
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 مقدمة
��دف هذه السياسة إ�� تحديد اإلطار الذي يحكم ��جيل 

الدوحة، مع ضمان االمتثال لقواعد الطالب وأوضاعهم �� معهد 

 املعهد ولوائحھ.

عية وضع�� جميع الطالب املقبول�ن �� املعهد أن يحصلوا ع�� 

هذه  ع��"طالب مّ�جل" أثناء برنامج التوجيھ وأن يحافظوا 

ح�ى تخّرجهم. والطالب امل�ّجلون �� معهد الدوحة هم الوضعية 

ا�خدمات األ�اديمية الذين يحّق لهم املشاركة واالستفادة من 

 والدعم الذي يقّدمھ املعهد.

 

Introduction: 
 
The aim of this policy is to outline the 
framework that governs all student 
enrollment and its statuses at the Doha 
Institute while ensuring compliance with DI’s 
rules and regulations. 
Once admitted to DI, all students need to 
achieve an enrolled status and must 
successfully maintain it until they graduate. 
Enrolled students are the active DI students 
who are eligible to participate in and benefit 
from the academic and support services DI 
provides. 
 

 
 بيان السياسة

 الت�جيل

للت�جيل �� معهد الدوحة، يجب أن ُيقبل الطالب، و�في  .١

با�حد األد�ى من شروط القبول �� املعهد، بما �� ذلك 

تحقيق معاي�� القبول واستكمال ملف التقديم والوفاء 

با�حد األد�ى من متطلبات ��جيل املواد وأّي متطلبات 

 أخرى.

 

يوافق الطالب امل�جلون ع�� االل��ام بالنظام األسا�ىي  .٢

واللوائح والسياسات واإلجراءات املعمول ��ا �� املعهد 

بالصيغة املعدلة من وقت إ�� آخر، وع�� دفع جميع 

الرسوم الناتجة مباشرة من ��جيلهم، وكذلك ع�� 

Policy Statement:  
 
Enrollment  

1. In order to be enrolled at DI, students 
must be successfully admitted to DI 
and must meet the minimum 
enrollment requirements of DI, 
including fulfillment of the admission 
criteria, completing the admission file, 
meeting the minimum course 
registration requirements, and any 
other requirements.  
 

2. Enrolled students agree to be bound 
by the statutes, regulations, policies 
and procedures of the Institute as 
amended from time to time and agree 
to pay all fees, levies and charges 
directly arising from their enrolment 
or to comply with the rules and 
conditions of any scholarship and 
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االمتثال لقواعد املنح الدراسية واملساعدات املالية 

 وشروطها، عند تطبيقها.املمنوحة لهم 

يمكن فقط للطالب امل�جل�ن املشاركة واالستفادة من  .٣

ا�خدمات األ�اديمية والدعم الذي يقّدمھ املعهد، بما �� 

 ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، ما ي��:

املشاركة �� أّي ش�ل من أش�ال الدراسة أو  •

البحث �� معهد الدوحة، بما �� ذلك املشاركة 

راسية واأل�شطة التعليمية �� الفصول الد

 والداعمة األخرى.

استخدام املرافق وا�خدمات املتاحة �� املكتبة  •

 .عهدوحرم امل

ا�حصول حضور االمتحانات والتقييمات، و  •

تقدير (درجة ��ائية) مقابل إكمال ع�� 

 .املقررات

يتأهل عند إ��اء متطلبات برنامج الدراسة،  •

ل�حصول ع�� شهادة املاجست�� من  الطالب

 معهد الدوحة.

قد يجري وقف ��جيل الطالب أو �عليقھ أو إلغاؤه  .٤

بموجب شروط معهد الدوحة، بإ�عاز من معهد الدوحة 

 أو من الطالب ع�� النحو ا�حدد �� بقية هذه السياسة.

 

  ٤مع مراعاة النقطة رقم  .٥
ً

ال أعاله، يبقى الطالب م�جَّ

 �� برنامج دراستھ.ح�ى التخّرج بنجاح 

 

 أنواع الطالب امل�جل�ن

 يوجد نوعان من الطالب امل�جل�ن �� معهد الدوحة:

طالب ال��امج الدراسية ذات الشهادات العلمية: هؤالء  •

 الذين جرى قبولهم �� برنامج درا�ىي يمنح شهادة علمية.

financial aid granted to them when 
applicable. 
 

