألفراد مجتمعنا، ونحن 
نأمل أن تساهموا في  مسيرة نمو وتطور الجامعة ودعم أدائها لرسالتها المنوطة بها من أجل تعزيز تأثيرها 

الدائم على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

لقد شهد عام 2020 العديد من التحديات على مستوى العالم، وفرضت جائحة كورونا )كوفيد-١٩( علينا واقًعا 
جديًدا، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التحدي قد واكبه فرًصا كنا حريصين على اغتنامها، وواصلنا العمل على 

معالجة الكثير من التحديات في ظل هذه الظروف الصعبة.

م على مستوى العالم، وفرت هذه المتغيرات 
ّ
ومع تغّير تفاصيل المشهد التعليمي نتيجة لتطّور منهجيات التعل

م، وبالتالي مواصلة السعي نحو تحقيق المنجزات بالوتيرة 
ّ
 لتوسيع حدود بيئة الدراسة والتعل

ً
فرًصا مواتية

المناسبة لكم. وقد أصبح العالم اآلن يتطلع إلى نماذج تعليمية أكثر مرونة وقدرة على تحقيق الغايات المرجوة 
منها، أي نماذج قادرة على دمج ُنهج أكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات ُمحددة، تركز على تزويد الطالب 

بتجربة تعليمية متواصلة، وقائمة على تنمية المهارات وتتسم باليسر والشمولية.

وأود منكم أن تتذكروا دوًما أنكم تمثلون ضلًعا مهًما في منظومة تعليمية قائمة على أحدث المعايير 
 العالمية توفرها مؤسسة قطر، وتتيح لكم من خاللها ثروة هائلة من المعرفة، تمتد عبر مجموعة متميزة 

 من مراكز  مؤسسة قطر الحالية والجامعات العالمية الشريكة وموارد تنمية المجتمع المتاحة لكم في 
جوار حرمكم الجامعي.

 وأختتم كلمتي بنصيحة لكم جميًعا وهي أن انضموا إلينا بكل ما لديكم من آمال وأحالم رائعة، ومهمتنا 
في جامعة حمد بن خليفة أن نساندكم على طريق تحقيق تلك األحالم، من خالل بيئة تعليمية ثرية وداعمة، 
توفر لكم اإلمكانات والفرص والمهارات الالزمة لمواصلة مسيرة التطوير الشخصية والمهنية. وفي نفس 

الوقت، تقع على عاتقكم مسؤولية أخذ زمام األمور وتحديد مصائركم، وإنني أحثكم على االستفادة القصوى 
من وقتكم الذي ستقضونه في حرمنا الجامعي وأشجعكم على اغتنام جميع الخيارات التي ستتاح لكم. 

وأنا على ثقة من أن تجربتكم معنا ستؤتي ثمارها وستحقق غاياتها، متمنًيا لكم كل التوفيق والسداد خالل 
رحلتكم األكاديمية التي أرجو أن تكلل بالنجاح والتميز.

مع تحيات،

الدكتور أحمد مجاهد حسنه
رئيس جامعة حمد بن خليفة
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كلمة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

أعزائي طالب جامعة حمد بن خليفة، 
 

نيابة عن إدارة شؤون الطالب، يسرني أن أرحب بطالبنا الجدد والقدامى بمناسبة حلول العام الدراسي 
الجديد 202١/2020. أنتم اآلن بصدد بدء رحلة أكاديمية سترسم مالمح حياتكم المستقبلية، وستواجهون 

خاللها تحديات أكاديمية كبيرة، وستتاح لكم فرًصا للتواصل واالندماج في مجتمع أكاديمي متنوع من 
األساتذة والطالب. 

 وتنتظركم خارج حدود قاعات الدراسة برامج وخبرات ثرية، ونحن في إدارة شؤون الطالب ملتزمون 
 دوًما بالعمل والتعاون معكم في كل ما يتعلق بخطواتكم القادمة خالل رحلتكم األكاديمية التي 
كلل بالنجاح والتوفيق. وأنا على ثقة بأن شغفكم واهتماماتكم ومساعيكم ستنضج في 

ُ
 نرجو أن ت

ظل ثقافة التفاعل ومشاركة المعرفة واالحترام المتبادل داخل حرم جامعة حمد بن خليفة.

 في حياة أي إنسان، وعلى الرغم من التحديات 
ً

 ومؤثرة
ً

 مثيرة
ً

ال شك أن الحياة األكاديمية تمثل فترة
العديدة التي ستواجهونها بكل تأكيد، ستتاح لكم الكثير من الفرص لتطوير مهاراتكم الشخصية 

 والمهنية. وسيكون فريق شؤون الطالب متاح دوًما من أجل دعمكم، ونحن نحثكم على المبادرة 
بطلب المساعدة في كل األوقات.

 كما أشجعكم على االستفادة مما نوفره على نطاق واسع من أنشطة وخدمات غير أكاديمية، 
 تتراوح من تنمية المهارات المهنية والقيادية، والمشاركة المجتمعية على المستويين المحلي 

 والعالمي، وتوظيف الطالب، واألنشطة الرياضية، والرحالت الترفيهية، واألنشطة الفنية والثقافية. 
 واألهم من ذلك، أود أن أحثكم على السعي الدؤوب نحو طلب وتبادل العلم والمعرفة، فمن 

 شأنهما أن يرويا شغفكم المعرفي، وأن تسعوا دائًما لترسيخ قّيم الزمالة والصداقة فيما بينكم 
على طريق رحلة تعلمية تستمر مدى الحياة.

 للحصول على المزيد من الدعم واإلرشاد حول المجموعة الكاملة لبرامجنا ومبادرتنا المتميزة، 
 يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني لفريق شؤون الطالب بجامعة حمد بن خليفة عبر 

)https://www.hbku.edu.qa/student-affairs(، أو التواصل مع خدمات الطالب مباشرة  عبر: 
 studentaffairs.hbku.edu.qa

  ونحن نتمنى لكم التوفيق والسداد في هذا العام الدراسي، ونتطلع لمقابلتكم والعمل معكم 
عن كثب لضمان تمتعكم بتجربة أكاديمية مشوقة ومفيدة للغاية. 

مع خالص تحياتي، 

مريم بنت حمد المناعي
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
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بذة عامة
ُ
ن

 تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 20١0 
 عن تحقيق تأثير عالمي.

ً
كجامعة بحثية وطنية تؤدي دور المحفز للتغيير التحّولي في قطر والمنطقة، فضال

معالم بارزة باألرقام

الهيئة الطالبية – ربيع ٢٠٢٠

الخريجون القدامى

355 :CSE
١٨٩ :CIS

١١3 :CHLS
١03 :CHSS

3٨ :CL
١١ :CPP

69 9٠٠%3٨

 %67 %61

 %33 %39

36 تأسست عام 

٢٠١٠
 
ً
برنامجا

للدراسات 
جامعة في الشرق األوسط  أولالعليا

تعقد شراكة مع إيديكس 
لتقديم مقررات على اإلنترنت

 أعضاء هيئة التدريس 
من أهم الجامعات: 

معهد 
ماساتشوستس 

للتكنولوجيا
جامعة جنوب 

كاليفورنيا

بيتسبرغ
جامعة هونج 
كونج للعلوم 
والتكنولوجيا
تكساس إي 

أند إم
ميتشيغان

ماكغيل
ماريالند

نورثويسترن
جامعة بنسلفانيا

جامعة فرجينيا
إمبريال

طالبات
طالب

غير قطريين
قطريون

عدد الجنسيات قطـريـون خـريـج

٨١٠
مجموع الطالب



مرحًبا بكم في جامعة حمد بن خليفة

٦

الركائز

التمّيز
الجودة أساس التفوق

اإلنسان
بناء مجتمع المستقبل

الشراكة
النجاح من خالل التعاون

اإلبداع
رواد االبتكار
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نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في 
مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري 
والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث 

والعلوم، والتنمية المجتمعية.

 تأسست مؤسسة قطر في عام ١٩٩5 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم 

م مدى الحياة ألفراد 
ّ
نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعل

المجتمع، بدًءا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، 
والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرًحا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون 
م مدى الحياة، وتحفيز 

ّ
على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعل

المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، 
وتساهم في بناء عالم أفضل. 



٨

)CIS( كلية الدراسات اإلسالمية
عد كلية الدراسات اإلسالمية منصة فريدة تساهم في المناقشات الفكرية حول اإلسالم ضمن سياق 

ُ
ت

عالمي من خالل برامجها األكاديمية وأقسام البحوث المرموقة، التي تشمل مراكز بحثية عديدة. تزود البرامج 
األكاديمية المقدمة في كلية الدراسات اإلسالمية طالب الدراسات العليا بالتدريب الالزم والمهارات الضرورية 

لشغل الوظائف المتميزة في المجال األكاديمي والبحثي، وقطاعات الثقافة واألعمال والتمويل، من خالل 
ا للدراسات  مسارات متخصصة تقدمها الكلية عبر هذه البرامج. تأسست كلية الدراسات اإلسالمية لتكون مقرًّ

م الكلية برنامجين للدراسات العليا. كما تضم عدًدا من مراكز البحوث المتميزة  قدِّ
ُ
 اإلسالمية المعاصرة. وت

التي تجمع العلماء وقادة الفكر من شتى أنحاء العالم.

البرامج:
الدكتوراه في التمويل اإلسالمي واالقتصاد	_
ماجستير اآلداب في األخالق التطبيقية اإلسالمية	_
ماجستير اآلداب في الدراسات اإلسالمية	_
ماجستير العلوم في التمويل اإلسالمي	_
ماجستير اآلداب في اإلسالم والشؤون الدولية	_
ماجستير العلوم في الفن والعمارة اإلسالمية والعمران	_
 

مراكز البحوث:
 مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي:	_

https://www.hbku.edu.qa/ar/cis/center/center-islamic-economics-and-finance
 مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق:	_

 https://www.cilecenter.org/ar
 مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات المسلمين في الحضارة: 	_

https://www.hbku.edu.qa/ar/cis/center/muhammad-bin-hamad-al-thani-center-muslim-
 contribution-civilization

 مركز القرضاوي للوسطية اإلسالمية والتجديد:  	_
https://www.hbku.edu.qa/ar/cis/center/al-qaradawi-center-islamic-moderation-and-renewal

 
جهات االتصال في كلية الدراسات اإلسالمية:

 إيمان حسن
 مستشار أكاديمي 

eihassan@hbku.edu.qa
4454 ٦5٩٦

 العنود المهندي
 شؤون الطالب والخدمات اإلدارية
aaalmohannadi@hbku.edu.qa

4454 ٦55٧

الشؤون األكاديمية بجامعة حمد بن خليفة

الكليات 
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٩

)CHSS( كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 تأسست كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق رؤية تهدف إلى إثراء المجتمع في قطر والعالم على 

 نطاٍق أوسع، من خالل تجارب تعليمية تحويلية تسد الفجوة بين حدود التخصصات، وتوفر فرًصا للمشاركة 
في بحوث مبتكرة ومجاالت للتعاون يستفيد منها المجتمع األكاديمي. وتطمح الكلية إلى بناء هيكل متنوع 

 من المواطنين العالميين المتميزين أكاديمًيا والمسؤولين اجتماعًيا، الذين ستمكنهم براعتهم من التبحر 
في فحص تعقيدات عالم اليوم والتأهل ليصبحوا قادة الغد. 

 
البرامج:

الدكتوراه في العلوم اإلنسانية واالجتماعية	_
ماجستير اآلداب في الترجمة السمعية البصرية	_
ماجستير اآلداب في العلوم اإلنسانية والمجتمعات الرقمية	_
ماجستير اآلداب في التواصل بين الثقافات	_
ماجستير اآلداب في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية	_
ماجستير اآلداب في دراسات الترجمة	_
  

الكيانات التابعة للكلية:
قسم دراسات الشرق األوسط	_
قسم دراسات الترجمة التحريرية والفورية بمعهد دراسات الترجمة	_
مركز الترجمة والتدريب	_
مركز اللغات	_
مركز الكتابة األكاديمية والتميز البحثي	_
 

جهات االتصال:
 زرقاء برويز

مستشارة أكاديمية
zparvez@hbku.edu.qa

4454 0544

ستيفن رايت
عميد مشارك للشؤون األكاديمية

stwright@hbku.edu.qa
4454 05١٧

ليلى رستم زادة
منسق برامج

lrustamzade@hbku.edu.qa
4454 0504



الشؤون األكاديمية بجامعة حمد بن خليفة

١0

 )CSE( كلية العلوم والهندسة
م كلية العلوم والهندسة عدًدا من البرامج الدراسية المتميزة في مجاالت العلوم والهندسة  قدِّ

ُ
ت

رات الدراسية  والتكنولوجيا. كما تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع، عن طريق التركيز على البحوث والمقرَّ
 المتكاملة متعددة التخصصات في العلوم والهندسة. ويتطلب كال منها التعاون، إما مع الشركاء 

 في الجامعة - باستخدام مهارات العلماء في المعاهد البحثية المرموقة التابعة لجامعة حمد بن خليفة – 
أو من خالل العمل مع شركاء أكاديميين وصناعيين خارجيين. 

البرامج:
الدكتوراه في علوم الحاسوب وهندسته	_
الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد	_
الدكتوراه في الطاقة المستدامة	_
الدكتوراه في البيئة المستدامة	_
ماجستير تحليل البيانات في اإلدارة الصحية	_
ماجستير نظم المعلومات في اإلدارة الصحية	_
ماجستير العلوم في األمن السيبراني	_
ماجستير العلوم في علوم البيانات وهندستها	_
ماجستير العلوم في إدارة اللوجستيات والتوريد	_
ماجستير العلوم في إدارة األنشطة الرياضية والفعاليات	_
ماجستير العلوم في الطاقة المستدامة	_
ماجستير العلوم في البيئة المستدامة	_
بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب	_
الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد	_
 

األقسام:
قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة	_
قسم التنمية المستدامة	_
قسم العلوم الحيوية	_

جهة االتصال:
الدكتور أمين برماك

العميد المشارك
4454 043٩

الدكتور هميش ماكاي
منسق البرنامج، شؤون الطالب

 4454 5٦٦5



الشؤون األكاديمية بجامعة حمد بن خليفة

١١

)CL( كلية القانون
ا لرؤية تستهدف أن تكون مؤسسة للتعليم القانوني وفق أفضل المعايير العالمية، 

ً
تأسست كلية القانون وفق

وهي تتمتع بسمعة عالمية طيبة بفضل جودة التدريس والبحوث والمناهج المبتكرة.
 

