
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 مقدمة
للدراسات العليا  الدوحة معهد مقررات إ�� اإلشارة تتم

 واعألن الوا�ح بالتحديد �سمحترقيم  ةباستخدام سياس

نموحدة  وآليةاملقررات، 
ّ

التدريس  وهيئة الطالب تمك

 امل��اج الدرا��ي فهم منوغ��هم  األ�اديمي�ن شرف�نوامل

 .وتصّفحھ

مدير الت�جيل وشؤون الطالب مسؤولية تنفيذ هذه  يتو��

 .�رامجھو جميع �ليات املعهد  ��السياسة 

 

Introduction: 
 
Courses offered at DI are referenced by using a 
numbering policy that enables clear 
identification of all course types, as well as a 
standardized mechanism through which 
students, faculty, advisors, and others can 
understand and navigate the curriculum. 
 
 
 
The Director of Enrollment and Student Affairs is 
in charge of implementing this policy across all 
DI schools and programs. 
 
 

 

 بيان السياسة

 دتز� والعن ستة  تقلال  أحرف من�ل مقرر  رمز يتألف .١

 أر�عة أو ثالثة األول : قسم�ن من ت�ون . و�سبعة عن

 والثا�ي ال��نامج اختصار إ�� ويش�� أبجدية، أحرف

 .ال��نامج ضمن املقرر إ�� رقم  ويش�� أرقام، ثالثة

 

 SOC615  أو  HIST620 : مثال

 ��م��حرف الحق لل ،ع�� نحو استثنائي ُيضاف، قد

 .ملقرر إ�� جزء من سلسلة  �ش��

 

   HIST620B  و HIST620A: مثال

Policy Statement:  
 
1. Each course reference will be no less than six 

(6) and no more than seven (7) characters 
made up of two parts, a three (3) or four (4) 
alpha letters denoting the program 
abbreviation and another three (3) numeric 
digits denoting the course identification 
number within the program. 
 
Example: HIST620 or SOC615 
 
Exceptionally a suffix letter can be added to 
the reference to denote a part of a course 
series. 
 
Example: HIST620A and HIST620B 

 
 

 السياسات األ�اديمية
Academic Policies  

 
 

 ترقيم املقررات الدراسية وترم��ها 
Course Numbering and 

Referencing 
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 فإّن  العليا، الدراسات �� متخصصاملعهد  أّن  بما .٢

 من يبدأبرامج املاجست�� النظامية  مقررات رقيمت

 النطاق الذي ُيحفظ  وهوفما فوق.  6xxالرقم 
ً
 عادة

 الب�الور�وس �عد ما العليا الدراسات مستوى  ملقررات

 التمثيل استخدامھ ويسّهل الدولية، ا�جامعات ��

 .��الدو  املستوى  ع�� للمعهد ا�جام�� للم��اج الوا�ح

 

 
ً
 xx٠ ال��قيمورد أعاله، ُيحتفظ بنطاق  ما إ�� إضافة

 مثلتمنح شهادات  ال ملقررات أو معتمدةملقررات غ�� 

 تمرواملس التنفيذيومقررات التعليم  اللغة متطلبات

 املاجست�� ل��امج فيخصص 5xx النطاق أّما وغ��ها،

 .التنفيذية

 املستخدمة األرقام نطاقاتا�جدول التا��  �عرض

 الدوحة: معهد ملقررات

 ال معتمدة أو  دون ساعات مقررات 000-099

 شهادة تمنح

 تنفيذية عليا دراسات مقررات 500-599

 نظامية عليا دراسات مقررات 600-699

 *محجوزة أرقام 700-999

سَتخدم* 
ُ
املعهد  يبدأ عندماالحًقا  املحجوزة األرقام �

 .الدكتوراه برامجبتقديم 

يم �� ترق التالية الفرعية الفئات برنامج �ل ستخدم .٣

 :6xxمقررات ال��امج ضمن النطاق 

 

 

2. Since DI is a graduate institute the 
numbering of its regular master program 
courses will start with 6xx and above. This is 
the range normally reserved for post-
bachelor graduate level courses in 
international universities and its use will 
facilitate the clear representation of the DI 
curricula at an international level.  
 
