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تضع هذه السياسة األح�ام املتعلقة بالرسوم ا�جامعية 

 املفروضة ع�� طالب معهد الدوحة للدراسات العليا.
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الشؤون األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 

 )1(السياسات األ�اديمية  –  الرسوم ا�جامعيةسياسة 

 .2016 )مايو( خالل شهر أيارللمرة األو�� ُحِدثت هذه السياسة  •

 . 25/09/2017للمراجعة �� مجلس املعهد بتار�خ  ُعِرضت •

 ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
 .19/12/2017ت بتار�خ ث

قرت هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ  •
ُ
دخلت عل��ا.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أ

عن  . وأقّر فصل جدول الرسوم �� م�حق منفصل15/10/2018بتار�خ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت �عد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم  •

 .17/10/2018بتار�خ  اسةالسي

، بمق��ح من عمادة شؤون الطالب، ووافقت ع�� التعديل نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية �� نفس 15/01/2020مرة أخرى بتار�خ ُحِدثت هذه السياسة  •

ٍقر حيث  12/02/2020�جلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ التار�خ، وُرفعت 
ُ
 .005/2020بكتاب رقم  18/02/2020  األمناء بتار�خمجلس  اعُتمدت منو التعديل، أ
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الشؤون األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 

 )2(السياسات األ�اديمية  –  الرسوم ا�جامعيةسياسة 

 .2016 )مايو( خالل شهر أيارللمرة األو�� ُحِدثت هذه السياسة  •

 . 25/09/2017للمراجعة �� مجلس املعهد بتار�خ  ُعِرضت •

 ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
 .19/12/2017ت بتار�خ ث

قرت هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ  •
ُ
دخلت عل��ا.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أ

عن  . وأقّر فصل جدول الرسوم �� م�حق منفصل15/10/2018بتار�خ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت �عد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم  •

 .17/10/2018بتار�خ  اسةالسي

، بمق��ح من عمادة شؤون الطالب، ووافقت ع�� التعديل نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية �� نفس 15/01/2020مرة أخرى بتار�خ ُحِدثت هذه السياسة  •

ٍقر حيث  12/02/2020�جلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ التار�خ، وُرفعت 
ُ
 .005/2020بكتاب رقم  18/02/2020  األمناء بتار�خمجلس  اعُتمدت منو التعديل، أ

 

 

 

 

 

 الشؤون األ�اديمية

 سياسة الرسوم ا�جامعية

  الغرض:

 
ُ
 .د هذه السياسة مختلف الرسوم ا�جامعية باملعهدحّدِ ت
 

 
ً

 ا�جامعية: أنواع الرسوم أوال

 تنقسم الرسوم ا�جامعية املفروضة ع�� طالب املعهد إ��:

 : و�� الرسوم املتعلقة بالدراسة �� �ل برنامج.رسوم دراسية )1

 : ومن بي��ا الرسوم املتعلقة بإصدار الشهادات ا�جامعية وكشوف العالمات وغ��ها.رسوم إدار�ة )2

 

 ا: الرسوم الدراسيةثانيً 

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

عرض �عد ذلك ع�� مجلس املعهد العتمادها
ُ
 بالسياسة.  ا�جدول املرفق، وذلك حسب و�

 

 :حساب الرسوم للمقررات والساعات املعتمدة -ب

ذي يطرح املقرر ع�� عدد الساعات لقسمة رسوم ال��نامج ا�حساب الرسوم امل��تبة عن دراسة مقرر مع�ن باملعهد تتم 

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

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

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

 األحدث �� حساب رسوم املقرر.
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 )3(السياسات األ�اديمية  –  الرسوم ا�جامعيةسياسة 

 .2016 )مايو( خالل شهر أيارللمرة األو�� ُحِدثت هذه السياسة  •

 . 25/09/2017للمراجعة �� مجلس املعهد بتار�خ  ُعِرضت •

 ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
 .19/12/2017ت بتار�خ ث

قرت هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ  •
ُ
دخلت عل��ا.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أ

عن  . وأقّر فصل جدول الرسوم �� م�حق منفصل15/10/2018بتار�خ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت �عد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم  •

