العنوان  :دليل الدفع للطالب

المرجع P-ACD-126
الرقم
ي

 1.0مقدمة
اس يف كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
تهدف هذه السياسة إىل إطالع الطالب عىل كل المعلومات الخاصة بأي برنامج در ي
ً
ر
ضمانا لفهم تركيبة الرسوم الدراسية وغيها من الرسوم والتكاليف ر
الميتبة عليهم خالل فية التحاقهم بالكلية.
ر

 2.0الغرض

ر
اليامج األكاديمية:
وغيها من التكاليف الميتبة عىل ر
الرسوم الدراسية ر
ر
يرج االطالع عىل الجدول رقم  1أسفله للمزيد من التفاصيل عن رسوم الطلب والرسوم الدراسية المستحقة عن برامج

ر
اس .2022 / 2021
ر
الت تقدمها كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية للعام الدر ي
الماجستي ي

 3.0النطاق
اليامج األكاديمية كافة.
تنطبق بنود هذه السياسة عىل ر
أكاديم:
الجدول رقم  :1الرسوم المستحقة لكل برنامج
ي

الرسوم

البنامج
ر

120,000

الماجستي يف اإلدارة العامة
ر

درهم

الماجستي يف إدارة االبتكار
ر

 120,000درهم

الماجستي يف السياسات العامة
ر

 120,000درهم

الماجستي التنفيذي يف اإلدارة العامة
ر

 140,000درهم

 4.0المنح
ً
ّ
تقدم كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية للطالب فرصة االستفادة من ثالثة أنواع من المنح ،إن كانوا أهال للحصول
عليها .سوف يتم خصم المنح من مجموع الرسوم الدراسية لكل برامج الدراسات العليا .تصل قيمة كل منحة إىل 10,000
يىل:
درهم .نرد التفاصيل فيما ي





المواطني المنتس ربي إىل الكلية.
المواطني :خصم  10,000درهم مجموع الرسوم لكل
منحة
ر
ر
:
الحكوميي خصم  10,000درهم من مجموع الرسوم لكل من يعمل بدوام كامل يف الهيئات الحكومية
الموظفي
منحة
ر
ر
االتحادية أو المحلية.
منحة مؤسسية :خصم  10,000درهم من مجموع الرسوم لكل طالب من أي مؤسسة ترىع دراسة خمسة طالب أو ر
أكي يف
الكلية.
ر
الت يستفيد منها الطالب مبلغ  30,000درهم رلينامج الدراسات العليا الواحد.
ال يتعدى مجموع المنح ي
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ُ
 4.1تحال أية خالفات يف تقديم أو طلب المنحة إىل الرئيس التنفيذي أو عميد الشؤون األكاديمية للفصل فيها أو
اتخاذ ما يراه بشأنها.
 5.0بيانات االتصال لالستفسار عن الدفع
يرج توجيه أية استفسارات عن دفع الرسوم واألقساط إىل قسم الشؤون المالية ونرد يف الجدول رقم  2أسفله بيانات االتصال:
ر
الجدول رقم  :2بيانات قسم الشؤون المالية
مال أول
مراقب ي

محاسب

السيد عصام دخان

السيد أحمد أبو عمارة

هاتف+9714-3175515 :

هاتف+9714-3175540 :
متحرك+971558995104 :

ر
ون
بريد إلكي ي
esam.dukhan@mbrsg.ac.ae

ر
ون
بريد إلكي ي
ahmad.abuamarah@mbrsg.ac.ae

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

الطابق  ،13برج المؤتمرات

الطابق  ،13برج المؤتمرات

دن
ص.ب 72229 .ر ي

دن
ص.ب 72229 .ر ي

 6.0طرق الدفع
ً
نقدا
بطاقات االئتمان
* شيكات (تخضع الشيكات المرتجعة إىل األحكام الواردة يف سياسة الشيكات المرتجعة للكلية)
* ُيحرر الشيك باسم كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
ر
عي بوابة صفحة الطالب عىل موقع الكلية)
ون (باستخدام بطاقة االئتمان أو باي فورت ر
الدفع اإللكي ي
حوالة مرصفية ر
(يرج االطالع عىل التفاصيل أسفله يف الجدول )3







