
  

 

 

تنظم هذه السياسة عملية استقطاب    

�� املعهد    �م زمالء ما �عد الدكتوراه و�عيي�
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 ةاديمي� الشؤون األ –معهد الدوحة للدراسات العليا  

 )2السياسات األ�اديمية ( – ما �عد الدكتوراه زمالةسياسة  

 السياسات األ�اديمية

 ما �عد الدكتوراه  زمالة  سياسة

 

    مقدمة:  

  �ا واستقطا� املتم��ة  جذب ال�وادر  وُيَعدُّ    .تأث��الومدى  والكم   ناحية ا�جودةالبحثية من    اإلنتاجيةلتنمية معهد الدوحة  �س��  

ِ يُ   ،و�� هذا الصدد.  نجاز هذا الهدفإل   اضرور�� 
ّ
و�خدم هذا ال��نامج رؤ�ة املعهد    "زمالة باح�ي ما �عد الدكتوراه".خطة  م املعهد  نظ

  إلنتاج أبحاث  البحثيةومهارا��م    لتطو�ر خ��ا��م  الفرصة  الدكتوراه، ومنحهمحدي�ي التخرج من حملة    استقطاب الباحث�ن  ��

مواهب    الستكشاف للمعهد  الفرصة  وتوفر هذه السياسة   .  ارهم األ�ادي�يسم من  وا�حاسمة املبكرة ملرحلة �� ا  تأث�� عاٍل ذات  

. االعتبارتؤخذ ��  و�وادر واعدة 
ً

 �� حالة شغور وظائف مستقبال

 .  وتوظيفهم استقطاب زمالء ما �عد الدكتوراهخاصة با�جراءات  اال قواعد و التحدد هذه السياسة  

  

    :وشروط الزمالة وامتيازا��ا معاي�� القبول  -أوال 

 معاي�� القبول:  

 ع�� شهادة الدكتوراه من جامعة   •
ً

 . �� مجال تخصصھ مع��ف ��ا أن ي�ون امل���ح حاصال

 . �اديميةألبرامج املعهد ا�� أحد أن ي�ون مجال تخصصھ  •

 . ثالثة أعوامي�ون قد م�ىى ع�� تخرج امل���ح أك�� من  أال •

 

 شروط الزمالة:  

  ، وقد ي�ون ذلك خالل زمال��م �� املعهد  األ�ادي�ي  للنشر  ع�� األقل  استكمال مادت�ن يتوقع من زمالء ما �عد الدكتوراه   •

  للنشر  و�عدادها  األطروحة    ��دف مراجعة. كما يمكن أن ت�ون الزمالة  محكمةدور�ات  ��  أوراق  كتاب أو �شر    ��  اتمساهم 

امل��م  �� العقد  املتوقع استكمالها من الزمالة وعددها    ا�خرجاتنوع    و�تم تحديد ،  �� دار �شر أ�اديمية أو دور�ات محكمة

 املقبول�ن �� الزمالة.  مع

امل���حون   • البحوث والتقار�ر�ن  بتضميل��م  العليا ��  للدراسات  الدوحة  ��    اسم معهد  زمال��م  ال�ي عملوا عل��ا خالل 

 ب  ، و�ل��مون املعهد
ً
املشاركة �� �شاطات املعهد واملركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات، بما �� ذلك املؤتمرات أيضا

 . والسيمناراتوالندوات وا�حاضرات 

 امتيازا��ا: 

ع�� ا�خصصات    أثناءها  ، و�حصل الزميل�� حاالت خاصةا  ة للتجديد مرة واحدة استثنائيً ابلق  واحد  الزمالة لعامت�ون مدة  

 : التالية

 . الزمالة حسب ما يقرره املعهدا�حصول ع�� سكن �� ا�حرم ا�جام�� طيلة مدة   •



 ةاديمي� الشؤون األ –معهد الدوحة للدراسات العليا  

 )3السياسات األ�اديمية ( – ما �عد الدكتوراه زمالةسياسة  

ومساحة    ،االستفادة من ا�خدمات ال�ي يقدمها املعهد ألسرتھ األ�اديمية: املكتبة، تكنولوجيا املعلومات، املرافق الر�اضية  •

 .حسب ما يقرره املعهد ، وغ��ها ،عمل

 ة العامل�ن �� املعهد. أسوة ببقي  ،وا�خدمات الطبية ،و�ذن اإلقامة �� دولة قطر ،�سهيل ا�حصول ع�� التأش��ة •

 . املعهد  شهر�ة يحددهامنحة  •

 . يحدده املعهد أجر إضا��ومقابل   ،املشاركة �� التدريس �� املعهد حسب ا�حاجة •

 

 : وآلية االختيار تقديم الطلبات وتقييمها –ثانيا 

 تقديم الطلبات: 

أي منصات    �شرها ��  ، و�تم ذلك ع�� موقع املعهد و�مكناألول الفصل األ�ادي�ي  ة  بداي،  �� العام  �علن عن الزمالة عادة مرة  •

و�تم تحديد .  و��ون اإلعالن عن النتائج خالل الفصل الثا�ي من العام األ�ادي�ي  أخرى يتم تحديدها مع إدارة املوارد البشر�ة

 بالتشاور مع نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية.   التوار�خ من قبل إدارة األبحاث واملنح

�عرض فيھ موضوع البحث الذي يرغب �� العمل    ،آالف �لمة  3مفصل بما ال يقل عن     يجب أن يقدم امل���ح مشروع بحث   •

