
 

   Writing Sample  –  نموذج الكتابة األكاديمية

 العربية English التخصص  صيغة امللف 
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 إدارة النزاع والعمل اإلنساني 

Conflict Management 

and Humanitarian 

Action 

“The study of conflict management 

and humanitarian action is 

important for security and stability 

in the Arab world.”  

Discuss this statement with clear 

elaborated arguments to support 

your opinion.  

The essay:  

• May be written in Arabic or 

English 

• Must be between 1000-1200 

words 

Important note: Your Academic 

Writing Sample must be original. 

Special attention must be given to 

proper citation of any sources 

used. Please note that DI does not 

tolerate plagiarism or any other 

form of academic dishonesty. DI 

checks all writing samples for 

plagiarism and reserves the right to 

dismiss any applicant or admitted 

student who commits an academic 

honesty violation. 

"دراسة إدارة النزاع والعمل اإلنساني هو أمر هام لدعم  

 األمن واالستقرار في العالم العربي"

 

ناقش هذه العبارة  مستعينا بالحجج املؤيدة لرأيك، مع  

اإلشارة حيثما أمكن إلى التخصص األكاديمي الذي ترغب  

 ي االلتحاق به. ف

 يجب أن تكتب مقالتك باللغة اإلنجليزية أو العربية.      -

 كلمة      1200-1000يجب أن تتراوح املقالة بين  -

يجب أن تكون املقالة من إنشائك شخصيا مع مراعاة   -

ذكر أية مصادر أو مراجع تستعين بها باالقتباس املباشر  

للدراسات العليا ال  أو غيره، مع العلم بأن معهد الدوحة 

يتهاون في االنتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. وننّوه بأن معهد الدوحة  

يتحّرى جميع املواد املقدمة إليه   ويحتفظ لنفسه بالحق  

في رفض أي طالب أو طالبة في أي مرحلة من مراحل  

 نتحال. القبول والتسجيل يثبت اقترافه لل 
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 الدراسات األمنية النقدية 

Critical Security Studies 

 

“The study of Security Studies - 

broadly defined to include human, 

environmental, national, region 

and international security is 

important for security and stability 

 

ها الواسع الشامل  بمفهوم -"دراسة الدراسات األمنية  

هو   لألمن اإلنساني والبيئي والقومي واإلقليمي والدولي

 أمر هام لدعم األمن واالستقرار في العالم العربي"
 



in the Arab world.”  

Discuss this statement with clear 

elaborated arguments to support 

your opinion.  

The essay:  

• May be written in Arabic or 

English 

• Must be between 1000-1200 

words 

Important note: Your Academic 

Writing Sample must be original. 

Special attention must be given to 

proper citation of any sources 

used. Please note that DI does not 

tolerate plagiarism or any other 

form of academic dishonesty. DI 

checks all writing samples for 

plagiarism and reserves the right to 

dismiss any applicant or admitted 

student who commits an academic 

honesty violation. 

ناقش هذه العبارة  مستعينا بالحجج املؤيدة لرأيك، مع  

اإلشارة حيثما أمكن إلى التخصص األكاديمي الذي ترغب  

 في االلتحاق به. 

 يجب أن تكتب مقالتك باللغة اإلنجليزية أو العربية.      -

          

 كلمة      1200-1000يجب أن تتراوح املقالة بين  -

        

يجب أن تكون املقالة من إنشائك شخصيا مع مراعاة   -

ذكر أية مصادر أو مراجع تستعين بها باالقتباس املباشر  

اسات العليا ال  أو غيره، مع العلم بأن معهد الدوحة للدر 

يتهاون في االنتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. وننّوه بأن معهد الدوحة  

يتحّرى جميع املواد املقدمة إليه   ويحتفظ لنفسه بالحق  

في رفض أي طالب أو طالبة في أي مرحلة من مراحل  

 ال. القبول والتسجيل يثبت اقترافه للنتح
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 حقوق اإلنسان 

Human Rights 

“Human Rights in the Arab world: 

Issues and Institutions.”  

Write a brief analysis by adopting a 

model devoted to human rights 

issues and institutions in an Arab 

country. 

The essay:  

• May be written in Arabic or 

English 

• Must be written in no more than 

1000 words 

Important note: Your Academic 

Writing Sample must be original. 

