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 تقديــــــم

ة قطر بصفت     ين جامع ة ب م العالق دليل ليكون أداة لفه ذا ال ل وصمم ه وي .الطالب المبتعث ها رب عم ذا  ويحت ه
دليل  ى ال ي يجب العل تيفاشروط الت ل ؤاس ن قب ىها م ح إل ة للترشُّ اث طالب البعث ى جانب االبتع ؤولياته ، إل مس

  .أثناء دراسته لتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالجامعة المستضيفة لهاالب

ع      م يرجى من جمي ين وهذا الدليل سوف يحدَّث بصفة مستمرة؛ ومن ث د من حصولهم       المبتعث ة قطر التأآ بجامع
  .، علمًا بأن النسخة اإلنجليزية من هذا الدليل هي النسخة األصلية المعتمدةه الوثيقةعلى أحدث نسخة من هذ

زام      : مالحظة مهمة وة االلت ا ق ة له اره وثيق الهدف من هذا الدليل هو إعطاء معلومات عامة فقط ، وال ينبغي اعتب
ة سياسة أو      ر أو وقف ، أي ا     التعاقدي؛ لذلك  فإن جامعة قطر تحتفظ بحقها في تغيي شروط من المنصوص عليه

  .في هذا الكتيب من دون إشعار

  تنبيـــــــه

ة  لمساعدي التدريس والموظفين الراغبين في بعثة أو الحاصلين الداخلي محتويات هذا الدليل لالستخدام  ى بعث  عل
ى    . جامعة قطرمن قبل  ة قطر تتخل وال يعني االطالع الخارجي على هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال أن جامع

عن حقها في محتواه؛ ومن ثم فال يجوز نسخ هذا الدليل أو إعادة طباعته أو توزيعه من دون موافقة صريحة من 
 . جامعة قطر
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 الهيكل اإلداري لنظام البعثات بالجامعة 1.0
   :هي ،خمس جهات رئيسةبجامعة قطر  الهيكل اإلداري لنظام البعثات يضم 

 .لجنة الموارد البشرية 1,0,1
 مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية لدى  "البعثاتمكتب " 1,0,2
 .وحدة البعثات بإدارة الموارد البشرية 1,0,3
 .الوحدة األآاديمية بالكليات 1,0,4
 .المرشد األآاديمي بالجامعة 1,0,5

 
  لجنة الموارد البشرية 1.1

  :منفي الجامعة تتشكل لجنة الموارد البشرية 

 .رئيس جامعة قطر 1,1,1
 .األآاديميةنائب رئيس الجامعة للشؤون  1,1,2
 .نائب رئيس الجامعة لشؤون اإلدارة 1,1,3
 .مدير إدارة الموارد البشرية 1,1,4
 .مدير مكتب البعثات بمكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية 1,1,5
 .الخبير القانوني 1,1,6
  ).قتضت الضرورةإن ا(م التي ينتمي إليها المبتعث العميد أو القس/اإلدارة/ ممثًال عن الوحدة 1,1,7

  
  الموارد البشرية لجنةختصاصات ا 1.2

 .طلبات االبتعاث عتمادا 1,2,1
لجنة اإلدارة إلى اقتراح التعديالت ، وتقديم االبتعاثواإلجراءات الخاصة بسياسات المراجعة  1,2,2

 .)EMC( التنفيذية
بالتنسيق مع الكليات  ،لالزمة لتحديد التخصصات واالحتياجاتاستراتيجية الخطة االاعتماد  1,2,3

 .الالزمة  لها والمتابعة الدوريةاعتماد الميزانية السنوية و، واألقسام والوحدات األآاديمية
أآان  سواءبتعاث يخص اال فيما ،طراف المعنيةالتنسيق والمتابعة والتواصل مع جميع األ 1,2,4

 .خارجها وداخل الجامعة أ ذلك
إلغاء وطلبات تغيير التخصص األآاديمي، : بتعاث فيما يخص باالالمتعلقة رات االقر عتمادا 1,2,5

للشؤون  الجامعة مكتب نائب رئيسإلى التي ترد البعثات  تحديدالبعثة، وتمديد وث، االبتعا
 .األآاديمية

  
  للشؤون األآاديمية الجامعة نائب رئيسالتابع لمكتب البعثات اختصاصات  1.3

بوضع الخطة اإلستراتيجية للبعثات  نائب الجامعة للشؤون األآاديمية مكتبالتابع ل ،يتولى مكتب البعثات
األقسام البرامج و التنسيق معويتم ذلك عن طريق . عتمادهالبشرية بالجامعة الوعرضها على لجنة الموارد ا
على وجه  - اتثعبمكتب الا، وفضًال عن ذلك يتولى سنويًّ، داراتاإل، ووالوحدات األآاديمية والكليات

  :أتيالقيام بما ي -الخصوص
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عرضها على ستراتيجية للجامعة،  وفي ضوء الخطة اال ،بتعاثالخطة السنوية لال وضع 1,3,1
 .لجنة الموارد البشرية

 .هاعتمادإل لجنة الموارد البشريةاصة بالبعثات وعرضها على خالميزانية الإعداد  1,3,2
 ات الخاصةتوصيالبرنامج البعثات آل ثالث سنوات، ورفع لمراجعة الالئحة المالية  1,3,3

 .البشرية لجنة المواردإلى بالتعديالت المقترحة 
 .ستعراض قائمة البعثات السنوية وعرضها على لجنة الموارد البشريةا 1,3,4
 .والرعاية الخاصة بالبعثات المسؤولية خطاباتإصدار  1,3,5
 .جامعة قطرفي بمرشده  الطالب الُمبتعثمتابعة عالقة  1,3,6
تقديم لمبتعث بالتنسيق مع الكليات والوحدات المختلفة بالجامعة مع ل عاماألداء ال متابعة 1,3,7

واإلحتفاظ بتقارير المتابعة الدورية  حالة ضعف األداء األآاديمي، مقترحات عند الضرورةال
  .ضمن ملف المبتعث

 .إتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص الطلبات الُمقدمة من الُمبتعث 1,3,8
، ليهاإ ثالجامعة المبتعبو أ ،التخصص األآاديميالتي تتصل ب سواٌء ،دراسة حاالت التغيير 1,3,9

 .لجنة الموارد البشرية إلى بذلك المناسبة التوصية ثم رفع ث،االبتعابلد ب أو
الُمبتعث،  تقديم المقترحات الخاصة بالمبتعث إلى لجنة الموارد البشرية المتعلقة بانهاء عقد 1,3,10

في الجامعة، تدني المستوى األآاديمي إلخ، بناء على تقارير المرشد  أخرى وظيفة نقله الى
 .االآاديمي

