
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلعداد تار�خ االعداد  العنوان  اإلصدار

 عميد شؤون الطالب 2018/ 09/ 16        دراسات الدكتوراه – سياسة الت�جيل 01

 جهة االعتماد تار�خ االعتماد  مراجعة   تار�خ املراجعة 

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  2018/ 10/ 10 �جنة الدكتوراه الثانية  2018/ 09/ 23

 للدراسات العليامجلس أمناء معهد الدوحة  2018/ 11/ 07  

 (مشروطة ببعض املالحظات ال�ي أدخلت عل��ا)

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

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

 

 

 

  ��جيل يحكم الذي اإلطار  ضبط إ�� السياسة   هذه  ��دف

  بلوائح االل��ام لضمان  وأوضاعهم؛  الدكتوراه دراسات  طالب

 .وسياساتھ املعهد

 عمادة شؤون الطالب
 

 
 

 سياسة الت�جيل

 الدكتوراه   دراسات  

 

 

  

 



السياسات األ�اديمية  –الدكتوراه  دراساتسياسات    

 

 ) 2الدكتوراه ( دراساتسياسات  –سياسة الت�جيل واإلقامة 

  

 

 

 الدكتوراه  دراسات سياسات 

 الت�جيل سياسة 

 مقدمة: 

إ��   السياسة  هذه  طالب    ضبط ��دف  ��جيل  يحكم  الذي  العليا،   الدكتوراه  دراساتاإلطار  للدراسات  الدوحة  معهد   ��  

 هم بلوائح املعهد وسياساتھ.  ال��ام لضمان ؛وأوضاعهم

وعل��م أن يحافظوا ع�� هذه الوضعية    ، ع�� وضعية طالب م�جلاملعهد    ��الدكتوراه    دراسات يحصل �ل الطالب املقبول�ن ��  

 . يقدمها املعهدإ�� ح�ن استكمال متطلبات التخرج. ويستفيد الطالب امل�جل من ا�خدمات األ�اديمية ال�ي 

 

 
ً

 السياسة: بيان  -أوال

 : بثالثة أطوارالدكتوراه   دراساتالت�جيل ��  يمّر  )1

الت�جيل ��  لقراءة املدونةجل استكمال املقررات املطلو�ة للت�جيل  أل الت�جيل    :الطور األول  • هذا  . و�تطلب 

 . استيفاء شروط القبول  الطور 

النجاح �� �ل مقررات الطور    الطور الطور الثا�ي: وهو طور التفرغ لقراءة املدونة، و�تطلب الت�جيل �� هذا   •

   مقرر ع�� حدة. أي ��  Bعن تقل الدرجة ، ع�� أال +Bال يقل عن    تراك�ي األول بمعدل

 . الشاملوالنجاح �� االمتحان    ، و�تطلب ذلك استيفاء جميع املقررات  الت�جيل �� األطروحة.هو  و   : الثالثالطور   •

،  املعمول ��ا �� املعهدو   السار�ة  واللوائح والسياسات واإلجراءاتللمعهد،  النظام األسا��ي  بيل��م الطالب امل�جلون   )2

 وفق ما تنص عليھ سياسة الرسوم.   وكذا دفع الرسوم املستحقة مباشرة �عد الت�جيل

الدراسية  املمنوحون   الطالبيل��م   )3 املنح  واملساعدة    ،قواعد  املنح  سياسة  شروط  وفق  لهم  املمنوحة  واملساعدات 

 املالية.

 بموجب الشروط املنصوص عل��ا �� سياسات املعهد.  ،ھئإلغاوقف ��جيلھ أو ا�حق ��  لطالبل )4

 

 

 

 



السياسات األ�اديمية  –الدكتوراه  دراساتسياسات    

 

 ) 3الدكتوراه ( دراساتسياسات  –سياسة الت�جيل واإلقامة 

  

 

 

 

: �عي�ن املرشد األ�ادي�ي:  
ً
 ثانيا

 األ�ادي�ي لطالب الدكتوراه عند ��جيلھ �� برنامج الدكتوراه املع�ي �� املعهد.   املرشد �ع�ن مجلس دراسات الدكتوراه

 

 األ�ادي�ي ما ي��:    املرشدواجبات   تتضمن

، ومساعدتھ �� االل��ام ��ا، و��  لفهم سياسات ال��نامج و�جراءاتھ وتوج��اتھطالب لل تقديم الدعم واملشورة •

   التواصل مع إدارات املعهد واالستفادة واملشاركة الفعالة �� األ�شطة والفعاليات.  

