
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 
 مقدمة

�س�� معهد الدوحة للدراسات العليا إ�� تخصيص موارد تضمن 

واالس��اتيجية، من خالل تحقيق رسالتھ وأهدافھ العامة 

استغالل �افة الفرص املدّرة لإليرادات كمبادرات جمع 

الت��عات، والفرص التجار�ة، وأ�شطة ر�ادة األعمال، 

واملساهمات املالية للطالب �� صورة رسوم �عليم معقولة 

 ومستدامة وغ��ها من الرسوم اإللزامية واإلضافية ذات الصلة.

هد استخدام �افة إيرادات التعليم يضمن مجلس األمناء �� املع

ورسومھ �� دعم عملية �علم الطالب وتطو�ر برامج وخدمات 

�عليمية عالية ا�جودة، مع ا�حفاظ ع�� املساءلة واالستمرار�ة 

 املالية.

و�قوم مجلس األمناء بوضع وتطبيق سياسات الرسوم الدراسية 

 .اوهي�لي��ا وقيم��ا، كما يحتفظ با�حق �� مراجع��ا سنو�ً 

تنشر هي�لية الرسوم الدراسية وقيمها ع�� املوقع اإللك��و�ي 

الرس�ي للمعهد، و�� املنشورات والكتيبات الطالبية وغ��ها من 

 املطبوعات.

 تطبق سياسة الرسوم الدراسية إ�� جانب عدد من سياسات

املعهد ذات الصلة لتوف�� اإلطار املالئم إلعداد وتقييم ودفع 

 الدراسية.وتحصيل الرسوم 

 

Introduction: 
DI will endeavor to allocate sufficient 
resources to fulfill its mission, goals and 
strategic objectives by pursuing all revenue 
generating opportunities including 
fundraising initiatives, commercial 
opportunities and entrepreneurial activities, 
and financial contributions from students 
through affordable and sustainable tuition 
and related mandatory and ancillary fees. 
 
 
 
The Board of Trustees will ensure that DI 
utilizes all revenues and/or tuition fees to 
support student learning, quality educational 
programs and services and to maintain 
financial accountability and viability.  
 
 
 
The Board of Trustees establishes and 
authorizes the tuition and fees policies, 
structure, and amounts, it also reserves the 
right to review them annually.  
 
The tuition and fee structure and amounts 
will be posted publicly on the DI website, 
student prospectus and catalogue, and other 
printed material. 
 
The tuition fee policy operates alongside a 
number of other related DI policies to provide 
a framework for the setup or assessment, 
payment, and collection of student tuition 
and fees.  
 
 
 

 

 السياسات األ�اديمية
Academic Policies  
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 بيان السياسة

 الرسوم الدراسية

يفرض معهد الدوحة رسوًما ع�� خدمات التعليم املقّدمة 

لطالبھ. وللمعهد فرض مثل هذه الرسوم �� �لياتھ ووحداتھ 

 :عدة كما هو مو�ح أدناهالتعليمية األخرى باستخدام وسائل 

 : رسوم الوحدات الدراسية •

وتفرض ع�� أساس الوحدة الدراسية للمقررات وال��امج 

 الدراسية باستخدام سعر إفرادي هو رسم ساعة/وحدة واحدة.

 رسوم املقررات وال��امج الدراسية •

وتفرض ع�� مقرر أو برنامج درا�ىي محدد، وت�ون عبارة عن مبلغ 

�� برنامج درا�ىي أو مقرر مع�ن غ�� قائم  مقطوع �سدد للت�جيل

 ع�� نظام الوحدات الدراسية.

 الرسوم حسب السوق  •

وتفرض رسوم �ستجيب ألسعار السوق ع�� التدر�ب التنفيذي 

والتدر�ب املصمم حسب الطلب، وع�� مواصلة التعليم 

 واملقررات وال��امج غ�� القائمة ع�� نظام الوحدات الدراسية.

Policy Statement:  

Tuition 

DI charges tuition for instructional services 
rendered to its students. DI through its 
schools and other instructional units may 
charge tuition using several means, or a 
combination thereof, described below: 

• Credit tuition 
Charging tuition on a per credit basis 
for courses and programs of study 
using one credit hour as a charging 
unit.  
 