 .الموارد البشريةورفعها الى لجنة تظلم ال تاطلبدراسة  1,3,11
 لكل المناسبة التوصيةوتقديم  طوال فترة ابتعاثهم، للُمبتعثيناألآاديمي  حصيلمتابعة الت 1,3,12

المادية المربوطة يتعلق بالعالوة السنوية، والحوافز فيما  لجنة الموارد البشريةإلى  حالة
 .الخ... داء األآاديميباأل

وإجراءات متابعة األداء  والالئحة المالية، تطوير العقود واإلجراءات اإلدارية، دراسة 1,3,13
واألقسام  إدارة الموارد البشرية،في األآاديمي والسلوك المهني مع وحدة البعثات 

 . داراتوالوحدات األآاديمية والكليات واإل

  
  وحدة البعثات بإدارة الموارد البشريةتصاصات اخ 1.4

  :يأتيإدارة الموارد البشرية ما في بعثات تتولى وحدة ال

لدرجة الماجستير أو  باالبتعاث الخاصةوما تتطلبه العمليات اإلجرائية  ،عداد العقودإ 1,4,1
 .او أي بعثة دراسية الدآتوراه

عالوة  - عالوة اجتماعية( الطالب الُمبتعث؛ الراتب، والبدالت، والعالوات صرف مستحقات  1,4,2
 المعتمدةالئحة المالية لوفًقا ) إلخ...  عالوة بدل الكتب - المواصالتعالوة بدل  - بدل السكن
 .بالطالب الُمبتعث الخاص البعثة عقد مراجعة البعثات، وذلك بعد بنظام والخاصة بالجامعة،

بناء على  للطالب الُمبتعث،تعديالت في المخصصات المالية  ةالمتابعة والتأآد من تطبيق أي 1,4,3
 .لوائح البعثات بالجامعةل اووفًقوالحالة اإلجتماعية  األداء األآاديمي

والوحدة  إلى الطالب الُمبتعث،لتقديم التوجيه واإلرشاد  "مرآز االتصال"بدور القيام  1,4,4
له مع ضرورة التنسيق مع مكتب البعثات فيما يتعلق باألمور اإلدارية والمالية  ،األآاديمية

 .التابع لنائب الرئيس للشؤون األآاديمية
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  طالب المبتعثالالتابع له  يدارآاديمى واإلالقسم األتصاصات اخ 1.5

  : يأتيداراة  بما يختص القسم األآاديمي واإل

 .القسم/ الكلية/ةالجامعفي البتعاث لستراتيجية لخطة االطبقًا لترشيحات االبتعاث التأآد من  1,5,1
أو  ،داء في اللغة االنجليزيةاألمستوى : األآاديمة الخاصة باإلبتعاث مثل حتياجاتإلتحديد ا 1,5,2

 ).إلخ...GREأو  GMAT(حضورهم دورات تحضيرية المتحان القبول 
قارير الصادرة منه فيما ومتابعة الت بعثة طالبة/كل طالباألآاديمي الخاص ب مرشدالتعيين  1,5,3

 .طالبة البعثة/يخص طالب
 .آفاءتهعدم  في حالة هستبدالاو األآاديمي، المرشد ألداء الدورية المتابعة  1,5,4
 .بالتنسيق مع المرشد المختص طوال فترة البعثة للُمبتعثداء األآاديمي الدورية لأل متابعةال 1,5,5
مكتب البعثات للطالب الُمبتعثين من قبل القسم إلى تقديم تقارير دورية عن األداء األآاديمي  1,5,6

 .والتوصيات الالزمة لكل مبتعث مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديميةب
 

  جامعة قطرفي  الطالب الُمبتعثوليات مرشد ؤمس 1.6

  : يأتيجامعة قطر ما في يتولى مرشد طالب البعثة 

 .توفير الدعم المتواصل للُمبتعث 1.6.1
آل فصل في بما ال يقل عن مرة  ،مدة الدراسةخالل  الطالب الُمبتعثالتواصل المستمر مع  1.6.2

 .دراسي
 زمني جدول حسبالخارج، للطالب الُمبتعث في التواصل المستمر مع المرشد األآاديمي  1.6.3

 .لذلك معد
 وأ ،و الكليةأأو الوحدة األآاديمية،  ،لرئيس القسم الطالب الُمبتعثتقارير دورية عن قديم ت 1.6.4

 .، التابع لها المبتعثداراةاإل
بالجامعات األجنبية وتقديم اإلرشاد المناسب له فيما  للحصول على قبولالبعثة  دعم طالب 1.6.5

 GRE,  GMAT(  لحصول على المعدالت المطلوبة في امتحانات القبول المتعددةا: يخص
,TOEFL( ،لذلك معد زمني جدول حسب وإعداد خطابات التقديم. 
 

  الطالب المبتعثوليات ؤسم 1.7

باللوائح لتزام واال ومراعاة السلوك المهني ،الدراسةفي النتظام يعتبر طالب البعثة مسؤوًال مسؤوليًة تامة عن ا
  :آما أنه يعتبر مسؤوًال عن األتي. أثناء دراسته والقوانين الخاصة بالجامعة المستضيفة له

ة طيلة فترة دراسته بالخارج بما آاديمياأل تمعدالأعلى البذل الجهد والمثابرة للحصول على  1.7.1
ي أن للقسم األآاديم ويجوز.  يضمن إستمرارية بعثته وتمثيله لجامعة قطر تمثيًال مشرفًا

 .يضع حدًا أدنى للمعدالت المطلوبة بعد موافقة نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية
بجامعة قطر بما االبتعاث  لشروطالذي يوثق التزام طالب البعثة وقبوله ، توقيع عقد البعثة 1.7.2

 .يشمل تخويل الجامعة متابعة أداؤه األآاديمي
 .هاوقوانين ها،جراءاتوإ ،االلتزام بسياسات اإلقامة في بلد االبتعاث 1.7.3
برنامج األآاديمي المبتعث له وعدم تغيير التخصص أو البرنامج إال بعد موافقة االلتزام بال 1.7.4

 .لجنة الموارد البشرية على ذلك
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مكتب نائب بنظمها مكتب البعثات يوإجراءات متابعة األداء التي  ،المشارآة في اجتماعات 1.7.5
 داراة التي ينتمي لهااإل وأ ،أو الوحدة األآاديمية ،أو القسم ،رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية

 .حسب الحاجة
 بالموارد البشريةالتابعة وحدة البعثات ته بإخطار تغيير مكان إقامرغبته في  حال االلتزام 1.7.6

 .بجامعة قطر

  

 سياسات االبتعاث وإجراءاته 2.0
  

   شروط الترشيح للبعثات 2.1

في االبتعاث، ويتولى مكتب البعثات  طالب البعثة للترشُّح إلىها من قبل ؤاستيفاشروط التي يجب ال يأتيفيما 
 ،لجنة الموارد البشريةإلى  هاقبل رفع تلك الطلبات  نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية التأآد من مكتب
  :على النحو اآلتيوهي 