Special attention must be given to 

proper citation of any sources 

 "حقوق اإلنسان فى الوطن العربي: القضايا واملؤسسات" 

 

، من خلل اعتماد نموذج يكرس  اكتب 
ً
 مختصرا

ً
تحليل

لقضايا حقوق اإلنسان ومؤسساتها فى بلد من البلدان  

 العربية.

 يجب أن تكتب مقالتك باللغة اإلنجليزية أو العربية.      -

 كلمة     1000يجب أن التزيد املقالة عن  -

يجب أن تكون املقالة من إنشائك شخصيا مع مراعاة   -

أو مراجع تستعين بها باالقتباس املباشر   ذكر أية مصادر

أو غيره، مع العلم بأن معهد الدوحة للدراسات العليا ال  

يتهاون في االنتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. وننّوه بأن معهد الدوحة  

يتحّرى جميع املواد املقدمة إليه   ويحتفظ لنفسه بالحق  

رفض أي طالب أو طالبة في أي مرحلة من مراحل  في 

 القبول والتسجيل يثبت اقترافه للنتحال. 



used. Please note that DI does not 

tolerate plagiarism or any other 

form of academic dishonesty. DI 

checks all writing samples for 

plagiarism and reserves the right to 

dismiss any applicant or admitted 

student who commits an academic 

honesty violation. 
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 علم النفس اإلجتماعي 

 علم النفس اإلكلينيكي 

Social Psychology 

Clinical Psychology 

 

Please describe your academic 

interests and the areas you would 

like to Pursue in psychology. 

Discuss your academic background 

and research and field experiences 

and explain how this psychology 

graduate degree will contribute to 

your career goals. 

In 750 to 1000 Word Arabic or 

English for Social Psychology and in 

English only for Clinical Psychology 

 ترغب  التي واملجاالت األكاديمية اهتماماتك وصف يرجى

 األكاديمية  خلفيتك ناقش .النفس علم  في اتباعها في

 ستساهم كيف واشرح امليدانية،  وتجاربك والبحثية

 في تحقيقك ألهدافك النفس في علم العليا الدراسات 

 .املهنية

كلمة باللغة  1000إلى  750تترواح كلمات املقال بين 

العربية أو اإلنجليزية لبرنامج علم النفس اإلجتماعي،  

كتب باللغة اإلنجليزية فقط لبرنامج علم النفس  
ُ
وت

 اإلكلينيكي. 
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 العمل اإلجتماعي 

Social Work 

All applicants for the MSW Degree 

are required to submit along with 

their application a personal 

statement. This statement should 

not exceed three pages, doubled-

space, and a 12-point Time font. 
 

The personal statement captures 

the core of the applicant's story. 

G.P.A., standardized tests, and 

college entrance/readiness exams 

cannot capture important elements 

such as values and moral 

commitment that are necessary for 

professional practice.  It allows the 

applicant's personality and value 

set to shine through; it positions the 

صفحات على األكثر بخط يكتب    3هو متطلب أساس ي من  

 . 12بحجم 

يشكل املقال الشخص ي فرصة للطلب للحديث عن  

مؤهلتهم األكاديمية والشخصية وأسباب اهتمامهم  

بالبرنامج والقيم التي تؤهلهم لدخول مجال الخدمة  

االجتماعية. كما يمكن للطالب أن يبرز شخصيته وتجاربه  

مها من أخطائه في سبيل التألق  والدروس التي تعل

األكاديمي والشخص ي. كما يمكن للطالب ربط اهتمامه  

بالدراسة بالبرنامج بمبادئ وأدبيات معهد الدوحة  

وبأهدافه الخاصة الشخصية واملهنية. يجب على الطالب  

 أن يتناول ما يلي: 

 فهمه لقيمة الخدمة االجتماعية  -

 أسباب التقدم للبرنامج  -

جال الخدمة االجتماعية بما  خبرة الطالب في م -

في ذلك العمل التطوعي والعمل بأجر والتي  



applicant as a storyteller, detailing 

the events, key people, mistakes, 

and lessons learned that led to his 

/her decision to pursue the MSW 

degree. It demonstrates a 

compatibility between the core 

values of the profession and 

mission of Doha Institute, the MSW 

Program, and the personal values 

and moral compass of the 

applicant; and it presents the 

applicant's immediate and future 

social work goals.  The personal 

statement also reflects the 

applicant's degree of commitment 

to the profession, his / her critical 

thinking skills and maturity, the 

applicant's writing and 

organizational skills, and areas of 

potential concern. 

