
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلعداد تاريخ االعداد العنوان اإلصدار

 عمادة شؤون الطالب 27/02/2017  سياسة املنح الدراسية -األكاديمية السياسات  02

 عتمادجهة اال  االعتمادتاريخ  مراجعة  تاريخ املراجعة

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  25/09/2018 عمادة شؤون الطالب 8/05/2018

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا  15/10/2018 عمادة شؤون الطالب 25/09/2018

  

تضع هذه السياسة األحكام املتعلقة باملنح الدراسية املتاحة 

 لطالب معهد الدوحة للدراسات العليا

 عمادة شؤون الطالب

 

 

 

 األكاديميةالسياسات  

      ةاملنح الدراسيسياسة 

 

  

األحكام املتعلقة باملنح الدراسية املتاحة تضع هذه السياسة 

تضع هذه السياسة لطالب معهد الدوحة للدراسات العليا

األحكام املتعلقة باملنح الدراسية املتاحة لطالب معهد الدوحة 

 عمادة شؤون الطالبللدراسات العليا 

 )االسم والمسمى الوظيفي(
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 السياسات األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 (1) املنح الدراسيةسياسة  

 عليها أدخلت التي التعديالت ببعض مشروطة 18/04/2017 في األمناء مجلس من السياسة هذه اعتماد تم. 

  15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم. 

 

 

 قائمة املحتويات

 02 ...................................................................................................... الغرض

 02 ...................................................................................................... املنحة الدراسية

 02 ...................................................................................................... شروط عامة

 02 ...................................................................................................... مدة املنح الدراسية

 02 ...................................................................................................... أنواع املنح الدراسية

 03 ...................................................................................................... تخويل املنح

 03 ...................................................................................................... منحة تميم الدراسية 

 04 ...................................................................................................... منح سند الدراسية

 04 ..................................................................................................... منح الرعاية الخارجية

 

 

  



 السياسات األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 (2) املنح الدراسيةسياسة  

 عليها أدخلت التي التعديالت ببعض مشروطة 18/04/2017 في األمناء مجلس من السياسة هذه اعتماد تم. 

  15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم. 

 

 األكاديميةالسياسات 

 املنح الدراسيةسياسة 

  :الغرض

 .تحدد هذه السياسة مختلف املنح الدراسية باملعهد

 

 :التطبيقمجال 

 
ً

 املنحة الدراسية: أوال

تشمل تغطية رسوم  قداملقصود باملنحة الدراسية في هذه السياسة التمويل الذي يحصل عليه الطالب في أشكال متنوعة 

   .باإلضافة لتغطية رسوم بعض الخدمات األكاديمية واللوجستية األخرى املشار إليهاوالسكن باملعهد الدراسة 
 

 شروط عامة: اثانيً 

 .املعهد الدراسية وأي منحة أخرى مهما كان مصدرهاال يجوز ألي طالب الجمع بين منح  (1

 للمعهد ويحق. عليها حصل التي للمنحة األكاديمي املتطلب يستوف لم من املعهد منح من باالستفادة يستمر ال (2

 .الشرط بهذا يخلون  الذين الطالب من املنح سحب يحددها إجراءات حسبب

بلوم أو الشهادات رامج املاجستير التنفيذية أو الداملسجلون في بال يستفيد من املنح التي يقدمها املعهد الطلبة  (3

 .ويمكنهم االستفادة من منح الرعاية الخارجية حسب بنود كل منحة. املتخصصة

في فترة سابقة للدراسة في  املعهد منحال يستفيد من املنح التي يقدمها املعهد الطلبة الذين سبقت لهم االستفادة من  (4

 .املعهد سواء توج ذلك بالحصول على الدرجة العلمية أم الأي من برامج 

 

 الدراسية املنح مدة: ثالثا
 

 األربعة الفصول  فى دراسته اتمام يستطع لم الذي الطالب ويخضع فقط دراسية فصول  ( أربعة4) مدةاملعهد  منح تستغرق 

  الجزئي كالدوام األسباب من سبب يأل 
ا
 .املعهد في املعتمدة الرسوم لسياسة مثال

 

 
ً
 أنواع املنح الدراسية: رابعا

 :تتلخص املنح املتاحة لطالب املعهد كاآلتي

 .منح تميم وهية األكاديمي الجدارةاملنح املبنية على  (1

 .املنح املبنية على الحاجة املالية للطالب وهي منح َسَند   (2

 .الرعاية الخارجية منح (3

 

 



 السياسات األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 (3) املنح الدراسيةسياسة  

 عليها أدخلت التي التعديالت ببعض مشروطة 18/04/2017 في األمناء مجلس من السياسة هذه اعتماد تم. 

  15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم. 

 خامس
ً
 تخويل املنح: ا

 .منح تميم وهية األكاديمي الجدارةاملنح املبنية على ( 1

تقوم لجنة املنح والقبول باملعهد بتخصيص منح تميم الدراسية بناءا على جدارة الطالب األكاديمية كما تم تقييمها 

 خالل مرحلة القبول. 

