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ﻓرص ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﮭد اﻟدوﺣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ

Master programs at Doha Institute for Graduate Studies
Dear Bachelor Graduates,

،أﻋزاﺋﻧﺎ ﺧرﯾﺟوا اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس

We received a letter from Doha Institute
for Graduate Studies. The institute offers
scholarships for top students in the
bachelor degree.

ﻧﻔﯾدﻛم ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺗﻠﻘﯾﻧﺎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ﻣﻌﮭد اﻟدوﺣﺔ
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑوﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ
ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻲ
.درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس

The institute offers eighteen (18) master
programs in social and business social
and administration.

ً ( ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ18) وﯾﻘدم اﻟﻣﻌﮭد ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر
.ﻟﻠﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

Our bachelor graduates are encouraged
to apply for these scholarships.

، ﻧدﻋوا اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻓﯾن ﻟﻠﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،ﻋﻠﯾﮫ
.اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭم

You can find out more about the institute
through www.doharinsitutte.edu.qa

ﯾﻣﻛن ﻟﻠراﻏﺑﯾن زﯾﺎرة ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﮭد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت
www.doharinsitute.edu.qa

If you need any assistance, please
contact us on welcome@su.edu.om

ﯾﻣﻛﻧﻛم طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ
welcome@su.edu.om اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

* Attached some information received
from Doha Institute.

* ﻣرﻓﻖ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﻧﺎ ﻣن
اﻟﻣﻌﮭد

With best wishes to all.
Stay safe. Keep Oman safe

.ﻣﻊ أطﯾب اﻷﻣﻧﯾﺎت
 داﻋﯾن ﷲ أن،ﻣﺗﻣﻧﯾن ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ
.ﻋﻣﺎن آﻣﻧﺔ
ُ ﯾﺣﻔظ

لماذا معهد الدوحة للدراسات العليا؟
االعتماد والترخيص
جميــع الربامــج حاصلــة عــى االعتــادات الرســمية
مــن الجهــات ذات العالقــة ،كــا أن بعــض الربامــج
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كادر أكاديمي متميز

 %57من مقاالت وبحوث أساتذة املعهد تم نرشها

يف القامئة األوىل  Q1التي تضم أفضل %25

من

قــد حصلــت عــي اعرتافــات أكادمييــة دوليــة إضافيــة

املقاالت البحثية يف مجال تخصصهم وذلك بقاعدة

األعــال يف أملانيــا  FIBAAوشــبكة كليات السياســات

بيانات  ،SCOPUS indexed journalsوهي نسبة أعيل من
متوسط النسبة التي بلغت * %44بالدول العربية و *%52

مــن مؤسســات مثــل وكالــة االعتــاد الــدويل إلدارة
والشــؤون واإلدارة العامــة العامليــة .NASPAA
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عاملياً

* املصدر الجامعة األمريكية يف بريوت

معدل األساتذة للطالب
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التنوع الثقايف
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أستاذ لكل 8

طالب

طالب وهيئة تدريسية أتوا من أكرث من 30

30

معدل القبول
( تنافيس  -نسبة القبول للعام )
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 2020بلغت %9

دولة

منح دراسية متنوعة

يوفــر املعهــد منــح دراســية عــي أســاس الجــدارة والتفوق

األكادميــي وأخــرى عــي أســاس الحاجــة املاديــة للطــاب
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وتشــمل منافــع املنــح تغطيــة رســوم الدراســة بنســبة

 100%باإلضافــة لســكن جامعــي مؤثــث باملعهــد ،مخصــص

دولة

مــايل شــهري ،تذاكــر ذهــاب مــن بلــد االســتقدام وعــودة
إليــه مــرة واحــدة عنــد التخــرج وتأمــن صحــي حكومــي.