ونظًرا لوقوعها في مفترق طرق ضمن منطقة ثرية بالثقافة واألعمال والجغرافيا السياسية، تتواجد دولة 
قطر في قلب منطقة تحتاج إلى قادة يستطيعون إدارة العالقات المركبة ومتعددة األوجه، وتتسع ألنظمة 

قانونية مختلفة تحتاج إلى إجادة مجموعة كبيرة من المهارات. وتحرص كلية القانون على تلبية هذه 
االحتياجات من خالل تدريب طالب الدراسات العليا على مجموعة من التخصصات التي تتعلق بالمهارات الالزمة 

لفهم األنظمة القانونية المتنوعة، ومنها القانون المدني، والقانون العام، والشريعة اإلسالمية، التي يهتدي 
بها القانون القطري، والتي تساعد في الحكم على األحداث والمعامالت المعقدة في المنطقة وحول العالم.

 
البرامج:

_	)SJD( الدكتوراه في العلوم القانونية
_	)JD( دكتور في القانون
الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية	_
الماجستير في القانون االقتصادي والتجاري الدولي 	_
 

جهات االتصال:
سوزان إل كارامانيان

عميد كلية القانون
skaramanian@hbku.edu.qa

4454 ١٩4٩



الشؤون األكاديمية بجامعة حمد بن خليفة

١2

)CHLS( كلية العلوم الصحية والحيوية
توفر كلية العلوم الصحية والحيوية التدريب التعليمي والبحثي األساسي لبناء قادة المستقبل في مجاالت 

علوم الطب الحيوي والجينوم والطب الدقيق. وتتبنى الكلية منهجية تعليمية متعددة التخصصات، تقوم 
ا متخصًصا لتبادل المعرفة في مجال العلوم الصحية 

ً
على البحوث واالستكشاف، وتسعى إلى أن تصبح مركز

والحيوية. وتدمج برامج الكلية الخبرات العلمية عبر مزجها بين مجموعة مخضرمة من الباحثين الشركاء 
العاملين بالجامعة وشركاء خارجيين مرموقين ممن يعملون في مجال العلوم الصحية واإلكلينكية. 

البرامج:
الدكتوراه في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية	_
الدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق	_
ماجستير العلوم في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية	_
ماجستير العلوم في علوم اللياقة البدنية والصحة 	_
ماجستير العلوم في علم الجينوم والطب الدقيق	_

األقسام البحثية:
العلوم البيولوجية والعلوم الطبية	_
علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية التحويلية	_
علوم اللياقة البدنية، وعلم الحركة، والعالج الطبيعي	_

جهات االتصال:
الدكتور إدوارد ستونكيل

عميد كلية العلوم الصحية والحيوية
estuenkel@hbku.edu.qa

4454 ١٩44

مليكة جايسوال
مساعد تنفيذي

mjaiswal@hbku.edu.qa
4454 ٦0٧3

الدكتور هنينج هورن
منسق برامج/ أستاذ مساعد

hhorn@hbku.edu.qa
4454 5٦٧٨



الشؤون األكاديمية بجامعة حمد بن خليفة

١3

)CPP( كلية السياسات العامة
عد كلية السياسات العامة األحدث بين كليات جامعة حمد بن خليفة، حيث أطلقتها الجامعة مؤخًرا 

ُ
 ت

 لتعكس األولوية التي توليها الجامعة لدعم إعداد السياسات الفعالة واإلسهام في تطويرها وتنفيذها 
لصالح رؤية قطر الوطنية 2030.

البرامج: 
 ماجستير السياسات العامة	_

يجمع برنامج ماجستير السياسة العامة بين مزيٍج متميٍز من األسس األخالقية القوية ومتعددة التخصصات، 
باإلضافة إلى ريادة األعمال في اإلدارة العامة، واالبتكار في صنع السياسات وتصميمها. ويرتكز البرنامج على 
أربع ركائز أساسية للسياسة العامة وهي: العلوم السياسية، واالقتصاد، وأخالقيات اإلدارة العامة، ومنهجية 

البحث. وقد ُصمم البرنامج بطريقة تسمح بدمج التحليل، والبحوث، والتطبيق العملي للمعرفة من منظور 
متعدد التخصصات. وتشمل السمات األخرى المميزة للبرنامج تركيزه القوي على األخالق في تصميمه، وعلى 

كمل التخصصات في السياسة االجتماعية والطاقة والبيئة التدريب األساسي 
ُ
التجارب الحقيقية الفعلية. وسوف ت

ه، حيث تشجع الكلية طالبها على التعاون مع العمالء في التصدي لمشاكل السياسات الراهنة.
ُ

َعِمق
ُ
وت

جهات االتصال: 
الدكتور ليزلي إيه بال

عميد كلية السياسات العامة
lepal@hbku.edu.qa

4454 23١2

الدكتور أندرياس ريتشكيمر
منسق برنامج السياسات العامة

 ARechkemmer@hbku.edu.qa

أمل حسن
مسؤول دعم األعمال 

amahassan@hbku.edu.qa 
4454 ٨١43



الشؤون األكاديمية بجامعة حمد بن خليفة

١4

المكتبة  

 تشتمل شبكة مكتبات جامعة حمد بن خليفة على المكتبة الرئيسية، الواقعة في ذو المنارتين 
 )مبنى كلية الدراسات اإلسالمية(، ومكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في بنروزهاوس 

 )مبنى اآلداب والعلوم(. وتهدف المكتبتان إلى تلبية االحتياجات المعرفية والبحثية لمجتمع 
جامعة حمد بن خليفة، وتزويد أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب بتجربة أكاديمية ثرية.

 
 وتضم المكتبتان مجموعة واسعة من المصادر األكاديمية المطبوعة والرقمية، بما في ذلك 

 الدوريات العلمية، والكتب النصية، واألطروحات األكاديمية التي تغطي تخصصات القانون، والدين، 
واالقتصاد، والعلوم اإلنسانية، والعلوم، والهندسة، والمزيد من التخصصات األخرى.

 
ين اللتين 

َ
ين للمكتبت

َ
َرِيِن الحديث

َ
 ويمكن الوصول إلى تلك المصادر بشكل طبيعي عبر زيارة الَمق

ترحبان باستقبال الزوار، أو عبر استكشاف بوابتيهما اإللكترونيتين المتقدمتين.
 

 باإلضافة إلى ذلك، توفر المكتبتان مرافق وخدمات لدعم مجموعة من األنشطة األكاديمية والبحثية، 
بما في ذلك مجاالت العمل في علوم الحاسوب، ومناطق الدراسة الجماعية، وبرنامج للتعريف بالمكتبات.

https://www.hbku.edu.qa/ar/hbku-library :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحتنا على الرابط التالي



١5

نظرة عامة 

مثل البحوث حجر الزاوية في التزام جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية من خالل البرامج التعليمية 
ُ
ت

متعددة التخصصات واالبتكار الذي يدعم مسيرة دولة قطر الرامية إلى تحقيق النمو المستدام. ويعمل طالب 
الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثون في إطار منظومة تتصدى للتحديات التي تحظى بأولوية على الصعيد 

الوطني، ويساهمون في تحقيق نتائج لها تأثير ملموس على المجتمع. ويحقق هؤالء األشخاص مًعا طفرات 
ملموسة في عدٍد من المجاالت، بما في ذلك العلوم الطبية الحيوية، وعلم الجينوم والطب الدقيق، وعلوم 

البيانات، والطاقة المستدامة. 
 

ا 
ً
وُيجري الطالب، في كل كلية من الكليات الست التابعة للجامعة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، بحوث

فضي إلى حلول عملية وتحقيق ابتكارات مهمة. وتتميز بيئة البحوث والتعليم متعددة التخصصات 
ُ
 تطبيقية ت

في الجامعة بالتعاون الفريد بين الكليات، والطالب، والمعاهد البحثية.  
 

جري جامعة حمد بن خليفة أنشطة بحثية في جميع كلياتها التالية:
ُ
ت
كلية الدراسات اإلسالمية	_
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية	_
كلية العلوم والهندسة	_
كلية القانون	_
كلية العلوم الصحية والحيوية	_
كلية السياسات العامة	_

المعاهد البحثية بجامعة حمد بن خليفة

 باإلضافة إلى ذلك، تضم جامعة حمد بن خليفة ثالثة معاهد بحثية وطنية تتصدر الجهود الرامية لتطوير 
حلوٍل مبتكرٍة للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والمنطقة، وهي:

 
معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الذي يتولى مهمة دعم دولة قطر في التصدي للتحديات الكبرى 

 المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة. للمزيد من المعلومات، يرجى  زيارة صفحتنا على الرابط التالي:
qeeri.hbku.edu.qa

 معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، وهو معهد أبحاث وطني رائد يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية 
 الصحية وتحويلها من خالل االبتكار في مجال الوقاية من األمراض التي تؤثر على سكان دولة قطر 

 والمنطقة، وتشخيصها وعالجها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحتنا على الرابط التالي:
qbri.hbku.edu.qa

نشئ في عام 20١0 لبناء قدرات االبتكار والقدرات التكنولوجية في دولة 
ُ
 معهد قطر لبحوث الحوسبة، أ

 قطر. ويركز المعهد على التصدي للتحديات واسعة النطاق في مجال الحوسبة بهدف تلبية األولويات 
الوطنية لتعزيز مسيرة النمو والتقدم بدولة قطر. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحتنا على الرابط التالي: 

qcri.hbku.edu.qa

البحوث في جامعة حمد بن خليفة



البحوث في جامعة حمد بن خليفة

١٦

مكتب األبحاث المدعومة

 يساهم مكتب األبحاث المدعومة بجامعة حمد بن خليفة في تحقيق الرسالة األكاديمية والبحثية للجامعة، 
عبر توفير الخدمات اإلدارية في مرحلة ما قبل تقديم المنح الدراسية وبعدها لجميع المشاريع البحثية 

المدعومة. ويتحمل المكتب المسؤولية الرئيسية عن ضمان امتثال الجامعة لشروط اتفاقيات التمويل 
وأحكامها، من خالل التفاوض على اتفاقيات المنح والمنح الفرعية، وضمان االمتثال للسياسات البحثية 

المعمول بها. 

الفرص البحثية للطالب

 ُيعُد الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وكالة التمويل الرئيسية، حيث يوفر الفرص التمويلية التالية 
للطالب وزمالء ما بعد الدكتوراه. وُيمكن االطالع على المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني 

www.qnrf.org :للصندوق
 

برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين: 
للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Capacity-Building-and-Development-Programs/
Undergraduate-Research-Experience-Program-UREP

 
برنامج المنح الدراسية لطالب الدراسات العليا: 

للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Capacity-Building-and-Development-Programs/Qatar-

Research-Leadership-Program-QRLP/Graduate-Sponsorship-Research-Award-GSRA
 

برنامج منحة أبحاث ما بعد الدكتوراه:
للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Capacity-Building-and-Development-Programs/Qatar-
Research-Leadership-Program-QRLP/Postdoctoral-Research-Award-PDRA



البحوث في جامعة حمد بن خليفة

١٧

مركز االبتكار بجامعة حمد بن خليفة

ُيعد مركز االبتكار في جامعة حمد بن خليفة مبادرة ريادية ُصممت لدعم ريادة األعمال واإلبداع.

ويهدف المركز إلى:
أداء دور منصة للتواصل ومشاركة األفكار واألفراد والموارد والخبرات	_
جمع أفراد المجتمع وقادة بيئة عمل الشركات الناشئة	_
 مساعدة الشركات والصناعات المحلية في تطوير تركيز ابتكاري وربط فرق الشركات الناشئة 	_

بفرص االستثمار المحتملة

تحديات االبتكار
الصناعة المستدامة	_
صناعة الرياضة	_
تقنيات وأدوات التعليم االبتكارية	_
األمن الغذائي	_
العلوم اإلنسانية واالجتماعية والمجتمعات	_
المياه والطاقة والبيئة	_
األمن السيبراني	_
العالج الصحي عن بعد والطب الشخصي	_
حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت	_
إدارة سالسل التوريد	_



١٨

المدينة التعليمية 

تتميز المدينة التعليمية، المبادرة الرائدة لمؤسسة قطر، بأنها نموذٌج فريٌد للتميز األكاديمي يؤدي دوًرا رائًدا 
في اتباع نهج جديد للتعليم متعدد التخصصات. 

وتضم المدينة، الواقعة في الدوحة والممتدة على مساحة ١2 كيلومتًرا مربًعا، الحرم الجامعي لفروع بعض 
المؤسسات األكاديمية الرائدة في العالم، باإلضافة إلى جامعة وطنية، ومدارس، ومراكز أبحاث، وواحة حديثة 

للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسات ثقافية، ومرافق مجتمعية.
 

والجامعات الموجودة في المدينة التعليمية هي:
جامعة كارنيجي ميلون في قطر	_
جامعة جورجتاون في قطر	_
جامعة حمد بن خليفة	_
جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال HEC Paris في قطر	_
جامعة نورثويسترن في قطر	_
جامعة تكساس إي أند أم في قطر	_
كلية لندن الجامعية في قطر	_
جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر	_
وايل كورنيل للطب - قطر	_

ابحث عن طريقك

 امسح رمز االستجابة السريعة أدناه أو زر موقعنا اإللكتروني:
https://www.hbku.edu.qa/ar/getting-around

الحرم الجامعي لجامعة حمد بن خليفة 
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صالة الطالب بكلية الدراسات اإلسالمية 

توفر صالة الطالب رقم A.006 الواقعة في الطابق األرضي بمبنى ذو المنارتين )كلية الدراسات اإلسالمية(، 
مساحة رائعة تتيح للطالب قضاء وقت فراغهم، والعمل على مشاريعهم، والتواصل مع بعضهم البعض. 

ويمكن للطالب كذلك الترويح عن أنفسهم عبر ممارسة لعبة سريعة على طاوالت كرة القدم المصغرة 
والبلياردو في الصالة. 

ا للشروط واألحكام 
ً

 ويمكن للطالب حجز الصالة لالجتماعات أو الفعاليات الصغيرة، وفق
المذكورة أدناه: 

شروط وأحكام حجز صالة الطالب: 
 لحجز الصالة، يجب أن يقّدم الطالب “نموذج حجز صالة الطالب” إلى السيد بدر المفتاح	_

  baalmuftah@hbku.edu.qa عن طريق بريد إلكتروني، على أن يكون عنوان الرسالة على النحو التالي: 
“حجز صالة الطالب” قبل عشرة أيام عمل على األقل من موعد الفعالية. 

