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OVERVIEW  
The PhD in Biological and Environmental Sciences (PhD BES) is an interdisciplinary 
full-time program that builds on the earlier MSc in Environmental Science and new 
MSc in Biomedical Sciences. This program serves other biology based MSc degree 
holders upon approval of the program committee.  
Its mission is to provide students with the most advanced research skills enabling 
them to carry out research independently, publishing and showing innovations and 
creativity.
The PhD Program in Biological and Environmental Sciences has a sense of social 
and scholar community, so that students participate in the program by their research. 
Through this PhD program, professionals and leaders in the field will be available for 
regional, national and global competitiveness.
Being innovative and interdisciplinary in nature, this PhD program will accommodate 
students with different science backgrounds yet give freedom for specializations in 
areas of national research priorities such as health and environmental domains.

CURRICULUM AND PLAN  
This PhD degree can be obtained through a study plan composed of 4 concentrations 
in:
• Cell and Molecular Biology
• Environmental Science
• Ecosystems and Marine Sciences
• Biotechnology

It is emphasized on the development of core of required courses and electives of par-
ticular relevance to the needs in Qatar and the curriculum is developed in the context 
of the Benchmark Statement of the Quality Assurance Agency (QAA) of the United 
Kingdom as well as incorporating the Quality standards of the commission on colleges 
of the southern association colleges and schools(SACS).
The study plan comprises:

* A minimum of 75 credit hours required to complete the PhD program in Biological 
and Environmental Sciences, including the followings:

 o A minimum of 30 credit hours of course work, including 12 credit hours of  
 required courses and 18 credit hours of elective courses.
 o A minimum of 45 credit hours of research work

* The anticipated completion time of the course of study for the PhD, assuming no 
academic probation(s), is 8 full semesters. There is no provision made for part-time 
graduate students. 
  
ADMISSION  
ELIGIBLE APPLICANTS  
1. Have A Master’s degree in biology, environmental science, or  in a related field with 
minimum cumulative GPA of 3 out of 4 or equivalent from a university or college 
accredited by an international accrediting association or by the Ministry of Higher 
Education or comparable in that country.
2. A satisfactory performance in the personal interview with the Admission committee.



3. Earned a previous degree from an institution of higher education in a Program where 
English was the language of instruction OR Achieved a minimum score of 520 on the 
paper-based TOEFL or equivalent test taken within 2 years of the start of the intended 
semester of admission.
4. Submit GRE-General test score, taken within less than 5 years prior to the start of the 
intended semester of admission, knowing that this is not required but will strengthen the 
application.

APPLICATION PORTFOLIO  
All applicants to the PhD’s degree in Biological and Environmental Sciences program are 
required to submit the following documents to the Admissions Department: 
• Admissions Application and Signature Page
• Final, official and certified university transcripts
• Official TOEFL score report or equivalent score report (if applicable)
• Three confidential recommendation letters from Graduate professors or employers 
(Recommendation Letters (using CAS template) should be sent by the professor to the 
following address: biology@qu.edu.qa  and castudents@qu.edu.qa).
• Curriculum Vitae (C.V.)
• Health Certificate
• Photocopy of the applicant’s Qatar ID card
• (Non-Qatari applicants must provide a copy of their passport)
• Two recent passport sized photographs
• Application Fees: QR 350

Admission to the PhD in Biological and Environmental Sciences program takes place in 
the fall semester only. 
  



ADDITIONAL NOTES  
Classes will be taught in the late afternoon and the program is only open full-time. For 
additional information please visit our site at:
http://www.qu.edu.qa/phdenvironmental/index.php

For online registration please use the link. 
http://www.qu.edu.qa/students/admission/graduate/programs/phd-in-environmental-sciences.php

