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 ا�ح��م             عز�ز  ناصر  الدكتور 

   بتو�س لألعمال  العا��  املعهد   عميد

 و�عد، تحية طيبة، 

 من معهد الدوحة للدراسات العليا �جامعتكم املوقرة تخصيص منح :املوضوع

  ��ديكم معهد الدوحة للدراسات العليا أطيب التحيات واألمنيات. 

  املتم��ين   الطلبة  لتمك�ن  والهادفة  املوقرة  وجامعتكم  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  ب�ن  املوقعة  االتفاقية  إ��  باإلشارة

  االجتماعية   العلوم  مجاالت  �� (املاجست��)    العليا  دراسا��م   متا�عة  من   الب�الور�وس )  اإلجازة(   درجة  ع��   ا�حاصل�ن 

  من   عر�ية  نخب  ت�و�ن  ��  املساهمة   إ��   الّرامية   املعهد   لرسالة  وتحقيًقا  التنمية،  واقتصاديات  العامة   واإلدارة   واإل�سانية

  بتخصيص   قام  قد  الدوحة  معهد  بأن  إعالمكم  �سرنا  فإنھ  العر�ي  العالم  ��  البشر�ة  التنمية  عملية  ��  �ساهم  الباحث�ن

 : التالية  واملعاي�� الشروط وفق وذلك املوقرة جامعتكم  لطالب �املت�ن  دراسيت�ن منحت�ن

  تموز/  1 أقصاه موعد  �� متوقع تخرج  أجل مع  �خر�ج ا�جامعة أو من طالب السنة ال��ائية بالعام ا�حا� ي�ون  أن .1

 .2023 يوليو

  ي�ون  أن .2
ً

 .�عادلھ ما أو امتياز  عام بتقدير �عادلها ما أو الب�الور�وس درجة ع��  حاصال

 . IBT  59 التوفل  أو 5.5 عن  تقل ال بدرجة IELTS academic األ�ادي�ي  اآليلتس  اختبار نتيجة  يقدم أن .3

  وتذكر�ي   ص��  تأم�ن  إ��  باإلضافة  شهري   مصروف  مع  والسكن  �املة  الدراسية  الرسوم  و�غطي  دراسي�ن  عام�ن  املنحة  مدة

 .التخرج و�عد  باملعهد االلتحاق   عند اإلقامة بلد و��� من و�ياًبا ذهاًبا سفر

  استيفائھ   شر�طةللمنحة    ا ترونھ مناسبً   من اختيار    �و�جامعتكم �امل ا�حق �  اثن�ن   �نلطالب  املنح املذ�ورة  تخصيص   سيتم 

  موعد  ��  املعهد  إ��  جامعتكم  طر�ق  عن  مباشرة  باملر�ح  ا�خاصة  الوثائق  تقديم   يتم  أن  ع��   الذكر  سالفة  الشروط   �افة

  املقبل   األ�ادي�ي  العام  ��  باملعهد  بالدراسة   والتحاقھ   مباشرة  الطالب  قبول   وسيعتمد.  2023  يناير�انون الثا�ي/    20  أقصاه

2023/2024 . 

 



 

 

 

 

 

 اإللك��و�ي  ال��يد   ع��   أحمد   محمود  األستاذ  القبول   قسم   رئيس  إ��   الطلبات  ترسل

mahmoud.ahmed@dohainstitute.edu.qa  ال��يد   ع��  فر�حات  إبراهيم  الدكتور   الطلبة  شؤون  عميد  ��خ  و�تم  

 .  institute.edu.qaIbrahim.fraihat@doha  اإللك��و�ي

  رسالتكم   استالم  آمل�ن   املر�ح�ن،   من   املطلو�ة  والوثائق  املعهد،   ��  املتوفرة   األ�اديمية   ال��امج  الئحة   الرسالة  طي   لكم  رفقن

  .2023 يناير /الثا�ي  �انون  20 ال��ائي املوعد  قبل املطلو�ة الوثائق مع  الدراسية  للمنح مر�حيكم بخصوص الكر�مة

  استوفوا،   إذا  القبول   ع��  و�حصلون   أعاله،  اإلعالن  بحسب  كمجامعات  تر�حهم  الذين  لطالبل  إضافة  بأنھ،  كذلك  ننوه

 . تنافسية بصورة طلبا��م �� النظر  سيتم حيث أدناه، الرابط ع�� التقديم   املؤهل�ن جامعتكم لطالب يمكن الشروط،

 https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/Pages/Apply.aspx 

 .و�حثًيا أ�اديمًيا املتم��ين للطالب أك��  دعم توف�� سبيل  �� معكم  التعاون   من ملز�د نتطلع

 ؛ والتقدير  االح��ام خالص مع

 

 

 

 

 عبد الوهاب األفندي الدكتور  

 املعهد   رئيس



  

   Doha Institute for Graduate Studies الدوحة للدراسات العليا معهد   
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 البرامج األكاديمية

 :  كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 
ا
 أوال

 تتراوح الساعات الدراسية لبرامجها  بين 42 و48 ساعة ملدة عامين دراسيين في تخصصات:
 

 التاريخ (1

 الفلسفة (2

 واألنثروبولوجيا  االجتماع علم  (3

 العربية واملعجمية اللسانيات  (4

 املقارن  األدب  (5

 الدولية والعالقات السياسية العلوم  (6

   اإلعالم دراسات (7

 الصحافة (8

 اإلنساني والعمل النزاع ادارة (9

 االجتماعي  العمل (10

 االجتماعي النفس علم (11

 اإلكلينيكي  النفس معل (12

 النقدية  األمنية الدراسات (13

   اإلنسان  حقوق  (14

 :  كلية االقتصاد  واإلدارة والسياسات العامة  
ا
 ثانيا

 تبلغ الساعات الدراسية لبرامجها  42 ساعة  ملدة عامين دراسيين في تخصصات:
 

   العامة السياسات (3                  التنمية  اقتصاديات (2             العامة اإلدارة (1

 

 قائمة الوثائق املطلوبة

 نسخة من جواز السفر. -1

 افادة/شهادة البكالوريوس.  -2

 ملرحلة البكالوريوس. بيان الدرجات -3

 السيرة الذاتية محدثة. -4

 . لخطاب الشخصيا -5

 )فقط لبرامج كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية(.  لمقالة األكاديميةا -6

 تيجة اختبار اللغة اإلنجليزية.  ن -7

 