حجز الصالة متاح فقط للطالب الحاليين في جامعة حمد بن خليفة.	_
يمكن تقديم األطعمة والمشروبات، وُيسمح بتشغيل مكبرات الصوت طالما لم تتسبب في إزعاج للمكاتب 	_

القريبة، وقاعات الدراسة والفعاليات.
 يجوز إدراج طلب لتقديم األطعمة إذا كان الطالب ينتمي إلى أحد أندية الحياة الطالبية/ الفرق الرياضية. 	_

ويجب أن تضع في اعتبارك أن طلب تقديم األطعمة يجب أن ُيقدم قبل 20 يوم عمل من تاريخ الفعالية.
تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه.	_
تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية ضمان سالمة الحاضرين، باإلضافة إلى الحيلولة دون وقوع أي أضرار 	_

قد تلحق بالمكان. وفي حال عثور المفتشين على أضرار لحقت بالصالة خالل الفعالية، فسوف يتحمل مقدم 
الطلب المسؤولية الكاملة عن التكاليف المتكبدة.

student.engagement@hbku.edu.qa :للمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع

نموذج حجز صالة الطالب 
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/student_lounge_reservation_form_ar.pdf

سكن الطالب

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحتنا على الرابط التالي:
https://www.qf.org.qa/ar/education/student-housing

مركز الرعاية الصحية األولية بمؤسسة قطر

 العناية باألسنان 
ً

يوفر مركز الرعاية الصحية األولية بمؤسسة قطر خدمات الرعاية الطبية المجانية شاملة
لموظفي مؤسسة قطر وعائالتهم )بشرط إبراز بطاقة هويتي لموظفي مؤسسة قطر/ جامعة حمد بن 

خليفة(. وتقع العيادة في مبنى ملتقى )مركز طالب المدينة التعليمية( مع توافر منطقة انتظار مخصصة 
للعيادة. وهناك مستوصف متخصص لصرف العالج المناسب داخل العيادة وصيدلية صغيرة داخل مبنى 

ملتقى كذلك )وهي صيدلية خلود(.
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خدمات المشاركة الطالبية 

المجلس الطالبي لجامعة حمد بن خليفة:
 هو حلقة الوصل بين إدارة الجامعة والطالب. ومن خالل ممثلي الكليات الذين ينتخبهم عمداء 

الكليات كأعضاء للمجلس، يكمن دور أعضاء المجلس في نقل جميع مسائل الطالب من مصاعب 
 وعراقيل تواجهه أثناء برنامجه األكاديمي إلدارة الجامعة وذلك لوضع أفضل الحلول التي تساعد 

 الطالب على االستمرار في برنامجه األكاديمي. وباإلضافة إلى ذلك، ينظم المجلس فعاليات دورية 
مصممة لتلبية احتياجات الطالب واهتماماتهم. 

األندية الطالبية:
هي كيانات طالبية يخوض من خاللها الطالب تجربة جامعية شاملة تساهم في تحقيق األهداف العلمية 

والمهنية التخصصية، وتشجع البحث العلمي واالستزادة من العلم والتعمق في الميادين التي تخص 
النادي نظرًيا وتطبيقًيا.

األنشطة الرياضية:
يهدف القسم الرياضي إلى تعزيز القيمة الرياضية لدى الطالب، وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية 

من خالل ممارسة األلعاب الرياضية واألنشطة األخرى.

جوائز الحياة الطالبية:
قدمها الجامعة سنوًيا، وتهدف إلى تكريم الطالب الذين قدموا مساهمات 

ُ
هي جوائز غير أكاديمية ت

َيم الفائزون بناًء على المشاركة في األنشطة الخارجية، 
َ

ملموسة للجامعة خارج النطاق األكاديمي. وُيق
والمسابقات العلمية والتعليمية، باإلضافة إلى اإلنجازات الرياضية.

أطروحة في ثالث دقائق:
 مسابقة متاحة لطالب الماجستير والدكتوراه، أطلقتها جامعة كوينزالند اإلسترالية، وأدخلتها إدارة 

شؤون الطالب بجامعة حمد بن خليفة إلى الجامعة. وتتطلب المسابقة من المتنافسين تقديم ُنبذة 
موجزة عن أطروحتهم للجمهور غير المتخصص، في غضون ثالث دقائق أو أقل. وُيطلب من المتنافسين 

م لجنة مكونة من ثالثة محكمين المتنافسين  يِّ
َ

ق
ُ
تقديم أبحاثهم باستخدام شريحة عرض ثابتة واحدة. وت

بناًء على فهمهم لموضوع األطروحة، ومحتوى األطروحة، والمشاركة، والتواصل.  

الفعاليات الثقافية:
تستضيف جامعة حمد بن خليفة العديد من الفعاليات الثقافية طوال العام إلثراء تجارب الطالب 

وتعريفهم بالثقافات األخرى. ومن بين  هذه الفعاليات فعالية اليوم الوطني لدولة قطر.

شؤون الطالب بجامعة حمد بن خليفة
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دعم الكتابة األكاديمية:
يستفيد الطالب من خدمات دعم الكتابة لمراجعة أعمالهم األكاديمية قبل مواعيد تسليمها على أيدي 

متخصصين في الكتابة األكاديمية. 

االستشارات والتأمين الصحي:
تتوافر خدمات الصحة النفسية المتخصصة للطالب عند الحاجة. ويمكن للطالب تحديد مواعيد مع طبيب 

 نفسي متخصص لمناقشة دواعي قلقهم ومشاكلهم. ويمكن للطالب كذلك الحصول على تأمين صحي 
عند التحاقهم بالجامعة. 

للمزيد من المعلومات حول خدمات المشاركة الطالبية، ُيرجى التواصل معنا عبر:
student.engagement@hbku.edu.qa

الخدمات المهنية

توظيف الطالب:
 يهدف إلى توفير فرص عمل بدوام جزئي للطالب بهدف تعزيز خبراتهم العملية وإثرائها مع توفير مقابل 

 مالي للعمل. وُينصح الطالب بزيارة /https://dev-students-employment.pantheonsite.io لالطالع 
على جميع فرص العمل المتاحة داخل الحرم الجامعي والتقدم لها.

البرامج التدريبية:
 يقدم المكتب برامج تدريبية متنوعة في المدينة التعليمية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية 

األخرى )بناًء على الطلب واإلتاحة(. 

الدورات المجتمعية:
 ينظم المكتب العديد من الدورات المجتمعية لتحفيز عقول المشاركين، وتعليمهم مهاراٍت جديدة، 

ومساعدة المشاركين في الحفاظ على لياقتهم البدنية.

مركز استشارات السير الذاتية:
 يمكن للطالب الحصول على خدمة تدقيق سيرهم الذاتية ومراجعتها على يد فريق متمرس 

من المستشارين المهنيين.
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الخريجون

الخدمات:
 يمكن للخريجين االستفادة من المرافق مثل المركز الترفيهي بمؤسسة قطر، ومشاركة فرصة العمل 

والبرامج التدريبية بانتظام.

رابطة الخريجين:
 يمكن لجميع خريجي جامعة حمد بن خليفة االنضمام إلى رابطة خريجي الجامعة. للمزيد من المعلومات، 

 alumni.hbku.edu.qa :يرجى زيارة

البوابة اإللكترونية:
 تسمح للخريجين بالتواصل مع بعضهم البعض، عبر الدخول إلى البوابة اإللكترونية لمؤسسة قطر للتواصل 

مع خريجي الجامعات األخرى الموجودة داخل حرم المدينة التعليمية.

بيانات االتصال:
 للمزيد من المعلومات حول الخدمات المذكورة أعاله، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني 

)cosr@hbku.edu.qa(

بطاقة هويتي وبطاقات دخول السيارات: )الموقع اإللكتروني( 
 يمكن لحاملي بطاقة هويتي الحصول على خصومات وعروض حصرية. لالطالع على قائمة المحالت 

والمتاجر المشاركة، يمكن للطالب الدخول إلى بوابة مكتبي > الخدمات < برنامج االمتياز )الموقع اإللكتروني(.
ُيطلب من الطالب المقيمين في سكن الحرم الجامعي، والطالب الذين يدخلون إلى مقرات الحرم الجامعي 

لمؤسسة قطر بعد الساعة التاسعة مساًء الحصول على بطاقة لدخول السيارات من أجل السماح لهم 
registration@hbku.edu.qa بالدخول. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

studentaffairs.hbku.edu.qa :للمزيد من المعلومات
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نبذة عنا 

يتبع مكتب التسجيل مكتب وكيل الجامعة، حيث يزود الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين 
واإلداريين بالخدمات المتعلقة بالتسجيل، وجدولة المقررات، واالحتفاظ بفهارس الجامعة، وإدارة سجالت 

الطالب، باإلضافة إلى إصدار الوثائق الرسمية للطالب. ويوفر مكتب التسجيل هذه اإلرشادات في كل 
فصل دراسي، لتغطية التحديثات والتعليمات الجديدة الخاصة بعملية التسجيل.

مدير االلتحاق والتسجيل
  MHmida@hbku.edu.qa  مراد حميدة

مسؤول السجالت
 aibnouf@hbku.edu.qa أروى سليمان بن عوف  

التسجيل 
halmalki@hbku.edu.qa حنان المالكي  

falmanaai@hbku.edu.qa فاطمة المناعي  

سجالت الطالب
fammari@hbku.edu.qa فاطمة العماري  

nivaliyandy@hbku.edu.qa نيجاس فالياندي  

الفهارس والجداول
fhassan@hbku.edu.qa فيصل شاجن حسن  

بيانات االتصال بالمكتب العام
Registration@hbku.edu.qa البريد اإللكتروني: 

Records@hbku.edu.qa  
4454 03٦٧ هاتف: 

كيف تجدوننا

الطابق األرضي، ذو المنارتين )مبنى كلية الدراسات اإلسالمية(، المدينة التعليمية

مكتب التسجيل
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ما الذي نفعله؟

 مكتبنا موجود هنا لمساعدتكم على إدارة حياتكم األكاديمية عبر توفير العديد 
من الخدمات المختلفة مثل:

تسجيل المقررات الدراسية	_
جدولة المقررات الدراسية	_
إدارة سجالتكم األكاديمية	_
إصدار خطابات التحقق	_
إصدار السجالت األكاديمية	_
إدارة الجدول األكاديمي	_
إدارة السياسات األكاديمية	_

وفيما يلي تفاصيل حول الخدمات التي نقدمها:

تسجيل المقررات الدراسية
 يجب أن يسعي جميع الطالب للحصول على مساعدة من مشرفهم األكاديمي أو منسق برنامجهم الدراسي 

في اختيار المقررات الدراسية. ويساعد المشرف األكاديمي أو منسق البرنامج الطالب في تخطيط وجدولة 
البرنامج األكاديمي الذي يلبي األهداف التعليمية لكل طالب، وكذلك في رصد تقدم الطالب في تحقيق أهداف 

برنامجه األكاديمي. ويجب أن يجتمع الطالب مع مشرفهم األكاديمي في كل فصل دراسي قبل التسجيل ومرة 
واحدة على األقل خالل كل عام دراسي لتقييم التقدم الذي يحققونه في برامجهم األكاديمية.

يوضح الرابط الموجود أدناه كيفية التسجيل للمقررات الدراسية:
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/ssb_instruction_-_student_en_1.pdf

طلب المستندات الرسمية 
 يزود مكتب التسجيل بجامعة حمد بن خليفة الطالب بالوثائق الرسمية المرتبطة بتسجيلهم ووضعهم 

في الجامعة، ولطلب أي وثائق رسمية من مكتب التسجيل مثل خطابات التسجيل، والسجالت األكاديمية، 
وبيانات التخرج، فسوف يتعين عليك تقديم الطلب من خالل الرابط الموجود أدناه المتاح على صفحتنا 

اإللكترونية الرسمية، وسوف يستغرق األمر يومين إلى أربعة أيام عمل لتلبية طلبك.
 

https://hbku.wufoo.com/forms/z1nyqlt0wtzfk3/
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أمور مهمة يجب تذكرها

مع بدء مسيرتك التعليمية الجامعية، من المهم أن تعرف وتفهم السياسات األكاديمية التي تحكم دراستك. 
وهذه السياسات مطبقة إلرشاد الطالب من خالل األداء األكاديمي لجامعة حمد بن خليفة، وهي منشورة 

بالتفصيل على الموقع اإللكتروني للجامعة، ولكننا نورد أدناه بعض النقاط المهمة التي يتعين عليك أن تكون 
على درايٍة بها:

العبء الدراسي
 يحدد ذلك الحدود القصوى والدنيا المسموح بها للعبء األكاديمي وآثارها على الدراسة األكاديمية 

في مرحلة الدراسات العليا.

طالب مرحلة البكالوريوس:
أدنى عبء أكاديمي لطالب مرحلة الماجستير الُمَسجل بدوام كامل هو ١2 ساعة معتمدة في الفصل 	_

الدراسي االعتيادي.
 ُيصنف الطالب المسجلون في ساعات معتمدة أقل من تلك المطلوبة لتصنيفهم طالًبا بدوام كامل 	_

على أنهم طالًبا بدوام جزئي.
أقصى عبء لطالب مرحلة الماجستير هو ١٨ ساعة معتمدة في المعتاد خالل الفصل الدراسي العادي، وتسع 	_

 
ً

ساعات معتمدة خالل الفصل الدراسي الصيفي، ويجوز لعميد الكلية السماح للطالب الذين يحققون معدال
تراكمًيا مقداره 3.0 أو أعلى التسجيل لتحمل عبء أكاديمي زائد، بناًء على موافقة المستشار األكاديمي.

 سوف يتطلب األمر حصول أي طالب يحتاج إلى خفض العبء األكاديمي دون أدنى عبء مسموح به 	_
 على موافقة خطية من عميد الكلية.

https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_load_classification-2018.pdf

طالب الدراسات العليا:
العبء االعتيادي للطالب المسجلين بدوام كامل خالل الفصل الدراسي العادي هو تسع ساعات معتمدة.	_
 تتطلب برامج الدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة التسجيل بدوام كامل، ويجوز لطالب الدكتوراه الذين 	_

ال يستوفون متطلبات العبء األكاديمي بدوام كامل االنسحاب من الفصل الدراسي.
يسمح لطالب الدراسات العليا بتحمل عبء أكاديمي بحد أقصى ١2 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد.	_
أقصى عبء للمقررات الدراسية بالنسبة لطالب الدراسات العليا خالل فصل الصيف هو ست ساعات معتمدة.	_
يسمح لطالب الدراسات العليا الموضوع تحت االختبار تحمل عبء أكاديمي بحد أقصى ست ساعات معتمدة، 	_

وسينظر إلى هذا العبء على أنه دوام كامل.
 لغرض تخصيص المنح الدراسية لطالب الدراسات العليا، سُينظر إلى الطالب على أنهم طالًبا بدوام كامل 	_

 إذا ما سجلوا للدراسة بمعدل تسع ساعات معتمدة في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الواحد 
 أو ١٨ ساعة معتمدة للعام الدراسي.

https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_load_classification-2018.pdf
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إضافة وحذف المقررات الدراسية
 يجب على الطالب التسجيل إلضافة المقررات الدراسية خالل الفترة المعلنة من مكتب التسجيل 

 في الجدول الدراسي الجامعي الرسمي، ويجوز للطالب تغيير جدول مقرراتهم الدراسية خالل أول 
 أسبوعين من كل فصل دراسي أو دورة دراسية، ويجب على الطالب المحافظة على وضعية 

ا خطًيا خاًصا من المستشار األكاديمي وعميد الكلية.
ً
الدراسة بدوام كامل إال إذا ُمِنَح إذن

سياسة الحضور
 يبدأ تسجيل الحضور اعتباًرا من اليوم الدراسي األول وينتهي في األسبوع األخير من الدراسة. ويتعين 

 عن إخطار المحاضر 
ً

 على جميع الطالب حضور جميع الحصص الدراسية. ويكون الطالب مسؤوال
 في وقت مبكٍر قدر اإلمكان عن حاالت الغياب التي قد يقبلها المحاضر، كما في حالة التعرض لظرف 

 طبي خطير، أو في حالة الطوارئ العائلية، أو غير ذلك من األنشطة الجامعية المعتمدة. وسيحصل 
الطالب الذين يتجاوزون الحد األقصى لمرات الغياب على تقدير راسب.

