
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 مقدمة
يدعم معهد الدوحة للدراسات العليا الطالب املرتقب�ن الذين 

 الدراسية من خالل توف�� منحيرغبون �� االلتحاق ب��امج املعهد 

 دراسية �غطي الت�اليف املرتبطة بدراس��م.

و�عّرف املنحة الدراسية بأ��ا أي ش�ل من أش�ال الدفع أو 

من أجل �غطية  بالتسديد أو أي معاملة مالية ملص�حة طال

ت�اليف الدراسة، وقد ت�ون املنحة الدراسية �املة أو جزئية. 

وتتضّمن تلك الت�اليف رسوم الدراسة والرسوم األخرى ذات 

 الصلة، والسكن، والسفر وغ��ها من النفقات.

 

تفحص إدارة الت�جيل وشؤون الطالب طلبات املنح الدراسية، 

واملساعدات املالية من أجل وتقّدمها إ�� �جنة املنح الدراسية 

 املوافقة.

يوافق مجلس األمناء سنوً�ا ع�� هذه السياسة و�راجعها، مع 

مراعاة توافر األرصدة لدى معهد الدوحة، وأرقام القبول وعوامل 

 أخرى.

 

Introduction: 
 
The Doha Institute supports prospective 
students who wish to enroll in DI’s 
programs of study through the provision 
of scholarships that cover expenses 
associated with their studies. 
 
A scholarship is defined as any form of 
payment, reimbursement, or other 
financial transactions to a student for the 
purpose of covering, whether in part or 
full, of expenses associated with the 
study in a degree program, this includes 
but is not limited to payments towards 
tuition and related fees,  living, and travel 
expenses, etc.  
 
All scholarships are processed through 
the Department of Enrollment and 
Student Affairs and submitted to the 
scholarship and financial aid committee 
for approvals. 
 
This policy approved and annually 
reviewed by the BoT taking into account 
availability of DI funds, admission 
numbers, and other factors. 
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 بيان السياسة

 املنح الدراسية واملساعدات املالية�جنة 
رئيس للشؤون األ�اديمية �جنة املنح الدراسية ال�عّ�ن نائب 

لھ ل��أسها. وتتضّمن 
ّ
واملساعدات املالية و�رأسها، أو �عّ�ن من يمث

 عن �ل �لية، وعن �جنة القبول، وعن إدارة 
ً

ال
ّ
ال�جنة ممث

 الت�جيل وشؤون الطالب.

واملساعدات املالية مسؤولية قبول  تتحّمل �جنة املنح الدراسية

أرصدة املنح املتوافرة وتوزيعها بما يتوافق مع هذه السياسة ومع 

املبادئ التوج��ية ل�جنة. �عتمد ال�جنة �� تقو�مها املعاي�� التالية: 

جدارة الطالب األ�اديمية، واالحتياجات املالية لبلد اإلقامة، 

 عوامل أخرى ذات صلة.وا�خ��ة، والعمر، ومؤهالت البحث، وأي 

تقرر ال�جنة أيًضا نطاق �غطية املنح الدراسية (�املة أم جزئية)، 

واملبالغ املمنوحة، ومّد��ا، وأي قيود أخرى، واملتطلبات، 

والشروط ال�ي تراها ال�جنة ضرور�ة ضمن سياسات معهد 

 الدوحة للدراسات العليا ونظمھ.

 شروط املنح الدراسية

الذين يقّدمون طلًبا ملنحة  ع�� الطالب والطالبات .١

دراسية أن ي�ونوا قد تّم قبولهم �� معهد الدوحة 

 للدراسات العليا �� أحد برامج الدراسة.

الطالب الذين ال �سعون إ�� شهادة ال يحق لهم ا�حصول  .٢

 ع�� أي منحة دراسية.

 يتّم عادة إعطاء املنح الدراسية ملدة أقصاها سنتان. .٣

 

إعطاؤهم منحة دراسية  ال يمكن للطالب الذين يتّم  .٤

 �املة أن يتوظفوا �� قطر �� أي وقت �� أثناء هذه املنحة.

