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معدل األساتذة للطالب

إجمالي الخريجين

معدل القبول

2021 بلغت %9

كادر أكاديمي متميزاالعتماد والترخيص

منح دراسية كاملة

 ) تنافيس - نسبة القبول للعام (أستاذ لكل 8 طالب

جميــع الربامــج حاصلــة عــى االعتــادات الرســمية 
الربامــج  بعــض  أن  كــا  العالقــة،  ذات  الجهــات  مــن 
قــد حصلــت عــي اعرتافــات أكادمييــة دوليــة إضافيــة 
ــدويل إلدارة  ــاد ال ــة االعت ــل وكال ــات مث ــن مؤسس م
األعــال يف أملانيــا FIBAA  وشــبكة كليات السياســات 

  .NASPAA والشــؤون واإلدارة العامــة العامليــة

56% من مقاالت وبحوث أساتذة املعهد تم نرشها 
يف القامئة األوىل Q1 التي تضم أفضل 25% من 
املقاالت البحثية يف مجال تخصصهم وذلك بقاعدة 

بيانات SCOPUS indexed journals، وهي نسبة أعي من 
متوسط النسبة التي بلغت 40% *بالدول العربية و %53* 

 عاملياً

* املصدر الجامعة األمريكية يف بريوت 

يوفــر املعهــد منــح دراســية كاملــة لجميــع 
الطــالب املؤهلــن أكادمييــاً مــن داخــل وخــارج 

ــر. ــة قط دول

 طالب وهيئة تدريسية أتوا من أكرث من 50 دولة

املسار األكادميي: 

ــاتهم  ــة دراس ــد الدوح ــن معه ــتري م ــة املاجس ــة درج ــل حمل أكم

يف الســلك األكادميــي يف برامــج دكتــوراه بجامعــات دوليــة مــن 

ضمنهــا:

The University of Edinburgh - University of St Andrews - Utrecht 
University in the Netherlands - Philip Marburg University in Germany 
- ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNiVERSiTESi - Goldsmiths University 
of London - Freie Universität Berlin - York University - University of 
Exeter - Queen University - Ottawa University - University of Utah - 
Syracuse University - Birmingham University - University of Sussex 
- University Khenchela - University Teknologi Malaysia - Friedrich 
Schiller University Jena.

املسار املهني: 

حصــل خريجــوا املعهــد عــى وظائــف يف مؤسســات 

ــا: ــن ضمنه ــة م دولي

لإلستشــارات   KPMG ومؤسســة  الدوليــة  الهجــرة  منظمــة 
ومؤسســة Oxfam ومؤسســة Action for Humanity ومؤسســة 
واإلغاثــة  األحمــر  والهــالل  قطــر  ومؤسســة   BLJ Worldwide
ــي  ــة التاريخ ــم الدوح ــة ومعج ــرة اإلعالمي ــبكة الجزي ــالمية وش االس
للغــة العربيــة ومؤسســة قطــر للعمــل االجتاعــي وهيئــة تنظيــم 
الوطنيــة  واللجنــة  قطــر  ومتاحــف  القطريــة  الخرييــة  األعــال 
وزارة  القطريــة،  الداخليــة  ووزارة  اإلنســان  لحقــوق  القطريــة 

القطريــة. العــايل  والتعليــم  التعليــم 

التنوع الثقايفالتنوع الثقايف

خريجون متميزون

50 دولة

820 خريج



البرامج األكاديمية

مراحل عملية القبول
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القبول
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 كشوف
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 التقييم

األكاديمي

 المقابلة

القبولالشخصية

12345

تواريخ هامة

إغالق باب القبول 
20 يناير 2022

املقابالت الشخصية 
مارس 2022

إعالن نتائج القبول واملنح 
أبريل 2022

بداية العام األكادميي 
أغسطس 2022

1234

كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية 

تضم الكلية 14 برنامج ماجستري وترتاوح الساعات الدراسية لربامجها

بني 42  و48 ساعة ملدة عامني دراسيني يف تخصصات:

تضم الكلية 5 برامج ماجستري وتبلغ الساعات الدراسية 

لربامجها 42 ساعة لعامني دراسيني يف تخصصات:

اإلدارة العامة 1 التاريخ 1

العلوم السياسية والعالقات الدولية 6

اقتصاديات التنمية 2
الفلسفة 2

اإلعالم والدراسات الثقافية 7

السياسات العامة 3
علم االجتاع واألنرثوبولوجيا 3

التنفيذي يف اإلدارة العامة 4

اللسانيات واملعجمية العربية 4

التنفيذي املزدوج يف اإلدارة العامة وإدارة األعال 5

األدب املقارن 5

الصحافة 8

علم النفس االجتاعي 11

إدارة النزاع والعمل اإلنساين 9

علم النفس اإلكلينييك 12

العمل االجتاعي 10

الدراسات األمنية النقدية 13
حقوق اإلنسان 14



قائمة الوثائق المطلوبة

إفادة/شهادة البكالوريوس

السرية الذاتية

الخطاب الشخيص

نتيجة اختبار اللغة األجنبية

 املقالة األكادميية 
)فقط لبعض برامج كلية العلوم االجتاعية واإلنسانية(

رسائل التزكية

1

3

بيان الدرجات 2

4

6
5

7

1 -  حصــول املتقــدم عــى درجــة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا مــن جامعــة معتمــدة 
)نظاميــة( بتقديــر جيــد جــًدا أو امتيــاز، أو أن يكــون بالســنة النهائيــة بأجــل تخــرج 

أقصــاه 1 أغســطس بنفــس عــام القبــول.

2 -  يجــب أن يكــون املتقــدم قــادراً عــى الدراســة والبحــث األكادميــي باللغــة 
العربيــة، علــاً بــأن املعهــد يُخضــع املتقدمــن الذيــن التكــون اللغــة العربيــة 
ــري ىف  ــفهي وتحري ــار ش ــات الختب ــي املتطلب ــتوفوا باق ــية واس ــم األساس لغته

اللغــة العربيــة قبــل البــت ىف قــرار قبولهــم باملعهــد.

3 - تلبية أحد متطلبات اللغة األجنبية:

شروط القبول

DELF B2

50 5.5 59 رشط القبول

- 6.5 79
رشط التخرج

أو استكامل مقررات اللغة اإلنكليزية باملعهد

*يعفى الطالب من متطلبات اللغة األجنبية في حال حصل على درجة البكالوريوس من احدى الجامعات 
األمريكية أوالبريطانية أوالكندية أواإلسترالية أو أحد فروعها فى الخارج، أو من الجامعات القطرية التى 

تعتمد اللغة اإلنكليزية كمسار للتدريس.

 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+

admissions@dohainstitue.edu.qa :الربيد اإللكرتوين  

https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Academics/SPADE/Pages/Default.aspx
https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Academics/SOSH/Pages/Default.aspx
https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/Pages/Apply.aspx
https://www.youtube.com/channel/UC-us72vw-eS2UlSx0FP8QZQ
https://www.instagram.com/dohainstitute/
https://www.facebook.com/dohainstitute.edu.qa
https://twitter.com/dohainstitute
https://www.linkedin.com/company/doha-institute-for-graduate-studies-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://www.facebook.com/dohainstitute.edu.qa
https://www.dohainstitute.edu.qa
https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/Pages/Apply.aspx
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