• Course and program of study tuition 
Charging tuition for an individual 
course or a program of study would 
be a lump sum amount that is paid for 
enrolling in a program of study or 
registering a specific course such as 
non-credit hour courses. 
 

• Market driven tuition 
Charging market driven tuition for 
customized and executive training, 
continuing education, and non-credit 
courses and programs. 

 
 

 الرسوم األخرى 

يفرض معهد الدوحة رسوًما إلزامية واختيار�ة إضافة إ�� الرسوم 

الدراسية ع�� خدماتھ املقدمة للطالب. وتفرض �عض الرسوم 

الذين �ستفيدون من  أيًضا ع�� أعضاء هيئة التدريس واملوظف�ن

خدمات معينة. و�قوم املعهد بنشر هذه الرسوم سنوً�ا قبل بداية 

 :الدرا�ىي، و�� �شمل ما ي��العام 

 غرامات املكتبة •

يمكن للمعهد فرض غرامة مالية ل�حد من التأخر �� إعادة املواد 

 املستعارة من املكتبة.

Fees 

DI shall charge mandatory and/or optional 
fees in addition to tuition fees for services 
rendered by DI to students. Some fees may 
also be charged to DI faculty and staff who 
benefit from certain services. DI will annually 
publish the applicable fees before the 
beginning of the academic year, such fees 
include:  

• Library Overdue Charge 
DI may charge fees to discourage 
library overdue loans. 
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 رسوم مواقف السيارات •

يمكن للمعهد فرض رسوم ع�� ركن السيارات لتوليد إيرادات 

�ستخدم لتحس�ن موقف السيارات وصيانتھ، وتطبيق قوان�ن 

 ات.ركن السيار 

 رسوم االتحادات والنوادي الطالبية  •

يمكن للمعهد فرض رسوم عضو�ة نيابة عن االتحادات واألندية 

الطالبية. وتخصص هذه األموال ل�جمعيات واألندية املعنية 

 الستخدامها �� دعم أ�شط��ا.

 رسوم املرافق ال��ف��ية والر�اضية •

 يسيمكن للمعهد فرض رسوم ع�� الطالب وأعضاء هيئة التدر 

واملوظف�ن مقابل استخدام املرافق الر�اضية وال��ف��ية. 

 و�ستخدم هذه األموال �� دعم �شغيل هذه املرافق وصيان��ا.

 رسوم ا�خدمات ال�حية والتأم�ن الص�� •

يمكن للمعهد فرض رسوم ع�� الطالب مقابل ا�خدمات ال�حية 

املقدمة �� ا�حرم ا�جام�� من خالل التأم�ن الص�� 

و�مكن للطالب التنازل عن املشاركة �� خطة  واملستوصف.

التأم�ن الص�� الطال�ي عند تقديم ما يثبت تمتعهم بتغطية 

 تأمينية مماثلة.

 رسوم التكنولوجيا •

يمكن للمعهد فرض رسوم ع�� الطالب مقابل حيازة أو تطو�ر أو 

صيانة وسائل تكنولوجية لدعم األ�شطة األ�اديمية والطالبية 

ر مهارات الطالب �� استخدام التكنولوجيا. ال�ي توفر أو تطو 

 ويشمل هذا أيًضا تأج�� أو استعارة أجهزة الكمبيوتر ا�حمول.

 

• Parking fees 
DI may charge parking fees to 
generate revenue for parking lot 
improvements and maintenance, and 
parking enforcement. 
 
 
 
 

• Student associations and club fees 
DI may charge membership fees on 
behalf of student associations and 
clubs, such funds will be allocated to 
the respective associations and clubs 
to be used in support of their 
activities. 
 

• Recreation Facilities/Athletics fee 
DI may charge fees from students, 
faculty, and staff for using athletic and 
recreation facilities, such funds will be 
used to support the operations and 
maintenance of said facilities. 
 
 
 

• Health Services and Student Medical 
Insurance fee 
DI may charge students a fee for 
health services provided on campus by 
the infirmary and medical insurance. 
Students may waive participation in 
the Student Medical Insurance plan by 
showing proof of comparable 
coverage. 
 
