
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عدادال  عدادتاري    خ ال  العنوان اإلصدار

 د. عبد الرحيم بنحاده        سياسة الرسوم الجامعية 1.0

 ون الطالبؤ عميد ش

 عتمادجهة ال  العتمادتاري    خ  مراجعة  تاري    خ المراجعة

 د. عبد الرحيم بنحاده 

 الطالبشؤون عميد 

 معهد الدوحة للدراسات العلياأمناء مجلس  13/3/2017

  

تضع هذه السياسة األحكام المتعلقة بالرسوم الجامعية 

 المفروضة على طالب معهد الدوحة للدراسات العليا.

 

 ون الطالبؤعمادة ش
 

 
 

 

       سياسة الرسوم الجامعية
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  الغرض: 

 
 
 . حدد هذه السياسة مختلف الرسوم الجامعية بالمعهد ت

 

 التطبيق: مجال  

 أول: أنواع الرسوم الجامعية
 تنقسم الرسوم الجامعية المفروضة عىل طالب المعهد إىل: 

ي كل برنامج. : وهي الرسوم المتعلقة رسوم دراسية (1
 
 بالدراسة ف

ي يستفيد الطالب بموجبها من خدمات المكتبة. رسوم المكتبة (2
 : وهي الرسوم الت 

 : وهي الرسوم المتعلقة بالخدمات المعلوماتية المقدمة للطالب. رسوم تكنولوجيا المعلومات (3
ي رسوم األنشطة الطالبية (4

 يقدمها المعهد. : وهي الرسوم المتعلقة بالخدمات واألنشطة الطالبية الت 
ها. الرسوم اإلدارية (5  : ومن بينها الرسوم المتعلقة بإصدار الشهادات الجامعية وكشوف العالمات وغير

 
 ثانيا: الرسوم الدراسية

ي الفصل الواحد ددت الرسوم الدراسية ح  
 
: ف ي

 لكل برنامج من برامج المعهد كاآلت 
 

نامج  البر
 

 دراسية()مالحظة: يتألف كل برنامج من أربعة فصول 

 قيمة الرسوم لكل فصل دراس  
 )بالريال القطري(

 إجمال  الرسوم
 )بالريال القطري(

الفلسفة، التاري    خ، األدب المقارن، اللسانيات والمعجمية 
وبولوجيا.   العربية، علم االجتماع واألنير

000,15  60,000 

العلوم السياسية والعالقات الدولية، اإلعالم والدراسات 
اقتصاديات التنمية. الخدمة االجتماعية، علم النفس الثقافية، 
،  السياسة العامة.  االجتماعي

000,20  80,000 

، اإلدارة العامة، وبرنامج الصحافة.  ي
اع والعمل اإلنسات  000,30 إدارة الي    120,000 

 . 000,60 ماجستير علم النفس اإلكلينيكي  240,000 

 
 

: ددت الرسوم الدراسية اإلجمالية كما ح   ي
امج التالية كاآلت   للير

 

نامج   البر
ً
نامج كامال  إجمال  الرسوم للبر

 )بالريال القطري(

ي اإلدارة العامة. 
 
 240,000 الماجستير التنفيذي ف

 .  40,000 اللغة العربية لغير الناطقير 

 
 

 الرسوم الدراسيةجباية ثالثا: 

ي بداية كل فصل دراسي لجميع الرسوم الدراسية جباية يكون  (1
 
برامج ماجستير المعهد، باستثناء الماجستير التنفيذي ف

ي اإلدارة العامة،
 
% لكل قسط من المبلغ اإلجماىلي عىل أن يكون أول قسط 25موزعة عىل أربعة أقساط مالية )بنسبة  ف

. خالل عند تأكيد االلتحاق(   مدة أقصاها األسبوع الرابع من بداية كل فصل دراسي
ي اإلدارة العامة بنسبة يكون تحصيل رسوم برنامج الم (2

 
نامج، ثم بنسبة 20اجستير التنفيذي ف % عند تأكيد االلتحاق بالير

ي من بداية كل وحدة دراسية. 10
ي مدة أقصاها األسبوع الثات 

 
 % من الرسوم اإلجمالية تسدد ف
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ي بداية كل ف –اللغة العربية لغير الناطقير  بها  –يكون تحصيل الرسوم الدراسية لمركز اللغات  (3
 
% 50صل دراسي بنسبة ف
 . ي مدة أقصاها األسبوع الرابع من بداية كل فصل دراسي

 
، وف  من القسط اإلجماىلي

يمكن لإلدارة المالية االتفاق مع جهات االبتعاث أو الجهات المانحة عىل جدول سداد خاص بكل طالب مبتعث من  (4
 الجهات الحكومية أو الخاصة بعد الحصول عىل الضمانات المطلوبة. 

ة )من الدرجة األوىل( مع طالب مسجل 10الطالب المقبولون خصًما يبلغ يمنح  (5 ي حال إثبات صلة القرابة المباشر
 
% ف

 بالمعهد خالل نفس العام األكاديمي أو السابق اللتحاقه بالمعهد. 
( خصًما يبلغ  (6 ي قطر من غير المبتعثير 