 املهنية للطالب ومساعدتھ �� التخطيط ملستقبلھ العم��.  تقديم املشورة •

 .  املشاركة �� �جنة اإلشراف بحسب سياسة األطروحة •

�� بدا/املشرف   �عي�ن  عند الدكتوراهاملشرفة  الثا�ي من دراسات  الطور  املسؤولية األساسية عن  /املشرف يتو��    ،ية  املشرفة 

مهمة املرشد   و�ستمرإرشاد طالب الدكتوراه، ومتا�عة تقدمھ األ�ادي�ي، ومتا�عة حصول الطالب ع�� املوافقات الالزمة.. ا�خ. 

   األ�ادي�ي املو�حة أعاله، ع�� أن ت�ون مكملة لدور املشرف. 

 

 : شروط الت�جيل �� الوحدات الدراسية - اثانيً 

 ف��ة متا�عة الدراسة. طوالع�� الطالب الت�جيل �� �ل فصل درا��ي   •

دراسي�ن  • لفصل�ن  األول  الطور  (يمتد  دراسية  مقررات  خاللها خمس  الطالب  و�درس  معتمدة)  15،  حسب    ساعة 

 . ا�جدول الدرا��ي املعلن عنھ

 خالل الف��ة ا�حددة.  يجب ع�� الطالب إكمال املقررات بنجاح  •

 

 ثا
ً
 للتفرغ لقراءة املدونات شروط الت�جيل  - الث

 ف��ة متا�عة الدراسة. طوالع�� الطالب الت�جيل �� �ل فصل درا��ي   •

دراسة جميع املقررات �� الطور األول وا�حصول ع�� معدل تراك�ي ال  �ش��ط للت�جيل للتفرغ لقراءة املدونات، إ��اء   •

 ف��ا، و���اء أي متطلبات إضافية �� الفصول الدراسية لتلك املقررات.   +Bيقل عن

 ار الشامل. بو�ؤدي الطالب �� ��اي��ا االختت�ون مدة التفرغ لقراءة املدونات لفصل�ن دراسي�ن،  •



السياسات األ�اديمية  –الدكتوراه  دراساتسياسات    

 

 ) 4الدكتوراه ( دراساتسياسات  –سياسة الت�جيل واإلقامة 

  

 

 

 

 : األطروحةشروط الت�جيل ��  -را�ًعا

 . االختبار الشامل  اجتيازاألطروحة �ش��ط الت�جيل ��  )1

 . للمشرف لألطروحة مق��ح مت�امل�ش��ط كذلك تقديم  )2

مدى تقدم الطالب �� إعداد  حول    ن �تقر�ر�ن دور���  إتجديد الت�جيل    ويستندا.  يجدد الت�جيل �� األطروحة سنو�ً  )3

العتمادهما والتوصية    الدكتوراهدراسات    مجلسو�قدمهما إ��    فصل�ل  ��  شرف  امل�عدهما    ،ومستوى أدائھ  األطروحة 

 . بقبول الت�جيل

 لت�جيل خارج اآلجال املنصوص عل��ا �� إجراءات تجديد الت�جيل ال�ي يضعها املعهد. لال يقبل أي تجديد  )4

 ). سنتان أ�اديميتانفصول دراسية (أر�عة ا�حد األق��ى لتجديد الت�جيل أثناء كتابة األطروحة هو   )5

أن ي�ون مسببً  )6 التمديد لفصل�ن إضافي�ن (سنة دراسية واحدة)، ع��  للطالب  بالوثائق  ا ومشفوعً يجوز    الثبوتية ا 