 
 

• Technology fee 
DI may charge fees to students for the 
acquisition, upgrading and/or 
maintenance of technology for 
academic and student support 
activities that provide or enhance 
student access to technology. This 
also includes leases or rentals of 
laptop computers. 
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 الرسوم املتعلقة بتسديد الرسوم الدراسية •

يفرض املعهد غرامات مالية ع�� التأخر �� �سديد الرسوم 

الدراسية. كما تفرض رسوم ع�� خطط الدفع (التسديد 

للطالب بدفع الرسوم الدراسية ع�� مدار  بالتقسيط) ال�ي �سمح

 الفصل الدرا�ىي.

 رسوم السكن •

يمكن للمعهد فرض رسوم سكن ع�� الطالب املقيم�ن �� 

الوحدات السكنية �� حرم املعهد خالل ف��ة دراس��م �� املعهد. 

كما يمكن فرض غرامات مالية ع�� الطالب مقابل اإلضرار 

 سكن الطال�ي.بمرافق ا�حرم ا�جام�� بما �� ذلك ال

 رسوم حضور املقررات بصفة مستمع •

وفًقا لسياسة حضور املقررات بصفة مستمع، يفرض معهد 

الدوحة رسوم ��جيل وحضور ع�� جميع الطالب غ�� امللتحق�ن 

حسب هذه  ب��امج الشهادات وع�� األفراد من خارج
ُ
املعهد. وت

 .الرسوم ع�� أساس ثلث ت�لفة املقرر العادية للطالب امل�جل

 رسوم أخرى  •

يمكن للمعهد فرض رسوم مقابل �عض النفقات ع�� برنامج 

درا�ىي أو مقرر ما مثل ت�اليف السفر. وللمعهد أيًضا فرض 

رسوم ع�� خدمات أخرى كرسوم التخرج وكشف العالمات 

 .والشهادات وغ��ها

• Fees associated with tuition and fee 
payments 
DI shall charge a fee for late payment 
of tuition and/or other fees. In 
addition, a fee for payment plans 
(paying in installments) shall be 
charged, this fee shall allow students 
to pay their tuition and fees over the 
course of the semester. 
 
 

• Housing fees 
DI may charge a housing fee to 
students who occupy a residence unit 
on campus while attending studies at 
DI. In addition a restitution maybe 
charged to pay for damage incurred 
by students to campus facilities 
including student residents. 
 
 

• Course Auditing Tuition and Fees 
In accordance with the auditing course 
policy, DI will charge tuition and 
registration fees for all non-degree 
students and for individuals from 
outside the DI. Tuition fees will be 
calculated as one-third (1/3) of the 
normal course cost for a registered 
student.  
 

• Other Fees 
DI may charge for actual program of 
study and/or course-related expenses 
such as travel costs required for 
transportation. Also DI may charge for 
other services such as graduation 
clearance fees, transcripts and 
certifications, and other expenses.  

 

 مسؤولية الدفع

منح دراسية أو مساعدات مالية فيما عدا الطالب ا�حاصل�ن ع�� 

مقررة، فإّن جميع الرسوم الدراسية ورسوم السكن والرسوم 

املعتمدة األخرى �� رسوم مستحقة وواجبة السداد بال�امل، 

وذلك بحلول ��اية األسبوع األول �عد بداية الدراسة �� أي فصل 

Payment Responsibility  

DI charges for tuition, fees, housing, and any 
other applicable fees are due and payable in 
full, minus any authorized scholarship or 
financial aid, by the end of the first week 
(end of drop and add) after classes start in 
any given semester and in accordance with 
the academic calendar.  

http://www.columbia.edu/cu/registrar/docs/students/academic-calendar/index.html
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درا�ىي مع�ن (�� ��اية ف��ة إضافة املقررات وحذفها) طبًقا 

 األ�ادي�ي. للتقو�م

ي�ون �سديد الرسوم مسؤولية الطالب و�� حال لم تتمكن 

ا�جهة الراعية للطالب (إن وجدت) من �سديد املبالغ املستحقة 

 �خصًيا عن الدفع. و�مكن فرض غرامات 
ً

ي�ون الطالب مسؤوال

 ع�� الطالب الذين لم يل��موا دفع �امل الرسوم عند استحقاقها.