CURRICULUM STRUCTURE

Curriculum Component No. of Courses No. of Credit Hours

Required Core Courses 4 12

Elective Courses 6 18

Research work (PhD Thesis) 1 45

Total 11 75

CORE  COURSES

Course No. Course Title Credit Hours

BIOL600 Advanced Graduate seminar 3

BIOL601 Advanced Biostatistics 3

BIOL602 Lab Rotation I 3

BIOL603 Lab Rotation II 3

BIOL699 PhD Thesis  45

ELECTIVE COURSES

Course No. Course Title Credit Hours

BIOL604 Advanced Molecular and 
Cell Biology

3

BIOL605 Advanced Toxicology 3

BIOL606 Marine Sciences 3

BIOL607 Earth Systems 3

BIOL608 Advanced Biotechnology 3

BIOL609 Molecular Genetics 3

BIOL610 Epidemiology 3

BIOL611 Environmental 
Chemistry

3



BIOL612 Environmental 
Planning and Risk Man-
age-ment

3

BIOL613 Geospatial Methods 3

BIOL614 Systems Physiology 3

BIOL615 Plant Physiology 3

BIOL616 Biodiversity 3

BIOL617 Special topics I 3

BIOL618 Special topics II 3

BIOL619 Molecular Basis of Diseases 3

BIOL620 Bioinformatics 3

PROPOSED STUDY PLAN

FIRST YEAR (24 credit hours)

FALL SEMESTER

Course Title Course Hours

Advanced Graduate seminar 3

Advanced Biostatistics 3

Lab Rotation I 3

Elective course 3

SPRING SEMESTER

Lab Rotation II 3

Elective course 3

Elective course 3

Elective course 3

Total Credit Hours in each semester [12]

Note: Student will be subjected to the comprehensive exam at the end of the 
second semester



Contact us

College of Arts and Sciences 
Department of Biological and Environmental Sciences 
P.O. Box 2713 Doha, Qatar  
Tel: (+974) 4403-4534 Fax: (+974) 4403-4531 Email: 
headdepbiological@qu.edu.qa 
http://www.qu.edu.qa/phdenvironmental/index.php 

THIRD YEAR (18 credit hours)

FALL SEMESTER

Course Title Course Hours

Thesis 9

SPRING SEMESTER

Thesis 9

Total Credit Hours in each semester [9]

FOURTH YEAR (18 credit hours)

FALL SEMESTER

Course Title Course Hours

Thesis 9

SPRING SEMESTER 

Thesis 9

Total Credit Hours in Fall semester [9] and in Spring semester [6}

SECOND YEAR (15 credit hours)

FALL SEMESTER

Course Title Course Hours

Elective course 3

Elective course 3

SPRING SEMESTER

Thesis 9

Total Credit Hours in each semester [9]

Students will be subjected to candidacy exam at the end of the third semester



للتواصل
كلیة اآلداب والعلوم

جامعة قطر
دوحة، قطر

ص.ب  2713    
ھاتف:  4403- 4534(00974)

headdepbiological@qu.edu.qa  البرید اإللكتروني
http://www.qu.edu.qa/phdenvironmental/index.ph   الموقع

السنة الثالثة )18 ساعة مكتسبة(
خريف 

ا�سم املقرر ال�ساعات املكت�سبة

بحث علمي )اأطروحة الدكتوراه( 9
ربيع 

بحث علمي )اأطروحة الدكتوراه( 9
جمموع عدد ال�ساعات املكت�سبة يف الف�سل )9 �ساعات(

السنة الرابعة )18 ساعة مكتسبة(
خريف 

ا�سم املقرر ال�ساعات املكت�سبة

بحث علمي )اأطروحة الدكتوراه( 9
ربيع 

بحث علمي )اأطروحة الدكتوراه( 9
جمموع عدد ال�ساعات املكت�سبة يف ف�سل اخلريف )9 �ساعات( ويف ف�سل الربيع )6 �ساعات(



BIOL617 موا�سيع خا�سة 1 3

BIOL618 موا�سيع خا�سة 2  3

BIOL619 الأ�س�ص اجلزيئية لالمرا�ص 3

BIOL620 املعلوماتية احليوية 3

الخطة الدراسية المقترحة
السنة االولى )24 ساعة مكتسبة(

خريف  

ا�سم املقرر ال�ساعات املكت�سبة

ندوة الدرا�سات العليا املتقدمة 3
الإح�ساء احليوي املتقدم 3

تناوب خمربي-1 3
مقرر اختياري 3

ربيع 

تناوب خمربي-2 3
مقرر اختياري 3
مقرر اختياري 3
مقرر اختياري 3

جمموع عدد ال�ساعات املكت�سبة يف الف�سل )12 �ساعة(

مالحظة: �سيتقدم الطالب لالإمتحان ال�سامل يف نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين.