 

 .املنح املبنية على الحاجة املالية للطالب وهي منح َسَند  ( 2

يعهد للجنة القبول . بعد قبوله في املعهد، ويمأل النموذج الخاص باملنحةيتقدم الطالب بطلب للجنة القبول واملنح 

  .واملنح النظر في طلبات الحصول على املنح
 
 .إلى املنحةحاجة الطالب املادية خذ بعين االعتبار ؤ وت

  الدراسية تميم ةمنح: ًساساد

ا في األك واملقيمين للطالب القطريين والدوليينهي منح دراسية مبنية على الجدارة والتفوق األكاديمي وهي مخصصة  ثر تميزا

 .قطر والعالم العربي

  الطالب القطريون: 

 لكل برنامج.% من الرسوم الدراسية 100تغطى املنحة  
ا
 املقررة على الطالب وفقا

  املقيمون الطالب: 

 لكل برنامج.% من الرسوم الدراسية 100تغطى املنحة  
ا
 املقررة على الطالب وفقا

   الطالب الدوليون: 

 لكل برنامج، % من الرسوم الدراسية 100تغطى املنحة  
ا
 :باإلضافة إلى ذلك منافعها شملوتاملقررة على الطالب وفقا

 %؛100تغطية رسوم السكن الجامعي باملعهد بنسبة  (1

خصم منها فى حال تغيب الطالب عن املحاضرات دون عذر  مخصصات شهرية للطالب يحددها املعهد؛ (2  ؛مبرروي 

 ؛إياب عند التخرج البرنامج وتذكرةفي بداية مرة واحدة حيث تخصص تذكرة ذهاب من البلد األصل طيران تذاكر  (3

 ؛ملن يثبت عدم توفره على تأمين أخرالرعاية الصحية األولية تحت مظلة مؤسسة  تأمين صحي (4

ببدالت نقدية عن املنافع التي ال  ال يحق للطالب املشمولين بهذا البرنامج تعديل منافع املنحة أو املطالبة (5

 ؛يستفيدون منها

 ؛ال تتغير شروط املنحة بتغير وضع الطالب القانوني بدولة قطر إال بموافقة املعهد (6

الحاصلين على درجة امتياز املعهد  طالبفتح باب التقديم لهذه املنحة ل ا للتفوق األكاديمي يمكن للمعهدتشجيعا  (7

 ؛ملعهدبعد تمام سنة دراسية واحدة با

 ؛استقدام أسرهم أو أبنائهممنح املعهد املشمولين بالدوليين ال يحق للطالب  (8

 

 

 



 السياسات األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 (4) املنح الدراسيةسياسة  

 عليها أدخلت التي التعديالت ببعض مشروطة 18/04/2017 في األمناء مجلس من السياسة هذه اعتماد تم. 

  15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم. 

 ابعس
ً
 منح سند الدراسية: ا

 وتأخذ قطر فيالقطريين والدوليين واملقيمين لطالب ل مخصصة وهي. هي منح دراسية مبنية على الحاجة املادية للطالب

  االعتبار بعين

  الطالب القطريون: 

 وتغطي منالطالب القطريين غير الحاصلين على ابتعاث حكومي أو ابتعاث آخر من جهات عملهم  تشمل هذه املنحة

 .من الرسوم الدراسية% 100 إلى 10

  املقيمون الطالب: 

 . % من الرسوم الدراسية100إلى  10 منتغطي و منح أخرى تشمل هذه املنحة الطالب املقيمين غير الحاصلين 

  الطالب الدوليون: 

 لكل برنامج، % من الرسوم الدراسية 100تغطى املنحة 
ا
 :باإلضافة إلى ذلك منافعها شملوتاملقررة على الطالب وفقا

 ؛%100لسكن الجامعي باملعهد بنسبة تغطية رسوم ا (1

خصم منها فى حال تغيب الطالب عن املحاضرات دون عذر مبرر مخصصات شهرية للطالب يحددها املعهد؛ (2   ؛وي 

في بداية البرنامج وتذكرة إياب عند مرة واحدة حيث تخصص تذكرة ذهاب من البلد األصل طيران تذاكر 

 ؛التخرج

   ؛ملن يثبت عدم توفره على تأمين أخرالرعاية الصحية األولية تحت مظلة مؤسسة  تأمين صحي (3

املنافع التي ال ال يحق للطالب املشمولين بهذا البرنامج تعديل منافع املنحة أو املطالبة ببدالت نقدية عن  (4

 ؛يستفيدون منها

 ؛ال تتغير شروط املنحة بتغير وضع الطالب القانوني بدولة قطر إال بموافقة املعهد (5

 ؛استقدام أسرهم أو أبنائهممنح املعهد باملشمولين الدوليين ال يحق للطالب  (6

 

 ثامن
ً
 منح الرعاية الخارجية: ا

  .وتختلف املنح باختالف الجهات املانحة وشروطها. تربط منح الرعاية الخارجية املعهد بمحيطه الخارجي (1

تقوم الجهات املانحة من مؤسسات وهيئات حكومية وخاصة بعقد اتفاقيات شراكة مع املعهد لدعم الطلبة املقبولين  (2

 .في املعهد وفق الشروط املنصوص عليها في االتفاقيات من دون تعارض مع سياسات القبول 

ترشح طلبة من العاملين بها ملتابعة الدراسة باملعهد وتقوم بتمويل دراستهم في إطار يمكن للمؤسسات الشريكة أن  (3

  .تطوير مهاراتهم وفقا للشروط والضوابط املتفق عليها بانسجام مع سياسات القبول لدى املعهد

 

 :املوثقةاملعلومات  ونشر  توزيع

  نشر خارجي موسع- 3مستوى 

  نشر خاص-4مستوى 

 

 :ومسؤولياتهاجهات االتصال 

 لالستفسار عن املنح: مكتب القبول والتسجيل وشؤون الطالب. 

 للمعامالت املالية: مكتب املالية.  