 

In writing a personal statement, 

applicant should discuss: 

 

• Applicant’s understanding 

of the value of the social 

work profession; 

• Applicant's reasons for 

pursuing the MSW degree 

• Applicant's life experience 

with social work 

profession, including paid 

and volunteer work that 

have led him/her to apply 

for the MSW degree 

شجعت الطالب على تقديم طلب القبول  

 بالبرنامج

تحديد الفئات االجتماعية التي يهتم بها الطالب   -

على وجه الخصوص بخدمتها في ظروفها  

الصعبة )مثل: األسرة والطفل، الشباب،  

ضحايا  املدمنين، املهاجرين أو اللجئين، 

 الكوارث، الكبار في السن( 

كيف يمكن للدراسة في هذا املجال تهيئة   -

املتقدمين من الطلب لخدمة الناس كمهنيين في  

 مجال الخدمة االجتماعية 

عناصر القوة واملحدودية ومشاريع التطوير   -

 لدى الطالب 

طموحات الطالب عند العمل في مجال الخدمة  

 االجتماعية بعد التخرج 



• His / her interest in specific 

population group that are 

experiencing life 

challenges he /she would 

like to serve (e.g. families 

and children, youth, 

substance abuse, refugees 

and immigrant, and 

disaster victims; elderly, 

etc.) 

• How an MSW degree will 

better prepare the 

prospective applicant to 

serve people as a 

professional social worker  

• Applicant's strengths, 

limitations, and 

improvement plans 

• Applicant’s aspiration as a 

professional social worker, 

and his / her immediate 

and future goals after 

completing the MSW 

program. 
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Politics and International 

Relations 

العلوم السياسية والعلقات 

 الدولية 

During the 1990s, theorists of 

international cooperation viewed 

the EU as an attractive model for 

regional cooperation which 

emphasizes the economic and 

political advantages of regional 

integration as a framework for 

inter-state cooperation under 

globalization. Has this model lost 

its luster in the aftermath of recent 

crises (Greece; refugees; UK exit 

from the EU)? Does this indicate an 

نات، أعتبر منظرو التعاون الدولي  خلل عقد التسعي

 جاذبا للتعاون اإلقليمي، يؤكد  
ً
االتحاد األوروبي نموذجا

املزايا االقتصادية والسياسية للتكامل اإلقليمي كإطار  

للتعاون بين الدول في ظل العوملة. فهل فقد النموذج  

بريقه بعد األزمات األخيرة )أزمة اليونان، أزمة اللجئين،  

(؟ وهل يدل هذا على خطأ أساس ي في  خروج بريطانيا

نظريات التعاون اإلقليمي؟ أم أن النموذج ما يزال  

؟ 
ً
 واعدا

أجب بالرجوع إلى املراجع األكاديمية املناسبة فيما ال  

 يجب أن يتم تطبيق التالي في املقال:             يزيد على ألف كلمة.

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.              -



essential flaw in theories of 

regional cooperation? Or is there 

still promise in the model?  
 

Answer the question in no more 

than 1000 words using appropriate 

academic references.  
 

The essay: 

- Must be written in Arabic 

- Must be original with careful 

attention to proper citation of 

sources. Please note that DI 

does not tolerate plagiarism or 

any other form of academic 

dishonesty. DI checks all 

writing samples for plagiarism 

and reserves the right to 

dismiss any applicant or 

admitted student who commits 

an academic honesty violation.  

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام   -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة.  

يرجى ملحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع  

االنتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة  

جميع العينات املنتحلة)املسروقة( يتحقق من 

ويحتفظ لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية  

 األكاديمية. 

DOC-DOCX Sociology and 

Anthropology  

علم االجتماع  

 واالنثروبولوجيا

Using your daily observations and 

various readings, write a brief 

analysis in no more than 1000 

words, explaining the most 

important cultural transformations 

in the society where you currently 

live. The analysis may be based on 

the village or quarter in which you 

live, or indeed the society at large.  
 

The essay: 
 

- Must be written in Arabic 

- Must be original with careful 

attention to proper citation of 

sources. Please note that DI 

does not tolerate plagiarism or 

any other form of academic 

من خلل ملحظاتك اليومية وقراءاتك املختلفة، اكتب  

كلمة كحد أقص ى( تشرح /   1000)ي( تحليل مختصرا )

م التحوالت الثقافية الجارية في املجتمع  تشرحين فيه أه 

الذي تقيم / تقيمين فيه حاليا. يمكن لحيز املشاهدة أن  

والحي الذي تعيش / تعيشين فيه، ويمكن  أيكون القرية  

 أن يكون مجتمع بلدك بأكمله. 

