جدول الرسوم المدرسية ألكاديمية قطر
للعلوم والتكنولوجيا
للعام الدراسي 2023-2022

Qatar Academy
for Science and Technology
Tuition Fees Schedule 2022-2023
Admission Fees – New Student

الطّلب الجدد
ا
رسوم القبول –
رسم التقديم

يستحق على
ّ
قطري .وهو رسم غير قابل لالسترداد،
قدره  500ريال
ّ
الطالب الجدد فقط عند تقديم طلب القبول.
ّ

رسم التسجيل

يسدد عند قبول
قطري وهو رسم غير قابل لالسترداد،
قدره  3,000ريال
ّ
ّ
حل من
الطالب ،للتأكيد على حجز مقعد له في المدرسة .والمدرسة في ّ
البدء بإجراءات تسجيل الطالب في المدرسة أو إلحاقه بها ّإّل بعد تسديد
هذا الرسم.

رسم حجز المقعد

يسدد قبل نهاية
قطري وهو رسم غير قابل لالسترداد،
قدره  5,000ريال
ّ
ّ
العام الدراسي ،للتأكيد على حجز مقعد للعام الدراسي المقبل على أن يتم
استقطاعه وخصمه من رسوم الفصل األول.

QR. 500 non-refundable application fee is due at the time
of application.

Application Fee

QR. 3,000 non-refundable registration fee is required to
confirm a seat at the school. The school will not begin
processing a student’s registration or enrollment until the
registration fees are paid.

Registration
Fee

QR. 5,000 non-refundable re-enrollment fee is required
before the end of the academic year to confirm a seat for
the next academic year, and it will be deducted from the
first term’s fees.

Re-enrollment
Fee

*Tuition Fees Schedule

جدول الرسوم الدراسية *

الرسوم الدراسية السنوية

قطري
 84,000ريال
ا

*زيادة الرسوم الدراسية للعام القادم  23-2022تخضع لموافقة وزارة التعليم والتعليم العالي.
الفعاليات
الميدانية أو المشاريع أو
إضافية مقابل الرحالت
يستحق على الطالب رسوم
ّ
مّلحظة :قد
ّ
ّ
ّ
الخاصة وسوف يعلم بها أولياء األمور في حينه.
ّ

QR. 84,000

Annual Tuition Fee

*The tuition fee increase for 2022-23 is subject to Ministry of Education approval.

Note: Other fees for field trips or special projects/events are not included in the
tuition fees and will be communicated accordingly.

Withdrawal

سياسة انسحاب الطّلب من المدرسة و استرداد الرسوم

Notice of Withdrawal Date

Amount owed for tuition /
Fee refund

المسترد/ المبلغ المستحق

تاريخ انسحاب الطالب

Notification of withdrawal after payment of

No refund is granted for

انسحاب الطالب بعد دفع رسوم التقديم والتسجيل

application or registration fee

application or registration fee

رسوم التقديم والتسجيل غير
قابلة لإلسترداد

Notification of withdrawal within 10 school

No payment is required

ّل توجد رسوم مستحقة على
الطالب

 أيام دراسية من تاريخ بداية10 انسحاب الطالب خالل
العام الدراسي

Notification of withdrawal within 11– 20

Family is invoiced for 50% of

school days from the start date of the

semester fees

 من قيمة%50 يدفع الطالب
الفصل الدراسي

 يوم دراسي من تاريخ20  إلى11 انسحاب الطالب خالل
بداية العام الدراسي

 من قيمة%100 يدفع الطالب
الفصل الدراسي

 يوم دراسي من تاريخ بداية العام20 انسحاب الطالب بعد
الدراسي

 من قيمة%100 يدفع الطالب
العام الدراسي وّل يمكن إسترداد
أي من الرسوم

إذا أكمل الطالب الفصل الدراسي األول وأي جزء من
الفصل الدراسي الثاني

days from the start date of the academic
year

academic year
Notification of withdrawal after 20 school
days from the start date of the academic
year

Family is invoiced for 100%
of semester fees
No refund is granted
for the semester

If a student attends semester 1 and any part
of semester 2

Family is invoiced for 100%
of year fees
No refund is granted for the
year

Email: qast@qf.org.qa

qast@qf.org.qa :بريد إلكتروني