3. Only enrolled students can participate 
in and benefit from the academic and 
support services DI provides, 
including but not limited to: 

• Undertaking forms of study and 
research at DI, including 
participation in classes and 
other educational and support 
activities; 

 

• Using the library and campus 
facilities and services;  

 
 

• Sitting for examinations and 
assessments, and receiving 
recognition (a final grade) for 
the class work done 

• And on completion of the 
requirements of a program of 
study, be eligible to receive an 
award degree from DI. 
 

4. The enrolment of a student may be 
discontinued, suspended or cancelled 
under certain conditions established 
by the DI, at the instigation of either 
the DI or the student as defined in the 
rest of this policy.  
 

5. Subject to the above point 4, a student 
remains enrolled until such time as 
he/she graduates successfully from 
his/her program of study. 
 

Types of Enrolled Student 
There are two types of enrolled students 

at DI: 
• Degree Students: A student is 

considered a degree student if 
he/she has been admitted into a 
degree-awarding program of study.  
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طالب ال��امج الدراسية ال�ي ال تمنح شهادات علمية:  •

َيْجر قبولهم �� برنامج درا�ىي يمنح هؤالء الذين لم 

شهادة علمية، ولكن جرى ��جيلهم �� عدٍد من املواد 

الدراسية من دون الس�� إ�� ا�حصول ع�� شهادة علمية 

أو لغرض تلّقي التعليم املستمر والتنفيذي الذي يقّدمھ 

املعهد. بإم�ان هؤالء الطالب ا�حصول ع�� شهادات 

ي درسوها. ولكن ال يمك��م عادية للمواد أو ال��امج ال�

 ا�حصول ع�� شهادة املاجست��.

 

 شروط الت�جيل والوحدات الدراسية

لت�جيل طالب الشهادة العلمية �� معهد الدوحة، يجب  .١

) وحدات دراسية �� �ّل ٦أن ��ّجل ما ال يقّل عن ست (

فصل درا�ىي. بينما يحتاج طالب ال��امج الدراسية ال�ي 

ال تمنح شهادات علمية إ�� الت�جيل �� أّي مقرر أو 

برنامج للتعليم املستمر والتنفيذي، سواء ٌع�ن لها 

ال �ستمر ��جيل طالب و أم ال.  وحدات دراسية

) وحدات دراسية �� ٦الشهادات العلمية بأقّل من ست (

 بموافقة مدير ال��نامج الدرا�ىي. 
ّ

 الفصل الدرا�ىي إال

) ٩�سع ( هوللطالب/ة  العتياديا�حمل الدرا�ىي ا .٢

 وحدات دراسية �� �ّل فصل درا�ىي.

و�� �عض االستثناءات، بإم�ان الطالب أن يتقدموا  .٣

لت�جيل ا�حّد األق�ىى وحدات الدراسية �� بطلب 

وحدة دراسية، �� ا�حاالت  ١٢الفصل الدرا�ىي، وهو 

املتعلقة بمتطلبات التخّرج. و�نظر �� هذا الطلب عميد 

 ال�لية.

بإم�ان طالب ال��امج الدراسية ال�ي ال تمنح شهادات  .٤

علمية، أن ��ّجلوا �� برنامج التعليم املستمر والتنفيذي 

�ن وحدات دراسية. ولكن بالنسبة إ�� ح�ى دون �ع

املقررات ذات الساعات املعتمدة، فا�حّد األق�ىى هو 

 ) وحدات دراسية �� الفصل الدرا�ىي.٩�سع (

• Non-Degree students: A student is 
considered a non-degree student if 
he/she have not been admitted 
into a degree-awarding program of 
study, and has enrolled for the 
purpose of studying a course or a 
number of courses without seeking 
a degree, or for the purpose of 
studying in the continuous and 
executive education offered at DI. 
Such students may pursue a 
certificate for the 
courses/programs they complete 
but not a master’s degree award. 

 
Conditions of Enrollment and Credit Limits 

1. To be enrolled in DI, normally a 
degree student must register for a 
minimum of six (6) credit hours in any 
given semester, while non-degree 
students need to be only registered in 
any class or continuous and executive 
education program whether it is 
credit-bearing or not. Degree students 
registered for less than six (6) credit 
hours will remain enrolled in the given 
semester only on approval from their 
head of program. 
  

2. A student will normally be registered 
for nine (9) credits in each semester.  
 

3. Exceptionally students can appeal for 
a maximum limit of twelve (12) credits 
in a given semester for cases involved 
with graduation requirements, such an 
appeal will be considered by the Dean. 
 
