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  اإلعداد تار�خ اإلعداد  العنوان  اإلصدار

 مكتب رئيس املعهد  2021/ 01/ 30 ه الدكتورا  دراسات  –واالمتحان الشامل  املدونة  سياسة   01

 جهة االعتماد تار�خ االعتماد  مراجعة   تار�خ املراجعة 

  العليا  للدراسات الدوحة معهد مجلس 2021/ 02/ 11 مجلس دراسات الدكتوراه   2021/ 01/ 31

 للدراسات العليامجلس أمناء معهد الدوحة  2021/ 04/ 04  

 

 



السياسات األ�اديمية  – الدكتوراهدراسات سياسات    

 

 )2الدكتوراه ( دراساتسياسات   –املدونة واالمتحان الشامل سياسة 

 

 سياسات دراسات الدكتوراه  

 واالمتحان الشامل   املدونةسياسة 

 مقدمة: 

�� معهد الدوحة للدراسات العليا،    الدكتوراه دراسات  طور املدونة �� مساراإلطار الذي يحكم  ضبط��دف هذه السياسة إ��  

 واملهام وال��تيبات املطلو�ة خالل هذا الطور.  

 

 
ً

 بيان السياسة:  -أوال

الطور   )1 الدكتوراه  الثا�ي  يمتد  دراسات  املدونة(من  دراسي�ن،    )مرحلة  بمساعدة  لفصل�ن  خاللهما،  الطالب  �س�� 

املساهمات والنظر�ات واملفاهيم واملدارس    �عميق معرفتھ بأهمو تمكن من مجال التخصص،  املشرف، �� تحقيق ال

 بحثھ. ، وكذلك املن�جيات املتبعة فيھ، خاصة املتعلقة بمجال �� التخصص

ال�ي �شتمل عل��ا املدونةيتم ذلك   )2 القراءات   �� التعمق  �� مجال    ع��  لها  املشرف، والتوسع بإضافات  إرشاد  تحت 

 تخصصھ الضيق.  

مؤتمرات �� املعهد    حول مواضيعها، وحضور  ومناقشات سمينارات املشاركة ��، وابتدار، مهام مرحلة املدونةشمل � )3

 املشرف. �ل هذا بالتنسيق مع وحضور مقررات كمستمع إذا لزم ذلك. والتفاعل مع األقران،   ،وخارجھ

أي كتابات  ومراجعات كتب و  البحثية  وراق مثل األ �شمل مهام الف��ة إنتاج مواد بحثية قص��ة بالتنسيق مع املشرف،  )4

بأساسيات التخصص، وصقل القدرات    الطالبمداخالت أخرى، ت�ون �عضها قابلة للنشر. والهدف �عميق معرفة  و 

 . ودق��ما �ي والشف�ي�� مجال البحث والكتابة الرصينة وحسن التعب�� الكتا

األو��  )5 األطروحة  مق��ح  تطو�ر  ع��  العمل  املدونة  مرحلة  االلتحاق  �شمل  عند  الطالب  بھ  تقدم  �عديلھ  الذي  أو   ،

 بالتشاور مع املشرف. 

تختتم مرحلة املدونة بأداء االمتحان الشامل �شقيھ الكتا�ي والشف�ي، واملقصود منھ اختبار نجاح الطالب �� تحقيق   )6

 أهداف مرحلة املدونة املو�حة أعاله (و�تفصيل أك�� �� الوثيقة اإلطار�ة).   

 

 :
ً
 االمتحان الشامل: ثانيا

يؤخذ    والشف�ي الذيكتوب ع�� هيئة "كتاب مغلق"،  �شقيھ: امليجلس الطالب �� ��اية طور املدونة لالمتحان الشامل   )1

 .املكتوب األول  الشق �عد النجاح �� 

،األطروحة،   ع�� املشرف  من ال�ي تت�ون  �جنة تقييم املدونة �شرف ع�� وضع وتقييم االمتحان  )2
ً
وثالثة مقيم�ن   رئيسا

 . وال�ليات ال��امج   من  بتوصية الدكتوراه  دراسات مجلس رئيس �عي��م آخر�ن من داخل املعهد 

ساعات  )3 ست  الطالب  ويعطى  الفصل،  داخل  املكتوب  لالمتحان  ا�جلوس  اليوم)  ي�ون  نفس  مع    (خالل  لإلجابة، 

 اس��احة قص��ة �� أثناء االمتحان.  



