ب ومىظفي الجامعت بالتعاون مع معهد الدوحت للدراساث العليا
اإلعالن عه منح دراسيت لطل ة

الصمب نهمبء انز٘ رًغ انزبيؼخ األسدَٛخ يؤخشا ثٕفذ يؼٓذ انذٔصخ نهذساعبد انؼهٛب  /لطش ٔثضج
خالنّ انزبَجبٌ عجم انتؼبٌٔ  ،تؼهٍ انزبيؼخ ػٍ فتش ثبة انتششٛش نًتبثؼخ انذساعخ ف ٙانًؼٓذ
ثجشايذ انًبرغتٛش ف ٙكهٛخ انؼهٕو االرتًبػٛخ ٔاإلَغبَٛخ ٔكهٛخ اإلداسح انؼبيخ ٔالتظبدٚبد انتًُٛخ
نهؼبو انذساعٔ ،2016-2015 ٙرنك نهطهجخ انخشٚزٔ ٍٛانًتٕلغ تخشرٓى أٔانًٕظف" ٍٛششٚطخ
يٕافمخ اإلداسح".

ُٔٚتٓ ٙاعتمجبل طهجبد انغُخ انذساعٛخ َٓ 2016-2015بٚخ آراس يبسط انزبس٘ٔ ،يٍ انًمشس أٌ
ٚؼهٍ انًؼٓذ ف 28 ٙأٚبس َ 2015تبئذ انمجٕل نهغُخ انذساعٛخ ٚٔ ،2016-2015جذأ انؼبو انذساعٙ
ف ٙانشاثغ يٍ تشش ٍٚأٔل –أكتٕثش ؛ ػهًب أٌ يذح انذساعخ عُت ٍٛدساعٛتًٚٔ ٍٛكٍ تًذٚذْب نغُخ
دساعٛخ أخشٖ؛ ٚؤيٍ فٓٛب انطبنت ف ٙانشعٕو ٔانغكٍ ٔتزاكش انغفش.

متطلباث القبىل
َ غخخ ػٍ ْٕٚخ سعًٛخ أطهٛخ يخم رٕاص عفش أٔ أٚخ ثطبلخ شخظٛخ طبدسح ػٍ رٓخ
صكٕيٛخٔ ،طٕسح شًغٛخ (طٕسح ثطبلخ شخظٛخ أٔ رٕاص عفش).
َ غخخ ػٍ شٓبدح انخبَٕٚخ انؼبيخ أٔ يب ٚؼبدنٓب ،يظذَّلخ يٍ انًشارغ انشعًٛخ تجٍٛ
انذسربد ف ٙرًٛغ انًٕاد.
 شٓبدح ثكبنٕسٕٚط ثتفٕق أٔ يب ٚؼبدل رنك ،تكٌٕ يظذَّلخ يٍ انزٓبد انشعًَّٛخ.
َ غخخ يضذحخ يٍ كشف انؼاليبد ف ٙيشصهخ انجكبنٕسٕٚط ف ٙانزبيؼخ ٔيظذلخ يٍ
انزٓبد انشعًٛخ .ف ٙصبل ػذو تخشد انطبنت ثؼذ يٍ انزبيؼخُٚ ،شرٗ تضًٛم أصذث
َغخخ صتٗ تبسٚخ انٕٛو َٔغخخ يٍ شٓبدح انجكبنٕسٕٚط األطهٛخ يظذلخ يٍ انزٓبد
انشعًٛخ ،إٌ ُٔرذد.
 خطبثب تضكٛخ ػهٗ األلم يٍ أعتبر ٍٚػهٗ دساٚخ ثؼًم انًتششش األكبدٔ ،ًٙٚػهٗ انًضكٙ
 PDFيجبششح إنٗ
ٔإسعبل َغخخ ثظٛغخ
تٕلٛغ
عم ػجش انجشٚذ إنٗ ٔصذح انمجٕل فٙ
 ،admissions@dohainstitute.edu.qaأٔ تُش َ
انًؼٓذ ،كًب ًٚكٍ إسعبل خطبة تضكٛخ إضبفٛخ يٍ لِجم انًغؤٔل ػٍ انًتمذو ف ٙانؼًم،
ف ٙصبل كبٌ نهًتمذو خجشح ػًهٛخ.
 ػاليبد ال  TOEFLأٔ  IELTS؛ يالصظخٚ :طجك ْزا انًتطهت ػهٗ رًٛغ انطالة
انز ٍٚنى ٚتخشرٕا يٍ ربيؼخ َبطمخ ثبنهغخ اإلَزهٛضٚخ ف ٙانٕالٚبد انًتضذح ،أٔ كُذا ،أٔ
انًًهكخ انًتضذح ،أٔ أعتشانٛب ،أٔ إٌ نى تكٍ انهغخ اإلَزهٛضٚخ نغتٓى األطهٛخ.