السنة الثانية )18 ساعة مكتسبة(
خريف 

ا�سم املقرر ال�ساعات املكت�سبة

مقرر اختياري 3
مقرر اختياري 3

ربيع 

بحث علمي )اأطروحة الدكتوراه( 9
جمموع عدد ال�ساعات املكت�سبة يف الف�سل )9 �ساعات(

مالحظة: �سيتقدم الطالب لإمتحان الرت�سيح للدكتوراه يف نهاية الف�سل الثالث من الدرا�سة.



مالحظة
الدرا�سة �ستكون باللغة االجنليزية و يف الفرتة امل�سائية وال يوجد نظام درا�سه بدوام جزئي

المنهج الدراسي
مكونات املنهج عدد املقررات العدد الكلي لل�ساعات املكت�سبة

املقررات ال�سا�سية الجبارية 4 12
املقررات الختيارية 6 18

بحث علمي )اأطروحة الدكتوراه( 1 45
العدد الكلي 11 75

المقررات االجبارية المطلوبة
رقم املقرر ا�سم املقرر ال�ساعات املكت�سبة

BIOL600 ندوة الدرا�سات العليا املتقدمة 3

BIOL601 الإح�ساء احليوي املتقدم 3

BIOL602 تناوب خمربي-1 3

BIOL603 تناوب خمربي- 2 3

BIOL699 بحث علمي )اأطروحة الدكتوراه( 45

المقررات االضافية المطلوبة
رقم املقرر ا�سم املقرر ال�ساعات املكت�سبة

BIOL604 البيولوجيا اخللوية و اجلزيئية املتقدمة 3

BIOL605 علم ال�سموم املتقدمة 3

BIOL606 علوم البحار 3

BIOL607 نظم الأر�ص 3

BIOL608 التكنولوجيا احليوية املتقدمة 3

BIOL609 علم الوراثة اجلزيئية 3

BIOL610 علم الأوبئة 3

BIOL611 الكيمياء البيئية 3

BIOL612 التخطيط البيئي واإدارة املخاطر 3

BIOL613 طرق اجلغرافية املكانية 3

BIOL614 نظم علم وظائف الأع�ساء 3

BIOL615 ف�سيولوجيا النبات 3

BIOL616 التنوع البيولوجي 3



 

 محتويات طلب االلتحاق
 يطلب من جميع املتقدمني لدرجة الدكتوراه يف برنامج العلوم البيولوجية والبيئية تقدمي الوثائق التالية اىل ق�سم القبول:

 • طلب االلتحات مكتمال وموقعا )يقدم الطلب الكرتونيا( 
 • ك�سوف العالمات و ال�سهادة اجلامعية

• ثالث ر�سائل تزكية �رسية من اأ�ساتذة الدرا�سات العليا اأو اأرباب العمل )وينبغي اأن تر�سل خطابات التو�سية على العنوان  
.)castudents@qu.edu.qaو biology@qu.edu.qa :التايل 

 • ال�سرية الذاتية
 • �سهادة طبية

 • �سورة من البطاقة ال�سخ�سية )بطاقة قطر( ملقدم الطلب 
 • يجب لغري القطريني املتقدمني تقدمي ن�سخة من جوازات �سفرهم

 • �سورتان �سخ�سيتان حديثتان بحجم مالئم جلواز ال�سفر
 • ر�سوم الطلب: 350 ريال قطري

القبول يف برنامج الدكتوراه يف العلوم البيولوجية والبيئية يكون يف ف�سل اخلريف فقط



مقدمة عن البرنامج
برنامج دكتوراه الفل�سفة يف العلوم البيولوجية والبيئية هو برنامج متعدد التخ�س�سات بدوام كامل يبنى  على ماج�ستري �سابق 

يف العلوم البيئية اأوماج�ستري يف العلوم البيولوجية اأوالطبية احليويةاأو اي برنامج ماج�ستري اآخر يف االأحياء وتطبيقاتها بعد 

 موافقة جلنة الربنامج.

وتتمثل مهمة هذا الربنامج يف تزويد الطالب باملهارات البحثية االأكرث تقدما ومتكينهم من اإجراء بحوث م�ستقلة، وكذلك الن�رس 

 والعر�ض العلمي  لالبتكارات واالإبداعات.