ستراتيجية لخطة االل امن قبل الجامعة وفًق ُمحددأن يكون برنامج الدراسة في تخصص   2.1.1
 .لالبتعاث

قائمة الجامعات المعتمدة من  مدرجة في ُمبتعثطالب الالأن تكون الجامعة التي سيلتحق بها   2.1.2
 .قبل جامعة قطر

المدرجة  الخارجية حدى الجامعاتإمواصلة دراسته العليا من  حصول المرشح على قبول 2.1.3
 .في قائمة الجامعات المعتمدة من قبل جامعة قطر

معدل  ويمكن قبول) 3(يكون المعدل التراآمي لطالب البعثة في الدراسة الجامعية أن   2.1.4
من جامعة غير مشروط في حالة حصول المرشح لالبتعاث على قبول ) 3(تراآمي أقل من 

في قائمة الجامعات المعتمدة من قبل جامعة ، شريطة أن تكون الجامعة مدرجة بالخارج
وآذلك من  ،داراةو اإلأأو الكلية،  ،أو الوحدة األآاديمية ،توصية من القسمعلى وبناء  ،قطر
الموارد   موافقة لجنة، ثم البعثات في مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية مكتب
 .البشرية

او Paper- based  )500( على معدل إتقان ال يقل عن، في اللغة اإلنجليزية، الحصول 2.1.5
وحدات القسام أو األمن قبل في الحصول على بعثة،  لطالب الراغبلما يعادلها  بالنسبة 

 .هافياللغة االنجليزية لغة التدريس الرئيسة  تتخذالتي  ،آاديميةاأل
، فيها لغة التدريس الرئيسة اللغة العربيةتكون التي  ،لألقسام والوحدات األآاديميةأما بالنسبة  2.1.6

عدي التدريس لتحسين المستوى فإن طالب البعثة ُيعامل حسب الشروط المطلوبة في فئة مسا
قواعد تدعيم مساعدي التدريس لتحسين المستوى في اللغة : راجع(في اللغة اإلنجليزية 

 ).اإلنجليزية
  .داراة التي ينتمي إليهااإل وأطالب البعثة من قبل القسم أو الوحدة أو الكلية  ُيَرّشح 2.1.7

 

  مدة االبتعاث 2.2

  .ضمن سنوات الخدمة بجامعة قطر للطالب الُمبتعث مدة االبتعاث تحسب 2,2,1
 .في دراسته وفًقا لنظام التفرغ الكامل خالل الفصول الدراسيةينتظم الطالب الُمبتعث  2,2,2
في بعثة مدتها سنتان آاملتان، ويحق  درجة الماجستيرالحصول على  ُيسمح للطالب الُمبتعث 2,2,3

للجنة الموارد البشرية تمديد مدة البعثة سنة إضافية؛ بناء على توصية من مكتب البعثات 
وفي حالة احتياج الطالب الُمبتعث إلى تمديد . التابع لنائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية

 . عتبر إجازًة من دون مرتبيتعدى ثالث سنوات منذ بدء مدة رسالة الماجستير، فإنه ُي
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الدآتوراه في بعثة مدتها ثالث سنوات، ويحق درجة الحصول على  ُيسمح للطالب الُمبتعث 2,2,4
للجنة الموارد البشرية تمديد مدة البعثة سنتين إضافيتين، بناء على توصية من مكتب البعثات 

الطالب الُمبتعث إلى وفي حالة احتياج . في مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية
  .تمديد يتعدى خمس سنوات، فإنه ُيعتبر إجازًة من دون مرتب

 

  البعثة تأجيل/ إجراءات تجميد 2.3

 .للطالب الُمبتعث تأجيل البعثة الدراسية، أو تجميدها، حالة وجود أسباب اضطرارية يحق 2,3,1
. ه ال يبدأ فيها مباشرةويقصد بالتأجيل هو أن تتم الموافقة للمبتعث على البعثة المطلوبة ولكن

وفي آال الحالتين، ال بد من . أما تعليق البعثة فهو تجميدها لفترة زمنية محددة بعد البدء فيها
  . أن يقدم المبتعث األسباب الخاصة بذلك

قبل  منا معه آتاب عدم ممانعة مرفًقبتقديم الطلب إلى القسم األآاديمي التابع له  يقوم الطالب 2,3,2
بداية مباشرة الدراسة ، وآذلك و التجميدأ مدة التأجيل ، ومحّدًدا فيهالجامعة التي يدرس بها

  .و التجميدأالتأجيل  بعد انتهاء مدة
تخاذ القرار المناسب بناءًا على نائب الرئيس للشؤون األآاديمية بايقوم مكتب البعثات التابع ل 2,3,3

  .توصيات القسم المعني
  .خاصة بالبعثة خالل فترة التجميدمخصصات مالية أية ال يستحق الطالب  2,3,4
 البعثة؛ وذلك خالل فترة تجميد أو تأجيل المبتعث أن يباشر عمله بالقسم المعنيالطالب  ىعل 2,3,5

 .يالوظيف هاستحقاق راتب المحافظة على بغرض
إخطار ويتم . بعد فترة التأجيل أو التجميد المبتعث أن يلتحق بالدراسة مباشرةالطالب  ىعل 2,3,6

 .مكتب البعثات من قبل القسم المعني حال مباشرة البعثة
 

  انتهاء البعثة 2.4

هو ) في حالة الماجستير أو الدآتوراه( مناقشة البحث الطالب المبتعث تاريخ اجتيازيعتبر  2,4,1
االنتهاء  تاريخ يعتبروبالتالي انتهاء البعثة، وفي بعض الحاالت  تاريخ حصوله على الدرجة

هو دليل  وذلك في مرحلة الدراسات العليا) في بعض برامج الماجستير(الشامل ختبار من اال
ويحق . من تاريخ مناقشة البحث واحد شهر خاللعمله إلى عليه العودة لذا ف ؛انتهاء البعثة

في بعض الحاالت تمديد فترة البعثة لمدة ال تزيد عن ستة أشهر آحد أقصى في حالة 
  .رًا من المشرف على الطالبتعديالت وبناءًا على تقريالتخرج المشروط بإنهاء بعض ال

 

  للمبتعث متابعة األداء األآاديمي 2.5

ويتم رفع تقرير عن حالة  متابعة األداء األآاديمي للمبتعثالقسم األآاديمي مسؤولية يتولى  2,5,1
المبتعث مرة واحدة على األقل خالل الفصل الدراسي الواحد بجامعة قطر إلى مكتب البعثات 

 .التابع لنائب الرئيس للشؤون األآاديمية
يجوز لمكتب البعثات التابع لنائب الرئيس للشؤون األآاديمية متابعة األداء األآاديمي مباشرة  2,5,2