ال يمكن للطالب الذين يحصلون ع�� منحة �املة من  .٥

معهد الدوحة للدراسات العليا أن �ستفيدوا �� ذات 

الوقت من أي منحة دراسية أو أي منحة أو م�افأة 

 خارجية أخرى.

Policy Statement:  
 
Scholarship and Financial Aid Committee  
The scholarship and financial aid committee 
is appointed and headed by the Provost or 
his/her representative, the committee shall 
include a representative from each school, 
the admissions committee, and the 
Department of Enrollment and Student 
Affairs.   
 
The scholarship and financial aid committee 
is responsible for approving and distributing 
the available scholarship funds in accordance 
with this policy and the committee’s own 
guidelines. The committee guidelines take 
into account the student’s academic merit, 
financial need country of residence, 
experience, age, research potential, and any 
other relevant factors. 
 
The committee also decides on the scope of 
coverage for scholarships (full or partial), the 
awarded amounts, durations, and any other 
limitations, requirements, and conditions as 
deemed necessary by the committee within 
the DI’s policies and regulations. 
 
Conditions for Scholarship Awards 

1- Students applying for a scholarship 
must be successfully admitted to DI 
in one of its programs of study. 

 
2- Non-degree students are not eligible 

for any scholarship awards; 
 
 

3- Scholarships are normally awarded 
for a maximum duration of two (2) 
years;  

4- Students who are awarded full 
scholarships must not be employed 
at any time during their scholarship 
in Qatar; 

5- Students who receive a full 
scholarship from DI must not benefit 
from any other external 
scholarships, grants, or awards; 
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منحة دراسية جزئية  يمكن للطالب الذين يحصلون ع�� .٦

من معهد الدوحة للدراسات العليا أن �عززوها بمنحة 

دراسية خارجية. ولكن، يحتفظ املعهد بحق إلغاء 

منحتھ الدراسية بناء ع�� مراجعة شروط املنحة 

 الدراسية ا�خارجية وأح�امها.

يل��م الطالب الذين حصلوا ع�� منحة دراسية �املة  .٧

لدوحة للدراسات العليا. أخالقًيا بخدمة رسالة معهد ا

و�طلب م��م العمل خمس ساعات أسبوعًيا �� املعهد 

وا�جتمع ا�خاص بھ خالل �ل فصل درا��ي ومن دون أن 

يتوقعوا أي مقابل مادي. تنطبق قواعد برنامج العمل 

والدراسة ع�� طالب املنح الدراسية. قد يطلب من 

م ر الطالب ا�حاصل�ن ع�� منح دراسية جزئية العمل �� ح

ا�جامعة، بحيث ي�ون عدد الساعات املطلو�ة وفًقا ملا 

تو��ي بھ �جنة املنح الدراسية واملساعدات املالية و�ما 

 يتالءم مع املنحة الدراسية.

 �حفاظ ع�� املنح الدراسيةا

يحتفظ معهد الدوحة بحق مراجعة املنح الدراسية وإلغا��ا، �� أي 

الدراسية وأح�امها، وقت، وذلك بناء ع�� مخالفة شروط املنحة 

 بما �� ذلك �غي��ات �� وضع الطالب املادي و/أو وضعھ األ�ادي�ي.

 

يتّم تجديد املنحة �شروط �عد العام األول لعام إضا��، وذلك بناًء 

ع�� موافقة �جنة املساعدات املالية، وشرط أن يفي طالب املنحة 

 الدراسية بالشروط التالية:

جّيد، و�حصل ع�� معّدل أن يحافظ ع�� وضع أ�ادي�ي  .١

 أو أك��، خالل �امل ف��ة املنحة. ٣٫٠٠تراك�ي يوازي 

 وحدة �� السنة األو��. ١٨أن يكمل بنجاح ما ال يقل عن  .٢

٣.  �� 
ً

وحدات ع�� األقل �� جميع  ٦أن ي�ون م�جال

 الفصول الدراسية.