 
 
 
In addition to the above, the course number 
range of 0xx is reserved for non-credit 
and/or non-degree courses such as language 
requirement or executive and continuing 
education courses or other, while the range 
of 5xx is reserved for executive master 
programs. 
 
The following table illustrates the number 
ranges used for course offered by DI: 

 
Non-Credit/Non-

Degree Courses 
000-099 

Executive Graduate 
Courses 

500-599 

Regular Graduate 
Courses 

600-699 

Reserved Numbers* 700-999 

 
*Reserved numbers will be used later on when DI 
offers it doctorate level programs 
 

 
3. Each program will use the following sub-

categories for the assigning of course 
reference numbers to the programs within its 
6xx range: 
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إلزامية ع��  تأسيسية مقررات

 مستوى ال�لية

60x 

 61x إلزامية ع�� مستوى ال��نامج مقررات

أو املسارات التخصصية  مقررات

 مقررات اختيار�ة لل��نامج 

62x-
66x 

 - 67x مقررات عابرة للتخصصات
68x 

 699 أطروحة

 698 مشروع

 

 :التا�� ا�جدول  وفقبادئات املقررات  وتخصص .٤

 الوحدة أو  ال��نامج  البادئة

LAL وامل�جمية اللسانيات 

 العر�ية

CHMA  مركز دراسات الن�اع والعامل

 اإل�سا�ي 

COMP غر�ي)-(عر�ي املقارن  األدب 

MDE التنمية اقتصاديات 

EXED التنفيذي التعليم 

HIST التار�خ 

LANG  اللغات مركز 

MACS الثقافية والدراسات اإلعالم 

60x School Core Compulsory 
Courses 

61x Program Core Courses 
62x-66x Program Concentration or 

Elective Courses 
67x - 
68x 

Interdisciplinary courses 

699 Thesis 
698 Project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. The course prefixes will be assigned as per 

the following table: 

Program or Unit Name 
 

Prefix  

Linguistics and Arabic 
Lexicography  
 

LAL 

Center for Conflict and 
Humanitarian Studies 

CHMA 

Comparative Literature 
(Arabic – Western) 
 

COMP 

Development Economics 
 

MDE 

Executive Education  
 

EXED 

History 
 

HIST 

Language Center 
 

LANG 

Media and Cultural Studies 
 

MACS 
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PHIL الفلسفة 

POL والعالقات السياسية العلوم 

 الدولية

MPA العامة والسياسات اإلدارة 

PADE العامة اإلدارة �لية 

 التنمية واقتصاديات

SOSH االجتماعية العلوم �لية 

 واإل�سانية

SOC االجتماع علم 

 واألن��و�ولوجيا

 

 ينب�� التقيد باإلرشادات التالية: املقررات ترقيم عند .٥

 ع�نم برنامج ��نفسها  البادئة ذات املقررات ترقم •

 )٤(ورد �� النقطة  كمالفئة املقرر  وفًقا) HIST(مثل

 .أعاله

 أد�ى من رقم املسبقة األساسية للمقررات ُ�سند •

 لتمهيديا املقرر إنجاز  �ستوجب الذيرقم املقرر 

 .��جيل كشرط

 بالطال  وشؤون الت�جيل مدير ال��امج �ستش�� •

 �� ال��امج. جديدة مقررات ترقيمعند 

 

Philosophy 
 

PHIL 
 
 

Politics and  
International Relations 
 

POL 

Public Administration and 
Policy 
 

MPA 

School of Public 
Administration and 
Development Economics 
 

PADE 

School of Social Sciences 
and Humanities 
 

SOSH 

Sociology and 
Anthropology 
 

SOC 
 
 

 
 
 

5. During assigning course reference the 
following guidelines should be adhered to: 

• Courses within a program sharing the 
same prefix (e.g. HIST) will be 
numbered according to the category of 
the course as per the point 4 above; 

• Prerequisite courses will have a lower 
number than the course using the 
prerequisite; 
  

• Programs should consult with the 
Director of Enrollment and Student 
Affairs when assigning references for 
new courses. 
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