
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلعداد اإلعداد تار�خ  العنوان  اإلصدار

 عميد شؤون الطالب 2018/ 10/ 09 ه الدكتورا دراسات  – املنحسياسة  01

 جهة االعتماد تار�خ االعتماد  مراجعة   تار�خ املراجعة 

  العليا  للدراسات الدوحة معهد مجلس 2018/ 10/ 11 الثانية �جنة الدكتوراه  2018/ 10/ 11

 الدوحة للدراسات العليامجلس أمناء معهد  2018/ 11/ 07  

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  2020/ 10/ 14 الفر�ق املصغر لتعديل سياسات الدكتوراه   2020/ 10/ 04

 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

 

 

 للطالب املتاحة الدراسية  باملنح املتعلقة األح�ام السياسة  هذه تضع

 ه �� املعهد.  الدكتورا �� دراسات  الباحث�ن 

 عمادة شؤون الطالب 
 

 
 

 املنحسياسة   -السياسات األ�اديمية 

   الدكتوراه دراسات  

 

 

  

 



السياسات األ�اديمية  – الدكتوراهدراسات سياسات    

 ) 1الدكتوراه ( دراساتسياسات   – املنح الدراسية سياسة 

  

 

 
 

 الدكتوراه دراسات ات سياس

 سياسة املنح الدراسية 

 

 مقدمة: 

 الدكتوراه �� معهد الدوحة للدراسات العليا. �� دراسات للطالبتضع هذه السياسة األح�ام املتعلقة باملنح الدراسية املتاحة 
 

 وصف السياسة: 

 الدكتوراه.  �� دراساتتحدد هذه السياسة مختلف املنح ا�خولة ملتا�عة الدراسة 
 

 
ً

 : املنحة الدراسيةأوال

�غطية  عادة  �شمل    ؛متنوعة  بأش�الالتمو�ل الذي يحصل عليھ الطالب  هو  املقصود باملنحة الدراسية �� هذه السياسة  إن  

ا�خصصات    ل � كما تتضمن    ،رسوم �عض ا�خدمات األ�اديمية األخرى   إ�� �غطيةإضافة    والسكن �� املعهد،رسوم الدراسة  

 لتحض�� األطروحة. لبحث ااملالية ال�ي �ستفيد م��ا الطالب خالل مزاولتھ 
 

 ا: شروط عامة ثانيً 

�� ف��ة سابقة للدراسة ��   ،هانفس ب الذين سبقت لهم االستفادة من املنح ال �ستفيد من املنح ال�ي يقدمها املعهد الطال   )1

 سواء توج ذلك با�حصول ع�� الدرجة العلمية أم ال.  ،الدكتوراه دراسات

مجلس  ، إال بموافقة مسبقة من  ال يجوز ألي طالب ا�جمع ب�ن منح املعهد الدراسية وأي منحة أخرى مهما �ان مصدرها  )2

 الدكتوراه.  دراسات 

وأي  �� خدمة املعهد �� مجاالت البحث والتدريس  بالعمل    مقابل ذلك  حاصل�ن ع�� منحة �املة االل��امع�� الطالب ا� )3

م��م،  تطلب  أخرى     مجاالت 
ً
أسبوعيا ساعات  عشر  عن  تقل  ال  الدراسية  ملدة  الفصول  العمل  خالل  ساعات  . وتحدد 

 .  ع�� أن ال تز�د عن خمس عشر ساعة أسبوعيا قيمة املنحة ل�حاصل�ن ع�� منح جزئية بالتناسب مع 

��  لالستمرار ش��ط . ويبتحديد مجاالت العمل املطلو�ةيقوم مجلس دراسات الدكتوراه، بالتشاور مع ال��امج وال�ليات،  )4

 .الوفاء باالل��امات ا�حددة أعالهاالستفادة من منح املعهد  
 
 

 
ً
 ا: تخو�ل املنح ثالث

 طلبات املنح. ��  الدكتوراه دراسات  مجلسنظر ي  
 

 ا: أنواع املنح الدراسية را�عً 

 �اآل�ي:  دراسات الدكتوراهتت�خص املنح املتاحة لطالب 

املو�حة  ووفق املعاي��    ،حسب االستحقاق بوتخول هذه املنحة    ؛الدكتوراه  دراساتمنحة الطور األول من الت�جيل ��   )1

 أدناه.



السياسات األ�اديمية  – الدكتوراهدراسات سياسات    

 ) 2الدكتوراه ( دراساتسياسات   – املنح الدراسية سياسة 

  

 

 
 

 3.5و�رتبط ا�حصول عل��ا بتحقيق معدل تراك�ي ال يقل عن    ؛و�� التفرغ لقراءة املدوناتمنحة الطور الثا�ي من الت�جيل   )2

 . �� الطور األول  الدكتوراه دراسات �� مقررات 

 . الشاملالنجاح �� االمتحان بو�رتبط ا�حصول عل��ا  ؛من الت�جيل للتحض�� لألطروحة  الثالثمنحة الطور   )3
  
 

 ا: شروط التقديم ملنحة الطور األول خامًس 

  الطالبأن ي�ون 
ُ
  ل �� املعهد.بِ قد ق

 منحة أخرى.  لديھ  تأال �ستطيع تحمل الت�اليف وليس )1

يدفع   خالل هذه الف��ة،  عدم إنجازها  و�� حال  مقررات الطور األول.  ا الطالبميكمل خالله  ي�ندراس  فصل�ناملنحة    �غطي )2

 . يحددها املعهد كما ذلكالرسوم اإلضافية امل��تبة ع�� الطالب 

 

