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  عداداإل  عدادتاريخ اإل  العنوان اإلصدار

سياسة جدول الرسوم حسب البرامج  ملحق: 02

 الرسوم الجامعية 

 ون الطالبؤ ش عمادة 2015

 عتمادجهة اال  االعتمادتاريخ  مراجعة  تاريخ املراجعة

 للدراسات العليامعهد الدوحة أمناء مجلس   20/05/2018 عمادة شؤون الطالب 09/01/2018

 )مشروطة بتعديالت واستفسارات(

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  25/09/2017 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية 01/03/2018

 معهد الدوحة للدراسات العلياأمناء مجلس  15/10/2018 عمادة شؤون الطالب  25/09/2018

 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا  17/10/2018  

 )فصل جدول الرسوم حسب البرامج(



 الشؤون األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 (2)السياسات األكاديمية  –  جدول الرسوم )ملحق( - الجامعيةالرسوم سياسة 

  25/09/2017للمراجعة في مجلس املعهد بتاريخ  ُعِرضتو ، 2016 )مايو) خالل شهر أيارللمرة األولى ُحِدثت هذه السياسة . 

  ِد وُح  05/12/2017إلى لجنة الشؤون األكاديمية للمراجعة في أحيلت 
 
قرت و  ،19/12/2017ت بتاريخ ث

ُ
مشروطة  30/09/2018في اجتماع مجلس املعهد بتاريخ أ

دخلت عليها. 
ُ
 ببعض التعديالت التي أ

  17/10/2018فصل هذا الجدول عن السياسة كملحق بتاريخ أقّر و  ،15/10/2018بتاريخ  044/2018قرار رقم بأقّر مجلس األمناء التعديالت. 

 

 2019-2018 للعام األكاديمي جدول الرسوم :ملحق

 سياسة الرسوم الجامعية

 ا: الرسوم الدراسيةثاني  

 قوم نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية بتحديد الرسوم الدراسية اإلجمالية لكل برنامج سنوياي :رسوم البرامج -أ

عرض بعد ذلك على مجلس املعهد العتمادها)حسب الجدول أدناه(
ُ
 .، وت

 
 :حساب الرسوم للمقررات والساعات املعتمدة -ب

ذي يطرح املقرر على عدد للحساب الرسوم املترتبة عن دراسة مقرر معين باملعهد تتم قسمة رسوم البرنامج ا

 . عادة التي يمثلها املقرر املعتمدة في عدد الساعات الناتج  الساعات املعتمدة ثم ضرب

 عدد الساعات املعتمدة في البرنامج( * عدد ساعات املقرر  رسوم املقرر = )رسوم البرنامج /

 تعديل سياسة الرسوم يتم اعتماد الرسومبشكل مختلف على كل فوج في الفترة االنتقالية التي تلي البرنامج في حال تطبيق رسوم 

 األحدث في حساب رسوم املقرر.
 
 ددت الرسوم الدراسية اإلجمالية لكل برنامج من برامج املعهد كاآلتي:ُح 

 الرسوم بالريال القطري  البرنامج

 )كامل البرنامج( 

 الرسوم بالريال القطري 

 )الرسوم بالفصل(

الفلسفة، والتاريخ، واألدب املقارن، واللسانيات واملعجمية العربية، 

 ساعة معتمدة(. 42وعلم االجتماع، واألنثروبولوجيا )

60,000 15,000 

العلوم السياسية والعالقات الدولية، واإلعالم والدراسات الثقافية، 

 ساعة معتمدة(. 42)والسياسة العامة  واقتصاديات التنمية،

80,000 20,000 

 20,000 80,000 ساعة معتمدة(. 48العمل االجتماعي )

 20,000 80,000 ساعة معتمدة(. 42علم النفس االجتماعي )

ساعة  42إدارة النزاع والعمل اإلنساني، واإلدارة العامة، والصحافة )

 معتمدة(. 

120,000 30,000 

 30,000 120,000 األمنية النقدية الدراسات 

 45,000 180,000 النفس اإلكلينيكي.وماجستير علم 

 - 240,000 املاجستير التنفيذي في اإلدارة العامة. 

 - 40,000 اللغة العربية للناطقين بغيرها.

 - 9,000 زمالة الدوحة للغة العربية والدراسات االجتماعية.

 - 320,000 املاجستير التنفيذي املزدوج.

 - 2000 مقررات اللغة )رسوم املقرر الواحد(

 
  