 .متى ما دعت الحالة لذلك ا المبتعثالتي يدرس به مع الجامعة
 

  قواعد ترقيات المبتعثين 2.6
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األآاديمية إلى مساعد تدريس  الدرجة ، ُتعّدللدراسة الماجستيرفي بعثة  الطالببعد التحاق  2,6,1
 .وما يتبع ذلك من تعديالت مالية حسب لوائح جامعة قطر

دراسة لبعثة في  )مساعد تدريس( الحاصل على درجة الماجستير الطالببعد التحاق  2,6,2
وما يتبع ذلك من تعديالت مالية حسب لوائح األآاديمية إلى محاضر  هدرجال ُتعّدلالدآتوراه، 
 .جامعة قطر

وما يتبع  لدرجة أستاذ مساعد ترقيتها/تهترقييتم  بعد حصول المبتعث على درجة الدآتوراه 2,6,3
 .بناء على قرار لجنة الموارد البشرية  ذلك من تعديالت مالية حسب لوائح جامعة قطر

 

  إلغاء البعثة 3.0
  :اآلتيةإلغاء قرار اإليفاد مع الحاالت  للجنة الموارد البشريةيجوز 

  .الطالب الُمبتعث في عام دراسي على أآثر تقديرإذا رسب  3,0,1
من تاريخ إبالغه قرار  ااعتباًر ،عن السفر لعذر غير مقبول خالل شهرين المبتعثإذا تخلف  3,0,2

  .بالموافقة على اإليفاد بعثاتلجنة الموارد ال
ألسباب معقولة تقدرها  ؛ وذلكعلى االستمرار في الدراسة الم يعد قادًر المبتعثإذا ثبت أن  3,0,3

  .عثاتلجنة الموارد الب
  .جنسيته القطرية ألي سبب من األسباب المبتعثإذا فقد  3,0,4
، ومن غادر مقر بعثته قبل مضي ثالثة أشهر على إيفادهو ،الجديد دراسته المبتعثإذا قطع  3,0,5

    .دون عذر مقبول أو موافقة مسبقة من جامعة قطر
أو  ،بسبب تدني مستواه األآاديمي ؛صل من الجامعة التي التحق بها للدراسات العلياإذا ُف 3,0,6

   .أو أي سبب آخر ،السلوآي
في عقد االبتعاث ، وُحّرر له ُحّددفي مجال التخصص الذي  استمرار دراستهفي  إذا أخفق 3,0,7

 .وفي اإلطار الزمني لعقد البعثة
 

   اإلجراءات الخاصة بإلغاء البعثة 3.1

إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية بطلب إلغاء البعثة التابع ليتقدم مكتب البعثات  3,1,1
 .لجنة الموارد البشرية

مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية القيام بمراسالت  لدىيتولى مكتب البعثات  3,1,2
 .مع الجامعة التي التحق بهاومع القسم المعني و، الطالب الُمبتعثإلغاء البعثة مع 

 . المعني بجامعة قطر أو الوحدة والكلية بقرار اإللغاء الخاص بالبعثة لقسميتم إخطار ا 3,1,3
 .لجنة الموارد البشرية على اإللغاءجميع حاالت اإللغاء البد من موافقة في  3,1,4
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  التظلم 4.0
التظلم لدى مكتب البعثات التابع لنائب  م فيها إلغاء البعثة يجوز للطالبفي الحاالت التي يت 4,1

الرئيس للشؤون األآاديمية ويتم عرض التظلم على لجنة مختصة بناءا على إقتراح لجنة 
 .ويكون الخبير القانوني بالجامعة عضوًا دائمًا بهذه اللجنة. الموارد البشرية

 .رية بعد دراسة الحالةتقوم اللجنة المختصة بتقديم التوصيات المناسبة إلى لجنة الموارد البش 4,2
  
  

  والعالوات البدالت 5.0
واحدة آل سنة دراسية أثناء فترة  مرة وآتب دراسية بدل مراجع الُمبتعث للطالبيصرف  5,1

 .بعثته حسب اللوائح المالية بجامعة قطر
المبتعث بدل طباعة وتصوير لرسالة الماجستير او الدآتةراه مرة واحدة  يصرف للطالب 5,2

  .خالل أية ابتعاثه لكل من الماجستير و الدآتوراة و حسب اللوائح المالية بجامعة قطر
مرة واحدة آل فصل دراسي أثناء بعثته  بدل معدات وأدوات علميةالمبتعث  يصرف للطالب 5,3

 .مية من الجامعة التي يدرس بهاشريطة إثباتها بوثيقة رسالدراسية 
المبتعث بدل سفر مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد شريطة توصية  يصرف للطالب 5,4

وتتحمل جامعة قطر نفقات . المشرف المختص وذلك بهدف حضور المؤتمرات والنشر بها
ين في ورسوم المشارآة في حاالت أآثر بحد أقص مرت) من وإلى مقر البعثة(اإلقامة والسفر 

 .الفصل شريطة النشر فقط
المرافق وثالثة من األبناء مرة /البعثة الحصول على بدل تذاآر سفر وللزوجة  يجوز لطالب 5,5

واحدة خالل أية بعثة ألية جهة متضمنة دولة قطر بهدف إجراء التجارب أو الدراسات 
       .شريطة تقديم ما يثبت هذا المطلب من قبل المشرف على البعثة

 بدل شحنالحصول على الدرجة وحال مغادرته مقر البعثة بعد المبتعث طالب لليصرف  5,6
                                             .وأمتعة حسب اللوائح المالية بجامعة قطر

من مخصصاتها %) 60(عالوة عائلية للمرافق القطري بمعدل  الُمبتعثةصرف للطالبة ُت  5,7
ا شريطة إثبات تواجده وإياًب االدرجة السياحية له ذهاًبعبر وتذآرة سفر سنوية  ،الشهرية

                                .بصورة دائمة خالل فترة البعثة معها
وذلك على نفقة جامعة   ،أثناء اإلجازة الصيفية االعودة إلى قطر سنويًّ الُمبتعث يسمح للطالب 5,8

مخصصات التصرف له األبناء و وثالثة منته آما تتحمل جامعة قطر نفقات سفر زوج ،قطر
  .للالئحة المالية المعتمدة بجامعة قطر اوفًقالمالية 

 .وذلك مرة واحدة قبل سفرة لاللتحاق بدراسته ،بدل استعداد للسفر الُمبتعث يصرف للطالب 5,9
   .ح جامعة قطرالت دراسات ميدانية بحد أقصى ثالثة شهور حسب لوائجوز صرف بدي 5,10
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  مالية/إداريةأآاديمية و أحكام عامة 6.0
  