 خطبة شخظ ٙيٍ انًتششش ُٚكت َت ثبنهغخ انؼشثٛخ (ث 750 ٍٛانٗ  1000كهًخ) ٚج ٍّٛفّٛ
ظض انز٘  ُٕ٘ٚانتمذو إنٔ ،ّٛخططّ نهًغتمجم.
أعجبة اختٛبسِ انًؼٓذٔ ،ثشَبيذ انتخ ُّ
َ غخخ يٍ كتبثبد ثضخَّٛخ أٔ أكبدًَّٛٚخ عبثمخ نهًتششش خالل دساعبتّ ف ٙيشصهخ
انجكبنٕسٕٚط ،إٌ ُٔرذد.
َ غخخ يضذحخ يٍ انغٛشح انزاتٛخ ثبنهغخ انؼشثٛخ.
ا
كبيال يغ رًٛغ انٕحبئك انالصيخ.
ٚ تى تمٛٛى انطهت ف ٙصبل تمذًّٚ
 ال ٚشتشط يٕافمخ تخظض انجكبنٕسٕٚط نجشَبيذ انذساعخ انز٘ ٚختبسِ انطبنت فٙ
انًؼٓذ.

ٔٚغتمجم انًؼٓذ ف ٙانؼبو انزبيؼ ٙاألٔل َضٕ  200طبنجاب ٔطبنجخ ف ٙثشايزّ نهذساعبد انؼهٛب يٍ
انٕطٍ انؼشث ٙكبيالٚ ،تى اختٛبسْى يٍ ث ٍٛأفضم انًتمذي ٍٛثطشائك تُبفغٛخ ٔفشص يتكبفئخ
ٔٚذسط ْؤال َء انطهجخ
صٛج يٍ انًأيٕل أٌ ٚتبثغ  50-30يُٓى دساعتٓى نُٛم دسرخ انذكتٕساِ ،
ّ
غب ،ثُغجخ أعتبر نكم عجؼخ طالةٚٔ ،تجُّٗ انًؼٓذ اعتخذاو انهغخ انؼشثٛخ نغخا
يتفش ا
َضٕ  50أعتبراا ّ
سئٛغخ نهذساعخ ٔانجضج يذػٕيخ ثبنهغبد انضّٛخ األخشٖ.

البرامج الدراسيت التي يقدمها المعهد
ٔٚض ّى انًؼٓذ كهّٛخ نهؼهٕو االرتًبػٛخ ٔاإلَغبَٛخٔ ،كهٛخ نإلداسح انؼب ّيخ ٔالتظبدٚبد انتًُٛخ فٙ
تفبػم يغ انًشكض انؼشث ٙنألثضبث ٔدساعخ انغٛبعبد ٔيششٔع يؼزى انذٔصخ انتبسٚخ ٙنهغخ
انؼشثٛخ ،يب ّ ًٚكٍ انطالة يٍ االعتفبدح يٍ تجبدل انًٕاسد ٔانًٕظف ٍٛث ٍٛيختهف انجشايذ
األكبدًٛٚخ ٔانجضخٛخ انت ٙتمذّيٓب ْزِ األلغبو ٔانًشكض.

