
 نموذج الكتابة االكاديمية

 العربية English التخصص صيغة الملف
DOC-DOCX Politics and 

International 
Relations 

العلوم السياسية والعالقات 
 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 lustre in the aftermath of 
recent crises (Greece; refugees; 
UK exit from the EU)? Does this 
indicate an 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.  

خالل عقد التسعينات، أعتبر منظرو التعاون الدولي 

 جاذبا للتعاون اإلقليمي، يؤكد 
ً
االتحاد األوروبي نموذجا

املزايا االقتصادية والسياسية للتكامل اإلقليمي كإطار 

ج النموذ للتعاون بين الدول في ظل العوملة. فهل فقد

بريقه بعد األزمات األخيرة )أزمة اليونان، أزمة الالجئين، 

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

نظريات التعاون اإلقليمي؟ أم أن النموذج ما يزال 

؟
ً
 واعدا

أجب بالرجوع إلى املراجع األكاديمية املناسبة فيما ال 

 ال:           لي في املقايجب أن يتم تطبيق الت يزيد على ألف كلمة.

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.             -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام  -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة. 

يرجى مالحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع 

)السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من االنتحال 

مية. معهد الدوحة أشكال خيانة األمانة األكادي

( املسروقةجميع العينات املنتحلة)من يتحقق 

لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  ويحتفظ

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 

من خالل مالحظاتك اليومية وقراءاتك املختلفة، اكتب 

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

هم التحوالت الثقافية الجارية في املجتمع تشرحين فيه أ

الذي تقيم / تقيمين فيه حاليا. يمكن لحيز املشاهدة أن 



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 
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. 

والحي الذي تعيش / تعيشين فيه، ويمكن أيكون القرية 

 أن يكون مجتمع بلدك بأكمله.

 

 لي في املقال:           ايجب أن يتم تطبيق الت

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.             -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام  -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة. 

يرجى مالحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع 

)السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من االنتحال 

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة 

( املسروقةجميع العينات املنتحلة) من يتحقق

فسه بالحق في رفض أي طالب أو لن ويحتفظ

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية 

 األكاديمية.

 

DOC-DOCX Media and Cultural 
Studies 

 االعالم 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 

ناقش العالقة بين تكنولوجيات االتصال الجديدة 

ومسألة التغيير االجتماعي، مع تقديم أمثلة واضحة من 

   .داخل السياق العربي

 

أجب بالرجوع إلى املراجع األكاديمية املناسبة فيما ال 

 يزيد على ألف كلمة.

 لي في املقال:           ايجب أن يتم تطبيق الت

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.             -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام  -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة. 

يرجى مالحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع 

)السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من االنتحال 

ية. معهد الدوحة أشكال خيانة األمانة األكاديم

( املسروقةجميع العينات املنتحلة)من يتحقق 

لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  ويحتفظ



the right to dismiss any 
applicant or admitted 
student who commits an 
academic honesty 
violation. 

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية 

 األكاديمية.

 
DOC-DOCX Linguistics and 

Arabic Lexicography 

اللسانيات والمعجمية 
 العربية

Write an essay of no more than 
1000 words on one of the 
following two subjects: 

1- Assess modern Arabic 
dictionaries in light of 
users’ needs. 

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.   

على  فيما ال يزيد في أحد املوضوعين اآلتيينمقالة اكتب 

 :ألف كلمة

ما تقييمك للمعاجم العربية الحديثة في ضوء  -1

 حاجة مستعمليها؟

 ؟ما الفائدة املرجوة من الدرس اللساني -2

 

 لي في املقال:           ايجب أن يتم تطبيق الت

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.             -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام  -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة. 

يرجى مالحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع 

)السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من االنتحال 

ية. معهد الدوحة أشكال خيانة األمانة األكاديم

( املسروقةجميع العينات املنتحلة)من يتحقق 

لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  ويحتفظ

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 up 
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 

املعرفة اكتب مقالة فيم ال يزيد على ألف كلمة عن 

التاريخية والعلوم االجتماعية. عزز بحثك بنماذج من 

 .الكتابات التاريخية التي انفتحت على العلوم االجتماعية

 لي في املقال:           ايجب أن يتم تطبيق الت

 

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.             -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام  -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة. 

يرجى مالحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع 

)السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من االنتحال 

مية. معهد الدوحة أشكال خيانة األمانة األكادي

( املسروقةجميع العينات املنتحلة)من يتحقق 



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. 

لنفسه بالحق في رفض أي طالب أو  ويحتفظ

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية 

 األكاديمية.

 

 

DOC-DOCX 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 

 التاليين؟ املوضوعين

 يعني لك أن تفكر بنفسك؟ اماذ (1

 ال بديل   بأنهل تتفق مع هابرماس الذي يقول  (2

 عن العقل إال العقل؟

 

 لي في املقال:           ايجب أن يتم تطبيق الت

 

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.             -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام  -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة. 

يرجى مالحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع 

)السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من االنتحال 

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة 

( املسروقةجميع العينات املنتحلة)من يتحقق 

فسه بالحق في رفض أي طالب أو لن ويحتفظ

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية 

 األكاديمية.

 

DOC-DOCX Comparative 
Literature (Arabic-

Western) 
 األدب المقارن

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. 
 

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

ها ـتعب    ؟ وهلاإلقليميةر األعمال األدبية العربية حدود 

ّم األدب العربي املهجري أو املكتوب بلغات  يمكن ض 

ناقش ي هذه ناقش / أخرى تحت هذا التصنيف؟ 

اإلشكالية مع ذكر أمثلة من األعمال األدبية التي 

 قرأتـموها.

 

أجب بالرجوع إلى املراجع األكاديمية املناسبة فيما ال 

 يزيد على ألف كلمة.



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. 

 لي في املقال:           ايجب أن يتم تطبيق الت

 

 يجب أن تكون مكتوبة بالعربية.             -

يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام  -

باالقتباس الصحيح من املصادر املستخدمة. 

يرجى مالحظة أن معهد الدوحة ال يتسامح مع 

)السرقة األدبية( أو أي شكل آخر من االنتحال 

أشكال خيانة األمانة األكاديمية. معهد الدوحة 

( املسروقةجميع العينات املنتحلة)من يتحقق 

فسه بالحق في رفض أي طالب أو لن ويحتفظ

طالبة اعترف بارتكاب مخالفة للمهنّية 

 األكاديمية.

 
DOC-DOCX 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. 
 

 طنلوكان هناك دور ( فى الو كيف تقيم دور الصحافة )

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

هل ساعدت أَم أعاقت الصحافة المطالب الشعبية 

بالتحوالت الديموقراطية فى بلدان عربية مختلفة؟ الرجاء 

 .تقديم أمثلة لتوضيح إجابتك

 

أجب بالرجوع إلى المراجع األكاديمية المناسبة فيما ال 

 .يزيد على ألف كلمة

 

 :يتم تطبيق التالى فى المقاليجب أن 

 

 .ـ يجب أن تكون مكتوبة بالعربية

ـ يجب أن تكون أصلية مع الحرص على االهتمام 

باإلقتباس الصحيح من المصادر المستخدمة. يرجى 

مالحظة أن معهد الدوحة اليتسامح مع اإلنتحال )السرقة 

األدبية ( أو أى شكل آخر من أشكال خيانة األمانة 

 .األكاديمية

 

معهد الدوحة يتحقق من جميع العينات المنتحلة 

 )المسروقة( 

 