  أحكام أآاديمية 6.1

ال يجوز أن يوفد الطالب أو الموظف في بعثة دراسية في الخارج للحصول على درجة  6,1,1
  .                                                              ، أو أدنى منهالدرجة العلمية التي يحملهامساوية اعلمية 

جامعة أخرى / عند تحويل بعثته إلى بلد آخر في بلد ما الُمبتعثتحسب المدة التي يقضيها  6,1,2
وقد يثتثنى من . ضمن المدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية المحددة له في قرار إيفاده

                                           .ذلك بعض الحاالت بناءًا على قرار لجنة الموارد البشرية بالجامعة
تعادل المدة التي قضاها في  زمنية جامعة قطر أن يخدم الجامعة مدة من ِقَبل ُمبتعثعلى آل  6,1,3

  .     تهاالدراسة على نفق
والمدة  ،لدراسةانتيجة  الُمبتعثالشهادة التي يجب أن يحصل عليها  يحدد في عقد االبتعاث 6,1,4

إال إذا  ،امعة، أو التخصص، أو بلد البعثةتغيير الج للُمبتعثالتي تتم من خاللها، وال يجوز 
  .بالجامعة لجنة الموارد البشريةبعد موافقة و ،معقولة تبرر طلبه اقدم أسباًب

قبل انتهاء وحدته األآاديمية بالجامعة /درجة الُمبتعث الوظيفية داخل قسمهال يجوز إلغاء  6,1,5
 .بتعاثهالمدة المحددة له في قرار إ

قبل  فيهاة أدنى من التي آان يوظيفدرجة في  إنتهاء بعثته بنجاح ين المبتعث بعدال يجوز تعي 6,1,6
 .إيفاده

أو غيرها من األسباب  ،في إتمام دراسته المحددة له ألسباب صحية الُمبتعثإذا لم ينجح  6,1,7
ويحق للجامعة تعيينه في عمل  .ة قبل البعثةاألصلي درجته الوظيفيةالمشروعة، فإنه يعاد إلى 

 .اخر بحيث اليتعارض مع حااله الصحية
 

  أحكام مالية 6.2

إلى الجامعة المستحقة مباشرة، وذلك  الُمبتعثتتولى جامعة قطر تسديد الرسوم الجامعية عن  6,2,1
 . هذا الشأنفي بناء على المستندات الرسمية الصادرة عن الجامعة 

وتكون  .بعثةمن تاريخ بدء ال االجديد اعتباًر تعثللُمبيبدأ صرف المخصصات الشهرية  6,2,2
على . المبتعثة/مسؤولية تحويل المخصصات الشهرية إلى مقر البعثة من مسؤؤلية المبتعث

المبتعثة بأية مصروفات إدارية خاصة بالتحويالت البنكية نهاية آل /أن يتم تعويض المبتعث
  ).إن وجد(فصل دراسي 

لطالب عند االبتعاث للحصول على الدرجة الجامعية التي أوفد يبدأ حساب المدة المحددة ل   6,2,3
   .من تاريخ التحاقه الفعلي بالدراسة في مقر البعثة ااعتباًر ،لدراستها

  .آامًال اهذا الجزء شهًر ّديع ، فإنهإذا امتدت دراسة الطالب إلى جزء من الشهر 6,2,4
السنة ما دامت بعثته أشهر  على مدار للطالب الُمبتعثيستمر صرف المخصصات الشهرية  6,2,5

  .   ودراسته مستمرة
تتوقف المخصصات المالية للمبتعث عند انتهاء بعثته اال في حالة التخرج فيستمر صرف  6,2,6

  . المخصصات شهر من تاريخ تخرجه
يتعين  ُتعاد في حينها،دون أن  ، منإذا صرف طالب البعثة مبالغ مالية زيادة عما يستحق 6,2,7

  :اآلتياستردادها على النحو 
استردت المبالغ المستحقة عليه  ،في دراسته امستمًر المبتعثإذا آان  6,2,7,1,1

آاملة قبل  ُتسّددبحيث ، على دفعات شهرية من مخصصاته الشهرية آطالب بعثة احسًم
  .                                        انتهاء بعثته
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ة ُيجرى استعاد من األسباب، ألي سبب الطالب الُمبتعثإذا انتهت بعثة  6,2,7,1,2
 ،على دفعات شهرية حسم المبالغ المستحقة عليه من راتبه الوظيفيالمبالغ منه، عن طريق 

مراعاة قواعد األولوية عند ، عمًال بمبدأ من راتبه األساسي%) 25(وبمعدل ال يتجاوز 
 .                                     تزاحم الديون

أو السنة السابقة  ،سفر للسنة التي يدرس بهاالتعويض عن تذاآر  الطالب الُمبتعثإذا استحق  6,2,8
  .هذه التذاآره يصرف له بدل نقدي آأساس للتعويض عند استحقاق ،فقط

يستحق المبتعث بدل تذاآر سفر سنوية حسب السعر االساسي للخطوط القطرية في شهر  6,2,9
  .اغسطس

في حالة اإلنتهاء من البعثة وعدم الخدمة بجامعة قطر بنفس عدد سنوات البعثة فأنه يلزم برد  6,2,10
جميع النفقات التي دفعت خالل مدة االبتعاث، في حالة اإلستقالة أو الفصل التأديبي فيلزم 

 دون المدة التي خدمها، وإذا آان انتهاءمن  عن المدة الباقية فقط البعثة برد نفقاتالمبتعث 
 .م برد أي مبلغلَزفال ُي ،الخدمة لغير هذين السببين

  

 )الغياب( االنقطاع عن الدراسة 7.0
عن دراسته بعذر غير مقبول ال يستحق مخصصاته الشهرية آطالب  الُمبتعث إذا تغيب الطالب 7,1

عمله، إلى إذا آان موظفًا ما لم يعد  ،أو راتبه الوظيفي .بعثة عن مدة االنقطاع عن الدراسة
وتدخل مدة غيابه ضمن المدة المحددة له أصًال للحصول على الدرجة العلمية التي أوفد للحصول 

  .                                                                                                عليها
لشهرية إذا آان غياب الطالب عن دراسته بعذر مقبول، فإنه يستحق صرف المخصصات ا 7,2

وال تدخل مدة غيابه ضمن المدة المحددة له أصًال للحصول على  ،آطالب بعثة وراتبه الوظيفي
  .                      الدرجة العلمية التي أوفد للحصول عليها

 ،من الجهات الرسمية المعنية بالدولة اومصدًق اللغياب إذا آان معتمًد االتقرير الطبي مبرًر يعد 7,3
 .الخارجفي ة المختصة بسفارات الدولة والجهات الطبي

بمرض يمنعه من مواصله دراسته أثناء وجوده في قطر فتعتمد  الُمبتعث إذا أصيب الطالب 7,4
  .                                                                التقارير الطبية المصدقة من الجهات الرسمية بالدولة