برنامج الدكتوراه يف العلوم البيولوجية والبيئية يهدف اليجاد حلول بحثية مل�ساكل حملية وجمتمعية من خالل ت�سخري الطلبة 

الأبحاثهم وتوجيها حلل امل�ساكل التي تواجه املجتمع املحلي اأوال. وبالتايل فان تاأهيل الطلبة  للح�سول على درجة الدكتوراه 

 يف هذه املجاالت �سوف يوفر قدرات مهنية و قيادية تناف�سية تكون متاحة اقليميا ووطنيا وعامليا.

 بطبيعته االبداعية وكونه متعدد التخ�س�سات ، فاإن برنامج الدكتوراه ي�ستوعب الطالب من ذوي اخللفيات العلمية املختلفة بعد 

اإعطاء احلرية للتخ�س�سات يف جماالت االأولويات البحثية الوطنية مثل ال�سحة واملجاالت البيئية املختلفة.

الخطة الدراسية
ميكن احل�سول على درجة الدكتوراه من خالل خطة درا�سية مكونة من 4 تركيزات يف:

 • بيولوجيا اخللية واجلزيئات 
 • العلوم البيئية

 • النظم االإيكولوجية وعلوم البحار
• التكنولوجيا احليوية

ويقوم الربنامج على جمموعة من املقررات االأ�سا�سية املتقدمة االجبارية وكذلك االختيارية ذات االأهمية اخلا�سة باحتياجات 

دولة قطرالبحثية. كما يقوم الربنامج على عدد 45 �ساعه معتمدة خم�س�سة للبحث ولذا فخطة الربامج تتفق مع برامج اأخرى 

مثيلة موجودة يف اأح�سن اجلامعات الغربية.

 و ت�سمل هذه اخلطة الدرا�سية  ما يلي:  

• 75 �ساعة معتمدة الإكمال برنامج الدكتوراه يف العلوم البيولوجية والبيئية موزعة كالتايل:
• ما ال يقل عن 30 �ساعة من املقررات املعتمدة ، مبا يف ذلك 12 �ساعة من املقررات املعتمدة االجبارية و 18 �ساعة من 

املقررات املعتمدة االختيارية

• ما ال يقل عن 45 �ساعة معتمدة من العمل البحثي      
       

• الوقت املتوقع ال�ستكمال م�سار درا�سة الدكتوراه، مع افرتا�ض عدم وجود فرتة اإعداد اأو اإنذار للطالب ، هي 8 ف�سول درا�سية 
كاملة وال يوجد نظام لطالب الدرا�سات العليا بدوام جزئي.

 شروط القبول
1.  اأن يكون  املر�سح حا�سال على درجة املاج�ستري يف علم االأحياء، اأوالعلوم البيئية، اأو يف ميدان ذي �سلة مع معدل تراكمي 
ال يقل عن 3 من 4 اأو ما يعادلها من اإحدى اجلامعات اأو الكليات املعتمدة من قبل جمعية االعتماد الدولية اأو من قبل وزارة 

 التعليم العايل اأو قابلة للمقارنة يف ذلك البلد.

2.اجتياز املقابلة ال�سخ�سية مع جلنة القبول. 
3. من املتوقع اأن يكون م�ستوى الطالب املتقدم للدرا�سات العليا متقدما يف اللغة االإجنليزية. وبالتايل، فاإنه يطلب من 

املتقدمني اإثبات كفائتهم يف اللغة االإجنليزية كجزء من عملية القبول من خالل تلبية اأي مما يلي:

- ح�سل على الدرجة ال�سابقة من موؤ�س�سة للتعليم العايل حيث كانت اللغة االإجنليزية يف الربنامج هي لغة التدري�ض. اأو

-يحقق الطالب احلد االأدنى من الدرجات 520 يف امتحان التوفل الورقي اأو ما يعادلها من اختبار اتخذ يف غ�سون 2 �سنوات 

من بداية الف�سل الدرا�سي املق�سود من القبول.

4. نتيجة اختبار ج-اآر-اي ، والتي اتخذت يف غ�سون اقل من 5 �سنوات قبل بدء الف�سل الدرا�سي املق�سود من القبول، مع العلم 
اأن هذا غري مطلوب بل �سيعزز ملف املر�سح.



دكتوراه في العلوم
البيولوجية والبيئية
ق�سم العلوم البيولوجية والبيئية