خريجون متميزون
املسار األكادميي:

أكمــل حملــة درجــة املاجســتري مــن معهــد الدوحــة دراســاتهم يف
الســلك األكادميــي يف برامــج دكتــوراه بجامعــات دوليــة مــن ضمنهــا
( )The University of Edinburghو()University of St Andrews
و( )Utrecht University in the Netherlandsو(Philip Marburg

 )University in Germanyو()ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi

و( )Goldsmiths university of Londonو()Freie Universität Berlin

و( )Ibn Tofail Universityو()The University of Utah

املسار املهني:

حصــل خريجــوا املعهــد عــي وظائــف يف مؤسســات دوليــة
مثــل منظمــة الهجــرة الدوليــة ومؤسســة  KPMGلالستشــارات

ومؤسســة أوكســفام والهــال األحمــر واإلغاثــة اإلســامية وشــبكة

الجزيــرة اإلعالميــة ومعجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العربيــة
ومؤسســة قطــر للعمــل االجتامعــي وهيئــة تنظيــم األعــال

الخرييــة القطريــة واللجنــة الوطنيــة القطريــة لحقــوق اإلنســان
وغريهــا
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البرامج األكاديمية
▪كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية
تضــم الكليــة  14برنامــج ماجســتري وتــراوح الســاعات الدراســية لربامجهــا بــن  42و  48ســاعة ملــدة عامــن دراســيني يف
تخصصــات:
 )1التاريــخ  )2الفلســفة  )3علــم االجتــاع واألنرثوبولوجيــا  )4اللســانيات واملعجميــة العربيــة  )5األدب املقــارن  )6العلــوم
السياســية والعالقــات الدوليــة  )7اإلعــام والدراســات الثقافيــة  )8الصحافــة  )9إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاين  )10العمــل
االجتامعــي  )11علــم النفــس االجتامعــي )12علــم النفــس اإلكلينيــي  )13الدراســات األمنيــة النقديــة  )14حقــوق اإلنســان

▪كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية
تضم الكلية  4برامج ماجستري وتبلغ الساعات الدراسية لربامجها  42ساعة ملدة عامني دراسيني يف تخصصات:
 )1اإلدارة العامة  )2اقتصاديات التنمية  )3السياسات العامة  )4املاجستري التنفيذي يف اإلدارة العامة

تقديم
طلب
القبول

تقييم
كشوف
الدرجات

التقييم
األكاديمي

المقابلة
الشخصية

القبول

1

2

3

4
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مراحل عملية القبول
تواريخ هامة

1
إغالق باب القبول
 15فرباير 2021

2
املقابالت الشخصية
مارس 2021

3
إعالن نتائج القبول واملنح
أبريل 2021

4
بداية العام األكادميي
أغسطس 2021

قائمة الوثائق المطلوبة

شروط القبول
 - 1حصــول املتقــدم عــى درجــة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا مــن جامعــة
معتمــدة (نظاميــة) بتقديــر جيــد جـدًا أو امتيــاز ،أو أن يكــون بالســنة النهائيــة
بأجــل تخــرج أقصــاه  1أغســطس بنفــس عــام القبــول.
 - 2يجــب أن يكــون املتقــدم قــاد ًرا عــي الدراســة والبحــث األكادميــي
ـا بــأن املعهــد يُخضــع املتقدمــن الذيــن
باللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة ،علـ ً
اليجيــدون اللغــة العربيــة واســتوفوا باقــي املتطلبــات الختبــار شــفهي
وتحريــري يف اللغــة العربيــة قبــل البــت يف قــرار قبولهــم باملعهــد.
 - 3تلبية أحد متطلبات اللغة اإلنكليزية:

رشط القبول
رشط التخرج

59

5.5

79

6.5

أو استكامل مقررات اللغة اإلنكليزية باملعهد

*يعفــى الطالــب مــن متطلبــات اللغــة اإلنكليزيــة يف حــال حصــل عــي درجــة البكالوريــوس مــن إحــدى

الجامعــات األمريكيــة أو الربيطانيــة أو الكنديــة أو األســرالية أو أحــد فروعهــا يف الخــارج.

1
2
3

إفادة/شهادة البكالوريوس

بيان الدرجات
السرية الذاتية

4

الخطاب الشخيص

5

املقالة األكادميية

6
7

(فقط لبعض برامج كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية)

نتيجة اختبار اللغة اإلنكليزية

رسائل التزكية

ملزيد من املعلومات حول التخصصات املطروحة يرجى زيارة صفحة الشؤون األكادميية الخاصة
بكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية وكلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية

باإلمكان التواصل مع قسم القبول عرب إحدى الوسائل التالية:
الهاتف+97440356900 :
الربيد اإللكرتوينadmissions@dohainstitue.edu.qa :

قدم طلب القبول اآلن