يازات الت�جيل والدرجات و�مكن للمعهد أن يوقف امت

والشهادات وكشوف العالمات ح�ى يتّم سداد �افة االل��امات 

 املالية.

 

 

The payment of fees is the responsibility of 
the student and, in the event of a student’s 
sponsoring authority (if any), failing to make 
payment, the student will be held personally 
liable for payment. Students who do not pay 
the full amount of any charge when due may 
be assessed for a late payment fee.  

DI may withhold registration privileges, 
degrees, certificates, and transcripts until all 
financial obligations have been met.  

 

 شروط الدفع

يمكن �سديد الرسوم التعليمية �املة أو بالتقسيط مع رسوم 

 إضافية.

 األقساط •

يط إ�� خطة تقسيمكن للطلبة، وفًقا لتقدير املعهد، االنضمام 

تتيح لهم التسديد ع�� قسط�ن �ل فصل درا�ىي. �سدد القسط 

باملئة من رسم  ٥٠األول خالل األسبوع األول من الفصل ويشمل 

ا إل��ا أي رسوم إدار�ة مستحقة خالل الفصل وأي 
ً
التعليم مضاف

مدفوعات مستحقة سابًقا. ويشمل القسط الثا�ي �افة 

ة التسديد قبل ��اية العام املستحقات املتبقية، و�� واجب

 الدرا�ىي.

تنطبق شروط الدفع املذ�ورة أعاله فقط ع�� الطالب املسددين 

بأنفسهم أو من دون جهة راعية، بينما ع�� الطالب ا�حاصل�ن 

مساعدات مالية من طرف ثالث، ح�ومًيا  / ع�� قرض أو منح

أ�ان أم مؤسساتًيا أم فردًيا تقديم رسالة موافقة قبل بدء 

صل الدرا�ىي. وع�� الطالب تقديم ما يثبت هذه الرعاية �� الف

رسالة يذكر �� مقدم��ا اسم جهة االتصال، وتفاصيل املبالغ، 

القرض واسم الطالب. وتوّجھ الرسالة إ�� معهد  / ومبلغ الرعاية

Terms of Payments 

Tuition fees may be paid either in full or on 
an installment basis with an extra charge.  

• Installments 

At the discretion of DI, students 
opting to pay in installments may do 
so on a two-installment basis per 
semester, the first payment shall be 
paid during the first week of the 
semester and must include 50% of the 
tuition plus any applicable fees due 
for this semester and any previous 
charges due from before. The second 
installment shall compromise of the 
rest of the dues and must be paid 
before end of classes.  

 
 
 
The above terms of payment are only 
applicable for paying or non-sponsored 
students. Students who are in receipt of a 
loan or sponsorship/financial grants  from a 
third party be it government, corporate, or 
individual sponsorship are required to 
produce appropriate award letter before the 
start of the semester. Evidence of 
sponsorship must be provided on a 
letterhead showing; the contact name, 
invoicing details, amount of 
sponsorship/loan, and the name of the 
student. The letter must be addressed to 
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الدوحة للدراسات العليا الذي يقوم بإرسال الفاتورة اإلجمالية 

األسبوع األول من الفصل الدرا�ىي املقرض �� ��اية  / إ�� الرا��

 (خالل ف��ة اإلضافة وا�حذف).

 الدفعات املتأخرة •

ع�� جميع الطالب �سديد ال��اما��م املالية �� تار�خ استحقاقها 

أو قبلھ، وتخضع املدفوعات املتأخرة لغرامة مالية. و�� حال لم 

يتمكن الطالب من سداد املدفوعات ألي سبب من األسباب، 

ھ يجوز  عليھ إبالغ
ّ
مكتب أم�ن الصندوق ع�� الفور، ذلك أن

للطالب تقديم التماس لتمديد ف��ة التسديد بما ال يز�د عن 

أسبوع�ن �عد موافقة نائب الرئيس للشؤون اإلدار�ة واملالية. و�� 

حال عدم تقديم االلتماس أو رفضھ، تفرض غرامة تأخ�� ع�� 

تحقة ات املساملبلغ املستحق. ويسمح للطالب بتسديد املدفوع

�املة خالل ف��ة ثالثة أسابيع كحد أق�ىى متضمنة املهلة 

النظامية. و�� حال عدم التسديد، �علق ��جيل الطالب، و�حرم 

من دخول قاعات الصف، وا�حصول ع�� خدمات املعهد األخرى. 

