
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلعداد اإلعداد تار�خ  العنوان  اإلصدار

 ون الطالبؤ عميد ش 2018/ 09/ 16      الدكتوراه دراسات – القبول سياسة  01

 عتمادجهة اال  االعتماد تار�خ  مراجعة   تار�خ املراجعة 

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  2018/ 10/ 10 الثانية  �جنة الدكتوراه    2018/ 10/ 10

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا 2018/ 01/ 07  

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  2021/ 01/ 31 الفر�ق املصغر لتعديل السياسات  2020/ 10/ 04

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا  2021/ 04/ 04 رئيس املعهد   2021/ 01/ 30

  

معهد الدوحة �� تضع هذه السياسة األح�ام املتعلقة بقبول الطالب 

   الدكتوراهلدراسات  

 ون الطالب ؤ عمادة ش
 

 
 

 سياسة القبول   -السياسات األ�اديمية 

   الدكتوراه دراسات  

 
 

  

 



 السياسات األ�اديمية  –الدكتوراه دراسات 

 )1الدكتوراه ( دراساتسياسات  –سياسة القبول 

 

 

 الدكتوراه  دراسات

 سياسة القبول 

 

   الغرض:

 . .الدكتوراه دراسات مسار  �� املعهد�� تحدد هذه السياسة ضوابط قبول الطالب 

 

 
ً

 : هموقبول الطالب استقطاب ادئ عمليات أهداف ومب  -أوال

من حيث املستوى  الطالب  أجوداستقطاب  � �إ  �� املعهد الدكتوراه  دراسات��  هموقبول الطالب ��دف عمليات استقطاب 

   .اا ودوليً ا وعر�يً قطر�ً األ�ادي�ي 

 . �عتمد قبول الطالب ع�� مبدأ التنافس ب�ن الطالب املتقدم�ن ع�� أسس أ�اديمية

 

   :ھومتطلبات القبول   شروط- اثانيً 

 :املؤهالت األ�اديمية

 
ً

، 3.50أو مجال مقارب، بمعدل تراك�ي ال يقل عن  درجة الب�الور�وس �� مجال التخصص ع�� أن ي�ون املتقدم حاصال

(أو ما �عادلھ) من جامعة معتمدة ومع��ف   4.00 ع�� 3.75) ال يقل عن  GPAأو ما �عادلها بمعدل تراك�ي (  املاجست��درجة و 

 . ��ح�امل لھ الذي تقدمبا�جال البح�ي  صلة ذي و�� تخصص   قوائم وزارة التعليم والتعليم العا�� القطر�ة، �� ��ا 

 ل�حصول ع�� درج�ي الب�الور�وس واملاجست��. بانتظامأن يثبت املتقدم أن دراستھ �انت 

 . تحددها ال��امجمتطلبات إضافية  أي

 

 متطلبات اللغة: 

•  
ً
 .للبحث والكتابة  أ�اديمية  القدرة ع�� استخدام اللغة العر�ية لغة

 . �عادلھ أو ما   Academic IELTS�� اختبار  7.00بتقديم نتيجة ل��ية �اإلن استيفاء ا�حد األد�ى �� اللغة  •

 

 :الوثائق املطلو�ة

 . القبول طلب  •

 . اموكشوفات العالمات ا�خاصة �� ،املاجست��شهاد�ي الب�الور�وس و من  قةمصّد ��خ  •

 رسالة املاجست��، أو املشروع التتو���، أو عينة بحثية.  من ��خة  •



 السياسات األ�اديمية  –الدكتوراه دراسات 

 )2الدكتوراه ( دراساتسياسات  –سياسة القبول 

 

 . أو ما �عادلها IELTS ـعالمات ال •

 . س��ة ذاتية •

الدكتوراه    بدراساتلاللتحاق دوافعھ    املر�ح�شرح ف��ا  �لمة    1000-750من   (Statement of Interest) رسالة غاية •

املعهد، وكيف ستساهم خلفيتھ ومؤهالتھ األ�اديمية �� نجاحھ �� ال��نامج الذي ينوي الدراسة فيھ، إضافة إ��    ��

  املستقبلية. خططھ

يحدد فيھ املر�ح اهتماماتھ البحثية وا�جاالت ال�ي ينوي  �لمة  )2000ألفي �لمة (من  مق��ح مشروع دكتوراه أو��   •

  ��ح�للمو�مكن    .تحت إشرافهمالعمل �� أسماء األ�اديمي�ن الذين يرغب املر�ح  أن يق��ح   يمكنالبحث ف��ا، كما 

مع أساتذة �� املعهد ل�حصول ع�� املوافقة املبدئية ع�� استعداد أحدهم اإلشراف ع�� األطروحة   يتواصل أن 

بل الطالب �� املعهد
ُ
 . ضمن اختصاصھ واهتماماتھ إذا ما ق

مكتب  � �إ مباشرة صاحب التوصية   هارسلي، األ�اديمية ��ح �املع�� علم بمس��ة  معرف�ن 3رسائل توصية من  •

