
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جهة اإلعداد  عدادتار�خ اإل  العنوان اإلصدار

 عميد شؤون الطالب - ةد. عبد الرحيم بنحاد 22/02/2017      سياسة القبول  03

 جهة االعتماد تار�خ االعتماد مراجعة  تار�خ املراجعة

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 26/03/2017 عميد شؤون الطالب -د. عبد الرحيم بنحادة  22/02/2017

 رئيس مجلس األمناء 017/2017قرار رقم  18/04/2017  

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  06/03/2019 عمادة شؤون الطالب  25/02/2019

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 31/03/2019  

 رئيس مجلس األمناء 027/2019قرار رقم 

 للدراسات العليامجلس معهد الدوحة  02/12/2020 عمادة شؤون الطالب   02/12/2020

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 27/12/2020  

معهد الدوحة �� تضع هذه السياسة األح�ام املتعلقة بقبول الطالب 

 للدراسات العليا.

 ون الطالبؤ عمادة ش

 

 
 

 سياسة القبول 

 

 

  

 



 عمادة شؤون الطالب –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 )1سياسات شؤون الطالب ( –سياسة القبول 

 

 

 

 

 قائمة ا�حتو�ات

 02 ...................................................................................................... الغرض من السياسة

 02 ...................................................................................................... مجال التطبيق

 04 ...................................................................................................... توزيع و�شر املعلومات  

 04 ...................................................................................................... يا��اجهات االتصال ومسؤول

 

 

  



 عمادة شؤون الطالب –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 )2سياسات شؤون الطالب ( –سياسة القبول 

 سياسات شؤون الطالب –السياسات األ�اديمية 

 سياسة القبول 

 

  الغرض:

 .املعهد�� تحدد هذه السياسة ضوابط قبول الطالب 

 

 التطبيق:مجال  

 

 
ً

 : أهداف ومبادئ عمليات استقطاب وقبول الطالب أوال

  .اا ودوليً ا وعر�يً الطالب قطر�ً أفضل املعهد الستقطاب �� دف عمليات استقطاب وقبول الطالب �� •

 .املعهد ع�� مبدأ التنافس ب�ن الطالب املتقدم�ن ع�� أسس أ�اديمية�� �عتمد قبول الطالب  •

•  
ُ
 .2030 الوطنيةرا�� �� عملية القبول أهداف رؤ�ة قطر ت

 

 ا: شروط ومتطلبات القبول �� املعهدثانيً 

يقوم مكتب شؤون الطالب بنشر متطلبات القبول �عد تجميعها من ال�ليات وعرضها ع�� عميد شؤون الطالب  •

 .واعتمادها من طرف نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية

•  
ُ
 القبول.و�علن �عد اعتمادها �� مجلس املعهد قبل فتح باب  ،اع شروط ومتطلبات القبول سنو�ً راَج ت

 

 
ً
 ا: معاي�� التقييم من أجل القبول �� املعهدثالث

واعتمادها من طرف نائب الرئيس  ،تقوم إدارة شؤون الطالب بحفظ معاي�� التقييم �عد تجميعها من ال�ليات •

 .للشؤون األ�اديمية

•  
ُ
 ت

َ
 .الذي �عت�� اآللية الوحيدة للتقييم وحفظ نتائجھ ،القبول اإللك��و�يق معاي�� التقييم ع�� نظام بَّ ط

 

 ل��ية �ا: متطلب اللغة اإلنرا�عً 

لديھ ا�حد األد�ى ا�حدد  توافرل من الطالب إال من قبَ قبل فتح باب القبول. وال يُ ل��ية �اإلنا للغة يحدد املعهد متطلبً  •

�� اختبارات اللغة املعيار�ة أو أحد مسوغات اإلعفاء من هذا الشرط. و�مكن للمعهد ب��خيص من نائب الرئيس 

ا ع�� أن يقوموا باستيفاء طالب املتفوق�ن أ�اديميً الال�ليات املعنية قبول عمداء و�التشاور مع األ�اديمية للشؤون 

 شرط للتخرج.املعهد ك�� دورات تدر�بية 

 

 



 عمادة شؤون الطالب –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 )3سياسات شؤون الطالب ( –سياسة القبول 

 ا: مراحل عملية القبول خامًس 

 

يقوم مكتب القبول بالتأكد من تصفية ملفات القبول والتأكد من استيفاء من يتم تقييمھ من املر�ح�ن ملتطلبات وشروط 

 ا�خطوات التالية: بحسبالقبول.  تتم عملية تقييم امللفات 

 .هاوتقييم قسم القبول بمعاينة كشوف الطالب األ�اديمية: و�� مرحلة يقوم ف��ا تقييم كشوف العالمات الدراسية )1

كشوف العالمات : تقوم برامج املعهد بتقييم ملفات الطالب الذين اجتازوا مرحلة تقييم التقييم األ�ادي�ي )2

 .. و�دخل �� هذه املرحلة تقييم كتابات الطالب وس��هم الذاتيةالدراسية

 .هذه املرحلة بمقابلة الطالب الذين اجتازوا مراحل التقييم األ�ادي�ي: تقوم برامج املعهد �� املقابلة ال�خصية )3

 

 ا: اعتماد نتائج القبول سادًس  

عتمد
ُ
 نتائج القبول ال��ائية �اآل�ي: �

 .عميد شؤون الطالبإ�� يرسل عمداء ال�ليات قرارات القبول  )1

 .العتمادها�عرض عميد شؤون الطالب التقييمات ال��ائية ع�� �جنة القبول واملنح  )2

�عرض عميد شؤون الطالب التقييمات ال��ائية ع�� نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية  ،�عد اعتماد �جنة القبول واملنح )3

 .العتمادها

 

 ا: االلتحاق باملعهدسا�عً 

�� موعد يحدد قبل أيام التوجيھ. يبدأ ��جيل ملتطلبات ايقوم قسم شؤون الطالب بمتا�عة التحاق الطالب واستيفا��م 

 الطالب خالل ف��ة التوجيھ أو �عدها مباشرة �� أجل يحدده عميد شؤون الطالب. 