 .17/10/2018بتار�خ  اسةالسي

، بمق��ح من عمادة شؤون الطالب، ووافقت ع�� التعديل نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية �� نفس 15/01/2020مرة أخرى بتار�خ ُحِدثت هذه السياسة  •

ٍقر حيث  12/02/2020�جلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ التار�خ، وُرفعت 
ُ
 .005/2020بكتاب رقم  18/02/2020  األمناء بتار�خمجلس  اعُتمدت منو التعديل، أ

 

 

 

 

 ثالثا: تحصيل الرسوم الدراسية

�جميع برامج ماجست�� املعهد، باستثناء املاجست�� التنفيذي �� اإلدارة العامة ي�ون تحصيل الرسوم الدراسية  )1

% 25يقّدر �ل واحد م��ا بـ ع�� أر�عة أقساط مالية (. يتم الدفع �� بداية �ل فصل درا��ي ،واملاجست�� التنفيذي املزدوج

 من بداية �ل فصل درا��ي. الثا�ي). �ستحق الدفعات بأجل أقصاه األسبوع من املبلغ اإلجما��

امل�جل�ن �� درجات املاجست�� غ�� التنفيذية القطر��ن واملقيم�ن ي�ون تحصيل الرسوم الدراسية بالنسبة للطالب  )2

 بدوام جزئي تبعا ملا ي��:

% من الرسوم: يمكن لهؤالء الطالب تقديم طلب اعتماد شروط منح��م 100الطالب املستفيدون من منح �غطي  .أ

للرسوم األصلية لتشمل ��جيلهم تحت الدوام ا�جزئي. و�� حال املوافقة ع�� الطلب، �ستفيد الطالب من �غطية 

فصول دراسية �غض النظر عن عدد املقررات ال�ي ��جلها. وعند ان��اء مدة األر�ع فصول يقوم  4% ملدة 100بنسبة 

 الطالب بدفع املصار�ف امل��تبة ع�� ��جيلھ �� املقررات املتبقية للتخرج.

األصلية املعتمدة لألر�ع % من الرسوم: تنطبق ع�� هؤالء شروط السداد 100الطالب غ�� املشمول�ن بمنح �غطي  .ب

األو�� حيث �سدد الطالب �امل الرسوم املقررة لھ مقسمة ع�� أر�عة أقساط مالية (يقّدر �ل واحد  فصول دراسية

الطالب إ��اء املتطلبات األ�اديمية املتبقية يتوجب ع�� % من املبلغ اإلجما��). وعند استكمال هذه األقساط 25م��ا بـ 

حيث أن املدة القصوى اإلجمالية املتاحة  ر�عة فصول دراسية إضافية وفقا لسياسات املعهدللتخرج �� حد أقصاه أ

 .حسب ما هو منصوص عليھ �� سياسة الت�جيل واالقامة للدوام ا�جزئي �� ثمان فصول دراسية

الدراسية ع�� يجوز للطالب امل�جل�ن بدوام جزئي وغ�� املشمول�ن بمنح دراسية التقدم بطلب إعادة جدولة املصار�ف  )3

وال يتخرج الطالب  .املدة القصوى اإلجمالية املتاحة للدوام ا�جزئي و�� ثمان فصول دراسيةأال تتجاوز ف��ة السداد 

 قبل سداد إجما�� املصار�ف الدراسية املقررة.

% عند تأكيد 20بنسبة واملاجست�� التنفيذي املزدوج ي�ون تحصيل رسوم برنامج املاجست�� التنفيذي �� اإلدارة العامة   )4

% من الرسوم اإلجمالية �سدد �� مدة أقصاها 10ثم بنسبة ؛ التار�خ ا�حدد ضمن تقو�م القبول  �� االلتحاق بال��نامج

 من بداية �ل وحدة دراسية. الرا�عاألسبوع 

% 50درا��ي بنسبة  �� بداية �ل فصل –ها غ�� لناطق�ن �لاللغة العر�ية  –ي�ون تحصيل الرسوم الدراسية ملركز اللغات  )5

 من القسط اإلجما��، و�� مدة أقصاها األسبوع الرا�ع من بداية �ل فصل درا��ي.
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 )4(السياسات األ�اديمية  –  الرسوم ا�جامعيةسياسة 

