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 سياسات شؤون الطالب  –السياسات األ�اديمية 

 سياسة القبول 

   لغرض:ا

 . 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  •

•  
ُ
 . 2030را�� �� عملية القبول أهداف رؤ�ة قطر الوطنية ت

 
 ا: شروط ومتطلبات القبول �� املعهد ثانيً 

بنشر متطلبات القبول �عد تجميعها من ال�ليات وعرضها ع��    تقوم إدارة القبول والت�جيل وا�خدمات الطالبية   •

 . 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

 
 
ً
 املعهد ا: معاي�� التقييم من أجل القبول �� ثالث

واعتمادها من    ،بحفظ معاي�� التقييم �عد تجميعها من ال�ليات  والت�جيل وا�خدمات الطالبية إدارة القبول تقوم   •

 .طرف نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية

•  
ُ
 ت

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

 
 ل��ية  �ا: متطلب اللغة اإلنرا�عً 

 للغة اإلن�ل��ية قبل فتح باب القبول. وال ُيقبل من الطالب إال من توافر لديھ ا�حد األد�ى ا�حدد   •
ً
يحدد املعهد متطلبا

اختبارات اللغة اإلنجل��ية املعيار�ة أو أحد مسوغات اإلعفاء من هذا الشرط، وقام بتسليم الوثائق الالزمة �� األجل    ��

 الذي حدده إعالن القبول. 

لل • للشؤون  يمكن  الرئيس  نائب  من  و�قرار  استثنائية،  حاالت   �� الطالباأل�اديمية��امج  قبول   ،  ) 
ً

 قبوال
ً
مشروط   ) ا 

 ممن لم �ستوفوا متطلبات اللغة اإلنجل��ية �املة، �شرط اجتياز اختبارات اللغة ال�ي �عدها مركز  
ً
املتفوق�ن أ�اديميا

ا�خضوع لدورات لغة إلزامية ينظمها مركز اللغات قبل االنضمام، واالل��ام بأي دورات  �عد  و   قبلاللغات �� املعهد،  

 النجاح ف��ا. لغة إضافية يحددها املعهد �عد االنضمام و 

 ع�� الطالب ا�حاصل�ن ع�� إعفاء من شرط اللغة اجتياز اختبارات اللغة ال�ي يحددها املعهد قبل االلتحاق.  •
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 ا: مراحل عملية القبول خامًس 

ملفات القبول والتأكد من استيفاء من يتم تقييمھ من املر�ح�ن شروط القبول.  تتم عملية تقييم    بفرز   القبول   قسم  يقوم  

 :التاليةاملراحل  بحسب امللفات 

شروط املنصوص  ال  استيفاءالعالمات الدراسية والتأكد من  كشوف  بمراجعة  يقوم ف��ا قسم القبول    املرحلة األو��: )1

   .عالنات القبول إعل��ا �� 

و�دخل  األو��  رحلة  املتقوم برامج املعهد بتقييم ملفات الطالب الذين اجتازوا    :التقييم األ�ادي�ي  -   املرحلة الثانية  )2

 . �� هذه املرحلة تقييم كتابات الطالب وس��هم الذاتية

الثالثة  )3 ال�خصية:    -  املرحلة  الذين  املقابلة  الطالب  بمقابلة  املرحلة  هذه   �� املعهد  برامج  مراحل  تقوم  اجتازوا 

 . التقييم األ�ادي�ي

 

 ا: اعتماد نتائج القبول سادًس  

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

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

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

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

 . العتمادها

 

 ا: االلتحاق باملعهد سا�عً 

القبول والت�جيل وا�خدمات الطالبية  إدارة  التحاق الطالب واستيفا��م    تقوم  أيام  املتطلبات  بمتا�عة  �� موعد يحدد قبل 

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

 

 
ً
 ا: تأجيل االلتحاق ثامن

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

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

 
ً

 حيث يُ ،  ا للمنحة أو منافعها  تلقائيً ع�� تأجيل االلتحاق تأجيال
َ
ًء  ر �� أمر املنحة �ش�ل مستقل و�صدر القرار بخصوصها بنانظ

 . املدير التنفيذي للقطاع اإلداري واملا��وموافقة  ،و�جنة املنح ،الطالبشؤون ع�� توصيات عميد 

 

 : رفض القبول ًعاتاس

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

  .قرار الرفض استالمھغضون أسبوع من   ���عليل لعدم قبولھ 
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 القبول رفض ت اع�� قرار   االلتماسًرا: عاش

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

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

 لهذا الغرض.  �عبئة نموذج االلتماس املعّد  )1

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

 

 االلتماس حادي عشر: قرارات 

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

  ا غ�� قابل ��ائيً ويعت�� القرار   ،ا�حددة اآلجال بالقرار ��  املتقدميبلغ  ، مرفوًضاو�ذا �ان االلتماس   .قسم القبول االلتماس ع�� 

  .واحًداأسبوًعا يتعدى  أجل ال  �� املتقدمفتجري إعادة تقييم ملف  ،حالة قبول االلتماس ��أما .  لالستئناف

 

 :جهات االتصال ومسؤوليا��ا

 . : لالستفسار عن السياسة واإلجراءات املتعلقة ��اا�خدمات الطالبيةوالت�جيل و  إدارة القبول  

 

  جهة اإلعداد   عداد تار�خ اإل  العنوان  اإلصدار 

 عميد شؤون الطالب -  ةد. عبد الرحيم بنحاد 22/02/2017 سياسة القبول   04

 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  2017/ 017قرار 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  2019/ 027قرار رقم 

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا 02/12/2020 عمادة شؤون الطالب    02/12/2020

 أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا مجلس  27/12/2020  

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا 29/09/2021 �جنة السياسات األ�اديمية  21/09/2021

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا  11/11/2021  

 11/2021/ 11بتار�خ   21/ 029قرار رقم 
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 جدول التعديالت ع�� السياسة وأسبا��ا:   

 

 أسبابھ  بيان التعديل  التار�خ 

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

غ�� من الوضع األ�ادي�ي ا�خاص 
ُ
" وأي معلومات إضافية جديدة �

 . بالطالب"

لتقن�ن وضع التماس الطالب، 

وعملية قبول هذه االلتماسات  

 للنظر ��ا. 