ولمدة  ،للطالب المريض آامًال والحافز التشجيعي آاملًة، يستمر صرف المخصصات الشهرية 7,5
وتخفض المخصصات الشهرية إلى  ،ستة أشهر من تاريخ المرض واالنقطاع عن الدراسة

عدم قدرته على  الدراسة،  اإذا ثبت بتقرير طبي معتمد رسميًّ ،النصف في األشهر الستة التالية
.                                                                            حالةوال يصرف للطالب الحافز التشجيعي في هذه ال

 ،بعد سنة من تاريخ انقطاع الطالب المريض عن دراسته )البعثات(تقرر لجنة الموارد البشرية  7,6
أو  ،عودته للدراسة ،من الجهات المختصة بالدولة اوعلى ضوء تقاريره الطبية المعتمدة رسميًّ

 وال تحتسب مدة االنقطاع عن الدراسة ضمن المدة المحددة له أصًال ُيشفى،تأجيل بعثته حتى 
  .   للحصول عليها المبتعثللحصول على الدرجة العلمية 

إلى قطر عند  والحضوِر ،ال تتجاوز األسبوعين عن مقر دراسته مدًةالنقطاع يسمح للطالب با 7,7
صرف له في هذه الحالة تذآرة سفر ُتأو أحد أبنائه، و ،إخوتهأو أحد  ،أو زوجته ،وفاة أحد والديه

ويستمر صرف مخصصاته المالية عن مدة االنقطاع عن  ا،وإياًب اذهاًب ؛درجة سياحية استثنائية
  .شريطة إثبات الوفاة بشهادة رسمية ،الدراسة هذه

تحق في هذه الحالة وتس ،من تاريخ الوضع ااعتباًر، )شهران(مدتها تمنح الطالبة إجازة براتب  7,8
 ،إضافة إلى راتبها الوظيفي ،عن هذين الشهرينمبتعثة صرف مخصصاتها الشهرية فقط آطالبة 

ومخصصاتها  ،وإال أوقفت بعثتها ،وعليها استئناف دراستها بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة
 .راتبها الوظيفيآذلك ، ومبتعثةالمالية آطالبة 
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 عائالت الطلبة 8.0
 ،وترافقه زوجته وأوالده في مقر بعثته1 اإذا آان متزوًج ،الخارجللطالب الُمبتعث إلى صرف ُت 8,1

من مخصصاته الشهرية ) حسب اللوائح المالية بجامعة قطر(عالوة  شهرية لزوجته مقدارها 
وبحد أقصى  ،لكل طفل) حسب اللوائح المالية بجامعة قطر(إضافة إلى عالوة شهرية مقدارها 

 :اآلتية، وذلك طبقًا للشروط ةدون الثامنة عشرممن هم ثالثة أطفال 
  .يتم صرف هذه المخصصات المالية طيلة فترة بقاء الزوجة او الزوج مع المبتعث 8,1,1

إال بعد مضي تسعة أشهر  ،ال يجوز صرف تذاآر السفر للزوجة أو لألوالد للعودة إلى مقر البعثة 8,2
  .تاريخ صرف آخر تذاآر لهم منعلى األقل 

 .بدل تعليم حسب اللوائح االآاديمية في جامعة قطرعلى نفقة الجامعة  الُمبتعث البطيصرف لل 8,3
يتم إشراك طالب البعثة ضمن نظام التأمين الصحي المعمول به بجامعة قطر حسب الجامعة  8,4

 .الملتحقين بها

 

 الخريجون 9.0
  

أو  ،ريخ ظهور نتيجتهأو تا ،من تاريخ إنهائه متطلبات التخرج بنجاح الُمبتعث تنتهي بعثة الطالب 9,1
  .سبقأا مأيه ،تاريخ مغادرته مقر بعثته بعد إنهاء متطلبات التخرج

  .خالل شهر واحد من تاريخ تخرجه الخريج عمله يباشر 9,2

  

لعالوة السنوية والحوافز التشجيعية بناًء على األداء ا 10.0
 األآاديمي

الطالب  عالوة سنوية، باإلضافة إلى حوافز تشجيعية للمتميزين من الُمبتعث يستحق الطالب 10,1
بناًء على توصية من مكتب البعثات في مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية،   الُمبتعثين،

 .والمرفقة بما يدعم هذا الطلب
، بشريةلجنة الموارد المن قبل  ُتجرى معه مقابلة ،بعد حصول المبتعث على درجة الماجستير 10,2

 تؤآدللشؤون األآاديمية  رئيس الجامعةعلى توصية من مكتب البعثات في مكتب نائب  وبناًء
من راتبه األساسي  في حده % 10نجاحه في هذه المقابلة،  يتلقى  زيادة في راتبه تصل إلى 

 .قصىاأل
 ،ده أمورلزيادة في راتبه األساسي على عمن اعلى الحد األعلى  الُمبتعث الطالب حصوليعتمد  10,3

الجامعة ومستوى برنامج الدراسات العليا الذي التحق به، والفترة الزمنية لدراسة الماجستير، : منها
ثناء أاألنشطة األآاديمية التي اشترك فيها وقدرته على نشر بعض األبحاث، والتي التحق بها، 
والتخصص  ،طبيعة دراسة الماجستيرووورش عمل،   ،من حضور مؤتمرات ؛دراسة الماجستير

 .لخإ... العلمي، 
من قبل لجنة الموارد  ُتجرى معه مقابلة ه،المبتعث على درجة الدآتورا الطالب بعد حصول 10,4

للشؤون األآاديمية رئيس الجامعة على توصية من مكتب البعثات في مكتب نائب  البشرية،  وبناًء
من راتبه األساسي  في حده % 10نجاحه في هذه المقابلة،  يتلقى  زيادة في راتبه تصل إلى  تؤآد
  .قصىاأل
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قواعد تدعيم مساعد التدريس لتحسين المستوى في اللغة  11.0
 اإلنجليزية

  
مساعد رغبة الجامعة في تدعيم تتأسس قواعد تدعيم مساعد التدريس لتحسين المستوى في اللغة اإلنجليزية على 

في لمعدل المطلوب للتسجيل إلى اتحسين مستواه في اللغة اإلنجليزية، للوصول إلى الذي يحتاج  ،التدريس
 برنامج، أو القسم العلميالعليا، في التخصص الذي يتوافق مع حاجة ال اتهدراس؛ آي يستكمل إحدى الجامعات

  :اآلتيةآليات الجامعة، يقترح تطبيق القواعد في 
  

  زيةمساعد التدريس لتحسين المستوى في اللغة اإلنجلي بتعاثشروط ا 11.1

ن يجتاز مساعد التدريس اختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية قبل اتخاذ يشترط أ 11,1,1
في ) 450(،  IELTSفي ) 5( المستوى المطلوب لالبتعاث ال يقل عن(إجراءات االبتعاث 