 
ي حال العمل20يمنح الطلبة )القطريير  وغير القطريير  المقيمير  ف

 
لدى إحدى  % ف

، وخصًما يبلغ  ي قطر. 7مؤسسات/ وزارات القطاع الحكومي
 
ي حال العمل لدى إحدى مؤسسات القطاع الخاص ف

 
 % ف

ي نفس المؤسسة خصًما  (7
 
، وخصًما 10يمنح الطلبة المشتغلون ف ي حال قبول 15% إذا ما تم قبول طالبير 

 
 4-3% ف

ي حال قبول 20طالب من نفس المؤسسة، و
 
ي طالب ف 5% ف

 
نامج.  أكير ف  نفس العام األكاديمي بغض النظر عن الير

ي  (8
 
ي المعهد والمركز الذين مض  عىل سنوات خدمتهم ف

 ،%30ا قدره حدى المؤسستير  سنة وأكير خصمً إيمنح موظف 
ي إوالذين مض  ع

 
والذين مض  عىل سنوات %، 40ا قدره حدى المؤسستير  خصمً ىل سنوات خدمتهم سنتير  وأكير ف

ي 
 
 %. 50ا قدره سنوات وأكير خصمً  3المؤسستير  حدى إخدمتهم ف

 

 ا: رسوم المكتبةرابعً 
دفع بنسبة  200يدفع الطالب 

 
% مع 50ريال قطري مقابل الخدمات المتاحة للطالب حسب لوائح مكتبة المعهد، ت

ي حد أقصاه األسبوع الرابع من 
 
، وف ي بداية الفصل الدراسي األول من كل عام دراسي

 
بداية الفصل من الرسوم الدراسية ف
 كل سنة دراسية. 

 
 ا: رسوم تكنولوجيا المعلوماتخامًس 

دفع بمعدل  500يدفع الطالب رسوًما قدرها 
 
ريال مع الرسوم  250ريال قطري جراء خدمات نظم المعلومات؛ ت

ي حد أقصاه األسبوع الرابع من الفصل الدر 
 
، وف ي بداية الفصل الدراسي األول من كل عام دراسي

 
اسي األول. الدراسية ف

ي تحددها إدارة تقنية المعلومات بالمجان أو بمقابل، ومنها 
ويمكن للطالب االستفادة من بعض الخدمات األخرى الت 

 إمكانية حصول الطالب عىل حواسيب محمولة بأسعار مدعومة إىل غير ذلك من الخدمات. 
 

 ا: رسوم األنشطة الطالبيةسادًس 
دفع بمعدل  50يدفع الطالب رسوًما قدرها 

 
ي يقدمها المعهد لطالبه؛ ت

ريال قطري مقابل خدمات األنشطة الطالبية الت 
ي حد أقصاه األسبوع الرابع من  25

 
، وف ي بداية الفصل الدراسي األول من كل عام دراسي

 
ريال مع الرسوم الدراسية ف

ي تحددها إدارة القبول واألنشطة الفصل الدراسي األول.  ويمكن للطالب االستفادة م
ن بعض الخدمات األخرى الت 

 الطالبية بالمجان أو بمقابل. 
 

  المرافق الرياضيةسابعً 
 
اك ف  ا: رسوم الشبر

ي يقدمها المعهد لطالبه ) 350يدفع الطالب رسوًما قدرها 
 الصالةريال قطري مقابل خدمات المرافق الرياضية الت 

دفع بمعدل الرياضية وبركة السباحة ومال 
 
ي بداية الفصل 175عب التنس واال سكواش(، ت

 
ريال مع الرسوم الدراسية ف

ي حد أقصاه األسبوع الرابع من الفصل الدراسي األول.  ويمكن للطالب االستفادة 
 
الدراسي األول من كل عام دراسي وف

ي تحددها إدارة القبول واألنشطة الطالبية بالمجان أ
 و بمقابل. من بعض الخدمات األخرى الت 

 
 
ً
 ا: الرسوم اإلداريةثامن

 30  .ي تقدم للطالب بدون مقابل
 ريال رسوم استخراج إفادة قيد بعد النسخة األوىل والت 

 30  ريال رسوم استخراج نسخة رسمية عن الشهادة النهائية للتخرج.  ويعف  الطالب من أي رسوم عند استخراج
ي نسختها األوىل. 

 
 شهادات تخرجهم ف

 30  استخراج نسخة عن كشوف العالمات.  ويعف  الطالب من أي رسوم عند الحصول عىل كشوف ريال رسوم
ي نسختها األوىل. ويحصل الطالب عىل إفادة تخرج و

 
نسخ رسمية عن كشوف العالمات عند التخرج  4العالمات ف

ي أي وقت بدون م
 
 قابل. بدون مقابل. ويمكن للطالب طباعة كشوف عالمات غير رسمية من نظام الطالب ف
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 ا: رسوم الكتب الدراسيةتاسعً 
امج المختلفة وذلك حسب األسعار   المعلنيدفع الطالب رسوًما دراسية مقابل حصوله عىل الكتب الدراسية المقررة للير

 عنها بداية كل فصل دراسي أو سنوًيا. 
 ً  ا: رسوم السكنعاش 

رسوًما للسكن الجامعي مقابل الحصول عىل  –ية تميم الثانمن غير المبتعثير  أو الحاصلير  عىل منحة  –الطالب  يدفع
 سكن داخل الحرم الجامعي للمعهد، وذلك حسب الرسوم المعلن عنها من قبل إدارة الخدمات. 

: المنح الدراسية   الحادي عش 
يمكن أن تغطي المنح الدراسية كل الرسوم الدراسية أو جزًءا منها بحسب منافع كل منحة. ويتوصل الطالب بوصل 
فّصل عن كل فصل دراسي يستعرض المبالغ المستحقة والمبالغ المشمولة بأي منح حصلوا عليها والفرق الواجب  م 

 دفعه. 
 

 الموثقة: المعلومات  ونش   توزي    ع

  ي موسع- 3مستوى  نشر خارجر

  نشر خاص-4مستوى 

 : جهات التصال ومسؤولياتها 

  مكتب القبول والتسجيل وشؤون الطالب: لالستفسار عن الرسوم 

 مكتب المالية: للمعامالت المالية 