**الحوالة المرصفية
نرد يف الجدول  3أسفله تفاصيل البيانات المرصفية يف حال رغب الطالب بإجراء حوالة مرصفية:
الجدول رقم  :3البيانات المرصفية للكلية
المستفيد
اسم المرصف
الفرع
رقم الحساب
رقم الـIBAN
رمز SWIFT
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ر
ر
ون نسخة عن الحوالة المرصفية إىل قسم الشؤون
يرج من الطالب الذين يقومون بالحوالة المرصفية أن يرسلوا ر
بالييد اإللكي ي
المالية يف الكلية (انظر التفاصيل يف الجدول رقم  )2وذلك للحصول عىل إيصال بالدفع ولمطابقة الرسوم الدراسية المدفوعة
المرصف.
مع سجل الطالب ومع الرسوم المقبوضة يف حساب الكلية
ي

 7.0هيكل الدفع
ر
اس (انظر قسم جدول
ر
الت انتسب إليها الطالب يف كل فصل در ي
يتعي تسديد الرسوم الدراسية عىل حسب مجموع المساقات ي
الدفع  8.0أسفله).

الماجستب (عن كل فصل)
 8.0جدول الدفع رلبامج
ر

ُ
ُ
ر
الت انتسب إليها الطالب خالل الفصل .ر
يرج الرجوع إىل
تستحق الرسوم الدراسية كل فصل وتحدد عىل أساس المساقات ي
اس  .2022/2021ويشمل االنتساب
القسم  8.3أسفله – الجدول  4حول الرسوم المستحقة عن كل فصل خالل العام الدر ي
مساقي يف الفصل .يمكن دفع
جزن يشمل مساق أو
حي أن االنتساب بدوام
ر
بدوام كامل عىل ثالثة مساقات لكل فصل يف ر
ي
الرسوم عىل أقساط رشط الحصول عىل موافقة قسم الشؤون المالية للكلية.

وماجستب السياسات العامة
وماجستب إدارة االبتكار
ماجستب اإلدارة العامة
8.1
ر
ر
ر
والماجستي يف السياسات
والماجستي يف إدارة االبتكار
الماجستي يف اإلدارة العامة
يصل مجموع الرسوم الدراسية رليامج
ر
ر
ر
ر
مبي يف القسم  4.0أعاله فإن هذه
العامة إىل  120,000درهم .وإذا ما كان الطالب يستحق منحة أو أكي حسب ما هو ر
المنح تخصم من مجموع الرسوم الدراسية المستحقة .أما الطالب الذين ال يستفيدون من منحة ،فتصل الرسوم إىل
 13,334درهم عن كل مساق و 40,000درهم عن األطروحة (يتم خفض رسوم المساقات واألطروحة بنسبة وتناسب مع
ر
اس.
الت حصل عليه الطالب ،إن وجدت) .ر
يتعي تسديد الرسوم لدى االنتساب يف بداية كل فصل در ي
المنحة أو المنح ي

ز
رز
(باإلنجلبية أو العربية)
الماجستب التنفيذي يف اإلدارة العامة
8.2
ر

(باإلنجليية أو العربية) إىل 140,000
الماجستي التنفيذي يف اإلدارة العامة
يصل مجموع الرسوم الدراسية المستحقة عن
ر
ر
ً
ر
مبي يف القسم  4.0أعاله فإن مجموع المنح يخصم من مجموع
درهم .إن كان الطالب مستحقا لمنحة أو أكي كما هو ر
ه  15,555درهم و46,667
الرسوم .أما بالنسبة للطالب الذين يدفعون الرسوم بالكامل فالرسوم الدراسية عن كل مساق ي
ر
الت حصل عليها الطالب ،إن
درهم لألطروحة (يتم خفض رسوم المساقات واألطروحة بنسبة وتناسب مع المنحة أو المنح ي
اس.
وجدت) .ر
يتعي تسديد الرسوم لدى االنتساب يف بداية كل فصل در ي

اس 2022/2021
الجدول رقم  :4الرسوم المستحقة عن كل فصل للعام الدر ي
غي المستفيدين ألية منحة
الرسوم عن كل فصل للطالب ر

اس
ر
الينامج الدر ي
ز
الماجستب يف اإلدارة العامة
ر
ز
الماجستب يف إدارة االبتكار
ر
ز
الماجستب يف السياسات العامة
ر
ز
الماجستب التنفيذي يف اإلدارة العامة
ر
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40,000درهم
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الحاصلي عىل منحة من 10,000درهم
الرسوم عن كل فصل للطالب
ر

اس
ر
الينامج الدر ي

مساقان

 3مساقات

24,444درهم

36,666درهم

مساق واحد
ز
الماجستب يف اإلدارة العامة
ر
ز
الماجستب يف إدارة االبتكار
ر
ز
الماجستب يف السياسات العامة
ر
ز
الماجستب التنفيذي يف اإلدارة العامة
ر