 يجب أن يتم تطبيق التالي في املقال:            

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.              -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام   -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة.  

يرجى ملحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع  

االنتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة  

يتحقق من جميع العينات املنتحلة)املسروقة( 

ويحتفظ لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية  

 األكاديمية. 



dishonesty. DI checks all 

writing samples for plagiarism 

and reserves the right to 

dismiss any applicant or 

admitted student who 

commits an academic honesty 

violation. 
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Media and Cultural 

Studies 

 االعلم والدراسات الثقافية 

How can communication 

technologies contribute to social 

change?  Discuss the relationship 

between new communication 

technologies and social change and 

provide specific examples from the 

Arab world to support your 

arguments. 
 

Answer the question in no more 

than 1000 words using appropriate 

academic references. 
 

The essay: 

- Must be written in Arabic 

- Must be original with careful 

attention to proper citation of 

sources. Please note that DI does 

not tolerate plagiarism or any other 

form of academic dishonesty. DI 

checks all writing samples for 

plagiarism and reserves the right to 

dismiss any applicant or admitted 

student who commits an academic 

honesty violation. 

ناقش العلقة بين تكنولوجيات االتصال الجديدة  

ن  ومسألة التغيير االجتماعي، مع تقديم أمثلة واضحة م

   داخل السياق العربي.

أجب بالرجوع إلى املراجع األكاديمية املناسبة فيما ال  

 يزيد على ألف كلمة. 

 يجب أن يتم تطبيق التالي في املقال:            

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.              -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام   -

املستخدمة.  باالقتباس الصحيح من املصادر 

يرجى ملحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع  

االنتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة  

يتحقق من جميع العينات املنتحلة)املسروقة( 

ويحتفظ لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية  

 اديمية. األك
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Linguistics and Arabic 

Lexicography 

اللسانيات واملعجمية  

 العربية

Write an essay of no more than 

1000 words on one of the 

following two subjects: 

1- Assess modern Arabic 

dictionaries considering users’ 

needs. 

اكتب مقالة في أحد املوضوعين اآلتيين فيما ال يزيد على  

 ألف كلمة: 

ما تقييمك للمعاجم العربية الحديثة في ضوء   -1

 مستعمليها؟ حاجة 

 ما الفائدة املرجوة من الدرس اللساني؟ -2
 

 يجب أن يتم تطبيق التالي في املقال:            



2- What benefit is there in studying 

linguistics? 
 

The essay: 

- Must be written in Arabic 

- Must be original with careful 

attention to proper citation of 

sources. Please note that DI does 

not tolerate plagiarism or any other 

form of academic dishonesty. DI 

checks all writing samples for 

plagiarism and reserves the right to 

dismiss any applicant or admitted 

student who commits an academic 

honesty violation.   

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.              -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام   -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة.  

يرجى ملحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع  

النتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  ا

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة  

يتحقق من جميع العينات املنتحلة)املسروقة( 

ويحتفظ لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية  

 األكاديمية. 

 

DOC-DOCX History 

 التاريخ 

Discuss in no more than 1000 

words the relationship between 

historical knowledge and the social 

sciences. Support your argument 

with examples from historiography 

which opened to the social 

sciences.  

The essay: 

- Must be written in Arabic 

- Must be original with careful 

attention to proper citation of 

sources. Please note that DI does 

not tolerate plagiarism or any other 

form of academic dishonesty. DI 

checks all writing samples for 

plagiarism and reserves the right to 

dismiss any applicant or admitted 

student who commits an academic 

honesty violation. 

املعرفة  اكتب مقالة فيم ال يزيد على ألف كلمة عن  

التاريخية والعلوم االجتماعية. عزز بحثك بنماذج من  

 .الكتابات التاريخية التي انفتحت على العلوم االجتماعية

 يجب أن يتم تطبيق التالي في املقال:            
 

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.              -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام   -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة.  

يرجى ملحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع  

االنتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة  

جميع العينات املنتحلة)املسروقة( يتحقق من 

ويحتفظ لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية  

 األكاديمية. 
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Philosophy 

 الفلسفة 

 

Discuss one of the following two 

topics in no more than 1000 

words: 

1- What does it mean to think for 

oneself? 

2- Do you agree with Habermas’ 

dictum that only reason can 

substitute reason?  
 