سياسة الحضور لطالب مرحلة البكالوريوس
 الحضور في اليوم الدراسي األول إلزامي في جميع المقررات الدراسية المسجلة، ويجوز حذف الطالب 	_

الذين ال يحضرون أول حصة دراسية في المقرر الدراسي من هذا المقرر..
يجب أال يتغيب الطالب عن أكثر من ١5% من الحصص الدراسية خالل الفصل الدراسي بدون عذٍر موثق.	_
 يجب أال يتغيب الطالب عن أكثر من 25% من الحصص الدراسية خالل الفصل الدراسي بدون إذن مسبق 	_

من المحاضر أو بعذٍر موثق.
 قد يسمح للطالب الذين يتجاوزون الحد األقصى لمرات الغياب بعذر باالنسحاب من الفصل الدراسي 	_

 بموافقة عميد الكلية. ولن ُيعفى هؤالء الطالب من رسوم االنسحاب المتأخر.

https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_attendance-2018.pdf 

سياسة الحضور لطالب الدراسات العليا
يجب على المحاضر وضع سياسة حضور خاصة لكل مقرر من مقررات الدراسات العليا.	_
 يجب ذكر سياسة الحضور التي وضعها المحاضر في منهج المقرر الدراسي، وينبغي اإلبالغ عنها 	_

في الحصة الدراسية األولى من الفصل الدراسي.
 قد يسمح للطالب الذين يتجاوزون الحد األقصى لمرات الغياب بعذر باالنسحاب من الفصل الدراسي 	_

 بموافقة عميد الكلية. ولن ُيعفى هؤالء الطالب من رسوم االنسحاب المتأخر.

https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_attendance-2018.pdf
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عملية االلتماس لتعديل التقدير
للتظلم ضد التقدير في مقرر دراسي، يجب على الطالب:

ِبل المحاضر دعاوى الطالب، يجب أن يقدم طلًبا لتغيير التقدير 	_
َ

 التواصل مع محاضر المقرر الدراسي. وإذا ق
 إلى العميد، ومن ثم، سيقدم العميد طلب تغيير التقدير إلى مكتب التسجيل. وسُيخطر أمين السجالت 

الطالب بتغيير الدرجة.
إذا لم تكن هناك إمكانية للتوصل إلى حل مع محاضر المقرر الدراسي، يجوز للطالب التظلم إلى عميد كليته. 	_

ويمكن الحصول على نماذج التظلم من مكتب التسجيل.
المهلة المحددة لتقديم التماس التظلم ضد التقدير للعميد يكون في غضون 30 يوًما من نهاية الفصل 	_

الدراسي الذي ُيسجل فيه التقدير، ولن يؤثر في األمر إذا كان الطالب قد تخرج أم ال.
 إذا كان الطالب غير راٍض عن قرار عميد الكلية، يمكنه/ يمكنها التظلم لوكيل الجامعة، الذي يكون له 	_

القرار النهائي في هذا الشأن. ويجوز لوكيل الجامعة تشكيل لجنة خاصة لعرض الحالة والتوصية بقرار.

سياسة التظلم لطالب مرحلة البكالوريوس
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_grading-2018.pdf

سياسة التظلم لطالب الدراسات العليا
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_grading-2018.pdf

سياسة االنسحاب
إجازة غياب: ُيمكن للطالب طلب تعليق دراسته في حال وجود عذر مشروع خالل المهلة المحددة إلضافة/

االنسحاب من مقرر. وُيصنف الطالب الذين يحصلون على إجازة غياب كطالب نشطين.

االنسحاب من مقرر دراسي:
 يجوز للطالب االنسحاب من مقرر دراسي بعد المهلة المحددة إلضافة/ حذف مقرر قبل الموعد 	_

النهائي لالنسحاب من المقررات الدراسية على النحو المشار إليه في التقويم األكاديمي للجامعة.   
 ُيمنح تقدير “W” ويظهر في السجل األكاديمي للمقررات الدراسية التي انسحب منها الطالب خالل 	_

فترة االنسحاب المعلن عنها.
 يجب على الطالب، رغم ذلك، الحفاظ على وضعية الدوام الكامل حتى تاريخ الحصول على موافقة 	_

خطية خاصة من عميد كليته.
قد ال ُيسمح باالنسحاب بعد المهلة المحددة المعلن عنها. 	_
 يحصل الطالب الذين يتوقفون عن حضور الحصص الدراسية ولم يتقدموا رسمًيا بطلب لالنسحاب 	_

من المقرر )المقررات( الدراسية على تقدير “F” في هذه المقررات.

لالنسحاب من فصل دراسي:
 يجب على الطالب الذي يسعى لالنسحاب من فصل دراسي أن يحصل على موافقة من عميد الكلية، 	_

 وسيحصل الطالب الذين يتوقفون عن حضور الحصص الدراسية بدون الحصول على موافقة رسمية 
 على االنسحاب من الفصل الدراسي على تقدير “F” في جميع المقررات الدراسية، وقد يتسبب هذا 

في فصل الطالب من الجامعة. 
في حال االنسحاب من الفصل الدراسي، ُيحرم الطالب من الحصول على منح دراسية أو مساعدات مالية. 	_
يجب على الطالب التسجيل في الفصل الدراسي االعتيادي. 	_
يجوز فصل الطالب أكاديمًيا إذا ما مددوا انسحابهم إلى ما بعد الفترة المعتمدة. 	_
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لالنسحاب من الجامعة: 
 يجب على الطالب الذي يسعى لالنسحاب من الجامعة بنية العودة إليها أن يحصل على موافقة عميد 	_

الكلية، وقد يترتب على عدم الحصول على موافقة عميد الكلية فصل الطالب أكاديمًيا.  
ال يحق للطالب الذين ينسحبون من الجامعة االحتفاظ بالمنح الدراسية أو المساعدات المالية.	_

 سياسة االنسحاب لطالب مرحلة البكالوريوس:
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_student_withdrawal_and_leave_

policy-2018.pdf

 سياسة االنسحاب لطالب الدراسات العليا:
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_withdrawal_and_leave-2018.pdf

التحفظات األكاديمية 
 يجوز فرض إجراءات تحفظية إدارية أو أكاديمية أو كليهما على الطالب لمنعهم من التسجيل أو التخرج 
 أو التقدم بطلبات وخالفه في حال عدم استيفاء االشتراطات اإلدارية أو األكاديمية قبل فترة التسجيل، 

وقد تشمل اإلجراءات التحفظية اإلدارية واألكاديمية ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
المستحقات المالية غير المسددة	_
اشتراطات القبول غير المستوفاة	_
عدم تجهيز أوراق إعادة االلتحاق في الوقت المحدد	_
عدم استيفاء االشتراطات المحددة للكلية والبرنامج	_
الفصل من الكلية	_

فرض إجراءات تحفظية على تسجيل جميع طالب مرحلة البكالوريوس وتوضع في سجالتهم، 
ُ
 ست

رفع هذه اإلجراءات فقط عند لقائهم مع مستشارهم األكاديمي.
ُ
على أن ت

https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/student_registration-2018.pdf

الطالب غير الملتحقين ببرامج أكاديمية 
طبق جميع السياسات األكاديمية التي تحكم عملية تسجيل الطالب العاديين على الطالب غير الملتحقين 

ُ
ت

ببرامج أكاديمية، باستثناء الحاالت المحددة المذكورة في السياسة المعتمدة، ويجب على الطالب الزائرين تقديم 
الوثائق المطلوبة المذكورة في هذه السياسة.

https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/non-degree_student_policy-2018.pdf

المقرر الدراسي المكرر
ُيسمح لطالب الدراسات العليا بإعادة الدراسة في المقررات الدراسية التي يحصلون فيها على تقدير “-B” أو أقل، 

وُيسمح للطالب بإعادة مقرر دراسي معين مرة واحدة فقط، وتحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب خالل 
المحاولة الثانية في حساب المعدل التراكمي، ويوضع رمز “E” على يمين المقرر الدراسي الذي خاض الطالب 

 أولى فيه، وهو ما يشير إلى استبعاد التقدير والساعات المكتسبة من المعدل التراكمي، وُيوضع 
ً

محاولة
 ثانية فيه، وهو ما يشير إلى التقدير والساعات 

ً
رمز “E” على يمين المقرر الدراسي الذي خاض الطالب محاولة

المكتسبة من المعدل التراكمي.
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تحويل الساعات المعتمدة
يجوز تحويل الساعات المعتمدة المكتسبة في مؤسسة تعليمية معترف بها قبل االلتحاق بالبرنامج الدراسي 

في جامعة حمد بن خليفة، ويجوز تحويل عدد ٦ ساعات معتمدة بحد أقصى باعتبارها ساعات معتمدة 
للدراسات العليا، على أال يسمح بتحويل أكثر من 50% من إجمالي الساعات المعتمدة المطلوبة إلكمال البرنامج 

َيم تقديراتها بشكٍل 
َ

ق
ُ
 باعتبارها ساعات معتمدة للمرحلة الجامعية، وال يمكن تحويل المقررات الدراسية التي ت

غير موحد، ويمكن فقط تحويل المقررات التي يحصل الطالب فيها على تقدير “B” أو أعلى بالنسبة لطالب 
 الدراسات العليا، والمقررات التي يحصل طالب مرحلة البكالوريوس فيها على تقدير “C” أو أعلى باعتبارها 

منح المقررات الدراسية المحولة رمز “TC” ولن تؤثر على حساب المعدل التراكمي في 
ُ
ساعات معتمدة، وت

جامعة حمد بن خليفة.

اشتراطات منح الدرجة األكاديمية
الطالب الجامعيون: يتوجب على الطالب إتمام كافة مقررات برنامج الشهادة كما في خطة الدراسة للحصول 

على شهادتهم. للحصول على قائمة كاملة من اشتراطات الشهادة الجامعية:
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_degree_requirement-2018.pdf

طالب الدراسات العليا: يتوجب على الطالب إتمام كافة مقررات برنامج الشهادة كما في خطة الدراسة 
 ما ينظر إلى التقديرات األقل من “B” باعتبارها مقياًسا غير مقبول للتقدم 

ً
 للحصول على شهادتهم. عادة

نحو تحقيق أهداف برنامج الدراسات العليا، وُيعتبر تقدير “+C” الحد األدنى للنجاح في إحدى مقررات الدراسات 
 العليا، وُيسجل التقدير األقل من “+C” باعتباره “F”، وال يمكن لطالب الدراسات العليا التخرج بمعدل تراكمي 

أقل من 3.0. ويجب على المرشدين األكاديميين اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية بخصوص الطالب الذين يقل 
معدلهم التراكمي عن 3.0.

https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_degree_requirement-2018.pdf

االعتماد األكاديمي

تحظى جامعة حمد بن خليفة وبرامجها باعتماد من وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر. ُيمكن للطالب 
معادلة وثائقه الرسمية من وزارة التعليم والتعليم العالي )قسم تصديق ومعادلة الشهادات(، مكتب 

المعادلة، كما ُيمكن له توثيقها في وزارة الشؤون الخارجية.
https://www.edu.gov.qa/en/Pages/higheredudefault.aspx?ItemID=58
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جدول التقديرات

ستخدم في حساب المعدل 
ُ
سجل جميع المقررات الدراسية التي يحاول الطالب اجتيازها في سجل الدرجات وت

ُ
ت

التراكمي، وُيحتسب المعدل التراكمي عبر قسمة النقاط اإلجمالية للتقدير على الساعات التي يقضيها الطالب 
درج تقديرات “AU” و“TR” و“W” في حساب المعدل التراكمي.

ُ
في محاولة اجتياز المقرر الدراسي، وال ت

جدول التقديرات لطالب الدراسات العلياجدول التقديرات لطالب مرحلة البكالوريوس
نقاط التقديرالوصفالتقديرنقاط التقديرالوصفالتقدير

A4.00ممتاز
A-3.67
B+3.33جيد جًدا
B3.00
B-2.67مقبول
C+2.33
F0.00راسب

A4.00ممتاز
A-3.67
B+3.33جيد جًدا
B3.00
B-2.67
C+2.33جيد
C2.00
C- 1.67مقبول/ نجاح قريب من الحد األدنى
D+1.33
D1.00
D-0.67
F0.00راسب

الرموز واالختصارات
P.مقبول( للطالب الذي يلبي بنجاح متطلبات النجاح في المقرر الدراسي( ”P“ ُيمنح تقدير

NPال نجاح ال رسوب

IP قيد التقدم( لإلشارة إلى تقدير غير مكتمل، وُيستخدم بشكل حصري، لساعات( ”IP“ ُيستخدم اختصار
أطروحتي الماجستير والدكتوراه.

NC قدم بنظام الساعات غير
ُ
ُيخصص رمز “NC” أو )ساعات غير معتمدة( للمقررات الدراسية التي ت

المعتمدة عند استكمال الدورة الدراسية بشكٍل مرٍض.

AU.مستمع( عند االستكمال المرضي للمقرر الدراسي كمستمع( ”AU“ ُيخصص رمز

I ا ويجوز منحه فقط في نهاية المقرر الدراسي عندما ال يتمكن
ً
تقدير “I” )غير مكتمل( ُيَعُد تقديًرا مؤقت

الطالب من إنجاز العمل المطلوب منهم بسبب ظروف بالغة الصعوبة تقع خارج نطاق سيطرتهم. 

W منسحب( عندما ينسحب الطالب من مقرر بعد انقضاء مهلة إضافة/ االنسحاب من( ”W“ ُيخصص رمز
مقرر دراسي وقبل المهلة النهائية لالنسحاب من المقررات الدراسية، على النحو المشار إليه في الجدول 

الدراسي للجامعة.

N.عندما ال يقدم المحاضر تقديًرا للمقرر الدراسي ”N“ يمنح مكتب التسجيل رمز

TC تحويل الساعات المعتمدة( للساعات المعتمدة المحولة من خارج جامعة حمد بن( ”TC“ ُيخصص رمز
ا لسياسة التحويل المعمول بها.       

ً
خليفة وفق

F راسب( للمقررات الدراسية التي ال يحضرها الطالب أو ينسحب منها رسمًيا خالل الوقت( ”F“ ُيمنح تقدير
المقرر على النحو الذين يعلن عنه مكتب التسجيل.