 

4. A non-degree student can register in 
continuous and executive education 
even if they have no credits. However, 
for credited courses the maximum 
limit of nine (9) credits applies in a 
given semester.  
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يضّم عدد الوحدات الدراسية امل�جلة �� الفصل  .٥

الدرا�ىي األطروحة أو مشروع التخرج. وع�� الطالب 

الت�جيل لألطروحة أو املشروع �� الفصل الدرا�ىي 

 ألخ�� قبل التخّرج.ا

ع�� الطالب األجانب الت�جيل �� �ّل فصل درا�ىي طيلة  .٦

إقام��م �� ا�حرم ا�جام��، ح�ى يحافظوا ع�� التأش��ة 

 ال�ي يكفلها معهد الدوحة.

هناك إجراءات مختلفة ترتبط بت�جيل الطالب، و��  .٧

 كما ي��:

ع�� طالب الشهادات العلمية  اال��حاب من الدراسة: •

الدراسة �� معهد  اال��حاب منن �� الذين يرغبو 

الدوحة ألسباب �خصية أو �حية أو عائلية أو أّي 

أسباب أخرى، أن يبلغوا املعهد ومدير ال��نامج الدرا�ىي 

 من خالل إدارة الت�جيل وشؤون الطالب.

ر عل��م الت�جيل ��  اإلجازات: •
ّ

ع�� الطالب الذين يتعذ

إدارة أّي فصل درا�ىي أن يقّدموا طلب إجازة إ�� 

الت�جيل وشؤون الطالب لي�ون وضعهم سليًما. و�جب 

أن يوافق ع�� اإلجازة مدير ال��نامج الدرا�ىي وعميد 

ية املعنّية. أّما الطالب الذين ال �عيدون الت�جيل �� 
ّ
ال�ل

املعهد �عد ان��اء اإلجازة املوافق عل��ا، فلن يجري 

 هم.ولاعتبارهم طالًبا �� معهد الدوحة، و�جب أن ُ�عاد قب

 

 

 

لن يجري تلقائيا إعادة قبول الطالب  إعادة القبول: •

الذين �غادرون معهد الدوحة دون ا�حصول ع�� إجازة 

رسمية من برنامج دراس��م، أو الذين ال �عيدون 

الت�جيل �عد ان��اء اإلجازة الرسمية. و�جب أن يحصلوا 

ع�� توصية من مدير ال��نامج الدرا�ىي املع�ّي وموافقة 

م الدرا�ىي. وإذا جرت عميد ال�لية بناًء ع�� تحصيله

5. A thesis or a project registration will 
count towards the registered credit 
number in a given semester. Students 
are expected to be registered in their 
thesis or project in their graduating 
semester. 
 

6. International students need to enroll 
in each semester for the duration of 
their on-campus residency, in order to 
maintain their visa sponsorship by DI. 

 
7. There are different actions associated 

with a student’s enrollment which can 
be defined as follows: 
• Withdrawal: A degree student who 

wishes to withdraw from DI for 
personal reasons, medical 
concerns, family emergencies, or 
other reasons, must first notify the 
DI and the concerned head of 
program through the Department 
of Enrollment and Student Affairs.  

• Leave of Absence: Students who 
cannot enroll in a given semester 
must apply for a leave of absence 
at the Department of Enrollment 
and Student Affairs in order to 
remain in good standing. Both the 
head of the concerned program 
and the Dean of the concerned 
school must approve the leave. A 
student who does not return to 
enrolled status at the end of an 
approved period of leave is no 
longer considered to be an 
admitted student at DI and must 
be re-admitted.  

• Re-admission: A student who 
leaves the DI without obtaining a 
formal leave of absence from a 
program of study, or who does not 
re-enroll at the end of an approved 
leave of absence, is not 
automatically readmitted. The 
recommendation of the head of the 
concerned program and the 
approval of the Dean, based on the 
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إعادة قبولهم، وع�� الطالب الوفاء بجميع متطلبات 

 الشهادة السار�ة �� ذلك الوقت.