TOFEL.( 
ته العليا في ضوء استكمال دراسال والقسم التابع له أن يكون هناك تنسيق بين مساعد التدريس 11,1,2

 .التخصص الذي يتوافق مع حاجة القسم
جامعة إحدى الجامعات المدرجة لدى في تمنح األولوية لمن حصل على قبول مشروط للتسجيل  11,1,3

 .قطر
 حاق مساعدي التدريس لدراسة اللغةتقوم الجامعة بتحديد المعاهد المتخصصة في الخارج اللت 11,1,4

 .اإلنجليزية، وذلك لمدة ال تتجاوز السنة

 

  األمور العامة والمالية 11.2

 .تتولى الجامعة تسديد الرسوم الجامعية عن دورة اللغة اإلنجليزية 12,1,1
، لالستعداد للسفردرجة سياحية، باإلضافة إلى مبلغ مالي ُيخصص  تذاآر السفر له ُتصرف 12,1,2

 .مستوى اللغة اإلنجليزية المطلوب في الشرط هبعد اجتيازوُيحدد طبًقا للوائح المالية، وذلك 
يستمر صرف المخصصات المالية الشهرية من الجامعة لمساعد التدريس طوال تغيبه في  12,1,3

 .الدراسة
ُيسمح لمساعد التدريس باالنفكاك عن عمله خالل أسبوع واحد قبل بدء دراسته، آما ُيسمح له  12,1,4

 .عمله خالل أسبوع من انتهاء دراسته إلىبالعودة 
يوقف صرف أية مخصصات مالية لمساعد التدريس في حالة عدم عودته في المدة المقررة في  12,1,5

 .الفقرة السابقة
، بدء الدراسة من وغادر مقر دراسته قبل مضي ثالثة أشهر ،إذا قطع مساعد التدريس دراسته 12,1,6

عة قطر دون عذر مقبول أو موافقة مسبقة من الجامعة، ُيلزم برد جميع ما أنفقته عليه جام ومن
 .دراسية روفاتمن تذاآر سفر ومص

 .مهما آانت األسباب ،أو بدل دروس خصوصية ،ال ُيصرف لمساعد التدريس بدل تقوية 12,1,7
 دولةفي صحي لمساعد التدريس في إطار األنظمة المتبعة التامين ال بتغطية الجامعة تتولى 12,1,8

 .الدراسة
 .قوقه والتزاماته المتعلقة بالدراسةمع مساعد التدريس لتحديد آافة ح عقدتقوم الجامعة بإبرام  12,1,9
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بدل إستخراج فيزة السفر، مصاريف التحضير إلختبارات : تلتزم جامعة قطر بالبدالت االتية 12,1,10
IELTS   وTOEFL   الآثر من مرة شاملة رسوم اإلختبار، مصاريف التحضير إلختبارات

GRE   وGMAT  ورسوم اإلختبار، بدل آتب دراسية. 

  

اعد  11.3 ؤوليات مس ين  مس ة وتحس ة االنجليزي ة اللغ دريس لدراس توىالالت  مس
  فيها

 

 .فيهيدرس جميع األعباء الدراسية في المعهد الذي القيام ب 11.3.1
 .موطن الدراسةاحترام األنظمة القانونية في البلد  11.3.2
لمعدل المطلوب لالبتعاث من االجتياز  ؛بذل العناية الكاملة لالرتقاء بمستوى اللغة اإلنجليزية 11.3.3

 .جامعة قطرإحدى الجامعات المدرجة في قائمة بللقبول  عةالجامِقَبل 
 .جامعة قطرالمعتمدة في قائمة اللحصول على قبول بإحدى الجامعات المدرجة في ا 11.3.4
 التواصل مع مكتب البعثات لدى مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية، واطالعه آتابة 11.3.5

 .هذا الشأن أوًال بأولبكافة اإلجراءات التي يجتازها مساعد التدريس في 
  

ة     على مساعد التدريساإلشراف  11.4 ة االنجليزي وتحسين   المبتعث لدراسة اللغ
  مستواه فيها

 

الكلية  ، بالتنسيق معللشؤون األآاديمية رئيس الجامعةيتولى مكتب البعثات في مكتب نائب  11.4.1
للوقوف على مدى التزامه  ؛المتابعة الفصلية لمساعد التدريس ،وإدارة الموارد البشرية بالجامعة

 .بنظام البعثة والتحسن الذي يطرأ على مستواه في اللغة اإلنجليزية

 

  األداء في اللغة اإلنجليزية ىتحسين مستو/إلغاء الدعم المقدم لدراسة 11.5

  :اآلتيةفي الحاالت  -بخالف انتهاء المدة المحددة للدراسة بالمعهد –تنتهي دراسة مساعد التدريس 
  

 .موطن الدراسةخرق القوانين أو األنظمة السارية في دولة قطر أو البلد  11,5,1
 .يالعجز البدني أو العقل 11,5,2
 .اإلخالل بااللتزام بشروط الدراسة 11,5,3
 .أي تصرف أو سلوك قد ُيلحق الضرر بسمعة جامعة قطر أو دولة قطرالقيام ب 11,5,4
 .أو أية متطلبات متعلقة بها ،مخالفة نظم التأشيرة في بلد الدراسة 11,5,5

 

  مكافأة تشجيعية 11.6

لمساعد التدريس في حالة تمكنه من اجتياز المستوى المطلوب في  اساسيُيصرف راتب شهر  11,6,1
للتسجيل في إحدى الجامعات المدرجة في تخصصه المحدد خالل المدة  ؛اللغة اإلنجليزية

 .القانونية
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 برنامج رعاية الجامعة للطالب المتميزين 12.0

  جأهداف البرنام 12.1

  :يهدف هذا البرنامج إلى

 %.50تقطير الوظائف األآاديمية لتتعدى نسبة للجامعة حول  هدف االستراتيجيالدعم  12,1,1
توفير الدعم للتحسين الوظيفي للطالب القطريين؛ وحتى تحتفظ الجامعة بالطالب متميزي  12,1,2

 . األداء
 .الجامعةوليات في ؤتتضمنهم الرعاية لالضطالع بمزيد من المس الذينإعداد الطالب  12,1,3
 .الحفاظ على الفاعلية والكفاية التنظيمية وتحسينهما 12,1,4

  

  آلية اختيار الطالب 12.2

    المعايير، ثم تتقدم بهم إلى  تتحقق فيهمالقطريين الذين  الطالب تحدد جميع أقسام جامعة قطر  12,2,1
للوقوف عقد مقابالت شخصية مع هؤالء الطالب ، ثم يلي ذلك عميد الكلية للمراجعة المبدئية