عالمة غير كاملة: الطالب غير قادر على التسجيل في نفس المقرر خالل فصول مختلفة، والذي نال عليه 
تقدير “قيد التقدم” خالل المقرر السابق.
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الوضع األكاديمي

وضع التقدم األكاديمي للطالب، الذي يشير إلى األداء األكاديمي المتراكم، ويمكن أن يكون واحًدا من بين 
األوضاع األكاديمية الثالثة التالية: وضع جيد، وضع اختبار، وضع الفصل األكاديمي.

م مكتب التسجيل الوضع األكاديمي في نهاية الفصول الدراسية العادية )الخريف والربيع(.  وسيجري اإلبالغ  يِّ
َ

ُيق
عن نتائج الوضع األكاديمي لفصل الصيف خالل تقييم فصل الخريف الدراسي.

سياسة الوضع األكاديمي لطالب مرحلة البكالوريوس )وضع االختبار والفصل(.
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_probation_and_dismissal_

policy-2018_.pdf

سياسة الوضع األكاديمي لطالب الدراسات العليا )وضع االختبار والفصل(.
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_probation_and_dismissal-2018.pdf

الشرف األكاديمي

يجوز لطالب مرحلة البكالوريوس  أن يتأهلوا للتخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى إذا ما حققوا متوسط 
نقاط نهائي بمعدل 3.90 فما فوق، وبتقدير امتياز مع مرتبة الشرف إذا ما حققوا متوسط نقاط يتراوح ما بين 

3.70 إلى 3.89، وبمرتبة الشرف إذا ما حققوا متوسط نقاط يتراوح ما بين 3.50 إلى 3.69.

قائمة العميد:
 تراكمًيا مقداره 3.5 فما فوق 

ً
 سجل سنوي منشور لطالب مرحلة البكالوريوس الذين يحققون معدال

في العام الدراسي الذي يسبق اإلعالن عن القائمة.

قائمة الرئيس:
 تراكمًيا مقداره 3.75 فما فوق 

ً
 سجل سنوي منشور لطالب مرحلة البكالوريوس الذين يحققون معدال

في العام الدراسي الذي يسبق اإلعالن عن القائمة.
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األمانة األكاديمية وميثاق الشرف بجامعة حمد بن خليفة

ل والمبادئ األخالقية التي يجب أن يلتزم بها 
ُ
َبِين الُمث

ُ
ميثاق الشرف األكاديمي هو مجموعة من البيانات التي ت

الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون من أجل خلق أجواء من الثقة واالحترام في المجتمع األكاديمي. 
ويشتمل ميثاق الشرف على مجموعة من القواعد التي تتناول القضايا المرتبطة بالغش، والتلفيق، وتزوير 

النتائج، واالنتحال األدبي، والتواطؤ، والتحريف، وخالفه. ويجب على الطالب في جامعة حمد بن خليفة أن يكونوا 
مسؤولين عن توعية أنفسهم بسياسات الجامعة ولوائحها واتباع تلك السياسات واللوائح.

وباعتبارهم أعضاء بالغين مسؤولين وناضجين في مجتمع جامعة حمد بن خليفة، يكون الطالب مسؤولين 
عن تصرفاتهم، ويتعين عليهم االلتزام بمستوى عاٍل من النزاهة والمسؤولية. وينبغي أن يكون سلوك الطالب 

وتصرفاته مدفوًعا بمبادئ الشرف والنزاهة وأسمى المعايير األخالقية. ويجب أن يتبع الطالب جميع اللوائح 
األخالقية التي تحكم سلوك الطالب في الحرم الجامعي وفي سكن الطالب المدعوم في الحرم الجامعي. 

وعندما يحدث انتهاك لميثاق الشرف، سيتم التعامل معه بطريقة تسعى إلى توعية الطالب لكي يكونوا أفراًدا 
مسؤولين في المجتمع. وسيجري التعامل مع االنتهاكات بطريقة توجه الطالب إلى تطوير مسؤولية أخالقية 

شخصية عالية. وسيتم إقرار عملية عادلة يمكن فيها طلب التظلم ضد القرار التأديبي. والهدف من عملية 
عُد النزاهة األكاديمية للطالب وتصرفاتهم السلوكية 

ُ
التظلم هو تحقيق العدالة وإصدار قرارات غير متحيزة. وت

الجيدة من العوامل الضرورية لتوفير بيئة تعليمية إيجابية، كما أنها من العوامل الحاسمة لمساعينا التعليمية. 
وُينتظر من جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين اتباع ميثاق السلوك األكاديمي الوارد في 

األقسام التالية:

الممارسات األكاديمية الخاطئة وسوء السلوك
االنتحال الفكري

حسبما ينص كتيب جمعية اللغة الحديثة )MLA(، ُيعرف مصطلح االنتحال األدبي بأنه “استخدام أفكار شخص 
آخر، أو معلوماته، أو تعبيراته دون االعتراف بعمل ذلك الشخص.” وال يهم ما إذا كان الطالب يفعل ذلك عن 

قصد أو عن غير قصد، حيث ُيصنف هذا العمل دائًما باعتباره “سرقة فكرية”.

الغش
الغش هو نوع عام من الممارسات الخاطئة عندما يتورط الطالب في ارتكاب عمل غير شريف الستكمال أعمال 

أحد المقررات الدراسية.

التواطؤ
التواطؤ هو أي محاولة إلخفاء عمل الطالب اآلخرين أو المعلومات المتعلقة بواجب دراسي تعاوني، أو السماح 

لآلخرين بنسخ األعمال الشخصية وتقديمها باعتبارها أعمالهم الخاصة.

تلفيق النتائج أو تزويرها
التلفيق هو عمل ينطوي على تزييف النتائج أو البيانات عن قصد واإلبالغ عنها. والتزوير هو عمل مقصود 

ينطوي على التالعب بالمواد البحثية أو البيانات أو المعدات، أو العمليات. ويشتمل التزوير كذلك على تغيير 
البيانات أو النتائج أو حذفها أو إخفائها عن قصد دون توضيح وتبرير علمي أو إحصائي.

مجاالت أخرى للممارسات الخاطئة أو انتهاك معايير الشرف
 االعتداء أو السلوك التهديدي، وانتهاكات األمن الحاسوبي، وانتهاك الملكية الفكرية، والمخالفات الجنائية 

في الحرم الجامعي والمباني الجامعية األخرى أو في أي نشاط جامعي، وانتهاكات العقوبات التأديبية، والسلوك 
غير المنضبط في التعامل مع ممتلكات الجامعة، وعدم االمتثال للتعليمات، وتقديم معلومات كاذبة، والعبث 

بمعدات إطفاء الحريق، والتزوير، والتعامالت التجارية االحتيالية في الحرم الجامعي أو في أي مكان آخر، وحمل 
مواد غير مشروعة، وتعطيل األنشطة المصرح بها في الحرم الجامعي، وانتهاكات السياسات، والتحريض، 

والسرقة، والدخول أو االستخدام غير المصرح به، والتحرش الجنسي، وحيازة األسلحة. 
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التدابير واإلجراءات التأديبية األكاديمية 
فرض نظًرا لمخالفة اللوائح األكاديمية 

ُ
 تشير اإلجراءات التأديبية األكاديمية إلى العقوبات أو الجزاءات التي ت

 بما في ذلك االنتحال الفكري، أو سوء التصرف األكاديمي، أو انتهاك معايير الشرف على النحو المحدد في 
 األجزاء السابقة، أو أي سلوك آخر ُيصنف كسلوك أكاديمي غير الئق. وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود فقرة 

 تتعلق بالسقوط بالتقادم تمنع أعضاء هيئة التدريس من اتخاذ إجراءات عند اكتشاف مثل هذه االنتهاكات 
التي يرتكبها الطالب.

 
االختصاص القضائي

 تقع االنتهاكات التي تنطوي على سوء سلوك أكاديمي ضمن نطاق اختصاص أعضاء هيئة التدريس 
ومنسقي البرامج، وعميد الكلية، ووكيل الجامعة. ويجب إحالة جميع حاالت االنتهاكات إلى مكتب وكيل 
الجامعة لتسجيلها وتحديد اإلجراء المناسب بالتشاور مع اللجنة التأديبية أو األطراف األخرى أو كليهما، بما 

يتناسب مع حالة االنتهاك.
 

اإلجراءات التأديبية لسوء السلوك األكاديمي
 يجب النظر إلى مخالفة اللوائح األكاديمية باعتبارها حاالت سرية. وينبغي اتباع اإلجراءات التالية عندما يشك 

أحد أعضاء هيئة التدريس بشكل منطقي في أن الطالب الذي يخضع إلشرافه قد انتهك ميثاق الشرف.
 

اإلجراءات التأديبية لسوء السلوك غير األكاديمي
يجوز ألفراد مجتمع جامعة حمد بن خليفة أن يرفعوا إلى عميد الكلية أو مكتب وكيل الجامعة اتهاًما بسوء 

السلوك ضد أحد الطالب في غضون ثالثة أيام من حدوث الواقعة. وسيتم إخطار الطالب بالتهم المزعومة 
لمساعدتهم على تجهيز رد. ويتخذ عميد الكلية أو وكيل الجامعة قراًرا حول ما إذا كان ميثاق الشرف قد 

حال إلى اللجنة التأديبية للتحقيق فيها.
ُ
هك، وإذا ما كانت التهمة المزعومة ست

ُ
انت

 
العقوبات واإلجراءات التأديبية المحتملة

تختلف اإلجراءات التأديبية التي تتخذ إزاء حاالت سوء السلوك األكاديمي، تبًعا لطبيعة الحالة ووضعية الطالب.
 

اللجنة التأديبية
يتمثل دور اللجنة التأديبية في القيام بمراجعات لإلجراءات التأديبية األكاديمية وغير األكاديمية، باإلضافة إلى 
مراجعات للتقدير النهائي، والتظلمات، وعقد جلسات استماع كذلك في حالة التظلمات والنزاعات المتعلقة 

بالنزاهة األكاديمية.

https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/code_of_honor-2018.pdf

مالحظة مهمة: 
تأكد من قراءة “السياسات األكاديمية” و “كتيب الطالب”.	_
احرص على التواصل مع مدرسيك وموجهيك األكاديميين لمساعدتك على اختيار المقررات.	_
 عن أي واجبات 	_

ً
سّجل في المقررات فقط في حال تأكدك من االلتحاق بها. بمجرد تسجيلك، ستكون مسؤوال

أكاديمية أو مالية الحقة. 
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خدمات التكنولوجيا بالجامعة

يوفر جناح خدمات التكنولوجيا:
خبرات عملية وواقعية في مجال التكنولوجيا ستساعد الطالب والباحثين في حياتهم المهنية.	_
تقديم خدمات الدعم بكفاءة وفعالية للطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والموظفين.	_
فرص التعلم والبحوث الفاعلة والتفاعلية.	_
ة للطالب، مع استيعاب األساليب المتنوعة لتعلمهم.	_ تعقيبات آِنيَّ
إمكانية الوصول الفعال للخدمات التعليمية والبحثية في الجامعة.	_

األنظمة األكاديمية في جامعة حمد بن خليفة

أنظمة المعلومات الطالبية
 يتيح نظام “بانر” للطالب إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بااللتحاق والتسجيل، والفواتير، 

والسجالت األكاديمية. ويمكن الوصول إلى “بانر” من خالل الرابط الموجود أدناه:
https://myhbku.hbku.edu.qa/ssomanager/c/SSB

أنظمة إدارة التعلم
عُد أنظمة إدارة التعلم إحدى طرق تبسيط العملية التعليمية عبر ربط جميع األدوات الرقمية في مكان واحد. 

ُ
ت

ويتيح نظام إدارة التعلم للطالب إمكانية الوصول إلى واجبات المقررات الدراسية، واالختبارات، ومواد المقررات 
 الدراسية المشتركة، واالتصاالت الجماعية، وخالفه. ويمكن الوصول إلى النظام من خالل الرابط التالي:

https://lms.hbku.edu.qa

البريد اإللكتروني 
سيكون لدى الطالب، طوال فترة دراساتهم األكاديمية، بريٌد إلكتروني ُمخصص للتواصل مع أساتذتهم. 

ويمكنكم تسجيل الدخول عن طريق الرابط التالي:  
https://mail.hbku.edu.qa

خدمات تكنولوجيا المعلومات
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HBKU

Hamad Bin Khalifa University

تابعنا على وسائل التواصل االجتماعي

كيفية االتصال بخدمة الواي فاي في الجامعة

سوف يتمكن الطالب من االتصال بخدمة الواي فاي باستخدم بيانات اعتماد تسجيل الدخول للبريد اإللكتروني 
من أي مكان في الحرم الجامعي لجامعة حمد بن خليفة.

ويمكن للطالب توصيل خدمة الواي فاي ألي عدد من األجهزة )الهواتف الذكية، والهواتف اللوحية، 
والحاسوبات المحمولة، وخالفه( باستخدام نفس بيانات اعتماد تسجيل الدخول.

بنية الحاسوب االفتراضي
ُيمكن التسجيل على الحاسوب االفتراضي من أي جهاز، حيث يستطيع الطالب استخدامه من خالل هواتفهم 

الذكية، أو حاسوبهم المحمول، أو أي أدوات أخرى.
 

ويبيكس – التعاون عبر تقنية الفيديو كونفرنس
 الستخدام منظومة عمليات وفيديو كونفرنس 

ً
توفر خدمات التكنولوجيا في الجامعة لكل طالب ترخيصا

https://hbku.webex.com :مرموقة. لدخول المنظومة عبر سيسكو ويبيكس، ُيرجى زيارة

المكتبة اإللكترونية 
 تزود خدمة المكتبة اإللكترونية الطالب بإمكانية الوصول إلى قواعد البيانات على شبكة اإلنترنت والبحث 

)OPAC في فهرس المكتبة )فهرس الوصول العام على شبكة اإلنترنت

وتوفر المكتبة اإللكترونية خدمة الوصول إلى مكتبة جامعة حمد بن خليفة وقواعد البيانات بمكتبة قطر 
 الوطنية لتصفح مجموعات الكتب، وقواعد البيانات مدفوعة االشتراك، والمصادر اإللكترونية بالمكتبة. 
https://www.hbku.edu.qa/en/hbku-library :ويمكن الدخول إلى المكتبة اإللكترونية عبر الرابط التالي

قاعدة المعرفة 
قاعدة المعرفة بقسم تكنولوجيا المعلومات في جامعة حمد بن خليفة هي قاعدة بيانات تحتوي على دورات 
متنوعة للطالب لمساعدتهم على بناء مهاراتهم. ومن خالل هذا النظام، يمكن للطالب التعرف على تفاصيل 

https://kbreg.hbku.edu.qa .الدورات والتسجيل في الدورة المرتبطة باهتماماتهم

االتصال بإدارة دعم تكنولوجيا المعلومات في الجامعة:
uts.hbku.edu.qa الرابط: 

 hbkuitsupport@hbku.edu.qa البريد اإللكتروني: 
4454 ١045 الهاتف: 
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Message from the President 

Dear Students,

Welcome to the HBKU family. I am happy to be welcoming you to our university, where  
we count every one of our students, faculty, researchers, and staff to be a valued member  
of our community. Today, we look forward to starting a lifelong journey with you and building  
a relationship that will support and accompany you for many years to come.