 .2016 )مايو( خالل شهر أيارللمرة األو�� ُحِدثت هذه السياسة  •

 . 25/09/2017للمراجعة �� مجلس املعهد بتار�خ  ُعِرضت •

 ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
 .19/12/2017ت بتار�خ ث

قرت هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ  •
ُ
دخلت عل��ا.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أ

عن  . وأقّر فصل جدول الرسوم �� م�حق منفصل15/10/2018بتار�خ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت �عد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم  •

 .17/10/2018بتار�خ  اسةالسي

، بمق��ح من عمادة شؤون الطالب، ووافقت ع�� التعديل نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية �� نفس 15/01/2020مرة أخرى بتار�خ ُحِدثت هذه السياسة  •

ٍقر حيث  12/02/2020�جلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ التار�خ، وُرفعت 
ُ
 .005/2020بكتاب رقم  18/02/2020  األمناء بتار�خمجلس  اعُتمدت منو التعديل، أ

 

 

 

% قبل بداية 100برنامج زمالة الدوحة للغة العر�ية والدراسات االجتماعية بنسبة � �إي�ون تحصيل الرسوم بالنسبة  )6

 الفصل الدرا��ي.

أو ا�جهات املانحة ع�� جدول سداد خاص ب�ل طالب مبتعث من املالية االتفاق مع جهات االبتعاث  يجوز لإلدارة )7

 �عد ا�حصول ع�� الضمانات املطلو�ة. ،ا�جهات ا�ح�ومية أو ا�خاصة

إذا �انوا  ،%20يبلغ  اخصًم  ع�� نفق��م ال�خصية الدارس�نوغ�� القطر��ن املقيم�ن �� قطر  ب القطر�ون الطال يمنح  )8

 .بدوام �امل �عملون 

 ا�ن، وخصًم قبول طالبَ  % إذا ما تّم 10 بـ اخصًم نفسها املشتغلون �� املؤسسة من جهات عملهم  املبتعثون  بمنح الطال يُ  )9

 ،نفسھأك�� �� العام األ�ادي�ي طالب ف 5قبول  تّم ما إذا % 20 �ـ، و نفسها طالب من املؤسسة 4-3قبول  تّم ما إذا % 15 بـ

 �غض النظر عن ال��نامج.

املؤسست�ن يحدده  بإحدىلسنوات ا�خدمة وفًقا  ،للمصار�ف الدراسية خصًمااملقبولون املعهد واملركز موظفو يمنح  )10

 :التا��ا�جدول 

 �سبة ا�خصم سنوات ا�خدمة

 %30 أك�� من سنة

 %40 أك�� من سنت�ن

 %50 أك�� من ثالث سنوات

 

 : الرسوم اإلدار�ةرا�ًعا

• 30  
ً

 مرة �ل سنة. مقابلبال وال�ي تقدم للطالب  ،�عد الن�خة األو�� رسوم استخراج إفادة قيدقطرً�ا  ر�اال

• 30  
ً

�عد الن�خة األو��، وال�ي تقدم للطالب  رسوم استخراج ��خة رسمية عن الشهادة ال��ائية للتخرجقطرً�ا  ر�اال

 �عد التخرج. ألول مرةبال مقابل عند استخراجها 

• 30  
ً

بال تقدم للطالب  األو�� ال�ي�عد الن�خة  عن كشوف العالمات أصلية رسميةرسوم استخراج ��خة قطرً�ا  ر�اال

��خ رسمية  4واإلن�ل��ية ر�ية وأخرى باللغة عباللغة الع�� إفادة تخرج  املتخرج .  و�حصل الطالبمقابل مرة �ل سنة

طباعة كشوف عالمات غ�� رسمية من نظام الطالب �� الطالب مقابل. و�مكن بال عن كشوف العالمات عند التخرج 

 مقابل.بال أي وقت 
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 )5(السياسات األ�اديمية  –  الرسوم ا�جامعيةسياسة 

 .2016 )مايو( خالل شهر أيارللمرة األو�� ُحِدثت هذه السياسة  •

 . 25/09/2017للمراجعة �� مجلس املعهد بتار�خ  ُعِرضت •

 ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
 .19/12/2017ت بتار�خ ث

قرت هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ  •
ُ
دخلت عل��ا.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أ