و�فصل من املعهد الطالب املتخلفون عن السداد خالل شهر من 

ت التأخ�� ع�� خطط السداد تار�خ االستحقاق. وتطبق غراما

 .بالتقسيط

Doha Institute for Graduate Studies. DI will 
invoice the sponsor/lender in full at the end 
of the first week of the semester (drop and 
add period). 

• Late Payments 
All students are expected to fulfill 
their financial obligations on or before 
due dates, late payments are subject 
to a late payment penalty.  If a student 
is unable to pay for any reason, 
he/she must promptly inform the 
Cashier’s Office, students may petition 
for a grace period of no more than 
two weeks pending the approval of 
the VP for Administration and Finance. 
If students fail to apply for a grace 
period or if it is rejected a late 
payment penalty will be charged. 
Student are allowed a maximum of 3 
weeks, including the grace period, to 
settle the outstanding fees in full, 
after which students will be subject to 
registration holds including 
suspending access to classrooms and 
other DI services. Students who fail to 
settle their outstanding fees within 
one month of the due date will be 
withdrawn from DI.  Late payments 
also apply to installment schedules.   

 
 تخفيض الرسوم الدراسية

��جع معهد الدوحة للدراسات العليا ا�جتمع ا�ح�� وكذلك 

وموظف�ن وأسرهم ع�� االلتحاق بمز�د  أساتذةمجتمع املعهد من 

من برامجھ الدراسية، من خالل تخفيض الرسوم الدراسية �� 

 :ا�حاالت التالية

يحصل أبناء املواطن�ن القطر��ن ع�� تخفيض بنسبة  •

 باملئة ع�� الرسوم الدراسية. ١٠

�� حال وجود شقيق�ن �� املعهد يحصل �ل م��ما ع��  •

 لرسوم الدراسية.باملئة ع�� ا ١٠تخفيض بنسبة 

Tuition Reductions 

DI encourages further access to its programs 
of study from the local community and 
within its own community of faculty and staff 
and their families, as such reductions on 
normal tuitions are offered in the following 
cases:  

• Children of Qatari citizens are eligible 
for a 10% reduction on tuition; 

 

• Siblings who are both students at DI 
are eligible for a 10% reduction on 
tuition each; 
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يحصل أبناء أعضاء هيئة التدريس املتفرغ�ن وأبناء  •

املوظف�ن الذين م�ىى ع�� عملهم �� املعهد ثالث سنوات أو أك�� 

 باملئة ع�� الرسوم الدراسية. ٥٠ع�� تخفيض بنسبة 

إذا �ان الطالب امل�جل �� أحد برامج املعهد موظًفا  •

خمس سنوات من بدوام �امل �� املعهد ولديھ من ثالث إ�� 

باملئة  ٧٥ا�خدمة املتواصلة، فإنھ يحصل ع�� تخفيض بنسبة 

ع�� الرسوم الدراسية بينما يحصل املوظفون بدوام �امل ممن 

لد��م أك�� من خمس سنوات من ا�خدمة ع�� تخفيض بنسبة 

 باملئة ع�� الرسوم الدراسية. ١٠٠

شمل �تنطبق هذه التخفيضات ع�� الرسوم الدراسية فقط، وال 

الرسوم األخرى. وتل�� هذه التخفيضات �� حال رسوب الطالب 

 �� املقرر أو إعادة تقديمھ.

تقدم طلبات التخفيض إ�� مكتب ا�حاسبة قبل الت�جيل �� 

املقرر، وتطبق �� اليوم األخ�� من أسبوع الت�جيل (ف��ة اإلضافة 

 وا�حذف).