This academic year is an exciting time for you to be joining us, as the university is set  
to celebrate a strategic milestone – its 10th anniversary. The milestone is an embodiment  
of 10 years of institutional achievements, all of which have been made possible through  
the collective academic and research efforts of our community members. And we hope that 
through your contributions, we will continue to grow and support the mission of our institution 
– to make a lasting impact locally, regionally, and globally.

2020 has brought many challenges around the world. However, every challenge brings  
an opportunity, and it now solely depends on how we embrace and tackle these challenges  
to move forward.

The education landscape is changing, and students’ learning methods are globally evolving. 
This is an opportunity for you to push your boundaries to study, learn, and achieve at your  
own pace. The world is now looking at a transformed model of education, one that integrates 
a more personalized and flexible approach, focused on providing students with a continuous, 
skill-based educational experience that is more accessible and inclusive.

Remember, you are part of a thriving education ecosystem at Qatar Foundation (QF),  
and you have a wealth of knowledge within your reach, including an array of neighboring  
QF entities, partner universities, and community development resources.

I conclude with one piece of advice to you all; Come to us with your biggest dreams, and our 
role at HBKU will be to support those dreams by giving you a supportive learning environment 
that provides you with possibilities, opportunities, and real-world skills to develop yourselves 
further. It is your responsibility to take your own destiny in hand, and I encourage you to make 
the most of your time at our campus and embrace the options available to you.

I trust your experience with us will be fulfilling and wish you the best throughout your 
academic journey.

Sincerely,

Dr. Ahmad M. Hasnah
President of Hamad Bin Khalifa University

WELCOME TO HBKU



4

WELCOME TO HBKU

Message from the Vice President, Student Affairs

Dear Students,

On behalf of the Student Affairs team, I am delighted to extend a warm welcome to our  
new and returning students for the upcoming academic year. You are about to embark  
on a journey that will lead you through thought-provoking academic challenges and  
a vibrant social network alongside a diverse community of students and educators.

Nevertheless, the most transformative experiences await you beyond the boundaries  
of the classroom. We – the Student Affairs team – are here to support and guide your 
personal development throughout your academic journey. Your passions, interests  
and pursuits will doubtlessly mature within HBKU’s culture of interactive exchange  
and mutual respect.

Graduate life is an exciting and influential time in any person’s life. In spite of the many 
challenges you will surely experience, there will be even more opportunities for personal  
and professional growth. The Student Affairs team will always be here for you, and we 
encourage you to never hesitate in seeking our assistance in times of difficulty.

Similarly, we ask that you take advantage of our wide scope of extracurricular activities  
and services that range from career and leadership skill development, community 
engagement locally and internationally, student employment, sports activities, recreational 
student leisure trips, to arts and culture. Most importantly, I ask that you never forget to 
embrace your sense of curiosity and learn from one another as colleagues and friends  
on your lifelong journey of learning.

You can visit the HBKU Student Affairs website (https://www.hbku.edu.qa/student-affairs)  
or contact Student Services directly at studentaffairs.hbku.edu.qa for further guidance on  
our full range of programs and initiatives.

We wish you the very best in your academic pursuits, and look forward to meeting you  
around campus!

Sincerely, 

Maryam Al-Mannai
Vice President of Student Affairs 
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WELCOME TO HBKU

Overview
Hamad Bin Khalifa University, a member of Qatar Foundation, was founded in 2010 as a research-
intensive university that acts as a catalyst for transformative change in Qatar and the region while 
having global impact.

Highlight in Numbers

Student Body – SPRING 2020

Alumni

1st
Faculty from leading 
universities: 

university in the Middle East 
region to partner with edx.org 
and offer online courses36 graduate 

degree 
programs

Founded in

2010
MIT
USC
Pittsburgh

McGill  
Maryland
Northwestern 

CSE: 355
CIS: 189
CHLS: 113
CHSS: 103
CL: 38
CPP: 11

810

69900 38%

Total Students

NationalitiesGraduates are Qatari nationals

67% 61% 

33% 39% 

Female
Male

Non-Qataris
Qataris

UPenn
UVA
Imperial

HKUST 
TAMU
Michigan
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WELCOME TO HBKU

Pillars

EXCELLENCE
Recognition of Quality  

through Excellence

PEOPLE
Shaping Society

PARTNERS
Success through Synergy

INNOVATION
Leading Transformation
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WELCOME TO HBKU

About Qatar Foundation

Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF) is a non-profit 
organization that supports Qatar on its journey to becoming a diversified and sustainable 
economy. QF strives to serve the people of Qatar and beyond by providing specialized  
programs across its innovation-focused ecosystem of education, research and development,  
and community development.

QF was founded in 1995 by His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, the Father Amir, 
and Her Highness Sheikha Moza bint Nasser, who shared the vision to provide Qatar with quality 
education. Today, QF’s world-class education system offers lifelong learning opportunities  
to community members as young as six months through to doctoral level, enabling graduates  
to thrive in a global environment and contribute to the nation’s development.

QF is also creating a multidisciplinary innovation hub in Qatar, where homegrown researchers  
are working to address local and global challenges. By promoting a culture of lifelong learning  
and fostering social engagement through programs that embody Qatari culture, QF is committed 
to empowering the local community and contributing to a better world for all.
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College of Islamic Studies
The College of Islamic Studies (CIS) provides a unique platform that contributes immensely  
to intellectual debates on Islam in a global context through its academic programs and 
distinguished research division, which include several research centers and clusters. 

The college’s graduate and PhD programs equip students with the training and skills required 
to pursue careers in academia and research, as well as cultural, business, and finance sectors, 
through the specialized tracks that are offered.

With several distinguished research centers, CIS is the home for contemporary Islamic studies  
and offers graduate and postgraduate programs that bring together scholars and thought leaders 
from around the world.

Programs:
`	PhD in Islamic Finance and Economy
`	Master of Arts in Applied Islamic Ethics 
`	Master of Arts in Islamic Studies
`	Master of Arts in Islam and Global Affairs
`	Master of Science in Islamic Art, Architecture and Urbanism
`	Master of Science in Islamic Finance
 
Research Centers:
`	Center for Islamic Economics and Finance (CIEF): 

https://www.hbku.edu.qa/en/cis/center/cief
`	Center for Islamic Legislation and Ethics (CILE): 

https://cilecenter.org 
`	Muhammad Bin Hamad Al Thani Center for Muslim Contribution to Civilization (CMCC):  

https://www.hbku.edu.qa/en/cis/center/cmcc 
`	Al-Qaradawi Center for Islamic Moderation and Renewal (QCIMR):   

https://www.hbku.edu.qa/en/cis/center/qcimr 
 
Contacts: 
Eiman Hassan 
Academic Advisor  
eihassan@hbku.edu.qa
4454 6596

Al Anood Al-Mohannadi 
Student Affairs and Government Services 
aaalmohannadi@hbku.edu.qa
4454 6557

HBKU ACADEMIC
Colleges 
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HBKU ACADEMIC

The College of Humanities and Social Sciences
The College of Humanities and Social Sciences (CHSS) was established with a vision to enrich 
society in Qatar and across the wider world with transformative educational experiences that 
bridge disciplinary boundaries and offer the academic community opportunities to engage 
in innovative research and collaboration. The college aspires to nurture a diverse body of 
academically grounded and socially responsible global citizens, whose versatility will enable  
them to navigate the complexities of today’s world and become tomorrow’s leaders. 

Programs: 
`	PhD in Humanities and Social Sciences 
`	Master of Arts in Audiovisual Translation
`	Master of Arts in Digital Humanities and Societies
`	Master of Arts in Intercultural Communication
`	Master of Arts in Women, Society and Development
`	Master of Arts in Translation Studies 

CHSS Entities:
`	Middle Eastern Studies Department
`	Translation and Interpreting Studies Department at the Translational and Interpreting Institute
`	Translation and Training Center
`	Language Center 
`	Academic Writing and Research Excellence Center (AWARE)

Contacts: 
Zarqa Parvez 
Academic Advisor  
zparvez@hbku.edu.qa 
4454 0544

Steven Wright 
Associate Dean, Academic Affairs  
stwright@hbku.edu.qa  
4454 0517

Leyla Rustamzade 
Program Coordinator 
lrustamzade@hbku.edu.qa  
4454 0504
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The College of Science and Engineering
The College of Science and Engineering (CSE) offers programs in the fields of science, engineering 
and technology aimed at serving societal needs, with a focus on an integrated multi-disciplinary 
curriculum and research in science and engineering.

Each program involves  collaboration, either with partners at the university – utilizing the skills 
of expert scientists from HBKU’s prestigious research institutes – or by working with external 
academic and industrial partners.

Programs:
`	PhD in Computer Science and Engineering
`	PhD in Logistics and Supply Chain Management
`	PhD in Sustainable Energy
`	PhD in Sustainable Environment
`	Master of Data Analytics in Health Management 
`	Master of Information Systems in Health Management 
`	Master of Science in Cybersecurity
`	Master of Science in Data Science and Engineering
`	Master of Science in Logistics and Supply Chain Management
`	Master of Science in Sport and Entertainment Management
`	Master of Science in Sustainable Energy
`	Master of Science in Sustainable Environment
`	Bachelor of Science in Computer Engineering
`	Executive Master in Energy and Resources
 
Divisions:
`	Division of Information and Computing Technology:
`	Division of Sustainable Development
`	Division of Life Sciences

Contacts:
Dr. Amine Bermak 
Associate Dean 
4454 0439 

Dr. Hamish R. Mackey 
Program Coordinator, Student Affairs 
4454 5665
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The College of Law
The College of Law (CL) is a premier  provider of legal education in the Middle East with  
an international reputation for quality and innovation in teaching and research.

Situated in Qatar, a global crossroad of culture, business, and geopolitics, CL is in the heart  
of a region that requires skilled leaders to manage multi-faceted relationships spanning  
different legal systems. CL addresses this need by training graduate students from a range  
of disciplines in the skills needed to understand the diverse legal systems – civil, common,  
and Shari’a – that inform Qatari law and that govern complex events and transactions, both  
in the region and throughout the globe.

 
Programs:
`	Doctor of Juridical Science (SJD)
`	Juris Doctor (JD)
`	LLM in International Law and Foreign Affairs 
`	LLM in International Economic and Business Law 

Contacts:
Susan L. Karamanian 
Dean
skaramanian@hbku.edu.qa
4454 1949
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The College of Health and Life Sciences
The College of Health and Life Sciences (CHLS) provides essential educational and research 
training to future leaders in the fields of biomedical sciences, genomics, precision medicine, and 
exercise science. The college embodies a multidisciplinary learning approach to research and 
discovery, and aims to become a dedicated hub of knowledge-sharing in the area of health and 
life sciences. Its programs integrate scientific expertise by combining a seasoned collective of 
research partners within the university with esteemed external clinical and health science partners.

Programs: 
`	PhD in Biological and Biomedical Sciences
`	PhD in Genomics and Precision Medicine
`	Master of Science in Biological and Biomedical Sciences
`	Master of Science in Exercise Science
`	Master of Science in Genomics and Precision Medicine

Research Divisions:
`	Biological and Biomedical Sciences
`	Genomics and Translational Bioinformatics
`	Exercise Science, Kinesiology and Physical Therapy

Contacts:
Dr. Edward Stuenkel 
Founding Dean
estuenkel@hbku.edu.qa
44541944

Mallika Jaiswal 
Executive Assistant
mjaiswal@hbku.edu.qa
4454 6073
 
Dr. Henning Horn,  
Program Coordinator and Assistant Professor
hhorn@hbku.edu.qa
4454 5678
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The College of Public Policy
The College of Public Policy (CPP) is the newest college at HBKU and reflects the priority  
that the university places on supporting and contributing to effective policy development  
and implementation for the Qatar National Vision 2030.

Programs: 
`	Master of Public Policy 

The Master of Public Policy (MPP) features a distinctive combination of interdisciplinarity,  
strong ethical foundations, entrepreneurship in public management, and innovation in policy 
making and design. The program builds on the four pillars of public policy: politics, economics, 
public management ethics, and research methodology. It is designed to integrate analysis, 
research, and practical application of knowledge, from an interdisciplinary perspective. 
 
Other distinctive features include a strong focus on ethics in program design, and on real- 
world experiences. The specializations in social policy, and in energy and the environment,  
will complement and deepen the core training, and encourage students to work with clients  
in addressing current policy problems.

Contact:
Dr. Leslie A. Pal
Founding Dean
lepal@hbku.edu.qa
4454 2312

Dr. Andreas Rechkemmer 
Coordinator, Public Policy Program
ARechkemmer@hbku.edu.qa

Amal Hassan
Business Support Officer
amahassan@hbku.edu.qa
4454 8143



14

HBKU ACADEMIC

Library 

HBKU’s library network comprises the Main Library, located at Minaretein (College of Islamic 
Studies building), and the College of Humanities and Social Sciences Library, at Penrose House 
(LAS building). The libraries aim to serve the knowledge and research needs of the HBKU 
community and provide faculty, researchers, and students with an enriching academic experience.

The two libraries are home to an extensive range of academic resources in print and digital 
format – including journals, textbooks, and dissertations covering the disciplines of law, religion, 
economics, humanities, science, engineering, and more. 

These resources can be accessed physically by visiting the libraries’ welcoming modern premises 
or by exploring their advanced online portals.

In addition, the libraries offer facilities and services to support a range of academic and research 
activities, including computer work areas, group study areas, and a library literacy program. 
 
For more information, please visit our page: https://www.hbku.edu.qa/en/hbku-library
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Overview 

Research is the cornerstone of Hamad Bin Khalifa University’s commitment to building human 
capacity through interdisciplinary education and innovation that supports Qatar’s journey towards 
sustainable growth. The university’s students, faculty, and researchers work within an ecosystem 
that addresses challenges of national priority and contributes to outcomes with a tangible impact 
on society. Collectively, they are achieving breakthroughs across a number of fields, including 
biomedical science, genomics and precision medicine, data science, and sustainable energy. 

At each of the six colleges, students work under the guidance of faculty to conduct applied 
research that results in practical solutions and the creation of innovations. HBKU’s interdisciplinary 
research and education environment is distinguished by a unique synergy among the colleges, 
students, and research institutes.  

