
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عداداإل  عدادتاريخ اإل  العنوان اإلصدار

 ون الطالبؤ ش عمادة 2015      سياسة الرسوم الجامعية  02

 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

 أمناء معهد الدوحة للدراسات العليامجلس  17/10/2018  

 )فصل جدول الرسوم في ملحق(

  

تضع هذه السياسة األحكام املتعلقة بالرسوم الجامعية 

 املفروضة على طالب معهد الدوحة للدراسات العليا.

 

 الطالبشؤون عمادة 

 

 
 

 

       سياسة الرسوم الجامعية

 

  

 



الشؤون األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 

 (1)السياسات األكاديمية  –  الجامعيةالرسوم سياسة 

  2016 )مايو) خالل شهر أيارللمرة األولى ُحِدثت هذه السياسة. 

 25/09/2017للمراجعة في مجلس املعهد بتاريخ  ُعِرضت . 

  ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إلى لجنة الشؤون األكاديمية للمراجعة في 
 
 .19/12/2017ت بتاريخ ث

  قرت هذه السياسة في اجتماع مجلس املعهد بتاريخ
ُ
دخلت عليها.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت التي أ

  عن  فصل جدول الرسوم في ملحق منفصل وأقّر . 15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم

 .17/10/2018بتاريخ  السياسة
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الشؤون األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 

 (2)السياسات األكاديمية  –  الجامعيةالرسوم سياسة 

  2016 )مايو) خالل شهر أيارللمرة األولى ُحِدثت هذه السياسة. 

 25/09/2017للمراجعة في مجلس املعهد بتاريخ  ُعِرضت . 

  ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إلى لجنة الشؤون األكاديمية للمراجعة في 
 
 .19/12/2017ت بتاريخ ث

  قرت هذه السياسة في اجتماع مجلس املعهد بتاريخ
ُ
دخلت عليها.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت التي أ

  عن  فصل جدول الرسوم في ملحق منفصل وأقّر . 15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم

 .17/10/2018بتاريخ  السياسة

 

 

 الشؤون األكاديمية

 سياسة الرسوم الجامعية

  الغرض:

 
ُ
 .د هذه السياسة مختلف الرسوم الجامعية باملعهدحّدِ ت
 

 
ً

 أنواع الرسوم الجامعية: أوال

 تنقسم الرسوم الجامعية املفروضة على طالب املعهد إلى:

 : وهي الرسوم املتعلقة بالدراسة في كل برنامج.رسوم دراسية (1

 : ومن بينها الرسوم املتعلقة بإصدار الشهادات الجامعية وكشوف العالمات وغيرها.رسوم إدارية (2

 

 ا: الرسوم الدراسيةثانيً 

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

عرض بعد ذلك على مجلس املعهد العتمادها
ُ
 بالسياسة.  الجدول املرفق، وذلك حسب وت

 

 :حساب الرسوم للمقررات والساعات املعتمدة -ب

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

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

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

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

 األحدث في حساب رسوم املقرر.

 

 ثالثا: تحصيل الرسوم الدراسية

لجميع برامج ماجستير املعهد، باستثناء املاجستير التنفيذي في اإلدارة العامة يكون تحصيل الرسوم الدراسية  (1

% 25يقّدر كل واحد منها بـ على أربعة أقساط مالية ). يتم الدفع في بداية كل فصل دراس ي ،واملاجستير التنفيذي املزدوج

 ل فصل دراس ي.من بداية ك الثاني(. تستحق الدفعات بأجل أقصاه األسبوع من املبلغ اإلجمالي



الشؤون األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 

 (3)السياسات األكاديمية  –  الجامعيةالرسوم سياسة 

  2016 )مايو) خالل شهر أيارللمرة األولى ُحِدثت هذه السياسة. 

 25/09/2017للمراجعة في مجلس املعهد بتاريخ  ُعِرضت . 

  ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إلى لجنة الشؤون األكاديمية للمراجعة في 
 
 .19/12/2017ت بتاريخ ث

  قرت هذه السياسة في اجتماع مجلس املعهد بتاريخ
ُ
دخلت عليها.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت التي أ

  عن  فصل جدول الرسوم في ملحق منفصل وأقّر . 15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم

 .17/10/2018بتاريخ  السياسة

 

 

املسجلين في درجات املاجستير غير التنفيذية القطريين واملقيمين يكون تحصيل الرسوم الدراسية بالنسبة للطالب  (2

 بدوام جزئي تبعا ملا يلي:

: يمكن لهؤالء الطالب تقديم طلب اعتماد شروط منحتهم % من الرسوم100الطالب املستفيدون من منح تغطي  .أ

تحت الدوام الجزئي. وفي حال املوافقة على الطلب، يستفيد الطالب من تغطية للرسوم  األصلية لتشمل تسجيلهم

فصول دراسية بغض النظر عن عدد املقررات التي يسجلها. وعند انتهاء مدة األربع فصول يقوم  4% ملدة 100بنسبة 

 الطالب بدفع املصاريف املترتبة على تسجيله في املقررات املتبقية للتخرج.

األصلية املعتمدة لألربع : تنطبق على هؤالء شروط السداد % من الرسوم100غير املشمولين بمنح تغطي  الطالب .ب

األولى حيث يسدد الطالب كامل الرسوم املقررة له مقسمة على أربعة أقساط مالية )يقّدر كل واحد  فصول دراسية

الطالب إنهاء املتطلبات األكاديمية املتبقية ب على يتوج% من املبلغ اإلجمالي(. وعند استكمال هذه األقساط 25منها بـ 

حيث أن املدة القصوى اإلجمالية املتاحة  للتخرج في حد أقصاه أربعة فصول دراسية إضافية وفقا لسياسات املعهد

 .حسب ما هو منصوص عليه في سياسة التسجيل واالقامة للدوام الجزئي هي ثمان فصول دراسية

يجوز للطالب املسجلين بدوام جزئي وغير املشمولين بمنح دراسية التقدم بطلب إعادة جدولة املصاريف الدراسية على  (3

وال يتخرج الطالب  .املدة القصوى اإلجمالية املتاحة للدوام الجزئي وهي ثمان فصول دراسيةأال تتجاوز فترة السداد 

 قبل سداد إجمالي املصاريف الدراسية املقررة.

% عند تأكيد 20بنسبة واملاجستير التنفيذي املزدوج يكون تحصيل رسوم برنامج املاجستير التنفيذي في اإلدارة العامة   (4

% من الرسوم اإلجمالية تسدد في مدة أقصاها 10ثم بنسبة ؛ التاريخ املحدد ضمن تقويم القبول  في االلتحاق بالبرنامج

 من بداية كل وحدة دراسية. الرابعاألسبوع 

% 50في بداية كل فصل دراس ي بنسبة  –ها غير لناطقين بلاللغة العربية  –يكون تحصيل الرسوم الدراسية ملركز اللغات  (5

 من القسط اإلجمالي، وفي مدة أقصاها األسبوع الرابع من بداية كل فصل دراس ي.

% قبل بداية 100ماعية بنسبة برنامج زمالة الدوحة للغة العربية والدراسات االجتى لإيكون تحصيل الرسوم بالنسبة  (6

 الفصل الدراس ي.

املالية االتفاق مع جهات االبتعاث أو الجهات املانحة على جدول سداد خاص بكل طالب مبتعث من  يجوز لإلدارة (7

 بعد الحصول على الضمانات املطلوبة. ،الجهات الحكومية أو الخاصة

إذا كانوا  ،%20يبلغ  اخصم   على نفقتهم الشخصية الدارسينوغير القطريين املقيمين في قطر  ب القطريون الطال يمنح  (8

 .بدوام كامل يعملون 
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 (4)السياسات األكاديمية  –  الجامعيةالرسوم سياسة 

  2016 )مايو) خالل شهر أيارللمرة األولى ُحِدثت هذه السياسة. 

 25/09/2017للمراجعة في مجلس املعهد بتاريخ  ُعِرضت . 

  ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إلى لجنة الشؤون األكاديمية للمراجعة في 
 
 .19/12/2017ت بتاريخ ث

  قرت هذه السياسة في اجتماع مجلس املعهد بتاريخ
ُ
دخلت عليها.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت التي أ

  عن  فصل جدول الرسوم في ملحق منفصل وأقّر . 15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم

 .17/10/2018بتاريخ  السياسة

 

 

 اين، وخصم  قبول طالب   % إذا ما تّم 10 بـ اخصم  نفسها املشتغلون في املؤسسة من جهات عملهم  املبتعثون  بمنح الطال يُ  (9

 ،نفسهأكثر في العام األكاديمي طالب ف 5قبول  تّم ما إذا % 20 بـ، و نفسها طالب من املؤسسة 4-3قبول  تّم ما إذا % 15 بـ

 بغض النظر عن البرنامج.

ااملقبولون املعهد واملركز موظفو يمنح  (10 ا  ،للمصاريف الدراسية خصم  املؤسستين يحدده  بإحدىلسنوات الخدمة وفق 

 :التاليالجدول 

 نسبة الخصم سنوات الخدمة

 %30 أكثر من سنة

 %40 أكثر من سنتين

 %50 سنواتأكثر من ثالث 

 

 : الرسوم اإلداريةرابًعا

 30  
 

ا  رياال  مرة كل سنة. مقابلبال والتي تقدم للطالب  ،رسوم استخراج إفادة قيد بعد النسخة األولىقطري 

 30  
 

ا  رياال بعد النسخة األولى، والتي تقدم للطالب  رسوم استخراج نسخة رسمية عن الشهادة النهائية للتخرجقطري 

 بعد التخرج. ألول مرةبال مقابل عند استخراجها 

 30  
 

ا  رياال بال تقدم للطالب  األولى التيبعد النسخة  عن كشوف العالماتأصلية رسمية رسوم استخراج نسخة قطري 

نسخ رسمية  4واإلنكليزية ربية وأخرى باللغة عباللغة العلى إفادة تخرج  املتخرج .  ويحصل الطالبمقابل مرة كل سنة

طباعة كشوف عالمات غير رسمية من نظام الطالب في الطالب مقابل. ويمكن بال عن كشوف العالمات عند التخرج 

 مقابل.بال أي وقت 
 

 : رسوم الكتب الدراسيةخامًسا

عنها بداية كل  املعلنحسب األسعار بوذلك  ؛عليهامقابل حصوله  ايدفع الطالب رسوم   ،اعتماد كتب دراسية إذا تّم 

اإلدارة العامة الدارسين على نفقتهم  فيوال تطبق هذه الرسوم على طالب املاجستير التنفيذي  .افصل دراس ي أو سنوي  

 الشخصية.
 

 : رسوم السكنسادًسا

داخل  طالبي مقابل الحصول على سكن ،للسكن الجامعي االسكن رسوم  تشمل على منحة  حاصلالالطالب غير  يدفع

  50بسداد مبلغ  الدوليعلى أن يقوم الطالب  الحرم الجامعي للمعهد،
 

ا  اقطري   رياال  ،طوال فترة الدراسة باملعهدشهريًّ



الشؤون األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 

 (5)السياسات األكاديمية  –  الجامعيةالرسوم سياسة 

  2016 )مايو) خالل شهر أيارللمرة األولى ُحِدثت هذه السياسة. 

 25/09/2017للمراجعة في مجلس املعهد بتاريخ  ُعِرضت . 

  ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إلى لجنة الشؤون األكاديمية للمراجعة في 
 
 .19/12/2017ت بتاريخ ث

  قرت هذه السياسة في اجتماع مجلس املعهد بتاريخ
ُ
دخلت عليها.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت التي أ

  عن  فصل جدول الرسوم في ملحق منفصل وأقّر . 15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم

 .17/10/2018بتاريخ  السياسة

 

 

حسب بوذلك  ؛الطرفإنهاء إجراءات إخالء ويستردها الطالب بناء  على  اشهر   18ع من املخصصات الشهرية ملدة طتستق

ا السكن إدارة موافقات   .الجامعيلسياسة السكن وطبق 

 

 : املنح الدراسية سابًعا

ل الطالب بوصل بحسب منافع كل منحة. ويتوصّ  ،منها ايمكن أن تغطي املنح الدراسية كل الرسوم الدراسية أو جزء  

 يستعرض املبالغ املستحقة واملبالغ املشمولة بأي منح حصلوا عليها والفرق الواجب دفعه. ،ُمفّصل عن كل فصل دراس ي

 

ا
ً
 : استرداد الرسوم الدراسيةثامن

ا  يحق للطالب استرداد الرسوم الدراسية فقط ، وال ينطبق ذلك على الرسوم األخرى تحت أي التاليينين للجدولوفق 

 .ظرف من الظروف

 

 غير التنفيذية: البرامج 1الجدول 

 نسبة الرسوم الدراسية القابلة لالسترداد الدراسية الوحدة الفصل/تاريخ بدء  الفترة من

ا 30 ـالوحدة ب الفصل/قبل بداية  %100 يوم   

ا 14 ـالوحدة ب قبل بداية الفصل/ %80 يوم   

%07 الوحدة بأسبوعين بعد بداية الفصل/  

%60 أسابيع 3ـ الوحدة ب بعد بداية الفصل/  

%40 أسابيع 4ـ الوحدة ب بعد بداية الفصل/  

%10 أسابيع 5ـ الوحدة ب بعد بداية الفصل/  
 

 : البرامج التنفيذية2الجدول 

 نسبة الرسوم الدراسية القابلة لالسترداد الوحدة الدراسية الفترة من تاريخ بدء الفصل/

ا 30الوحدة بـ  قبل بداية الفصل/ %100 يوم   

ا 14الوحدة بـ  الفصل/قبل بداية  %80 يوم   

%70 الوحدة بأسبوعين بعد بداية الفصل/  

%60 أسابيع 3الوحدة بـ  بعد بداية الفصل/  
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 (6)السياسات األكاديمية  –  الجامعيةالرسوم سياسة 

  2016 )مايو) خالل شهر أيارللمرة األولى ُحِدثت هذه السياسة. 

 25/09/2017للمراجعة في مجلس املعهد بتاريخ  ُعِرضت . 

  ِد وُح  05/12/2017أحيلت هذه السياسة من مجلس املعهد إلى لجنة الشؤون األكاديمية للمراجعة في 
 
 .19/12/2017ت بتاريخ ث

  قرت هذه السياسة في اجتماع مجلس املعهد بتاريخ
ُ
دخلت عليها.  30/09/2018أ

ُ
 مشروطة ببعض التعديالت التي أ

  عن  فصل جدول الرسوم في ملحق منفصل وأقّر . 15/10/2018بتاريخ  044/2018أقّر مجلس األمناء التعديالت بعد توضيح االستفسارات بحسب قرار رقم

 .17/10/2018بتاريخ  السياسة

 

 

 

 الحاالت القاهرة التالية: فيوذلك  ،يحق للطالب استرداد الرسوم الدراسية

 .حاالت الوفاة -1

 .حاالت املرض أو العجز القهري  -2

 .(ةإجباري بصفةبالد )املغادرة النهائية للحاالت  -3

 

 عن دفع الرسوم الدراسية االمتناع /: التخلفتاسًعا

ا وسحبه  ،تعليق تسجيل الطالب باملعهد عدم سداد الرسوم في مواعيدها املقررةالتخلف عن أو يترتب على  من املقررات إداريًّ

ا  ،املسجل بها   .لإلجراءات املصاحبة لعملية التسجيل وتحصيل الرسوموفق 

 

 :ونشرها املوثقةاملعلومات  توزيع

  نشر خارجي موسع -3مستوى 

  نشر خاص -4مستوى 

 

 :جهات االتصال ومسؤولياتها

  لالستفسار عن الرسوموالخدمات الطالبيةمكتب القبول والتسجيل :.  

 .مكتب املالية: للمعامالت املالية