 (التفرغ لقراءة املدونة)  شروط التقديم ملنحة الطور الثا�ي :اسادًس 

 أ )1
ّ

   .مقررات الطور األول ��  3.5 عن  ال��اك�يالطالب    يقل معدلال

 . سنة أ�اديمية واحدةاملنحة  �غطي هذه )2

 

 الثالث (كتابة األطروحة) شروط التقديم ملنحة الطور  :اسا�عً 

   .��اية الطور الثا�يالنجاح �� االمتحان الشامل �� و  ف��ة املدونةإكمال مهام  )1

رئيس مجلس  قبل    من واملوافقة عليھ    امل��ر  طلب التمديد  مي تقد�عد    ،قابلة للتمديد  أ�اديميت�ن   سنت�ن ف��ة  املنحة  �غطي   )2

 نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية.اعتماده من قبل الدكتوراه و  دراسات
 

 ال��امات الطالب املمنوح  :ثامنا

الطالب  �ا  ف�طوال الف��ة ال�ي �ستفيد  الدراسية املتفق عل��ا مع الطالب بحسب ا�خطة    الدكتوراهلدراسة  ال�امل التفرغ   -

 من املنحة. 

 أطوار الدراسة �� موعدها، وع�� الوجھ األكمل. إكمال �ل املهام املطلو�ة بحسب متطلبات   -

 . حسب السياساتبأساتذة املقررات اإللزامية التجاوب مع إرشاداتھ وت�ليفات   واالل��ام  املشرفمع التواصل  -

 . �� املعهد الدكتوراه دراساتالطالب عند الت�جيل ��  يوقعھامليثاق الذي  ال��ام  -

مع  بالتشاور    موعدها و�الصيغة ا�حددة��    سات الدكتوراهالالعتماد من قبل مجلس در   املطلو�ةالتقار�ر املرحلية    تقديم -

   .  املشرف

عنعدم   - مكتوب    االنقطاع  رس�ي  طلب  ع��  بناء  بإذن  إال  الدكتوراه.    املشرفعليھ    يوافقالدراسة  دراسات  ومجلس 

إذا �ان االن املنحة �� حالة    قطاعو�ش��ط موافقة نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية  االنقطاع،  ألك�� من شهر. وتجمد 

 عند العودة. 
ً
   و�ستعاد تلقائيا

 



السياسات األ�اديمية  – الدكتوراهدراسات سياسات    

 ) 3الدكتوراه ( دراساتسياسات   – املنح الدراسية سياسة 

  

 

 
 

 :هاتوزيع املعلومات املوثقة و�شر 

 �شر خار�� موسع. - 3مستوى 

 .  �شر خاص-4مستوى 

 

 االتصال ومسؤوليا��ا:جهات 

 .  لإلشراف والتطبيقالدكتوراه  مجلس دراسات  -أ 

 .: لالستفسار عن املنحوا�خدمات الطالبيةمكتب القبول والت�جيل  -ب

 . املالية: للمعامالت املالية اإلدارة -ت

 

 

 

 

 

 ، وأقرها مجلس املعهد �� نفس التار�خ.  10/10/2018أعد هذه السياسة عميد شؤون الطالب، وناقش��ا �جنة الدكتوراه �� اجتماعها ��   •

ِدمت إ�� مجلس األمناء التخاذ القرار �� اجتماعھ ��  •
ُ
مشروطة ببعض   2018/ 07/11بتار�خ  055/2018واعتمدت بكتاب رقم . 2018/ 27/10ق

 أدخلت عل��ا.  التعديالت ال�ي 

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

مجلس املعهد ��  والذي منحت وزارة التعليم والتعليم العا�� القطر�ة ترخيصا للمعهد لتأسيس دراسات الدكتوراه �� املعهد بناء عليھ، وناقشها 

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

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


	أولًا: المنحة الدراسية
	ثالثًا: تخويل المنح
	ينظر مجلس دراسات الدكتوراه في طلبات المنح.
	1) منحة الطور الأول من التسجيل في دراسات الدكتوراه؛ وتخول هذه المنحة بحسب الاستحقاق، ووفق المعايير الموضحة أدناه.
	2) منحة الطور الثاني من التسجيل وهي التفرغ لقراءة المدونات؛ ويرتبط الحصول عليها بتحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 في مقررات دراسات الدكتوراه في الطور الأول.
	3) منحة الطور الثالث من التسجيل للتحضير للأطروحة؛ ويرتبط الحصول عليها بالنجاح في الامتحان الشامل.
	ثامنا: التزامات الطالب الممنوح
	- التفرغ الكامل لدراسة الدكتوراه بحسب الخطة الدراسية المتفق عليها مع الطالب طوال الفترة التي يستفيد فيها الطالب من المنحة.
	- إكمال كل المهام المطلوبة بحسب متطلبات أطوار الدراسة في موعدها، وعلى الوجه الأكمل.
	- التواصل مع المشرف والالتزام التجاوب مع إرشاداته وتكليفات أساتذة المقررات الإلزامية بحسب السياسات.
	-  التزام الميثاق الذي يوقعه الطالب عند التسجيل في دراسات الدكتوراه في المعهد.
	- تقديم التقارير المرحلية المطلوبة للاعتماد من قبل مجلس دراسات الدكتوراه في موعدها وبالصيغة المحددة بالتشاور مع المشرف.
	- عدم الانقطاع عن الدراسة إلا بإذن بناء على طلب رسمي مكتوب يوافق عليه المشرف ومجلس دراسات الدكتوراه. وتشترط موافقة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية إذا كان الانقطاع لأكثر من شهر. وتجمد المنحة في حالة الانقطاع، وتستعاد تلقائياً عند العودة.