HBKU carries out research activities in all its colleges:
`	College of Islamic Studies
`	College of Humanities and Social Sciences
`	College of Science and Engineering
`	College of Law
`	College of Life and Health Sciences
`	College of Public Policy

HBKU Research Institutes

HBKU is home to three national research institutes that are at the forefront of efforts to develop 
novel solutions to grand challenges facing Qatar and the region:

Qatar Environment and Energy Research Institute (QEERI) is tasked with supporting Qatar in 
addressing its grand challenges related to energy, water and environment. For more information, 
please visit our page: qeeri.hbku.edu.qa

Qatar Biomedical Research Institute (QBRI) is a pioneering national research institute that aims 
to improve and transform healthcare through innovation in prevention, diagnosis, and treatment 
of diseases affecting the Qatari population and the region. For more information, please visit our 
page: qbri.hbku.edu.qa

Qatar Computing Research Institute (QCRI) was established in 2010 to build Qatar’s innovation 
and technology capacity. It is focused on tackling large-scale computing challenges that address 
national priorities for growth and development. For more information, please visit our page:  
qcri.hbku.edu.qa

RESEARCH AT HBKU
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RESEARCH AT HBKU

Sponsored Research Office

The Sponsored Research Office (SRO) at HBKU contributes to the university’s academic and 
research mission through the provision of pre and post award management for all sponsored 
research projects. The SRO has primary responsibility for ensuring HBKU’s compliance with the 
terms and conditions of funding agreements, for negotiating award and sub award agreements, 
and ensuring compliance with applicable research policies. 

Research Opportunities for Students

The major funding agency is Qatar National Research Fund (QNRF), which offers the following 
funding opportunities for students and postdoctoral fellows. Additional information can be found 
on QNRF’s website: www.qnrf.org.
 
Undergraduate Research Experience Program (UREP):
For more information, please visit: https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Capacity-Building-and-
Development-Programs/Undergraduate-Research-Experience-Program-UREP
 
Graduate Sponsorship Research Award (GSRA): 
For more information, please visit: https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Capacity-Building-and-
Development-Programs/Qatar-Research-Leadership-Program-QRLP/Graduate-Sponsorship-
Research-Award-GSRA
 
Postdoctoral Research Award (PDRA):
For more information, please visit: https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Capacity-Building-and-
Development-Programs/Qatar-Research-Leadership-Program-QRLP/Postdoctoral-Research-Award-
PDRA
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RESEARCH AT HBKU

Innovation Center

HBKU Innovation Center is a pioneering initiative that is designed to foster entrepreneurship  
and creativity.

The hub aims to:
`	Serve as a platform for connecting and sharing ideas, people, resources, and expertise.
`	Bring together members of the community and leaders in startup ecosystems.
`	Assist local businesses and industries in developing an inventive focus and connect startup 

teams with potential investment opportunities.

Idea Challenges
`	Sustainable Manufacturing
`	Sports Industry
`	Innovative Teaching Tools and Techniques
`	Food Security
`	Humanities, Social Science and Societies
`	Water, Energy and the Environment
`	Cybersecurity
`	eHealth and Personalized Medicine
`	ICT Solutions
`	Supply Chain Management
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Education City 

Education City, the flagship initiative of QF, is a unique model of academic excellence  
that is pioneering a new approach to multidisciplinary education. 

Located in Doha, Qatar, and spanning 12 square kilometers, it houses branch campuses  
of some of the world’s leading academic institutions, along with a homegrown university,  
schools, research centers and a state-of-the-art science and technology park, cultural  
institutions, and community facilities.
 
The universities based at Education City are:
`	Carnegie Mellon University in Qatar
`	Georgetown University in Qatar
`	Hamad Bin Khalifa University
`	HEC Paris in Qatar
`	Northwestern University in Qatar
`	Texas A&M University at Qatar
`	UCL Qatar
`	Virginia Commonwealth University School of the Arts in Qatar
`	Weill Cornell Medicine – Qatar

Know Your Way Around

Visit our website: https://www.hbku.edu.qa/en/getting-around

HBKU CAMPUS
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HBKU CAMPUS

Student Lounge at CIS

The Student Lounge, which is located on the Ground Floor-A.006 at Minaretein (College of Islamic 
Studies building), is a great space for students to spend their free time, work on projects, and 
socialize with each other. Students can also de-stress with a quick game at the foosball and billiard 
tables installed in the lounge.
 
Students may reserve the lounge for small gatherings or events, in compliance with the terms 
and conditions stated below:
 
Student Lounge Reservation Terms and Conditions:
`	To reserve the lounge, students must submit the ‘Student Lounge Reservation Form’ to Bader 

Al Muftah in an email at baalmuftah@hbku.edu.qa , with the subject line ‘Student Lounge 
Reservation’ at least 10 business days prior to the event.

`	Lounge reservation is available only to current HBKU students.
`	Food and beverages can be served and use of a background sound system is allowed provided  

it does not disturb activities in the nearby offices, classrooms, and events.
`	A catering request may be included if the student belongs to one of the Student Life Clubs/Sports 

Teams. Keep in mind that catering should be requested 20 business days prior to the event.
`	It is the requester’s responsibility to ensure the lounge is kept clean and tidy.
`	It is the requester’s responsibility to ensure the safety of attendees as well as prevent any 

damage that might occur. In case an inspection reveals damage to the lounge during the event, 
the requester will assume full responsibility for the costs incurred.

For further details, contact: student.engagement@hbku.edu.qa

Student Lounge Reservation Form 
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/student_lounge_reservation_form_en.pdf
 

Housing

For more information, please visit our page:
https://www.qf.org.qa/education/student-housing

QF Primary Health Care Center

QF PHCC provides free medical and dental care to QF employees and their families (QF/HBKU  
ID is required). The clinic is located in Al Multaqa (Education City Student Center) with dedicated 
clinic parking. There is a prescription dispensary within the clinic and a small pharmacy inside  
Al Multaqa as well (Kulud Pharmacy).
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Engagement Services 

Student Representative Council (SRC):
Serves as a two-way communication channel between staff and students, bringing 
information to the attention of staff. The SRC provides HBKU students with a voice to express 
ideas, suggestions, concerns, needs, requests, or issues. Additionally, the SRC creates events 
tailored to and based on students’ interests. Members of HBKU SRC are elected by the Deans 
of their respective colleges.

Clubs:
In addition to creating a bridge between students, student organizations allow for a holistic 
university experience that includes extracurricular activities. Seeing as the majority of our 
HBKU students are postgraduates, student organizations give them a chance to develop their 
leadership skills as well as their interests away from work or classroom environment.

Sports:
The Sports Section at HBKU aims to enhance students’ general well-being and encourage 
healthy lifestyles through sports and other activities. Participation is open to all HBKU 
students with knowledge of the various sports.

Student Life Awards:
Student Life Awards are a non-academic award, held annually. The awards aim to recognize 
exceptional students who have made noteworthy contributions to the university outside  
of academia. Awardees are evaluated for their informal learning through participation in  
co-curricular activities, involvement in the arts, community service, community engagement, 
student leadership, competitions (non-sports), and sports accomplishments.

Competitions:
Three Minute Thesis (3MT) is a contest open to masters’ and doctoral students, launched  
by the University of Queensland, Australia, and brought to HBKU by HBKU Student Affairs.  
The 3MT competition requires competitors to deliver a succinct overview of their thesis to  
a non-specialist audience, in three minutes or less. Competitors are required to present their 
research using a single static slide. A panel of three judges assess competitors based on 
comprehension, content, engagement, and communication.

Cultural Events:
HBKU hosts several cultural events throughout the year to enrich students’ experiences and 
exposure to other cultures. Some of the events include the Bazaar, Qatar National Day, Turkey 
Day, and Kuwaiti Day.

HBKU STUDENT AFFAIRS
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HBKU STUDENT AFFAIRS

Academic Writing Support:
Students benefit from writing support services to review their academic works before  
submissions with writing specialists.

Counselling and Health Insurance:
Professional counselling to support mental well-being is available to students when needed. 
Students can schedule appointments with an assigned psychiatrist to discuss their concerns  
and issues. Students can also apply for health insurance upon their enrollment in the University. 

For more information on engagement services, please contact: student.engagement@hbku.edu.qa

Career Services

Student Employment: 
Aims at providing part-time job opportunities for students to enhance and enrich their work 
experience with financial remuneration in return. Students should visit https://dev-students-
employment.pantheonsite.io/  to view and apply to all job opportunities.

Internships: 
The office offers various internships at Education City and other local and international  
companies and organizations (upon request and availability).

Community Classes: 
The office organizes several community classes, to stimulate the minds of participants,  
teach new skills, and help participants stay active.

CV clinic: 
Students can have their resumes checked and reviewed by an experienced team  
of professional advisors.
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Alumni

Services:
Alumni can utilize facilities such as the QF Recreation Center, and regularly share  
job opportunities and internships.

Association:
All HBKU graduates can join the HBKU Alumni Association. Please visit alumni.hbku.edu.qa  
for more information.

Portal: 
Allows alumni to communicate with one another, by accessing the QF Portal to connect  
with other branch campuses’ alumni within Education City.

Contact:
For more information on the above services, please contact the office via email  
(cosr@hbku.edu.qa)

Hawiyati Card and Vehicle Access Tags (VAT): 
Hawiyati Cardholders can earn exclusive discounts and offers. To view the list of shops  
and vendors, students can access Maktabi >Services >Privilege Program: 
https://portal.qf.org.qa/Lists/Supplier%20Privilege%20Program/ByCategory.aspx 
 
Students residing in campus housing and students accessing QF campus premises  
after 9pm are required to obtain a VAT to be granted entry. For more information,  
contact (registration@hbku.edu.qa)

For more information: studentaffairs.hbku.edu.qa
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About Us 

The Registrar’s Office is part of the Office of the Provost, and provides students, faculty, 
advisors, and administrators with services pertaining to registration, scheduling courses, 
maintenance of the university catalogue and management of student records as well as 
issuing official student documents. The Registrar’s Office provides these instructions every 
semester to cover the updates and new instructions for the registration process.

Director of Enrollment and Registration
Mourad H. Hmida  MHmida@hbku.edu.qa

Registrar
Arwa S. Ibnouf aibnouf@hbku.edu.qa 

Registration 
Hanan Almalki halmalki@hbku.edu.qa
Fatema Al Manaai falmanaai@hbku.edu.qa

Student Records
Fatma Ammari fammari@hbku.edu.qa
Nijas Valiyandy nivaliyandy@hbku.edu.qa

Catalogue and Scheduling
Faizal Shajin Hassan fhassan@hbku.edu.qa

General Office Contact
Email: Registration@hbku.edu.qa
 Records@hbku.edu.qa
Telephone: 4454 0367

How to Find Us

Ground Floor, Minaretein (College of Islamic Studies building), Education City

REGISTRAR’S OFFICE



24

REGISTRAR’S OFFICE

What Do We Do?

Our office is here to help you manage your academic career by providing various  
services such as:
`	Course Registration
`	Managing Your Academic Records
`	Issuing Verification Letters
`	Issuing Transcripts
`	Managing the Academic Calendar
`	Managing the Academic Policies

Below are details about the services we provide:

Course Registration
All students must seek their Academic Advisor or Program Coordinator’s input and assistance 
in the selection of courses. The Academic Advisor or Program Coordinator assists students in 
planning and scheduling an academic program that meets each student’s educational aims and 
in monitoring students’ progress towards their degree objectives. Students must meet with their 
academic advisor every semester prior to registration and at least once during each academic  
year to evaluate progress towards the degree.

The link below demonstrates how to register for courses: 
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/ssb_instruction_-_student_en_1.pdf

Requesting Official Documents 
The HBKU Registrar’s Office provides students with official documentation related to their 
enrolment and status at the university. To request any official documents from the Registrar’s 
Office such as enrollment letters, transcripts, and graduation statements, you will need to make 
the request through the link below, which is available on our official website. It will take two  
to four working days to issue your request.
 
https://hbku.wufoo.com/forms/z1nyqlt0wtzfk3/
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Important Things to Remember

As you navigate through college life, it is important to know and understand the academic policies 
that govern your studies. These policies are set in place to guide students through the academic 
functioning of HBKU.

The policies are published in detail online but below are some important points you must  
be aware of:

Study Load
This establishes minimum and maximum permissible academic load limits and its effect  
on graduate scholarship.

Undergraduate students:
`	The minimum load for a full-time undergraduate student is 12 credit hours in a regular semester. 
`	Students enrolled in fewer credit hours than those required for a full-time designation are 

classified as part-time.
`	The maximum load for an undergraduate student is typically 18 hours in a regular semester and 

nine credit hours in the summer semester. The College Dean, based on the endorsement of the 
academic advisor, may permit students with a CGPA of 3.0 or higher to register for an overload.

`	Any student who, due to extenuating circumstances, needs to drop below the minimum course 
load allowed, will require approval in writing from the College Dean. 
 
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_load_classification-2018.pdf

Graduate students:
`	The full-time load for graduate students in a regular academic semester is nine credit hours.
`	Doctoral degree (PhD) programs at HBKU require full-time enrollment. Doctoral students not 

meeting the full-time load requirement may withdraw from a semester. 
`	A graduate student is permitted to enroll in a maximum load of 12 credit hours per semester. 
`	The maximum course load for graduate students during the summer is six credit hours.
`	A graduate student on academic probation is permitted to carry a maximum load of six credit 

hours and this will be considered full-time.
`	For the purpose of graduate scholarships, students are considered full-time if they enroll  

for nine graduate credit hours per semester or 18 credit hours per academic year. 
 
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_load_classification-2018.pdf
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Adding and Dropping Courses
Students shall register for courses during the period announced by the Registrar in the official 
university calendar. Students may change their academic course schedule during the first two 
weeks of each semester or term. A student must maintain full-time status unless granted special 
permission in writing by the Academic Advisor and the Dean of the College.

Attendance Policy
Attendance records start on the first day of class and end by the last week of class. All students 
are expected to attend all classes. Students are responsible for notifying the instructor ahead  
of time, when possible, of absences that might be excused by the instructor, such as in the case  
of a severe medical condition, a family emergency, or other authorized university activities. 
Students exceeding the absence limit will receive a fail grade.

Undergraduate Student Attendance Policy
`	Attendance on the first day of classes is mandatory for all registered courses.  

Students who do not attend the first class of a course may be removed from that course. 
`	A student should not miss more than 15% of classes during a semester without  

a documented excuse. 
`	A student should not miss more than 25% of classes during a semester with prior permission 

from the instructor or with a documented excuse.
`	Students exceeding the excused absence limit may be allowed to withdraw from the semester 

with the approval of the Dean. These students will not be exempt from the late withdrawal fees.   
 
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_attendance-2018.pdf

Graduate Student Attendance Policy
`	The instructor must establish the attendance policy for each respective graduate course.
`	The instructor’s attendance policy must be specified in the course syllabus and must be 

communicated in the first class meeting of the semester.
`	Students exceeding the excused absence limit may be allowed to withdraw from the semester 

with the approval of the Dean. These students will not be exempt from the late withdrawal fees. 
 
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_attendance-2018.pdf
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Grade Appeal Process
To challenge a grade for an academic course, students must:
`	Contact the course instructor. If the instructor concurs with the student’s claims, he/she will 

submit a grade change request to the Dean. In turn, the Dean will submit the grade change  
to the Registrar. The Registrar will notify the student of the change.

`	If a resolution cannot be reached with the course instructor, the student may appeal to the 
appropriate College Dean. Appeal forms can be obtained from the Registrar’s Office.

`	The deadline to submit a grade appeal petition to the Dean is within 30 days from the end  
of the semester in which the grade was recorded. Whether or not the student has graduated  
has no bearing.