The essay: 
 

- Must be written in Arabic 

- Must be original with careful 

attention to proper citation of 

sources. Please note that DI does 

not tolerate plagiarism or any other 

form of academic dishonesty. DI 

checks all writing samples for 

plagiarism and reserves the right to 

dismiss any applicant or admitted 

student who commits an academic 

honesty violation. 

 

اكتب مقالة ال تزيد على ألف كلمة في واحد من  

 املوضوعين التاليين؟ 

 يعني لك أن تفكر بنفسك؟  اماذ (1

ال بديَل    بأنهل تتفق مع هابرماس الذي يقول  (2

 عن العقل إال العقل؟ 
 

 يجب أن يتم تطبيق التالي في املقال:            
 

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.              -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام   -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة.  

يرجى ملحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع  

االنتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة  

يتحقق من جميع العينات املنتحلة)املسروقة( 

ويحتفظ لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  

بارتكاب مخالفة للمهنّية  طالبة اعترف 

 األكاديمية. 
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Comparative Literature 

(Arabic-Western) 

 األدب املقارن 

 

Is “Arabic Literature” a linguistic or  

national conceptual category? How 

do Arabic literary works cross their 

national boundaries? And how can 

we classify Arab literatures 

produced in the diasporas? Discuss 

with reference to literary works 

you have read. 
 

Answer the question in no more 

than 1000 words using appropriate 

academic references. 
 

The essay: 

- Must be written in Arabic 

- Must be original with careful 

attention to proper citation of 

 

هل "األدب العربي" مفهوم لغوي أم مفهوم قومي؟ كيف  

ر األعمال األدبية العربية حدوَدها اإلقليمية؟ وهل  ـتعبُ 

يمكن َضّم األدب العربي املهجري أو املكتوب بلغات 

ناقش / ناقش ي هذه  أخرى تحت هذا التصنيف؟ 

اإلشكالية مع ذكر أمثلة من األعمال األدبية التي  

 قرأتـموها.
 

أجب بالرجوع إلى املراجع األكاديمية املناسبة فيما ال  

 ألف كلمة. يزيد على 

 يجب أن يتم تطبيق التالي في املقال:            
 

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.              -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام   -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة.  

يرجى ملحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع  

االنتحال )السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من  

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة  



sources. Please note that DI does 

not tolerate plagiarism or any other 

form of academic dishonesty. DI 

checks all writing samples for 

plagiarism and reserves the right to 

dismiss any applicant or admitted 

student who commits an academic 

honesty violation. 

يتحقق من جميع العينات املنتحلة)املسروقة( 

فسه بالحق في رفض أي طالب أو  ويحتفظ لن

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية  

 األكاديمية. 
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Journalism 

 الصحافة

How do you assess the journalism 

role (if any) in the Arab world 

during the post “Arab Spring” era? 

In your opinion, has journalism 

helped or impeded the popular 

demands for democratic 

transformations in various Arab 

countries? Provide examples to 

illustrate your answer.  

Answer the question in no more 

than 1,000 words using 

appropriate academic references. 

The essay: 

• Must be written in Arabic 

• Must be original with careful 

attention to proper citation of 

sources. Please note that DI does 

not tolerate plagiarism or any other 

form of academic dishonesty. DI 

checks all writing samples for 

plagiarism and reserves the right to 

dismiss any applicant or admitted 

student who commits an academic 

honesty violation. 

 

( فى الوطن   كيف تقيم دور الصحافة ) لوكان هناك دور 

الربيع العربى" ؟ فى رأيك، هل   "العربى فى مرحلة ما بعد

م أعاقت الصحافة املطالب الشعبية  
َ
ساعدت أ

بالتحوالت الديموقراطية فى بلدان عربية مختلفة؟  

 .الرجاء تقديم أمثلة لتوضيح إجابتك

أجب بالرجوع إلى املراجع األكاديمية املناسبة فيما ال  

 .يزيد على ألف كلمة

 :يجب أن يتم تطبيق التالى فى املقال

 .ـ يجب أن تكون مكتوبة بالعربية

ـ يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام  

باإلقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة. يرجى 

ملحظة أن معهد الدوحة اليتسامح مع اإلنتحال  

)السرقة األدبية ( أو أى شكل آخر من أشكال خيانة  

 .يميةاألمانة األكاد

معهد الدوحة يتحقق من جميع العينات املنتحلة  

 )املسروقة(  

 