�عديل مس�ى "نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية" ليصبح "املدير  21/09/2021

 التنفيذي للقطاع املا�� واإلداري" أينما وردت �� النص.  

بناء ع�� قرار مجلس األمناء  

 بتغي�� املس�ى.  

�عديل مسميات األقسام �� عمادة شؤون الطالب، حسب   21/09/2021

 التخصص، وأينما وردت �� النص.  

لت�حيح املسميات ال�ي وردت  

�� السياسة، وذلك حسب  

 الهي�لة املعتمدة �� املعهد. 

�عديل مس�ى "قسم" إ�� "برنامج" أينما �انت اإلشارة �� النص لل��امج   21/09/2021

 األ�اديمية.  

يات ال��امج  ل�حفاظ ع�� مسم

 األ�اديمية.  

 �عديل البند "را�عا: متطلب اللغة اإلنجل��ية" ليصبح:   21/09/2021

 للغة اإلن�ل��ية قبل فتح باب القبول. وال ُيقبل من  
ً
يحدد املعهد متطلبا

اختبارات اللغة   ��الطالب إال من توافر لديھ ا�حد األد�ى ا�حدد 

إلعفاء من هذا الشرط، وقام اإلنجل��ية املعيار�ة أو أحد مسوغات ا

 بتسليم الوثائق الالزمة �� األجل الذي حدده إعالن القبول. 

يمكن لل��امج �� حاالت استثنائية، و�قرار من نائب الرئيس للشؤون 

  ، قبول الطالباأل�اديمية
ً

 (قبوال
ً
 ممن لم   ا) مشروط

ً
املتفوق�ن أ�اديميا

اجتياز اختبارات  �ستوفوا متطلبات اللغة اإلنجل��ية �املة، �شرط

ا�خضوع لدورات  �عد و  قبلاللغة ال�ي �عدها مركز اللغات �� املعهد، 

لغة إلزامية ينظمها مركز اللغات قبل االنضمام، واالل��ام بأي دورات  

 لغة إضافية يحددها املعهد �عد االنضمام والنجاح ف��ا. 

اختبارات ع�� الطالب ا�حاصل�ن ع�� إعفاء من شرط اللغة اجتياز  

 اللغة ال�ي يحددها املعهد قبل االلتحاق. 

وذلك للسماح للطالب الذين  

لم �ستوفوا شرط اللغة  

اإلنجل��ية بالدراسة �� املعهد  

شر�طة النجاح �� امتحان  

اللغة الذي يحدده مركز  

 اللغات. 

 

مراحل عملية القبول" لتصبح املرحلة األو��    –�عديل البند "خامسا  21/09/2021

�� مرحلة "فرز الطلبات" بدال من "تصفية الطلبات"، وتصبح "للتأكد  

 من استيفاء هذه الطلبات لشروط القبول" بدال من "املؤهالت". 

لتوضيح ما يجري �� هذه  

املرحلة بالفعل من فرز  

للطلبات، والتأكد من كشوف  

العالمات، والتأكد من  
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فا��ا لشروط القبول  استي

 الواردة �� إعالنات القبول.  

�عديل اسم "�جنة القبول واملنح" لتصبح "�جنة القبول" فقط، أينما   21/09/2021

 وردت �� النص.  

إذ أن �جنة القبول أصبحت  

منفصلة عن �جنة املنح، ول�ل  

 �جنة صالحيا��ا ومهامها.  

� القبول" لتصبح ال�لمة "يلتمس" االلتماس ع�  –�عديل البند "تاسعا  21/09/2021

 بدال من "يطلب". 

إذ أن الطلب بمعرفة سبب  

الرفض، هو التماس، وليس  

 طلبا.  

 

 

•  
ُ
  2017آذار / مارس  26. واعُتِمَدت �� اجتماع مجلس األمناء �� 2017شباط/ ف��اير  22ِقَرت هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ أ

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

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

قَرت التعديالت �� نفس االجتماع. ثم  2019آذار/ مارس  06ُعِرَضت �� مجلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ قرارات القبول للمتقدم�ن. و 
ُ
وأ

ِدمت �جلس األمناء وأقّرت بتار�خ 
ُ
 ، مشروطة بالتحر�ر اللغوي الذي أجري عل��ا. 027/19، كتاب رقم 2019آذار/ مارس  31ق

، وذلك لتقن�ن وضع التماس الطالب، وعملية قبول هذه االلتماسات للنظر ��ا.  2020� �انون األول /ديمس� 02عدلت هذه السياسة بتار�خ  •

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

 . األصول 

اجتماعھ بتار�خ  ، وقدمت �جلس املعهد �� 2021/ 09/ 21تماعها �� أحيلت هذه السياسة إ�� �جنة السياسات األ�اديمية ونوقشت �� اج •

 . واعتمدها  ا�جلس �عد التعديل �� نفس التار�خ 2021/ 09/ 29

 . 2021/ 11/11بتار�خ   029/21، واعتمدت بكتاب رقم  10/2021/ 17��  الرا�ع عشر ھ�� اجتماع لنقاشهارفعت إ�� مجلس األمناء  •
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