 .على اهتماماتهم، ولتقرير عرض الوظيفة عليهم من عدمه
  

  معايير المرشحين المؤهلين 12.3

 .أو أآثر 3أن يكون معدل الطالب األآاديمي التراآمي  12,3,1
 .من مقررات التخصص في أيٍّ) ب(أال يكون قد حصل على أقل من  12,3,2
 .ساعة مكتسبة أو أآثر 65أن يكون قد أنهى  12,3,3
اللغة اإلنجليزية في  TOEFLأو أآثر في اختبار تويفل  نقطة 500أن يحصل على  12,3,4

  IBTأو أي اختبار آخر مكافئ مثل  ،خالل العام األول من التعاقد ،صفها لغة أجنبيةوب
 .ILTESأو

 

  عقد الرعاية 12.4

الطالب المرشحون أعضاء محتملين من الناحيتين الرسمية والقانونية، في الهيئة  سُيعد 12,4,1
وسُيلزم جميع الطالب المختارين بالتوقيع . في جامعة قطر) مساعدو تدريس(األآاديمية 

 اعلى عقد الرعاية، وهو التزام تعاقدي بين الطالب المعني وجامعة قطر، ويتضمن شروًط
والنجاح في اختبار  )نقاط 3( حد األدنى من المعدل التراآميالحفاظ على ال :مثل ،خاصة
 .إلخ... تويفل
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  الرعاية مميزات 12.5

حسب لوائح جامعة قطر في على راتب شهري  وقع عليهم االختيارسيحصل الطالب الذين  12,5,1
 .لمجال التخصص اعند قبولهم الوظيفة، ووفًق هذا الخصوص

رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية بتقديم دراسة دورية يحرص مكتب البعثات التابع لنائب  12,5,2
آل عامين في هذا الشأن لضمان أعلى مخصصات تشجيعية على مستوى الدولة وبحيث 

  .يضمن لجامعة قطر إستقطاب أفضل عينة من الطالب المتميزيين
 

  خطة العمل 12.6

عدد محدد من الطالب آل عام، يتراوح إجمالي  استقطابفي من هذه العملية يتمثل الهدف  12,6,1
 ،زيادة هذا العددعددهم من اثنين إلى ثالثة في آل آلية، وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن 

  .وتنوع البرامج األآاديمية فيها ،حسب حجم الكلية
إنه أما في الحاالت االستثنائية، ف. ال يجوز ألي قسم أن يعين أآثر من طالب في آل عام 12,6,2

ون ؤن يرتفع هذا العدد إلى طالبين لكل قسم بعد موافقة نائب رئيس الجامعة للشأ يجوز
 . األآاديمية

يجب أن تراعي األقسام التي بها العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس  12,6,3
 .القطريين في اختيار مرشحيها
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 ملحق قائمة المصطلحات 13.0
  قائمة المصطلحات

  
الطالب الذي أنهى مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ويسعى للتقدم للحصول على بعثة   طالب البعثة

  .دراسية

طالب الدراسات العليا الذي حصل على بعثة دراسية في جامعة خارجية مدرجة في   الطالب الُمبتعث
  .قائمة الجامعات المعتمدة لدى جامعة قطر

المرشد األآاديمي في 
  جامعة قطــر

عضو من أعضاء هيئة التدريس في القسم الذي ينتمي إليه الطالب، يتولى متابعة 
التقارير األآاديمية الدورية حول الطالب المبتعث، وتقديم النصح األآاديمي له للوقوف 

  .على تقدمه الدراسي
الخطة السنوية 

  لالبتعاث
لجامعة من جدولة تضم احتياجات البرامج واألقسام والوحدات األآاديمية في ا

  .التخصصات العلمية، في ضوء الخطة االستيراتيجية للجامعة

  عقد البعثة

بمواد ) الطرف الثاني(والطالب ) الطرف األول(مستند رسمي وثائقي يلزم الجامعة 
االبتعاث وشروطه، وضوابطه المحددة؛ بداية من التخصص الذي ابُتعث من أجله إلى 

لتزام بالمسؤوليات األآاديمية واإلدارية؛ لضبط اللوائح المالية وغيرها، ويؤآد اال
  .سياسة االبتعاث وتحقيق أهدافها

إدارة / الُمسّجل
  التسجيل

وحدة إدارية في الجامعة التي سيلتحق بها الطالب المبتعث، وُتفتح معها قناة تواصل 
من أجل الوقوف على وضعية األداء األآاديمي للطالب الُمبتعث من قبل جامعة قطر، 

  .ن خالل تقارير أو سجالت أآاديميةم

  التفرغ الكامل

ُيمنح من قبل جامعة قطر للطالب الذي حصل على بعثة دراسية، في الفصول التي 
ما لم تخضع المدة ألي منهما إلى ) الماجستير، أو الدآتوراه(تتفق والمدة المحددة للبعثة 

الموارد البشرية، ُيجدد التفرغ تمديد، وفي حالة الموافقة على تمديد من قبل لجنة 
  .الكامل له حسب المدة التي ُحددت في الموافقة

اإلنذار األآاديمي 
  للمبتعث

خطاب ُيصدره مكتب البعثات لدى مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األآاديمية، حالة 
لعقد البعثة الذي أبرمه مع الطرف ) الطرف الثاني(حدوث خرق واضح من الطالب 

ممثًال في انتهاآات سلوآية غير مقبولة من الطالب، أو اإلخفاق في ) لجامعةا(األول 
المحافظة على المعدل التراآمي، وتدني األداء األآاديمي، وتعتمده لجنة الموارد 

  .البشرية

  مساعد التدريس

  :درجة أآاديمية وظيفية متدرجة تصعديًّا؛ إداريًّا وماليًّا، حسب الوضعيات اآلتية
  .المعين بعد التخرج: تدريسمساعد  .1
  .عند االلتحاق في بعثة لدراسة الماجستير): F(مساعد تدريس فئة  .2
بعد الحصول على درجة الماجستير، وفيها يلتزم ): E(مساعد تدريس فئة  .3

: محاضر(أسبوعيًّا، وتسمى الدرجة ) ساعة 20 -15(بأعباء تدريسية 
LECTURE.(  

صصها الجامعة حسب اللوائح اإلدارية المعمول بها في إدارة مستحقات مالية تخ  البدالت والعالوات
  .الموارد البشرية

  المرافق

الوالد، أو أحد المحارم، في حالة سفر الطالبة في بعثة دراسية من دون محرم على نفقة 
  .الجامعة

  .الزوج واألوالد في حالة سفر الطالبة في بعثة دراسية على نفقة الجامعة
  .حالة سفر الطالب المتزوج في بعثة دراسية على نفقة الجامعة الزوجة واألوالد في

GMAT  http://www.mba.com/mba/thegmat  
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GRE  http://www.ets.org/gre/  
TOEFL http://www.ets.org/toefl  
IELTS http://www.ielts.org/default.aspx  

  