ٔتمذّو كهٛخ انؼهٕو االرتًبػٛخ ٔاإلَغبَٛخ حًبَٛخ ثشايذ ْٔ ٙانتبسٚخ ،ثتخظظ ٍٛدلٛمًْ ٍٛب
انتبسٚخ انؼشث ٙاالعالي( ٙتبسٚخ انجُٗ)ٔ ،انؼشة ٔانذٔائش انضضبسٚخ اإللهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ.
ظظ ٍٛدلٛمًْ ٍٛب انفهغفخ انؼشثٛخ ٔاإلعاليٛخ ٔانفهغفخ انغشثٛخٔ .ػهى االرتًبع
ٔانفهغفخ ثتخ ّ
ظظبد دلٛمخ ْ ٙانتغٛٛش االرتًبػ ٙف ٙانؼبنى انؼشثٔ ،ٙػهى ارتًبع
ٔاألَخشٔثٕنٕرٛب ،ثتخ ّ
انؼهٕو ٔانتكُٕنٕرٛب ف ٙانؼبنى انؼشثٔ ،ٙاعتكشبفبد َظشٚخ ف ٙػهى ارتًبع انًؼشفخ.

ػهى انجالغخ ٔاألعهٕثٛخ
أيب ثشَبيذ انهغخ انؼشثٛخ ٔانهغبَٛبد فٛمذو ثتخظظبتّ انذلٛمخ انخالثَ :
ٔػهى دالالد األنفبظٔ ،انًظطهضٛخ انؼشثٛخ ٔانظُبػخ انًظطهضٛخ كًب تطشس انكهٛخ
ٔػهى انُضٕ
َ
ظظ ٍْٛدلٛم :ٍْٛانضٕكًخٔ ،انؼاللبد
أٚضب ثشَبيزب ف ٙانؼهٕو انغٛبعٛخ ٔانؼاللبد انذٔنٛخ ثتخ ّ

ظظبد دلٛمخ :انمبٌَٕ ٔانًزتًغ،
انذٔنٛخ ،إضبفخ إنٗ ثشَبيذ انذساعبد انمبََٕٛخ فٛمتشس حالحخَ تخ ّ
انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ انؼبيخٔ ،انمبٌَٕ ٔانتًُٛخ االلتظبدٚخ.

كًب ٚمذو انًؼٓذ ثشَبيزب ف ٙاإلػالو ٔانذساعبد انخمبفٛخ ثًغبسًْ ٍٚبٔ :عبئم اإلػالو ٔانتضهٛم
انخمبفٔٔ ،ٙعبئم اإلػالو :أعٕالٓب ٔرًٕٓسْبٔ ،ثشَبيزب آخش ف ٙاألدة انًمبسٌ ٔانز٘ ٓٚذف
إنٗ تؼشٚف انطالة ثأصذث انُظشٚبد األدثٛخ ف ٙانفكش انغشثٔ ٙيٍ حى اعتخذايٓب ف ٙدسط
األدة انؼشث ٙانضذٚج ٔتم ًّٛٛف ٙضٕء انشٔس انؼظشٚخ.

أيب كهٛخ اإلداسح انؼبيخ فتش ّكض ػهٗ انتذسٚظ ٔانتذسٚت ف ٙيزبالد اإلداسح ٔانغٛبعبد انؼبيخ ػجش
انشٓبداد انًُٓٛخ ٔثشايذ انًبرغتٛش ف ٙاإلداسح ٔانغٛبعبد انؼبيخ ٔالتظبدٚبد انتًُٛخٔ ،تمذّو
ضب دٔساد لظٛشح انًذٖ ف ٙانتذسٚت انًُٓ ٙنهًذٚش ٍٚانتُفٛز ٍٛٚانز ٍٚثهغٕا يُتظف
انكهٛخ أ ٚا
تؼٕلٓب.
صٛبتٓى انًُٓٛخ ،فتغبػذْى ػهٗ اعتكًبل يغٛشتٓى انًُٓٛخ انًُتظًخ ،يٍ دٌٔ أٌ ّ

ٚمذو انطهت ػجش انًٕلغ اإلنكتشَٔ ٙنهًؼٓذ www.dohainstitute.edu.qa

ٔنًضٚذ يٍ انًؼهٕيبدٚ :شرٗ يشارؼخ ٔصذح انمجٕل ٔانتغزٛم ف ٙانزبيؼخ

