
الرسوم ا�جامعية املفروضة ع��  هذا ا�جدول حدد ي

م�حق كجزء وذلك  طالب معهد الدوحة للدراسات العليا.

 منفصل من سياسة الرسوم ا�جامعية. و 

 

 عمادة شؤون الطالب

 

 
 

 م�حق: جدول الرسوم حسب ال��امج

       11/11/2019ل بتار�خ املعّد 

 ةسياسة الرسوم ا�جامعي 

 

 

 

 

  عداداإل  عدادتار�خ اإل  العنوان اإلصدار

سياسة م�حق: جدول الرسوم حسب ال��امج  02

 الرسوم ا�جامعية 

 شؤون الطالب عمادة 2015

 جهة االعتماد تار�خ االعتماد مراجعة  تار�خ املراجعة

 معهد الدوحة للدراسات العلياأمناء مجلس   20/05/2018 عمادة شؤون الطالب 09/01/2018

 (مشروطة بتعديالت واستفسارات)

 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  25/09/2017 الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملاليةنائب  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 مادة شؤون الطالب ع 11/11/2018

 حسب ال��امج) (فصل جدول الرسوم

 ا�جدول اعتماد  –الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية نائب  12/11/2019 عمادة شؤون الطالب  11/11/2019



 الشؤون األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 )2(السياسات األ�اديمية  –  جدول الرسوم (م�حق) -الرسوم ا�جامعية سياسة 

 . 25/09/2017للمراجعة �� مجلس املعهد بتار�خ  ُعِرضتو ، 2016 )مايو( خالل شهر أيارللمرة األو�� ُحِدثت هذه السياسة  •

 ِد وُح  05/12/2017أحيلت إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
قرت �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ ، و 19/12/2017ت بتار�خ ث

ُ
مشروطة  30/09/2018أ

دخلت عل��ا. 
ُ
 ببعض التعديالت ال�ي أ

 .17/10/2018جدول عن السياسة كم�حق بتار�خ أقّر فصل هذا ا�و ، 15/10/2018بتار�خ  044/2018قرار رقم بأقّر مجلس األمناء التعديالت  •

، وعرضت ع�� نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية واملالية بتار�خ 11/11/219جرى �عديل ا�جدول بإضافة برنامج حقوق اإل�سان إ�� قائمة ال��امج بتار�خ  •

 التخاذ القرار.  12/11/2019

 

 

 2020-2019م�حق: جدول الرسوم للعام األ�ادي�ي 

 )11/11/2019(املعدلة بتار�خ  سياسة الرسوم ا�جامعية

 ثانًيا: الرسوم الدراسية

 الدراسية اإلجمالية ل�ل برنامج سنو�اقوم نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية بتحديد الرسوم : يرسوم ال��امج -أ

عرض �عد ذلك ع�� مجلس املعهد العتمادها(حسب ا�جدول أدناه)
ُ
 .، و�

 
 :حساب الرسوم للمقررات والساعات املعتمدة -ب

�حساب الرسوم امل��تبة عن دراسة مقرر مع�ن باملعهد تتم قسمة رسوم ال��نامج الذي يطرح املقرر ع�� عدد 

 الساعات املعتمدة ثم ضرب الناتج �� عدد الساعات املعتمدة ال�ي يمثلها املقرر عادة. 

 ملقرر رسوم املقرر = (رسوم ال��نامج / عدد الساعات املعتمدة �� ال��نامج) * عدد ساعات ا

�� حال تطبيق رسوم ال��نامج �ش�ل مختلف ع�� �ل فوج �� الف��ة االنتقالية ال�ي ت�� �عديل سياسة الرسوم يتم اعتماد الرسوم 

 األحدث �� حساب رسوم املقرر.
 

 ددت الرسوم الدراسية اإلجمالية ل�ل برنامج من برامج املعهد �اآل�ي:ُح 

 الرسوم بالر�ال القطري  ال��نامج

 (�امل ال��نامج) 

 الرسوم بالر�ال القطري 

 (الرسوم بالفصل)

الفلسفة، والتار�خ، واألدب املقارن، واللسانيات وامل�جمية العر�ية، 

 ساعة معتمدة). 42وعلم االجتماع، واألن��و�ولوجيا (

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 االجتما�� (

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

ساعة  42إدارة الن�اع والعمل اإل�سا�ي، واإلدارة العامة، وال�حافة (

 معتمدة). 

120,000 30,000 

 30,000 120,000 الدراسات األمنية النقدية 

 30,000 120,000 )11/11/2019(أضيف �� حقوق اإل�سان 

 45,000 180,000 وماجست�� علم النفس اإل�ليني�ي.

 - 240,000 املاجست�� التنفيذي �� اإلدارة العامة. 

 - 40,000 اللغة العر�ية للناطق�ن �غ��ها.

 - 9,000 العر�ية والدراسات االجتماعية.زمالة الدوحة للغة 



 الشؤون األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 )3(السياسات األ�اديمية  –  جدول الرسوم (م�حق) -الرسوم ا�جامعية سياسة 

 . 25/09/2017للمراجعة �� مجلس املعهد بتار�خ  ُعِرضتو ، 2016 )مايو( خالل شهر أيارللمرة األو�� ُحِدثت هذه السياسة  •

 ِد وُح  05/12/2017أحيلت إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
قرت �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ ، و 19/12/2017ت بتار�خ ث

ُ
مشروطة  30/09/2018أ

دخلت عل��ا. 
ُ
 ببعض التعديالت ال�ي أ

 .17/10/2018جدول عن السياسة كم�حق بتار�خ أقّر فصل هذا ا�و ، 15/10/2018بتار�خ  044/2018قرار رقم بأقّر مجلس األمناء التعديالت  •

، وعرضت ع�� نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية واملالية بتار�خ 11/11/219جرى �عديل ا�جدول بإضافة برنامج حقوق اإل�سان إ�� قائمة ال��امج بتار�خ  •

 التخاذ القرار.  12/11/2019

 

 الرسوم بالر�ال القطري  ال��نامج

 (�امل ال��نامج) 

 الرسوم بالر�ال القطري 

 (الرسوم بالفصل)

 - 320,000 املاجست�� التنفيذي املزدوج.

 - 2000 .مقررات اللغة (رسوم املقرر الواحد)

 -  500  )11/11/2018(أضيفت ��  تدر�ب تمك�ن الطالب �� وسائل اإلعالم

  
 
 
 

 قائمة التغي��ات ومسببا��ا: 

 

 األسباب شرح التعديل  التار�خ

  برنامج جديد للتدر�ب. إضافة رسوم برنامج "تدر�ب تمك�ن الطالب �� وسائل اإلعالم"  11/11/2018

  .يطلقھ املعهدللماجست�� برنامج جديد  إضافة رسوم برنامج املاجست�� �� حقوق اإل�سان 11/11/2019
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