 . والت�جيلالقبول 

 . إن �انت مطلو�ة من ال��نامج (GRE, GMAT) نتائج اختبارات القبول  •

   .تحدد �� إعالن القبول  متطلبات إضافية استيفاء أي  •

 

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

واعتمادها من نائب الرئيس للشؤون   ع�� ال�ليات ال��امجمن   املق��حة  إدارة شؤون الطالب معاي�� التقييم تحفظ )1

 . األ�اديمية

والذي �عت�� اآللية الوحيدة للتقييم   ،ع�� نظام القبول اإللك��و�يعل��ا واملطبقة  املعاي�� املتفقيجري التقييم وفق  )2

 . وحفظ نتائجھ

  ،مثل تقييم الس��ة الذاتية، وكشف العالمات، واملق��ح األو�� :معاي�� محددة�� إ �� انتقاء الطالب   �ستند ال��امج )3

 ونتيجة املقابلة. املقدم�ن،البحثية    واملساهمة

 

 : مراحل عملية القبول  -ا را�عً 

حسب ا�خطوات  بعملية تقييم امللفات وتجري  .ھوشروط القبول   ملتطلبات امل���حملفات استيفاء مكتب القبول من  يتأكد

 التالية: 

للتأكد   ف��ا قسم القبول كشوف الطالب األ�اديمية مقيّ �و  �عاينكشوف العالمات الدراسية: و�� مرحلة   التأكد من )1

  .من استيفا��ا الشروط املطلو�ة

�جنة  ك  عمليات التقييم األو�� ال��نامج  �جري و  . ال��امجتحال امللفات املستكملة لشروط القبول من قسم القبول إ��  )2

 . ، إضافة إ�� أستاذ من خارج ال��نامج �عينھ العميدأعضاء ال��نامجقبول تضم �ل  

األو��. لتقييم  امرحلة  وااجتاز  نالذي الطالبمقابالت �خصية مع  ال��نامج ك�جنة قبول    يجري ال�خصية: املقابلة  )3

 إ�� عميد ال�لية.   وتقدم ال�جنة توصي��ا



 السياسات األ�اديمية  –الدكتوراه دراسات 

 )3الدكتوراه ( دراساتسياسات  –سياسة القبول 

 

  

 

 : اعتماد نتائج القبول  -اخامًس 

 نتائج القبول ال��ائية �اآل�ي:اعتماد يجري 

 .العتمادها الدكتوراه  مجلس دراسات�� إعميد ال�لية توصيتھ  يرسل  •

 النتائج ع�� نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية لالعتماد.  رئيس مجلس دراسات الدكتوراه �عرض  •

ترسل النتائج املعتمدة من مكتب نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية إ�� عمادة شؤون الطالب من أجل مباشرة   •

 . الطالب املقبول�ن��جيل 

 

 : االلتحاق باملعهد  -ا دًس سا

�بدأ ��جيل الطالب خالل  و للمتطلبات �� موعد يحدد قبل أيام التوجيھ. هم ءواستيفاالتحاق الطالب الت�جيل قسم  يتا�ع

  ف��ة التوجيھ أو �عدها مباشرة �� أجل يحدده عميد شؤون الطالب.

 

 :هاو�شر  املوثقة املعلومات  توزيع 

 . �شر خار�� موسع- 3مستوى  •

   . �شر خاص-4مستوى  •

 

 :جهات االتصال ومسؤوليا��ا

   .: لالستفسار عن السياسة واإلجراءات املتعلقة ��اوا�خدمات الطالبيةمكتب القبول والت�جيل 

 

، وأقرها مجلس  10/10/2018. وناقش��ا �جنة الدكتوراه �� اجتماعها �� 2018عميد شؤون الطالب �� أيلول (سبتم��)  –أعد هذه السياسة •

 املعهد �� نفس التار�خ. 

مشروطة ببعض   07/11/2018بتار�خ  2018/ 055التخاذ القرار. واعتمدت بكتاب رقم  2018/ 27/10ُرِفَعت �جلس األمناء �� اجتماعھ بتار�خ  •

 ديالت ال�ي أدخلت عل��ا. التع

من قبل رئيس املعهد، لتوائم الوثيقة اإلطار�ة لدراسات الدكتوراه املعتمد،    2020/ 12/ 14و�تار�خ    2020/ 04/10ُعدلت هذه السياسة بتار�خ   •

ھ، ونوقشت هذه التعديالت والذي منحت وزارة التعليم والتعليم العا�� القطر�ة ترخيصا للمعهد لتأسيس دراسات الدكتوراه �� املعهد بناء علي

بتار�خ   املعهد  مجلس  اجتماع  و�تار�خ  14/10/2020��  و�تار�خ  2020/ 12/ 02،  بتار�خ  2021/ 01/ 30و�تار�خ    2020/ 23/12،  واعتمدها   ،

31 /01 /2021 . 

 . 2021/ 04/04بتار�خ  010/21واعتمدت مع �عض التعديالت ال�ي أدرجت عل��ا بكتاب رقم  02/2021/ 01ُرفعت �جلس األمناء بتار�خ  •

 