عن  . وأقّر فصل جدول الرسوم �� م�حق منفصل15/10/2018بتار�خ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت �عد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم  •

 .17/10/2018بتار�خ  اسةالسي

، بمق��ح من عمادة شؤون الطالب، ووافقت ع�� التعديل نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية �� نفس 15/01/2020مرة أخرى بتار�خ ُحِدثت هذه السياسة  •

ٍقر حيث  12/02/2020�جلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ التار�خ، وُرفعت 
ُ
 .005/2020بكتاب رقم  18/02/2020  األمناء بتار�خمجلس  اعُتمدت منو التعديل، أ

 

 

 

 

 : رسوم الكتب الدراسيةخامًسا

ع��ا بداية �ل  املعلنحسب األسعار بوذلك  ؛عل��امقابل حصولھ  ايدفع الطالب رسوًم  ،اعتماد كتب دراسية إذا تّم 

اإلدارة العامة الدارس�ن ع�� نفق��م  ��وال تطبق هذه الرسوم ع�� طالب املاجست�� التنفيذي  .افصل درا��ي أو سنو�ً 

 ال�خصية.
 

 : رسوم السكنسادًسا

داخل  طال�ي مقابل ا�حصول ع�� سكن ،للسكن ا�جام�� االسكن رسوًم �شمل ع�� منحة  حاصلا�الطالب غ��  يدفع

  50�سداد مبلغ  الدو��ع�� أن يقوم الطالب  ا�حرم ا�جام�� للمعهد،
ً

ا  اقطر�ً  ر�اال  ،طوال ف��ة الدراسة باملعهدشهر��

حسب بوذلك  ؛الطرفإ��اء إجراءات إخالء ويس��دها الطالب بناًء ع��  اشهرً  18ع من ا�خصصات الشهر�ة ملدة ط�ستق

 .ا�جام��لسياسة السكن وطبًقا السكن إدارة موافقات 

 

 : املنح الدراسية سا�ًعا

ل الطالب بوصل بحسب منافع �ل منحة. و�توصّ  ،م��ا ا�غطي املنح الدراسية �ل الرسوم الدراسية أو جزءً يمكن أن 

 �ستعرض املبالغ املستحقة واملبالغ املشمولة بأي منح حصلوا عل��ا والفرق الواجب دفعھ. ،ُمفّصل عن �ل فصل درا��ي

 

ا
ً
 : اس��داد الرسوم الدراسيةثامن

، وال ينطبق ذلك ع�� الرسوم األخرى تحت أي التالي�ن�ن ل�جدولوفًقا  الرسوم الدراسية فقطيحق للطالب اس��داد 

 .ظرف من الظروف

 

 : ال��امج غ�� التنفيذية1ا�جدول 

 �سبة الرسوم الدراسية القابلة لالس��داد الدراسية الوحدة الفصل/تار�خ بدء  الف��ة من

%100 يوًما 30 ـالوحدة ب الفصل/قبل بداية   

%80 يوًما 14 ـالوحدة ب قبل بداية الفصل/  



الشؤون األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 

 )6(السياسات األ�اديمية  –  الرسوم ا�جامعيةسياسة 

 .2016 )مايو( خالل شهر أيارللمرة األو�� ُحِدثت هذه السياسة  •

 . 25/09/2017للمراجعة �� مجلس املعهد بتار�خ  ُعِرضت •

 ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
 .19/12/2017ت بتار�خ ث

قرت هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ  •
ُ
دخلت عل��ا.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أ

عن  . وأقّر فصل جدول الرسوم �� م�حق منفصل15/10/2018بتار�خ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت �عد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم  •

 .17/10/2018بتار�خ  اسةالسي

، بمق��ح من عمادة شؤون الطالب، ووافقت ع�� التعديل نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية �� نفس 15/01/2020مرة أخرى بتار�خ ُحِدثت هذه السياسة  •

ٍقر حيث  12/02/2020�جلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ التار�خ، وُرفعت 
ُ
 .005/2020بكتاب رقم  18/02/2020  األمناء بتار�خمجلس  اعُتمدت منو التعديل، أ

 

 

 