12,222درهم
12,222درهم
14,444درهم

24,444درهم
24,444درهم
28,888درهم

36,666درهم
36,666درهم
43,333درهم

36,667درهم**
36,667درهم**
36,667درهم**
43,334درهم**

الحاصلي عىل منحة من 20,000درهم
الرسوم عن كل فصل للطالب
ر

اس
ر
الينامج الدر ي
ز
الماجستب يف اإلدارة العامة
ر
ز
الماجستب يف إدارة االبتكار
ر
ز
الماجستب يف السياسات العامة
ر
ز
الماجستب التنفيذي يف اإلدارة العامة
ر

مساق واحد

مساقان

 3مساقات

 11,111درهم

22,222درهم

33,333درهم

11,111درهم
11,111درهم
13,334درهم

22,222درهم
22,222درهم
26,666درهم

33,333درهم
33,333درهم
40,000درهم

األطروحة
33,334درهم**
33,334درهم**
33,334درهم**
40,000درهم**

الحاصلي عىل منحة من 30,000درهم
الرسوم عن كل فصل للطالب
ر

اس
ر
الينامج الدر ي

ز
الماجستب يف اإلدارة العامة
ر
ز
الماجستب يف إدارة االبتكار
ر
ز
الماجستب يف السياسات العامة
ر
ز
الماجستب التنفيذي يف اإلدارة العامة
ر

8.3

12,222درهم

األطروحة

مساق واحد

مساقان

 3مساقات

 10,000درهم

 20,000درهم

30,000درهم

األطروحة
30,000درهم**

10,000درهم

20,000درهم

30,000درهم

30,000درهم**

10,000درهم

20,000درهم

30,000درهم

30,000درهم**

12,222درهم

24,444درهم

36,666درهم

36,667درهم**

ز
اس والفصول الدراسية المتالحقة لمساق األطروحة  -الرسوم المستحقة للدفع
تسجيل يف ثالث ( )3فصل در ي

ر
والت تمثل الرسوم الدراسية
*الرسوم الدراسية لمساق األطروحة ،كما هو موضح يف القسم  ،8.3الجدول  ،4عىل صفحة  4أعاله ،ي
اسيي كحد أقىص؛ الستكمال مساق األطروحة.
المستحقة للدفع يف
فصلي ( )2در ر
ر
وف أي فصول دراسية متالحقة لمساق األطروحة ،دفع الرسوم المستحقة
اس ثالث ( )3ي
**يتطلب من الطالب المسجل يف فصل در ي
ر
والت تمثل نصف ( )1/2الرسوم الدراسية لمساق االطروحة كما هو موضح يف القسم  ،8.3الجدول  ،4عىل صفحة  4أعاله لكل فصل
ي
دراس متالحقً ،
بناء عىل برنامج الدراسة وأي منحة دراسية محددة.
ي
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 9.0إمكانية دفع الرسوم الدراسية بنظام التقسيط
ر
الت يسجل فيها الطالب وتستلمها
تحتسب كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية الرسوم الدراسية عىل أساس المساقات ي
ّ
موضح يف الجدول  5أدناه:
اس .وإن تعذر ذلك تقبل استالم المبلغ عىل  3أقساط يف فصل كما هو
بالكامل قبل بدء الفصل الدر ي
الجدول رقم  :5جدول دفع الرسوم الدراسية عىل أقساط
جدول دفع الرسوم الدراسية عىل أقساط
خريف 2021
سبتمي 2021
يدفع القسط األول يف 12
ر

 %33من مجموع الرسوم الدراسية للفصل

الثان يف  7أكتوبر 2021
يدفع القسط
ي

 %33من مجموع الرسوم الدراسية للفصل

نوفمي 2021
األخي يف 30
يدفع القسط
ر
ر

 %34من مجموع الرسوم الدراسية للفصل

ربيع 2022
يدفع القسط األول يف  20رفياير 2022

 %33من مجموع الرسوم الدراسية للفصل

الثان يف  3إبريل 2022
يدفع القسط
ي

 %33من مجموع الرسوم الدراسية للفصل

األخي يف  8مايو 2022
يدفع القسط
ر

 %34من مجموع الرسوم الدراسية للفصل

10.0

واجبات الجهة الراعية – رب العمل أو أية جهة أخرى

ّ
يتعي عليه أن يقدم
إذا أخطر الطالب كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية أنه يستفيد من رعاية رب العمل أو جهة أخرى ر
اىع .عندها يرفع قسم الشؤون المالية للكلية فاتورة إىل
رسالة رسمية من الجهة الراعية يؤكد الرعاية ويوضح بيانات االتصال بالر ي
اس.
الجهة الراعية لتسديد الرسوم الدراسية عن كل فصل در ي
األخي سداد المبالغ المستحقة
تغط رسومه الدراسية وألي سبب تعذر عىل هذا
إذا أخطر الطالب الكلية بأن لديه جهة راعية
ر
ي
غي مدفوعة.
يتحمل الطالب مسؤولية سداد أية رسوم دراسية مستحقة ر