السياسات األ�اديمية  – الدكتوراهدراسات سياسات    

 

 )3الدكتوراه ( دراساتسياسات   –املدونة واالمتحان الشامل سياسة 

 

�علن ال�جنة تقييمها خالل أسبوع�ن من  اتھ، و ال�ي �عقد لتقييم إجاب  �جنة تقييم املدونة ال يحضر الطالب جلسات   )4

 �سليم االمتحان املكتوب.

�اآل�ي:   )5 التقييم  خيارات  ت�ون  الطالب،  إجابات  تقييم  التوقعات"؛    -1عند  فاقت  مع    -2"إجابة  تتفق  "إجابة 

 إذا حصل ع�� تقدير "إجابة تتفق مع التوقعات" ع��    -3التوقعات"؛  
ً
إجابة دون التوقعات". و��ون الطالب ناجحا

 إجابة دون التوقعات" �� أي من األسئلة. "  تقييم األقل �� �ل األسئلة. و�رسب الطالب �� حالة حصولھ ع��

فإذا رسب مرة أخرى يتم فصلھ من  ،  ثانية وأخ��ة إلعادة االمتحان�� حالة الرسوب، يمكن إعطاء الطالب فرصة   )6

 مسار دراسات الدكتوراه. 

التحر�ري   �� حال نجاح الطالب �� الشق املكتوب من االمتحان، يد�� لالمتحان الشف�ي  )7 �عد    املب�ي ع�� االمتحان 

 املكتوب. ثالثة أسابيع من تار�خ ا�جلوس لالمتحان 

 يستغرق ساعت�ن. ور �ل أعضاء ال�جنة، و �عقد االمتحان الشف�ي بحض  )8

 يخطر الطالب بنتيجة االمتحان الشف�ي �عد أسبوع من تار�خ أخذ االمتحان، وت�ون النتيجة نجاح/ رسوب.  )9

 �عطى فرصة أخرى إلعادة االمتحان خالل أسبوع�ن من صدور النتيجة.  إذا رسب الطالب �� االمتحان الشف�ي  )10

 �� الدراسة و�فصل من دراسات الدكتوراه.   رفال �سمح لھ باالستمرا   �ي �� اإلعادةإذا رسب الطالب �� االمتحان الشف )11

 الذي يقوم باعتمادها.   النتيجة إ�� مجلس دراسات الدكتوراهترسل اح، ج�� حالة الن )12

 �� طور األطروحة. )13
ً
 يخطر مجلس دراسات الدكتوراه إدارة الت�جيل لتقوم بت�جيل الطالب مبدئيا

 

 :
ً
 الت�جيل ال��ائي:ثالثا

 عند تقديم الطالب مق��ح األطروحة 
ً
إخطار مجلس  ثم ، املكتمل إ�� املشرف، واملوافقة عليھ من قبلھيصبح الت�جيل ��ائيا

 .بذلكدراسات الدكتوراه 

 

 

 

 

 

، وراجعها 03/02/2021 و�� تار�خ 27/01/2021 بتار�خ�� اجتماعھ مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا ، وناقشها رئيس املعهدأعد هذه السياسة  •

 . 31/01/2021مجلس دراسات الدكتوراه �� 

 .  03/02/2021 بتار�خت هذه السياسة من مجلس املعهد أقر  •

   . 04/04/2021بتار�خ  010/2021واعتمدت كما �� بكتاب رقم ، 03/02/2021بتار�خ إ�� مجلس األمناء فعت رُ  •