%07 الوحدة بأسبوع�ن �عد بداية الفصل/  

%60 أسابيع 3ـ الوحدة ب �عد بداية الفصل/  

%40 أسابيع 4ـ الوحدة ب �عد بداية الفصل/  

%10 أسابيع 5ـ الوحدة ب �عد بداية الفصل/  
 

 : ال��امج التنفيذية2ا�جدول 

 �سبة الرسوم الدراسية القابلة لالس��داد الوحدة الدراسية الفصل/الف��ة من تار�خ بدء 

%100 يوًما 30الوحدة بـ  قبل بداية الفصل/  

%80 يوًما 14الوحدة بـ  قبل بداية الفصل/  

%70 الوحدة بأسبوع�ن �عد بداية الفصل/  

%60 أسابيع 3الوحدة بـ  �عد بداية الفصل/  

 

 ا�حاالت القاهرة التالية: ��وذلك  ،الدراسيةيحق للطالب اس��داد الرسوم 

 .حاالت الوفاة -1

 .حاالت املرض أو ال�جز القهري  -2

 .)ةإجبار� بصفةبالد (املغادرة ال��ائية للحاالت  -3

 

 عن دفع الرسوم الدراسية االمتناع /: التخلفتاسًعا

ا و�حبھ  ،�عليق ��جيل الطالب باملعهد عدم سداد الرسوم �� مواعيدها املقررةالتخلف عن أو ي��تب ع��  بتطبيق عالمة إدار��

ال�حب عالمة وتل��  .لإلجراءات املصاحبة لعملية الت�جيل وتحصيل الرسوموفًقا  ،ع�� ��جيلھ) AWال�حب اإلداري (

 تار�خ ال�حب. ع��أسبوع م��ي �عد  ��ائية عالمة ال�حبتصبح و  ،خالل أسبوع واحد عند التسديد اإلداري 

 



الشؤون األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 

 )7(السياسات األ�اديمية  –  الرسوم ا�جامعيةسياسة 

 .2016 )مايو( خالل شهر أيارللمرة األو�� ُحِدثت هذه السياسة  •

 . 25/09/2017للمراجعة �� مجلس املعهد بتار�خ  ُعِرضت •

 ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إ�� �جنة الشؤون األ�اديمية للمراجعة ��  •
َ
 .19/12/2017ت بتار�خ ث

قرت هذه السياسة �� اجتماع مجلس املعهد بتار�خ  •
ُ
دخلت عل��ا.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أ

عن  . وأقّر فصل جدول الرسوم �� م�حق منفصل15/10/2018بتار�خ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت �عد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم  •

 .17/10/2018بتار�خ  اسةالسي

، بمق��ح من عمادة شؤون الطالب، ووافقت ع�� التعديل نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية �� نفس 15/01/2020مرة أخرى بتار�خ ُحِدثت هذه السياسة  •

ٍقر حيث  12/02/2020�جلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ التار�خ، وُرفعت 
ُ
 .005/2020بكتاب رقم  18/02/2020  األمناء بتار�خمجلس  اعُتمدت منو التعديل، أ

 

 

 

 

 :و�شرها املوثقةاملعلومات  توزيع

 �شر خار�� موسع -3مستوى  •

 �شر خاص -4مستوى  •

 

 :جهات االتصال ومسؤوليا��ا

  .: لالستفسار عن الرسوموا�خدمات الطالبيةمكتب القبول والت�جيل  •

 .مكتب املالية: للمعامالت املالية

 

 قائمة التغي��ات ع�� السياسة ومسببا��ا: 

 املسببات التغي�� التار�خ

مق��ح عمادة شؤون الطالب بإتاحة إم�انية إلغاء  15/01/2020

ال�حب اإلداري عن ��جيل الطالب ��  المةع

حال قام بالتسديد خالل أسبوع �عد ال�حب، 

وتصبح العالمة ��ائية �عد انقضاء األسبوع من 

 تار�خ ال�حب. 

، من خالل �جنة املنح ب�ن لعمادة شؤون الطالبت

ل بتسديد أن العديد من الطالب يقومون بالفع

الرسوم، خالل أيام معدودة �عد وضع عالمة 

ال�حب اإلداري، واق��حت العمادة هذا التعديل، 

لتمك�ن هؤالء الطالب من االلتحاق بالدراسة حال 

 �سديد هذه الرسوم خالل الف��ة ا�حددة. 
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