11.0

سياسية االنسحاب

ر
ر
الت قضاها
إذا قرر الطالب االنسحاب من مساق أو أكي بعد التسجيل ،ر
يتعي عليه سداد الرسوم الدراسية المستحقة عن المدة ي
يف الدراسة.
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بالينامج لتحديد ما إذا كان من الممكن
الينامج الخاص ر
قبل اتخاذ قرار االنسحاب عىل الطالب ان يتحدث منسق ر
اتخاذ أي إجراءات بديلة.
ً
ً
تقع عىل عاتق الطالب مسؤولية إبالغ مكتب المسجل  ،كتابيا  ،بأنه قرر االنسحاب رسميا من الوحدة الدراسية  /أو
اس.
ال رينامج الدر ي
ر
اس المقرر ،سيحصل الطالب عىل درجة
يف حال انسحاب الطالب بعد نهاية فية الحذف  /واإلضافة يف الفصل در ي
ر
والت ستظهر يف كشف الدرجات.
( Wسحب) من مجلس االمتحانات ،ي
اس المقرر ،سيحصل الطالب عىل درجة ( Fراسب)
يف حال انسحاب الطالب بعد استئناف األسبوع  8من الفصل در ي
ر
والت ستظهر يف كشف الدرجات.
من مجلس االمتحانات ،ي
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قد ر
يسيد الطالب الرسوم الدراسية عن الفصل حسب ما هو موضح يف الجدول رقم  6ادناه:
الجدول رقم  :6جدول ر
اسبداد الرسوم المدفوعة للكلية (حسب تاري خ االنسحاب من المساق)
ر
االسيداد
نسبة

الفصل
األسبوع األول والثان ر
(فية اإلضافة والسحب)
ي
األسبوع الثالث

100%
75%

األسبوع الرابع

50%

األسبوع الخامس

25%
0%

األسبوع السادس وما بعد

 12.0رسوم أخرى
ً
تتقاض كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية رسوما عن خدمات أخرى مفصلة يف الجدول رقم .7

الجدول رقم  :7رسوم إعادة تقييم أو طلبات الخدمة
طلب الخدمة

الرسم

كل إعادة تقييم أو إحالة

250درهم

رسالة من الكلية (لتأكيد التسجيل و/أو االمتحان الخ).
أكاديم
*رسالة وسجل
ي
**استبدال الشهادة يف حال ضاعت أو أتلفت

 25درهم
75درهم
250درهم

* يحصل الطالب عىل نسخة أصلية واحدة من العالمات والشهادة بعد موافقة مجلس االمتحانات وإذا منحت الشهادة من قبل لجنة
الينامج .تخضع أية طلبات أخرى إىل رسوم إضافية.
الشهادات عند إتمام متطلبات ر
يتعي عىل الطالب ّ
يرصح
**ال تصدر كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية شهادة بديلة إال إذا ضاع األصل أو أتلف .يف هذه الحالة ر
العاىل.
يتعي إخطار وزارة التعليم
بذلك قبل إصدار الشهادة البديلة .وبعدها ر
ي

13.0

ز
العواقب ر
وغبها من الرسوم
المببة عىل
التأخب يف دفع الرسوم الدراسية ر
ر

وغي مدفوعة لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية:
إذا كان للطالب أية رسوم دراسية أو رسوم أخرى مستحقة ر
 ال يتم اإلعالن عن عالمات الطالب
التاىل
 ال يمكن أن يسجل الطالب يف الفصل
ي
غي مدفوعة.
حي سداد أية رسوم دراسية أو رسوم أخرى ر
 ال يستلم الطالب عالماته االكاديمية أو الشهادة إىل ر

14.0

التواصل للحصول عىل المعلومات

عي
لطلب المزيد من المساعدة فيما يتعلق بالمعلومات الواردة يف دليل دفع الطالب ،يمكنكم التواصل مع المسجل العام ،ر
ر
األرض عىل .+9714-3175612
عي الهاتف
ون  kieran.ross@mbrsg.ac.aeأو ر
ر
الييد اإللكي ي
ي