`	If the student is not satisfied with the Dean’s decision, he/she can appeal to the Provost,  
who shall have the final decision on the matter. The Provost may form an ad hoc committee  
to review and recommend a decision.

 
Undergraduate Student Appeal Policy
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_grading-2018.pdf

Graduate Student Appeal Policy
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_grading-2018.pdf

Withdrawal Policy
Leave of absence: Students may request to suspend their studies for a justifiable reason within  
the add and drop period. Students with approved leave periods are classified as “active” students.

To withdraw from a course:
`	Subsequent to the add/drop deadline, students may withdraw from a course before the final 

deadline to withdraw from courses as indicated in the university’s academic calendar.   
`	A grade of “W” shall be assigned and will appear on the transcript for courses from which  

the student has withdrawn within the announced withdrawal period.
`	The student must still maintain a full-time status unless granted special approval in writing  

by the Dean of their respective college. 
`	Withdrawal may not be permitted after the announced deadline.  
`	Students who stop attending courses and have not formally applied to withdraw from  

the course (s) shall receive a grade of “F” for the courses.
 
To withdraw from a semester:
`	A student who seeks to withdraw from a semester must secure the College Dean’s approval. 

Students who stop attending classes without formal approval to withdraw from a semester  
will be assigned a grade of “F” for all courses, which could establish grounds to academically  
dismiss a student.  

`	Withdrawal from a semester disqualifies a student from scholarships or financial aid.  
`	Students must register in the following regular semester.  
`	Students may be academically dismissed if they extend their leave beyond the approved period.  
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To withdraw from the university: 
`	A student who seeks to withdraw from the university with the intention to return, must  

secure the College Dean’s approval. Failure to secure the College Dean’s approval may  
result in academic dismissal.   

`	Students who withdraw from the university are not qualified to maintain scholarships  
or financial aid.

Undergraduate Student Withdrawal Policy: 
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_student_withdrawal_and_leave_
policy-2018.pdf

Graduate Student Withdrawal Policy: 
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_withdrawal_and_leave-2018.pdf

Holds 
Administrative and/or academic holds may be imposed on students to prevent registration, 
graduation, application, etc. if administrative or academic requirements have not been fulfilled prior 
to the registration period. Administrative and academic holds may include but are not limited to:
`	Outstanding financial dues 
`	Incomplete admission requirements
`	Failure to process readmission papers on time
`	Failure to meet college and program specific requirements
`	Academic dismissal

All undergraduate students will have a registration hold placed on their record, which  
will only be cleared once they have met with their Academic Advisor.
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/student_registration-2018.pdf

Non-Degree Students 
All academic policies that govern regular students are applicable to non-degree students, except 
in certain cases mentioned in the policy. Visiting students must submit the required documents 
mentioned in the policy.
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/non-degree_student_policy-2018.pdf

Repeated Course
Graduate students are permitted to repeat courses with a grade of “B-” or below. Students are 
allowed to repeat a particular course only one time and the grades earned in the second attempt 
shall count towards the calculation of a CGPA. A symbol of “E” to the right of the first attempted 
course will be placed, indicating that the grade and earned hours are excluded from the CGPA.  
A symbol of “I” to the right of the second attempted course will be placed, indicating that the grade 
and earned hours are included in the CGPA.
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Transfer Credit
Credits earned at a recognized educational institution prior to the admitted program at HBKU may 
be eligible to be transferred. A maximum number of six credits may be transferred as graduate 
credits and no more than 50% of the total credits for the program completion are allowed to 
be transferred as undergraduate credits. Courses graded on a non-standard basis cannot be 
transferred. Only courses with a grade of “B” or higher can be transferred as graduate and “C”  
or higher can be transferred as undergraduate credits. Transferred courses will be given a grade  
of “TC” and will not affect CGPA calculations at HBKU.

Degree Requirement
Undergraduate students: Students must complete all certificate program courses as outlined in 
the study plan to earn their certificate. For a complete list of undergraduate degree requirements:
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_degree_requirement-2018.pdf

Graduate: Students must complete all certificate program courses as outlined in the study plan 
to earn their certificate. Grades lower than a “B” are normally considered to be an unacceptable 
measure of progress towards graduate degree objectives. A grade of “C+” is considered the 
minimum passing grade for a graduate course. A grade less than a “C+” shall be reported as 
“F”. No graduate student can graduate with a CGPA below 3.0. Academic advisors should take 
immediate remedial action for students whose CGPA has dropped below 3.0.
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_degree_requirement-2018.pdf

Accreditation

HBKU and all its programs has been recognized by the Ministry of Education and Higher  
Education in Qatar. 
https://www.edu.gov.qa/en/Pages/higheredudefault.aspx?ItemID=58

The student can request an educational certificate equivalency of their official documents from 
the Ministry of Education and Higher Education (Certificates Equivalency section), the Equivalence 
Office, and they can also document them at the Ministry of Foreign Affairs.
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Grading Scale

All courses attempted are recorded on the transcript and used in the CGPA calculation. CGPA is 
computed by taking the total grade points divided by the attempted hours. AU, TR, and W grades 
are not included in the CGPA calculation.

Undergraduate Grading Scale Graduate Grading Scale
Grade Description Grade Points Grade Description Grade Points

A Excellent 4.00
A- 3.67
B+ Very Good 3.33
B 3.00
B- Pass 2.67
C+ 2.33
F Fail 0.00

A Excellent 4.00
A- 3.67
B+ Very Good 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ Good 2.33
C 2.00
C- Pass/marginal pass 1.67
D+ 1.33
D 1.00
D- 0.67
F Fail 0.00

Notations and Abbreviations
P Pass “P” is assigned to a student who successfully meets the requirements  

of a pass-or-fail course.
NP No Pass or Fail
IP In Progress - “IP” is used to designate an incomplete grade and exclusively used  

for Dissertation Hours, Thesis Hours.
NC No Credit - A grade of “NC” is assigned to non-credit courses when the coursework  

has been satisfactorily completed.
AU Audit - “AU” is assigned upon satisfactory completion of an audit course.
I Incomplete - “I” grade is temporary and may be given only at the end of a course  

when students cannot complete required work because of severe hardship beyond  
their control. 

W Withdraw - “W” is assigned when a student withdraws from a course subsequent  
to the add/drop deadline and before the final deadline to withdraw from courses,  
as indicated in the university’s academic calendar.

N “N” is assigned by the Registrar’s Office when an instructor fails to assign a grade  
for a course.

TC Transfer Credit - “TC” is assigned to credits transferred from outside HBKU  
as per the applicable credit transfer policy. 

F Failed - “F” will be assigned to courses that a student failed to attend or formally withdraw 
from within the prescribed time as announced by the Office of the Registrar.

 
Incomplete Grade: Student is not able to register in the same course in different semesters,  
which he/she still has in the IP grade in the previous course.
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Academic Standing

The academic progress status of a student, which indicates accumulated academic performance, 
can be one of three academic standings: Good Standing, Probation, Academic Dismissal.
The Office of the Registrar evaluates the academic standing at the end of the regular semesters 
(fall and spring). The academic standing results for the summer will be reported in the fall  
semester evaluation.

Undergraduate Student Academic Standing Policy (Probation and Dismissal)
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/undergraduate_probation_and_dismissal_
policy-2018_.pdf

Graduate Student Academic Standing Policy (Probation and Dismissal)
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/graduate_probation_and_dismissal-2018.pdf

Academic Honor

Undergraduate students may qualify to graduate Summa Cum Laude by holding a final grade  
point average of 3.90 or above, Magna Cum Laude with a grade point average of 3.70 through  
3.89, and Cum Laude with a grade point average of 3.50 through 3.69.

Dean’s List:
An annual published record of undergraduate students who achieve a CGPA of 3.5 or higher 
in the academic year preceding the announcement of the list. 

President’s List:
An annual published record of undergraduate students who achieve a CGPA of 3.75 or higher  
in the academic year preceding the announcement of the list.
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HBKU Academic Honesty and Code of Honor

The academic honor code is a set of statements articulating ideals and ethical principles that 
students, faculty, and staff must adhere to in order to create an atmosphere of trust and respect 
within the academic community. The honor code includes a set of rules addressing issues 
related to cheating, fabrication, falsification of results, plagiarism, collusion, misrepresentation, 
etc. Students at HBKU must be responsible for making themselves aware of and following the 
university policies and regulations. 

As responsible, mature adults and members of the HBKU community, students are responsible 
for their conduct and are expected to adhere to a high level of integrity and responsibility. Student 
behavior and conduct must be driven by the principles of honesty, integrity, and the highest ethical 
standards. Students must follow all academic regulations governing student behavior on-campus 
and on campus-sponsored housing. When a violation of the Code of Honor occurs, it will be 
handled in a manner to educate students to be responsible members of the community. Violations 
will be handled in a manner that guides students to develop high personal ethical responsibility.  
A fair process is established in which an appeal can be requested. The aim of the appeals process 
is to achieve fairness and unbiased decisions. Students’ academic integrity and good behavioral 
conduct is essential to a positive learning environment and is crucial to our educational endeavors. 
All students, faculty, and staff are expected to follow the code of academic behavior outlined in the 
following sections.

Academic Malpractices and Misconduct
Plagiarism 
As the MLA Handbook states, plagiarism is “using another person’s ideas, information,  
or expressions without acknowledging that person’s work.” It does not matter whether  
a student does this intentionally or unintentionally. It is always “intellectual theft”.

Cheating  
Cheating is a general type of malpractice whereby a student engages in dishonest action 
in completing the work of a course.

Collusion  
Collusion is any attempt to conceal other students’ work or input to collaborative assignment,  
or allowing others to copy their work and submit it as their own.

Fabrication or falsification of results 
Fabrication is the intentional act of making up results or data and reporting them. Falsification 
is the intentional act of manipulating research materials, data, equipment, or processes. It also 
involves changing or omitting/suppressing data or results intentionally without clarification  
and scientific or statistical justification.

Other Areas of Malpractice or Violation of Honor Standards 
Abuse/threatening behavior, computer security violations, intellectual property violation, criminal 
violation on campus, other university properties or at any university activity, disciplinary sanctions 
violations, disorderly conduct on university property, failure to comply with instructions, providing 
false information, tampering with fire equipment, forging, fraudulent business dealings on campus 
or elsewhere, illegal substances, disruption of authorized activities on campus, policy violations, 
solicitation, theft, unauthorized entry or use, sexual harassment, possession of weapons. 
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Academic Disciplinary Actions and Procedure 
Academic Disciplinary Actions refer to penalties or sanctions imposed for violation of academic 
regulations including plagiarism, academic malpractice, violation of honor standards as defined  
in the previous sections, or other behavior judged as inappropriate academic conduct. It should  
be noted that there shall be no statute of limitations that impedes faculty from taking action upon 
the discovery of such violations by a student.

Jurisdiction
Violations involving academic misconduct are within the jurisdiction of faculty members, program 
coordinators, the Dean of the College, and the Provost. All violation cases must be transferred to 
the Office of the Provost for recording and to determine appropriate action in consultation with the 
Disciplinary Committee and/or other parties as appropriate to the violation case. 

Disciplinary Action Procedure for Academic Misconduct 
Violation of academic regulations shall be considered as confidential. The following procedure 
shall be followed when a faculty member reasonably suspects that a student under the faculty 
member’s supervision has violated the Code of Honor.

Disciplinary Action Procedure for Non-Academic Misconduct 
Members of the HBKU community may file to the College Dean or the Office of the Provost  
a charge of misconduct against a student within three days of the occurrence of the incident. 
Students will be notified of the alleged charges to prepare a response. The Dean or the Provost 
shall make a determination if the Code of Honor has been violated and if the alleged charge  
is to be investigated by the Disciplinary Committee. 

Possible Penalties and Disciplinary Actions 
The disciplinary actions taken for cases of academic malpractice will vary depending  
on the nature of the case and the standing of the student. 

Disciplinary Committee 
The role of the Disciplinary Committee is to conduct reviews of the academic and non-academic 
disciplinary actions and appeals as well as final grade reviews and appeals and to also conduct 
hearing sessions in case of academic dishonesty appeals and disputes.
https://www.hbku.edu.qa/sites/default/files/code_of_honor-2018.pdf

Important note:
`	Make sure you read the ‘Academic Policies and ‘Student Handbook’.
`	Make sure you communicate with your professors/advisors to help you determine  

which classes to take.
`	Register for classes only when you are sure that you will enroll. Once you register,  

you will be liable for any consequent academic and/or financial obligations.
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A suite of technology services provides:
`	Utilizing smart technologies aligning with academic and scientific needs.
`	Practical and real-world exposure to technologies that students and researchers  

will come across in their careers.
`	Opportunities for active and interactive learning and research.
`	Efficient access to educational and research service at the university.
`	Bring technology into the core learning and research processes.
`	Facilitates the learning process - both inside and outside of the classroom. 
`	Effective and efficient delivery of support services to students, faculty, researchers, and staff.
`	Timely feedback to students, while accommodating their diverse learning styles.

HBKU Academic Systems

Student Information Systems
BANNER provides students access to admissions and registration information, billing,  
and academic records. BANNER can be accessed through the below URL: 
https://myhbku.hbku.edu.qa/ssomanager/c/SSB

Learning Management Systems
Learning Management Systems (LMS) is a way to simplify learning by connecting all the digital 
tools in one place. LMS provides students access to course assignments, quizzes, shared course 
materials, group communication, etc. LMS can be accessed through the below URL: 
https://lms.hbku.edu.qa

Email
Throughout their academic career, students will have a dedicated email to communicate  
with their instructors. Log in by accessing the below URL:  
https://mail.hbku.edu.qa

HBKU IT SERVICES
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How to Connect to Wi-Fi in HBKU

Students will be able to connect to Wi-Fi using their email login credentials anywhere  
on the HBKU campus.

Students can connect to any number of devices (smartphones, tablets, laptops, etc.)  
using the same login credentials.

Virtual Desktop Infrastructure
The virtual desktop can be accessed from any device, students can use their virtual desktop  
on their own smartphones, laptops, or other devices
https://vdi.hbku.edu.qa

WebEx – Collaboration Video conferencing
The university Technology services provide each student with the license to a high-end operation 
and video conferencing system. To access the system through Cisco Webex, please visit 
https://hbku.webex.com

E-Library
E-Library service provides students with credentials to access online databases and search  
the library catalogue (OPAC – Online Public Access Catalogue)

E-Library provides access to HBKU Library and QNL databases to navigate book collections, 
subscribed databases, and library e-resources. E-Library can be accessed through the following 
URL: https://www.hbku.edu.qa/en/hbku-library 

Knowledge Base
HBKU IT Knowledge Base is a database with various courses for students to build their skills. 
Through this system, students can learn the course details and enroll in the one associated  
with their interest. URL: https://kbreg.hbku.edu.qa

HBKU IT Support Contact

Website: UTS.hbku.edu.qa  
Email: hbkuitsupport@hbku.edu.qa 
Phone: 4454 1045