والنتائج ال�ي يتوقع الوصول إل��ا، ومسارات النشر ال�ي  وتخصصات املعهد ال�ي يتقاطع معها موضوع البحث، ع�� إنجازه، 

   .ها من العناصر الضرور�ة إلنجاح البحث ضمن الف��ة الزمنية املتاحة لھسيتا�عها، واملراجع ال�ي سيعتمد عل��ا، وغ�� 

أ  •   معهم لتقييم يرفق امل���ح أسماء وعناو�ن ثالثة معرف�ن أ�اديمي�ن ع�� علم بمس��تھ البحثية ��دف التواصل    نيجب 

 مشروع البحث 

وما الذي سوف  للدراسات العليا،  هد الدوحة  �شرح ف��ا سبب اختياره ملع تقديم  يجب أن يقدم امل���ح س��ة ذاتية، ورسالة   •

 للمعهد.  يقدمھ 

إ��   • اإللك��و�ي  بال��يد  الطلبات  املكتملة:  إدارة  ترسل  غ��  الطلبات   �� النظر  يتم  وال  التا��  العنوان  ع��  األبحاث 

research.grants@dohainstitute.edu.qa 

 .الطلبات باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية فقط تقبل •
 

 آلية االختيار:  و   تقييم الطلبات

. ثم �عمل اإلدارة ع�� تصنيف  للتأكد من توفر املتطلبات  إدارة األبحاث واملنح جميع الطلبات، وتقوم بالفحص الف�يتلقى  ت •

، وتوفر إدارة األبحاث واملنح أي نماذج يمكن أن �ساعد �� توثيق عملية ا�خلفية األ�اديميةالطلبات حسب ال��امج أو  

 . التقييم

   .، و��ون إلدارة األبحاث واملنح تمثيل ف��ا�عي��ا ال�ليات مختصة  �جان إ��املكتملة ترسل إدارة األبحاث واملنح الطلبات  •

 بتقييم الطلبات بحسب املعاي�� التالية:  ال�جنة  تقوم •

o ال�جل الدرا�ىي للمتقدم . 

o ال�جل البح�ي للمتقدم. 

o �للمق��ح البح�ي املقدمالعلمية   جدارةا. 
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 ةاديمي� الشؤون األ –معهد الدوحة للدراسات العليا  

 )4السياسات األ�اديمية ( – ما �عد الدكتوراه زمالةسياسة  

o ة املتاحةفال  للتنفيذ �� املق��ح  قابلية��. 

ال�ج • االتعي�ن    ات توصيا�خاصة  ان  تقدم  للشؤون إ��  الرئيس  نائب  إ��  التوصيات  هذه  ترفع  ثم  ومن  لالعتماد،  لعميد 

 .ال��ائيلالعتماد  ديمية ااأل� 

 

 إدارة الزمالة:   –ثالثا 

  اتجراءإعن طر�ق إدارة املوارد البشر�ة، وال�ي �شرف ع�� الذين يتم اختيارهم إ�� الباحث�ن الزمالة  ترسل عروض   •

 إ�خ.    االستقدام واإلقامة

 .املناسب، ويع�ن لھ مرشد أ�ادي�ي من ال��نامج (أو من خارجھ إذا لزم األمر)  املع�ن بال��نامجالزميل   ي�حق •

 

 :  توثيق مجر�ات ال��نامج ومخرجاتھ –را�عا 

 للنموذج املعد لذلكاأل�ادي�ي  مرشد  قدم الزميل تقر�را بإدائھ للي •
ً
و�رفع التقييم إ�� رئيس    ، األول   فصلال��اية  ��    تبعا

م  ، ��اية الزمالة  قبلال��نامج والعميد لالطالع.   مجدًدا. األداء  املشرف األ�ادي�ي ورئيس ال��نامج  ُيقّيِ

ولالستخدام ��   ،إل��ا عندما يلزم األمر وُ�رَجع ،وال��نامج املع�ي ،التقر�ر �� ملفات إدارة األبحاث واملنحمن    يحتفظ بن�خ •

 
ً

   . حال توفر شواغر مناسبة مستقبال

 

 اإلصدار   العنوان      تار�خ اإلعداد اإلعداد    

 01 سياسة زمالة ما �عد الدكتوراه        إدارة األبحاث واملنح  

 تار�خ املراجعة   مراجعة    تار�خ االعتماد  جهة االعتماد  

 07/03/2021 مكتب رئيس املعهد   12/07/2021 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا   

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 

 11/11/2021بتار�خ  2021/ 034بكتاب رقم 

11/11/2021   

 

 

 مراحل إعداد السياسة:  -  يلتأص

•  
ُ
 . 2021/ 02/ 08بناًء ع�� طلب من رئيس املعهد بتار�خ  واملنح، عدت مسودة السياسة من قبل إدارة األبحاثأ

 . 2021/ 03/ 07أجر�ت عل��ا �عديالت من قبل رئيس املعهد بتار�خ  •

 مع اق��اح مراجعة إضافية ل�جانب اإلداري.  ،10/03/2021أج��ت من قبل مجلس املعهد بتار�خ  •

 . 2021/ 12/07خ اعتمدها مجلس املعهد �� اجتماعھ بتار�، و 2021/ 06/ 01بتار�خ  أجر�ت املراجعة ال��ائية من قبل رئيس املعهد •

 .11/11/2021بتار�خ  034/21ت بكتاب رقم  ، واعتمد17/10/2021اجتماعھ الرا�ع عشر الذي عقد ��   لنقاشها �� قدمت �جلس األمناء •