Page: 6

Review: 23/05/2021

Issue Date: 05/02/2017

Version 12

Policy No: P-ACD-126

 15.0وثائق ذات عالقة
رمز الوثيقة

عنوان الوثيقة

P-ACD-115

وثائق المساق
سياسة الرسوم الدراسية
سياسة الخصم

P-ACD-113
P-BD-100

 16.0مراجعة السياسة
ً
اس أو مرة يف العام عىل األقل اعتبارا من تاري ــخ وضع
سوف يتم مراجعة هذه السياسة وتحديثها قبل بداية كل عام در ي
السياسة أو آخر مراجعة لها.
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17.0

الموافقة والمراجعة

حالة الوثيقة
حالة السياسة
صادق عليها
تحقق منها
أعدها
تاري خ اإلصدار
بيانات المراجعة

وافق عليها مجلس الكلية يف  15رفياير 2017
مجلس الكلية
IE, SPCP Director
مكتب التسجيل
 15رفياير 2017
15-03-2017

28-08-2017

04-09-2018

13-01-2020

27-04-2020

03-05-2020

30-10-2018
2020-06-03

02-07-2019
10-02-2021

23-05-2021

مايو 2023

المراجعة التالية

النسخة والتاري ــخ
V.1 15-02-2017
V.2 15-03-2017
V.3 29-08-2017

تفاصيل التعديل
جديد


لماجستي إدارة االبتكار والسياسات
تحديث الجدول رقم  2عىل الصفحة  3بشأن رسوم األطروحة
ر
العامة.



تحديث كل األقسام .تذييل الجداول .7-1
إضافة القسم  – 11الرسوم األخرى.



لعام .2019/2018
تحديث التواري ــخ
ي
عي بوابة الطالب والقسم ( 9تواري ــخ استحقاق
عي باي فورت) ر
تحديث القسم ( 6.0دفع عىل الشبكة ر
األقساط).
التأخي يف دفع الرسوم الدراسية
إضافة القسم ( 10واجبات الجهات الراعية) والقسم ( 13عواقب
ر
وغيها من الرسوم).
ر



تحديث القسم  9.0الجدول  :5خطة دفع الرسوم الدراسية لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
لفصىل الخريف  2018و الربيع .2019
بنظام التقسيط .تحديث تواري ــخ الدفع باألقساط
ي
التأخي يف دفع الرسوم الدراسية
إضافة القسم ( 10واجبات الجهات الراعية) والقسم ( 13عواقب
ر
وغيها من الرسوم).
ر



األكاديم إىل 2020/2019
تحديث العام
ي
تحديث القسم  9.0الجدول  :5خطة دفع الرسوم الدراسية لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
األكاديم .2020/2019
بنظام التقسيط .تحديث تواري ــخ الدفع باألقساط للعام
ي



تنسيق الوثيقة.
تحديث القسم  – 9بحذف غرامات الدفع المتأخرة.
تحديث القسم  - 11باضافة رشح عىل اآلثار ر
الميتبة عىل سحب الدرجات.



تنسيق الوثيقة.





V.4 04-09-2018


V.5 30-10-2018

V.6 02-07-2019

V.7 14-01-2020








V.8 27-04-2020
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النسخة والتاري ــخ

تفاصيل التعديل


األكاديم إىل .2021/2020
تحديث العام
ي
تحديث القسم  9.0الجدول  :5خطة دفع الرسوم الدراسية لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
األكاديم .2021/2020
بنظام التقسيط .تحديث تواري ــخ الدفع باألقساط للعام
ي



V.9 03-05-2020



تحديث الجدول  4يف القسم  * 8.3ورسوم مساق األطروحة **
ر
والت توضح تفاصيل الرسوم الدراسية المستحقة للدفع للتسجيل يف ثالث ()3
إضافة قسم  8.3.1ي
اس والفصول الدراسية المتالحقة لمساق األطروحة.
فصل در ي

V.10 03-06-2020



المرصف لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.
تحديث الجدول  :3رقم الحساب
ي

V.11 10-02-2021



تحديث الجدول  ،2القسم  ،6.0وإضافة القسم  14.0التواصل للحصول عىل المعلومات



األكاديم إىل .2022/2021
تحديث العام
ي
تحديث القسم  9.0الجدول  :5خطة دفع الرسوم الدراسية لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
اس -
اس  -خريف  2021و الفصل الدر ي
بنظام التقسيط .تحديث تواري ــخ الدفع باألقساط للفصل الدر ي
ربيع .2022



V.12 23-05-2021
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