مة يال تمنح أي تخفيضات للطالب الذين يمل�ون حسابات قد

غ�� مسددة. و�فقد الطالب املتخلفون عن �سديد املدفوعات 

املستحقة �املة خالل الفصل الدرا�ىي امتيازات التخفيض. وال 

ت�ون التخفيضات تراكمية مع املنح وا�حسوم األخرى. و�� حال 

 ل�حصول ع�� أك�� من منحة أو تخفيض، 
ً

�ان الطالب مؤهال

 فإنھ ينال املنحة أو التخفيض األع��.

• Children of full time faculty members 
and staff with at least 3 years of 
service at DI are eligible for 50% 
reduction on tuition fees; 

• DI Fulltime staff, who are also enrolled 
at a DI program of study, and have 3 
to 5 years of continuous service are 
eligible to 75 % reduction on tuition 
fees, whereas fulltime staff with more 
than 5 years of service are eligible to 
100% reduction on tuition. 

 

 

 

 

Reductions are only applicable for tuition 
charges and not any other fees. Reductions 
are also rescinded for failed course or 
courses being repeated.  

 

 

Reduction applications are to be submitted 
to the Accounting Office before course 
registration, and the reductions are applied 
at the last day of the week of registration 
(drop and add). 
 
No reductions will be given to students with 
old, unpaid accounts. Students who fail to 
pay their account in full within the semester 
lose their reduction privilege. Reductions are 
not cumulative with other grants or 
discounts. In case the students could qualify 
for more than one grant or reduction, the 
highest grant or reduction shall apply. 
 

 اال��حاب و�عديل الرسوم

قد يضطر الطالب أحياًنا إ�� اال��حاب من مقرر ما أو من فصل 

درا�ىي ألسباب �خصية أو أ�اديمية. ويع�ي اال��حاب إسقاط 

�افة مقررات فصل درا�ىي معّ�ن وليس إسقاط �عض املقررات. 

و�جوز للطالب إسقاط مقرر أو اال��حاب من فصل درا�ىي ع�� 

هذا اإلسقاط إخطار إدارة الت�جيل وشؤون الطالب، و�خضع 

Withdrawal and Adjustment of Fees 

Students sometimes need to drop a course or 
withdraw from a semester in progress for 
personal or academic reasons. Withdrawal 
means dropping all classes in a given 
semester as opposed to dropping some 
classes. A student may drop a course or 
withdraw from a semester by applying to the 
Department of Enrollment and Student 
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أو اال��حاب لسياسة ��جيل املقررات وسياسة اال��حاب 

 م��ا.

 

قد يؤثر اال��حاب من املقررات أو إسقاطها �� الرسوم 

الدراسية، و�تّم حساب أي �عديل ع�� الرسوم من تار�خ اإلخطار 

اس��داد �افة الرسوم املستحقة و�سبة  الرس�ي. و�حق للمعهد

 ع�� تار�خ اال��حاب. من الرسوم الدراسية بناءً 

ال يحق للطالب املفصول�ن ألسباب تأديبية املطالبة باس��داد 

 الرسوم الدراسية أو أي رسوم أخرى.

 

 جدول اس��داد الرسوم الدراسية

يحق للطالب اس��داد الرسوم الدراسية فقط، وال ينطبق ذلك 

 ع�� الرسوم األخرى تحت أي ظرف من الظروف.

Affairs, such a drop or withdrawal is subject 
to the relevant policy for course registration 
and withdrawal.  

 

Withdrawals and course drops may affect the 
tuition fees, any tuition adjustment of tuition 
is reckoned from the date of the student’s 
official notification. DI retains all fees that 
are due and a percentage of the tuition, 
depending on the date of the withdrawal.  

Students dismissed for disciplinary reasons 
shall not be entitled to any tuition or fee 
refund. 

 

Tuition Refund Schedule 

Refund only applies to tuition and in no 
circumstance is applicable to other fees. 