 الدكتوراه.  دراسات مجلس  من اعتمًد �ون موالعميد، و� ورئيس ال��نامج موافقة املشرفو�حظى بالالزمة، 

7(  
ّ
 ال��ام الن�اهة األ�اديمية، وأخالقيات البحث العل�ي.  وثيقة ع��الطالب  عيوق

 

 : أو �عليق الدراسة اال��حاب  -خامًسا 

  ، خرى أأو ألي أسباب    ،أسر�ةأو    ،�حيةأو    ،�خصيةع�� الطالب الذين يرغبون �� اال��حاب من الدراسة ألسباب   •

الت�جيل  إل تقديم طلب اال��حاب   و   ا بموافقة مشفوعً دارة    ورئيس مجلس دراسات   والعميد   ال��نامج   رئيس املشرف 

 الدكتوراه.

 ع�� الطالب الذين يتعذر عل��م الت�جيل �� أي فصل درا��ي أن يقدموا طلب  •
ً
إ�� إدارة الت�جيل لي�ون    لتعليق الدراسة  ا

سليًم  بموافقة    طلب  يحظى  أن  و�جبا.  وضعهم  الدكتوراه   رئيس اإلجازة  دراسات  األول (خالل    مجلس  من    الطور 

املشرف ال��نامج  الت�جيل) واألستاذ  ورئيس  مجلس دراسات  والعميداملع�ي،  ،  التفرغ  الدكتوراه (خالل    ورئيس  طور 

ا. وتجري إعادة الت�جيل  من تخلف عن إعادة الت�جيل طالبً   وال ُ�َعّد ��جيل األطروحة).    لقراءة املدونة، وخالل طور 

 . صرحت بتعلق الدراسةا�جهات ال�ي  �عد �عليق الدراسة بموافقة نفس الطالبمن  للعائدين

أثناء الطور األول (دراسة  املعهد  ��    لم يل��موا اإلقامةإعادة القبول والت�جيل: لن يجري إعادة قبول الطالب الذين   •

دون ا�حصول ع�� املوافقات الرسمية ع�� اإلجازة، وال �سمح بإعادة ��جيلهم  من  املقررات) من دراسات الدكتوراه  

 �عد انصرام اآلجال املنصوص عل��ا �� اإلجراءات. 



السياسات األ�اديمية  –الدكتوراه  دراساتسياسات    

 

 ) 5الدكتوراه ( دراساتسياسات  –سياسة الت�جيل واإلقامة 

  

 

 

 فصل يحتفظ املعهد با�حق ��  الفصل: •
ً

من املعهد �� حالة عدم الوفاء بمقتضيات الت�جيل أو ��  ا��ائيً  الطالب فصال

حاالت من طبقت �� حقهم إجراءات تأديبية وفق ما هو منصوص عليھ �� سياسات املعهد. ولن تتم إعادة قبول أي  

 طالب مفصول. 

 

 :هاتوزيع املعلومات املوثقة و�شر 

 �شر خار�� موسع. - 3مستوى 

 .  �شر خاص-4مستوى 

 

 االتصال ومسؤوليا��ا:جهات 

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

 

 

 

 

 

 

، وأقرها مجلس املعهد �� اجتماعھ �� 2018/ 23/09. وناقش��ا �جنة الدكتوراه �� اجتماعها ��  2018أعدت هذه السياسة �� أيلول (سبتم��)   •

10 /10 /2018  . 

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

 التعديالت ال�ي أدخلت عل��ا. 

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

املعهد   مجلس  وناقشها  عليھ،  بناء  املعهد   �� الدكتوراه  دراسات  لتأسيس  للمعهد  ترخيصا  القطر�ة  العا��  والتعليم  التعليم  بتار�خ ��  وزارة  اجتماعھ 

 . 31/01/2021واعتمدها بتار�خ ، 30/01/2021، و�تار�خ 2020/ 23/12و�تار�خ ، 23/12/2020، و�تار�خ 02/12/2020، و�تار�خ 16/12/2020

 .04/04/2021بتار�خ  010/21واعتمدت بكتاب رقم  01/02/2021ُرفعت �جلس األمناء بتار�خ  •