 

 
ً
 ا: تأجيل االلتحاقثامن

ال��خيص بتأجيل االلتحاق ملدة ال تز�د ع�� عام أ�ادي�ي واحد بناًء  ،بموافقة عميد شؤون الطالب ،يمكن �� حاالت خاصة

ا يمنح �� الظروف القاهرة بحسب تقدير عميد شؤون الطالب. وال تتضمن استثنائيً جراًء إع�� طلب املتقدم. ويعت�� هذا 

 
ً

 حيث يُ ، ا للمنحة أو منافعها تلقائيً املوافقة ع�� تأجيل االلتحاق تأجيال
َ
ملنحة �ش�ل مستقل و�صدر القرار ر �� أمر انظ

 وموافقة نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدار�ة.  ،و�جنة املنح ،الطالبشؤون بخصوصها بناًء ع�� توصيات عميد 

 

 : رفض القبول ًعاتاس

�حصول ع�� ا يلتمسأن  للمتقدم غضون أسبوع من تار�خ اعتماد قرارات القبول، و�مكن ��برفض قبولھ  املتقدماملعهد  ُ�علم

 قرار الرفض.  استالمھغضون أسبوع من  ���عليل لعدم قبولھ 

 

 

 



 عمادة شؤون الطالب –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 )4سياسات شؤون الطالب ( –سياسة القبول 

 القبول رفض ت اع�� قرار  االلتماسًرا: عاش

غ�� من الوضع  �ستلمھالذي  التعليل ع��االلتماس ع�� قرار القبول بناء  للمتقدميمكن 
ُ
وأي معلومات إضافية جديدة �

 وفق الشروط التالية:، و�جري االلتماس األ�ادي�ي ا�خاص بالطالب

 لهذا الغرض. �عبئة نموذج االلتماس املعّد  )1

 .للتعليل املتقدم استالممن  واحًدا ًعاأسبو تتعدى  الجال آ�� تقديم االلتماس  )2

 

 االلتماسحادي عشر: قرارات 

بنتيجة االلتماس ع��  املتقدم إعالمبُت ف��ا خالل أسبوع، و�جري الذي ي رئيس القسم إ��يحيل قسم القبول طلبات االلتماس 

 . لالستئناف ا غ�� قابل��ائيً ويعت�� القرار  ،ا�حددة اآلجالبالقرار ��  املتقدميبلغ  ،ًضامرفو وإذا �ان االلتماس  قسم القبول.

 . واحًدا ًعاأسبو يتعدى  أجل ال �� املتقدمفتجري إعادة تقييم ملف  ،حالة قبول االلتماس ��أما 

 

 :اجهات االتصال ومسؤوليا��

  .مكتب القبول والت�جيل وشؤون الطالب: لالستفسار عن السياسة واإلجراءات املتعلقة ��ا

 جدول التعديالت ع�� السياسة وأسبا��ا: 

 أسبابھ بيان التعديل التار�خ

02/12/2020 
 إضافة جملة �� فقرة االلتماس تنص ع��: 

غ�� من الوضع 
ُ
" وأي معلومات إضافية جديدة �

 ا�خاص بالطالب"األ�ادي�ي 

لتقن�ن وضع التماس الطالب، وعملية 

 قبول هذه االلتماسات للنظر ��ا.

 

 

•  
ُ
مشروطة بإجراء �عديل،  2017مارس  /آذار  26ت �� اجتماع مجلس األمناء �� َد مِ اعتُ و . 2017ف��اير  /شباط 22هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ  َرتقِ أ

 .18/04/2017من قبل رئيس مجلس األمناء بتار�خ  017/2017بقرار رقم  واعتمدت �عد إجراء التعديل

ت هذه السياسة مرة أخرى بتار�خ  •
َ
، وذلك استجابة ملتطلبات االعتماد بوجود مواد �سمح بااللتماس ع�� قرارات القبول للمتقدم�ن. 2019شباط/ ف��اير  25ُعِدل

قَرت التعديالت �� نفس االجتماع.  2019مارس  /رآذا 06وُعِرَضت �� مجلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ 
ُ
ِدمت ثموأ

ُ
، 2019آذار/ مارس  31�جلس األمناء وأقّرت بتار�خ  ق

 ، مشروطة بالتحر�ر اللغوي الذي أجري عل��ا. 027/19كتاب رقم 

بول هذه االلتماسات للنظر ��ا. وأقرها مجلس املعهد �� ، وذلك لتقن�ن وضع التماس الطالب، وعملية ق2020�انون األول /ديمس��  02 خعدلت هذه السياسة بتار� •

 . حسب األصول  27/12/2020بتار�خ  059/2020واعتمدت من مجلس األمناء بكتاب رقم اجتماعھ �� نفس التار�خ، 
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