
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  عداداال  تاري    خ االعداد العنوان اإلصدار

 ون الطالبؤ عميد ش -  عبد الرحيم بنحادهد.  22/02/2017      سياسة القبول  02

 عتمادجهة اال  االعتمادتاري    خ  مراجعة  تاري    خ المراجعة

 معهد الدوحة للدراسات العليا أمناء مجلس 26/03/2017 ون الطالبؤ عميد ش –ة عبد الرحيم بنحادد.  22/02/2017

تضع هذه السياسة األحكام المتعلقة بقبول الطالب بمعهد الدوحة 

 للدراسات العليا. 

 ون الطالبؤ عمادة ش

 

 
 

 سياسة القبول
 

 

  

 



 عمادة شؤون الطالب –الدوحة للدراسات العليا معهد 

 ( 1 ) شؤون الطالبسياسات  –القبول سياسة 
ي اجتماع مجلس  أقرت

 
اير( شباط 22 بتاري    خالمعهد هذه السياسة ف  2017 )فبر

ي اجتما  تداعتم
 
ي مع ف

 
 2017 )مارس( آذار  26جلس األمناء ف

 

 

 

 

 قائمة المحتويات

 02 .............................................. ... .....................................................  من السياسةالغرض 

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

 04 .................................................... ... ...............................................   ونشر المعلومات توزي    ع 

 04 ......................................................................................................  االتصال ومسؤولياتهات جها

 

 

  



 عمادة شؤون الطالب –الدوحة للدراسات العليا معهد 

 ( 2 ) شؤون الطالبسياسات  –القبول سياسة 
ي اجتماع مجلس  أقرت

 
اير( شباط 22 بتاري    خالمعهد هذه السياسة ف  2017 )فبر

ي اجتما  تداعتم
 
ي مع ف

 
 2017 )مارس( آذار  26جلس األمناء ف

 

 
  الغرض: 

 . السياسة ضوابط قبول الطالب بالمعهد تحدد هذه 
 

 التطبيق: مجال  

 
ً
 : أهداف ومبادئ عمليات استقطاب وقبول الطالب أوال

  تهدف عمليات استقطاب وقبول الطالب بالمعهد الستقطاب ألمع الطالب قطريا وعربيا ودوليا 

  أكاديميةيعتمد قبول الطالب بالمعهد عىل مبدأ التنافس بي   الطالب المتقدمي   عىل أسس 

 ي عملية القبول أهداف رؤية قطر الوطنية
 
 . 2030 تراىع ف

 
ي المعهدثانيً 

 
وط ومتطلبات القبول ف  ا: شر

  يقوم مكتب شؤون الطالب بنشر متطلبات القبول بعد تجميعها من الكليات وعرضها عىل عميد شؤون الطالب
 . واعتمادها من طرف نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

  ي مجلس المعهد قبل فتح باب
 
وط ومتطلبات القبول سنويا وتعلن بعد اعتمادها ف  القبول. تراجع شر

 
 
ً
ي المعهدثالث

 
 ا: معايير التقييم من أجل القبول ف

  تقوم إدارة شؤون الطالب بحفظ معايب  التقييم بعد تجميعها من الكليات واعتمادها من طرف نائب الرئيس للشؤون
 . األكاديمية

  ي والذي يعتبر اآللية الوحيدة للتقييم وحفظ نتائجهتطبق
ون   . معايب  التقييم عىل نظام القبول اإللكبر

 
ية رابعً   ا: متطلب اللغة اإلنجلير 

   ية قبل فتح باب القبول. وال يقبل من الطالب إال من توفر لديه الحد األدن يحدد المعهد متطلبا للغة اإلنجلب  
خيص من نائب  ط. ويمكن للمعهد ببر ي اختبارات اللغة المعيارية أو أحد مسوغات اإلعفاء من هذا الشر

 
المحدد ف

طالب المتفوقي   أكاديميا عىل أن يقوموا الالكليات المعنية قبول  عمداءوبالتشاور مع األكاديمية الرئيس للشؤون 
ط للتخرج.   باستيفاء دورات تدريبية بالمعهد كشر

 
 ا: مراحل عملية القبولخامًس 

وط  يقوم مكتب القبول بالتأكد من تصفية ملفات القبول والتأكد من استيفاء من يتم تقييمه من المرشحي   لمتطلبات وشر
 عملية تقييم الملفات حسب الخطوات التالية: القبول.  تتم 

 . : وهي مرحلة يقوم فيها قسم القبول بمعاينة وتقييم كشوف الطالب األكاديميةتقييم كشوف العالمات الدراسية (1
: تقوم برامج المعهد بتقييم ملفات الطالب الذين اجتازوا مرحلة تقييم كشوف الطالب. ويدخل التقييم األكاديمي  (2

ي هذه المرحل
 
هم الذاتيةف  . ة تقييم كتابات الطالب وسب 

ي هذه المرحلة بمقابلة الطالب الذين اجتازوا مراحل التقييم األكاديمي المقابلة الشخصية (3
 
 . : تقوم برامج المعهد ف

 
 ا: اعتماد نتائج القبولسادًس  

عتمد 
ُ
:  ت ي

 نتائج القبول النهائية كاآلنر
 . الطالب عميد شؤونإىل يرسل عمداء الكليات قرارات القبول  (1
 . يعرض عميد شؤون الطالب التقييمات النهائية عىل لجنة القبول والمنح العتمادها  (2
بعد اعتماد لجنة القبول والمنح يعرض عميد شؤون الطالب التقييمات النهائية عىل نائب الرئيس للشؤون  (3

 . األكاديمية العتمادها 
 



 عمادة شؤون الطالب –الدوحة للدراسات العليا معهد 

 ( 3 ) شؤون الطالبسياسات  –القبول سياسة 
ي اجتماع مجلس  أقرت

 
اير( شباط 22 بتاري    خالمعهد هذه السياسة ف  2017 )فبر

ي اجتما  تداعتم
 
ي مع ف

 
 2017 )مارس( آذار  26جلس األمناء ف

 
 

 ا: االلتحاق بالمعهدسابعً 

ي موعد يحدد قبل أيام التوجيه. يبدأ تسجيل 
 
يقوم قسم شؤون الطالب بمتابعة التحاق الطالب واستيفائهم للمتطلبات ف

ي أجل يحدده عميد شؤون الطالب. 
 
ة ف ة التوجيه أو بعدها مباشر  الطالب خالل فبر

 
 
ً
 ا: تأجيل االلتحاقثامن

خيص ب ي حاالت خاصة بموافقة عميد شؤون الطالب البر
 
تأجيل االلتحاق لمدة ال تزيد عىل عام أكاديمي واحد بناًء عىل يمكن ف

ي الظروف القاهرة بحسب تقدير عميد شؤون الطالب. وال تتضمن الموافقة 
 
طلب المتقدم. ويعتبر هذا اجراًء استثنائيا يمنح ف

ي أمر المنحة بشكل مستقل
 
ويصدر القرار بخصوصها بناًء  عىل تأجيل االلتحاق تأجيال تلقائيا للمنحة أو منافعها حيث ينظر ف

 عىل توصيات عميد الطالب ولجنة المنح وموافقة نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية. 
 
 

 الموثقة: المعلومات  ونشر  توزي    ع

  ي موسع- 3مستوى  . نشر خارجر

  خاص نشر -4مستوى .  

 
 : جهات االتصال ومسؤولياتها 

  . عن السياسة واإلجراءات المتعلقة بها  مكتب القبول والتسجيل وشؤون الطالب: لالستفسار 
 

 