6- Students who receive a partial 
scholarship from DI may supplement 
it with external scholarships however 
DI reserves the right to revoke its 
own scholarship subject to the 
review of the conditions and terms 
of the external scholarship; 

7- Students receiving a full scholarship 
are morally committed to serving 
DI’s mission and are required to 
work for DI and its community for 
five (5) hours per week during each 
semester, without expectation of any 
financial remuneration. The rules of 
the work-study program apply to the 
scholarship students. Students with 
partial scholarships may also be 
required to work on campus 
however the number of hours 
required will be recommended 
proportionately by the scholarship 
and financial aid committee. 

 
Maintaining Scholarships 
DI, at any time, reserves the right to review 
or revoke its scholarships due to violations of 
the terms and conditions of the scholarship 
including but not limited to changes in the 
student’s financial status and/or academic 
standing. 
 
 
The scholarship is conditionally renewable 
after the first year for another year subject to 
the approval of the financial aid committee, 
and in condition that the scholarship student 
fulfills the following conditions: 

1- Maintain a good academic standing 
and achieve a cumulative GPA of 
3.00 and above throughout the 
whole period of the scholarship; 

2- Successfully complete a minimum 
of eighteen (18) credits during the 
first year; 

3- Register for at least 6 credits per 
semester at any given time; 
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أن يل��م بجميع سياسات معهد الدوحة للدراسات العليا  .٤

قواعد املمارسة السليمة، ذات الصلة (من سلوك، و 

 ومستوى أ�ادي�ي جّيد، وغ��ها).

أن يحافظ ع�� �جل حضور جّيد كما هو معّرف ��  .٥

 سياسة ا�حضور.

أال يوضع رهن املراقبة األ�اديمية، �� أي وقت من  .٦

األوقات، و/أو يحصل ع�� إنذار من العميد، و/أو 

 يخضع إلجراءات تأديبية.

ساعات عمل  أن يكمل خالل السنة األو��، خمس .٧

أسبوعًيا، كما هو مطلوب �� الفصل الدرا��ي �� العام 

 األول.

أن ��جل �� جميع الفصول بصفة متتا�عة، من دون أن  .٨

تمّر ف��ة زمنية ضمن ف��ة املنحة الدراسية ين�حب ف��ا 

ق دراستھ. و�� 
ّ
الطالب من ال��نامج أو املعهد أو �عل

ح جنة املنحاالت خاصة، يمكن لعميد ال�لية املعنية و�

الدراسية واملساعدات املالية أن يوافقا ع�� منح إذن 

غياب لطالب املنحة الدراسية مع تمديد ف��ة املنحة 

 الدراسية. 

يتّم إلغاء املنحة الدراسية ألي طالب يخالف شروط املنحة 

الدراسية وأح�امهاـ بما �� ذلك اال��حاب أو الطرد من املعهد. و�� 

.  مثل هذه ا�حالة، تجري 
ً
مصادرة جميع الدفعات املستقبلية فورا

وإضافة إ�� ذلك، يتعّ�ن ع�� الطالب الذي ألغيت منحتھ الدراسية 

أن يدفع للمعهد أي نفقات إضافية عن رصيد املنح الدراسية، أو 

دفعات مسبقة دفعت إليھ �غرض أن �غطي مصار�فھ املستقبلية 

 �� ف��ات زمنية ت�� تار�خ اإللغاء.

 الدراسية �غطية املنح

يمكن إعطاء املنح الدراسية بتغطية جزئية (منحة دراسية 

جزئية)، أو �غطية �املة (منحة دراسية �املة)، للنفقات املتعلقة 

4- Fulfil and meet all applicable DI 
policies (conduct, code of good 
practice, good academic standing, 
etc…); 

5- Maintain a satisfactory attendance 
record as defined in the attendance 
policy; 

6- Must not be placed, at any time, 
under academic probation, receive a 
Dean’s warning, and/or be subject 
to a disciplinary action; 

7- Have completed the five (5) hours 
per week per semester work 
requirement during the first year; 

8- Must enroll in all semesters 
consecutively and at no time during 
the scholarship duration shall a 
student withdraw from the program 
or DI or suspend their studies. In 
extreme cases, the Dean of the 
respective school and the 
scholarships and financial aid 
committee may approve a Leave of 
Absence for a scholarship student 
with an extension of the 
scholarship.  