 

يحتفظ معهد الدوحة با�حّق  الفصل الدائم من املعهد: •

�� تطبيق الفصل ال��ائي للطالب الذين يتوقفون عن 

الوفاء بمتطلبات الت�جيل �� ال��نامج الدرا�ىي، أو 

لمراقبة األ�اديمية ملدة فصل�ن الذين يخضعون ل

�ن، أو الذين خضعوا إلجراءات تأديبية أّدت إ��  دراسيَّ

الفصل من معهد الدوحة أو ألّي أسباب أخرى مذ�ورة 

�� سياسات معهد الدوحة وقواعده. ولن يتم إعادة قبول 

أي طالب مفصوال فصال دائما من معهد الدوحة 

 للدراسات العليا. 

 متطلبات اإلقامة

 من طالب  .١
ً
إلكمال برنامج املاجست��، ُيتوقع عادة

الشهادات العلمية الذين يدرسون بدوام �امل أن ُي��وا 

برنامجهم الدرا�ىي بنجاح �� غضون أر�عة فصول 

ل�ن  دراسية متتالية ع�� مدى سنت�ن، وأن ي�ونوا م�جَّ

بصورة مستمرة طيلة هذه الف��ة ح�ى استكمال جميع 

 الشهادة. متطلبات ال��نامج ومنح

ا�حّد األد�ى لف��ة اإلقامة املؤهلة ل�حصول ع�� الشهادة  .٢

العلمية هو ثالثة فصول دراسية. �� �عض ا�حاالت 

يمكن للطالب تمديد إقام��م، ولكن، �� أّي وقت من 

األوقات، يجب أن ال تتجاوز الف��ة اإلجمالية ستة 

فصول دراسية، سواء �ان الت�جيل مستمًرا أو ال. وع�� 

الب ا�حاصل�ن ع�� منح دراسية من معهد الدوحة الط

 الرجوع إ�� متطلبات منح اإلقامة.

أّي ف��ة انقطاع �� ال��امج الدراسية لطالب الشهادات  .٣

العلمية، سواء �� إجازة موافق عل��ا أو ال، يجب أن ال 

academic merits of the student, are 
required. If readmitted, the student 
will be subject to all the current 
requirements for the degree in 
effect at the time of readmission. 

• Permanent Exclusion: DI reserves 
the right to permanently withdraw 
students who no longer meet the 
enrollment requirement of the 
program of study, are on academic 
probation for two semesters, have 
been subject to disciplinary action 
which results in exclusion from DI, 
or other reasons as indicated by 
DI’s policies and regulations. Any 
student who is expelled or 
permanently withdrawn cannot be 
re-admitted to DI.  
 

Residency Requirements 
1. To complete a master’s program of 

study, fulltime degree students are 
normally expected to successfully 
achieve their program of study within 
four (4) semesters consecutively over 
two (2) years, and to be continuously 
enrolled throughout this period until 
they complete all program 
requirements and the degree is 
awarded. 

2. The minimum eligible residency 
period for a degree-student to be 
awarded a degree is no less than three 
(3) semesters. In certain cases 
students may extend their residency 
but at no time shall the total period 
exceed six (6) terms whether it is 
continuous enrollment or not. 
Students on DI scholarships need to 
refer to the Scholarship residency 
requirement.  

3. Any discontinuity period in the 
enrollment of a degree student’s 
program of study whether approved 
by a leave of absence or not, must not 
exceed three (3) semesters in total or 
the student will be permanently 
excluded from the DI. 
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 فصلتتجاوز ثالثة فصول دراسية، وإال سيجري 

 الطالب ��ائًيا من معهد الدوحة.

د أّي شروط إلقامة طالب ال��امج الدراسية ال�ي ال توج .٤

ال تمنح شهادات علمية، وأّي طالب يكمل مقررات 

برنامج املاجست�� وهو م�ّجل �� برنامج ال يمنح شهادات 

 علمية، ال يحّق لھ املطالبة �شهادة املاجست��.

 

 

 

 
 
 

4. Non-degree students do not have any 
residency requirements, any student 
who have completed the courses of a 
master’s program of study while 
enrolled as a non-degree student has 
no claim for a master’s degree award. 

 

  ٢٠١٦أيار/مايو أخر تحديث: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
استفدنا من مراجعة  نت�لوال يوس�نهموناش و �ي جامع�عرب معهد الدوحة عن امتنانھ �*

عهد ناء صياغة سياسة املأث �نا اإللك��ونيم��املنشورة �� موقعا األ�اديمية مسياسا��

 .  الت�جيل واإلقامةا�خاصة ب

Last Updated: May 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*The DI acknowledges with gratitude the University of Houston 
and Monash University, whose academic policies published on 
their websites were usefully consulted by us in the process of 
formulating our own policies.  

 