 
 

 الرسوم الدراسية القابلة لالس��داد �سبة الف��ة من تار�خ بدء ا�حصص الدراسية

 قبل بداية ا�حصص •

 أسبوعان أو أقل •

 ب�ن أسبوع�ن وثالثة أسابيع •

 ب�ن ثالثة وأر�عة أسابيع •

 ب�ن أر�عة وخمسة أسابيع •

 أك�� من خمسة أسابيع •

 باملئة ١٠٠

 باملئة ٨٠

 باملئة ٦٠

 باملئة ٤٠

 باملئة ٢٠

 باملئة ٠
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Period from Date of Start of Classes Percentage of Tuition Refundable 

• Prior to beginning of classes 
• Two weeks or less 
• Between two & three weeks 
• Between three & four weeks 
• Between four and five weeks 
• Over five weeks 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 

 
 
 

معرفة التفصيل ال�امل بالرجوع إ�� م�حق  يمكنك مالحظة:

 . الرسوم الدراسية
Note: Please refer to the current Tuition and 

Fees Appendix for the full breakdown.  
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 (امل�حق)
 )٢٠١٦-٢٠١٥هي�لية رسوم التعليم وقيمها (

    

 ال�لية  

 

 النوع

�لية العلوم 

 االجتماعية

 �لية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية واإل�سانية

يم
عل

م �
سو

ر
 

 QAR 4,420 QAR 4,900 وحدة دراسية

 QAR 159,120 QAR 176,400 ال��نامج ك�ل

    

    

 نوع الرسم 

املبلغ (ر�ال 

 الوصف  قطري)

ى  ر
خ

م أ
سو

ر
 

سكن طال�ي �� 

 شهرً�ا QAR 3,000 املعهد (استديو)

سكن طال�ي �� 

املعهد (شقة 

 مسكن مش��ك، شهرً�ا QAR 4,000 �غرفت�ن)

 رسم االس��داد
يحدد �� �ل حالة 

 ع�� حدة

يمكن فرض رسم االس��داد مقابل ضرر يحدثھ الطالب �� مرافق املعهد بما 

 ف��ا السكن الطال�ي

رسم تقسيط 

 ل�ل قسط QAR 100 رسوم التعليم

رسم التأخر �� 

 ولثالثة أسابيع كحد أق�ىىيومًيا   QAR 250 الدفع

رسم ا�خدمات 

 سنوً�ا، ويعفى منھ الطالب ا�حاصلون ع�� منح دراسية QAR 2600 ال�حية

رسم الوثائق 

 الرسمية
QAR 20 

ل�ل ��خة، و�طبق ع�� الوثائق الرسمية مثل كشف العالمات وتصديق 

 الشهادات 

رسم 

اال��حاب/التع��

 ق

QAR 200  املن�حب�ن من املعهد والطالب املتقدم�ن بإجازة غيابيفرض ع�� الطالب 

غرامة للتأخر ��  

إعادة املواد 
QAR 5 

يوًما، يفرض �عدها غرامة �عادل ضعف سعر  ٣٠يومًيا ع�� �ل كتاب ملدة 

 الكتاب
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املستعارة من 

 املكتبة 

رسوم مواقف 

 منح دراسيةل�ل فصل، و�طبق ع�� الطالب غ�� ا�حاصل�ن ع��  QAR 100 السيارات

 
 

 
(Appendix)  

Tuitions and Fees Structure and Values for 2015-2016 

    
  School of 

 

Type  
Social Sciences and 

Humanities 
Public Administration and 
Development Economics 

Tu
iti

on
 

Credit Hour  QAR 4,420 QAR 4,900 

Total Program QAR 159,120 QAR 176,400 

    
    
 Fee Type Amount Description  

Fe
es

 

On-campus housing 
(studio) QAR 3,000 Per month 
On-campus housing (2-
bedroom) QAR 4,000 Shared residence, per month 

Restitution Fee 
To be determined per each 

case 

Restitution maybe charged to 
pay for damage incurred by 
students to campus facilities 
including student residents. 

Tuition Installment Fee QAR 100 Per installment 
Late Payment Fee QAR 250  Per day up to three weeks 

Health Services Fee QAR 2600 
Waived for scholarship students, 
per year 

Official Documents Fee QAR 20 
Per copy, applies to official 
documents such as  transcripts 
and attestations  

Withdrawal/Suspension 
fee 

QAR 200 
Applies to students withdrawing 
from DI or those applying for 
leave of absence 

Library Overdue 
charges 

QAR 5 
Per day per book for 30 days 
after which double the book 
price is charged to the student 

Parking Fees QAR 100 
Per Semester, applies to non-
scholarship students  
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