 
Any student who violates the terms and 
conditions of the scholarship, including 
withdrawing or being excluded from DI, will 
have his/her scholarship revoked. In such a 
case, all future scholarship payments will be 
forfeited with immediate effect. In addition, a 
student who has his/her scholarship revoked 
will be required to repay DI any overpayment 
of scholarship funds or advance payments 
already paid which were intended to cover 
future payments beyond the scholarship 
revocation date.  
 
 
Scholarship Coverage 
Scholarships can be awarded in partial 
coverage (a partial scholarship) or in full 
coverage (a full scholarship) of study related 
expenses. As such scholarships may cover 
any or all of the following: 
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بالدراسة. وعليھ، يمكن أن �غطي املنح الدراسية أًيا من املسائل 

 التالية أو �لها:

 إعفاء جزئي أو �امل من رسوم الت�جيل. .١

ّرات املعهد (ينطبق ع�� الطالب توف�� اإلقامة �� مق .٢

 األجانب فقط).

تذاكر الط��ان (الدرجة االقتصادية) من وإ�� بلد  .٣

اإلقامة إ�� الدوحة (ينطبق ع�� الطالب األجانب فقط)، 

إذ يتّم إصدار تذكرة ذهاب ح�ن يلتحق باملعهد، وتذكرة 

 عودة عندما يكمل الطالب دراستھ بال��نامج.

ع�� الطالب األجانب  نفقات سمة الدخول (ينطبق .٤

 فقط).

�غطية التأم�ن الص�� للطالب الذين ال يمل�ون �غطية  .٥

 �حية أخرى.

ال �غطي املنح الدراسية بدالت معيشة �خصية (الرواتب) مثل 

الطعام واملواصالت، ولكن يمكن للطالب ا�حتاج�ن أن �عززوا 

 املنحة بطلب العمل �� برنامج العمل والدراسة.

 

 ا�خارجية املنح الدراسية

��جع معهد الدوحة للدراسات العليا ا�جهات املمولة ع�� تزو�د 

طالب املعهد بمنح دراسية �املة أو جزئية، و�� مثل هذه ا�حالة 

يتّم تطبيق اتفاقية ب�ن املعهد واملمول. إذ أنھ يجب أن يحقق 

الطالب الذي يرغب �� االستفادة من مثل هذه املنحة ا�خارجية 

ملتطلبات ال�ي يضعها املمول، طاملا أ��ا ال تخالف جميع الشروط وا

 سياسة معهد الدوحة للدراسات العليا ونظمھ.

 

 
 
 
1- Full or partial tuition fee waiver; 
2- Provision of accommodation on DI 
premises (applicable to international 
students only); 
3- Flight tickets (economy class) to and 
from the country of residence to Doha 
(applicable to international students only), 
where one ticket is issued for the student 
upon joining the DI and a ticket to return 
upon the student’s completion of the 
program of study; 
4- Visa related expenses (applicable to 
international students only). 
5- Health insurance coverage for 
students who do not have any other form of 
coverage; 
 
 
 
 
 
Personal living allowances (stipends) to cover 
other living expenses such as food and 
transportation are not covered by the 
scholarship however students in need can 
supplement their scholarship by applying to 
the work-study program. 
 
 
External Scholarships 
DI encourages third party sponsors to 
provide DI students with full or partial 
scholarships, in such a case an agreement 
between DI and the sponsor will be applied. 
Student who benefit from such an external 
document will need to meet any conditions 
and requirements that are set by the sponsor 
as long as they do not violate DI’s policies 
and regulations. 
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