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حقوق الملكية:

مت تط�ير هذه ال�سيا�سة وما حتت�يه من اإجراءات عن طريق مكتب نائب رئي�س اجلامعة لل�س�ؤون البحثية والدرا�سات 

العليا، ومتت مراجعتها عن طريق مكتب الدرا�سات العليا.

يك�ن مكتب الدرا�سات العليا م�س�ؤولً عن املتابعة والإ�رشاف على تنفيذ هذه ال�سيا�سة والإجراءات املرفقة.

الهدف:

تهدف هذه ال�سيا�سة اإىل اإقامة وتطبيق �سيا�سة واإجراءات وا�سحة ل�ظائف م�ساعدي الدرا�سات العليا بالإ�سافة اإىل 

حتديد م�سئ�ليات م�ساعدي الدرا�سات العليا وو�سع معايري تقييم خا�سة بها بجامعة قطر. اأي�سا تهدف هذه ال�سيا�سة 

اإىل ا�ستخدام وظائف م�ساعدي الدرا�سات العليا ك��سيلة لتعزيز املخرجات البحثية جلامعة قطر وبالتايل دعم 

الت�سنيف والرتتيب العاملي للجامعة من خالل جذب وت�ظيف طالب درا�سات عليا لهم اإمكانات وكفاءات متميزة.

تعريف السياسة: 

ت�سف هذه ال�سيا�سة معايري الرت�ّسح، اإجراءات التعيني، امل�س�ؤوليات وعبء العمل، املكافاآت، التقييم ومدة التعاقد 

املتعلقة ب�ظيفة م�ساعد درا�سات عليا يف جامعة قطر ك�ظيفة اأكادميية. 
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المنهجية:
تعر�س جامعة قطر الدعم املايل من خالل وظائف م�ساعدي الدرا�سات العليا، و تتيح لطلبة الدرا�سات  	•

العليا الن�سمام اإىل الأن�سطة التدري�سية و / اأو البحثية والتي ت�ساهم يف تعزيز الروؤية الأكادميية للجامعة 

ويف تعليم طلبة الدرا�سات العليا.  يق�م م�ساعدو الدرا�سات العليا بدور فعال يف دعم حت�سني الرتتيب 

والت�سنيف العاملي للجامعة من خالل دعم الإنتاجية البحثية لأع�ساء الهيئة التدري�سية باجلامعة. 

ويقّدم م�ساعدو الدرا�سات العليا الدعم للربامج الأكادميية عن طريق ، امل�ساعدة  يف املهام التدري�سية  	•

اخلا�سة باملختربات وتقييم الختبارات، و�سع الأ�سئلة و / اأو واجبات املختربات، وكذلك ما يحتاجه اأع�ساء 

هيئة التدري�س من الدعم عند اإجراء الأبحاث. ولكن ل ي�سمح مل�ساعدي الدرا�سات العليا بتقدمي اخلدمات 

الإدارية كجزء من م�س�ؤولياتهم.

ثانيا: ت�جد فئتان من وظائف م�ساعدي الدرا�سات العليا:

م�ساعد اأبحاث درا�سات عليا و  o

م�ساعد تدري�س/اأبحاث درا�سات عليا.  o

وظيفة م�ساعد اأبحاث درا�سات عليا ترتكز على مهام ترتبط باإجراء البح�ث ب�سكل كلي، بينما م�ساعد تدري�س/ اأبحاث 

درا�سات عليا يك�ن له مهام ترتبط بالبح�ث ب�سكل اأ�سا�سي مع تخ�سي�س عدد من ال�ساعات للتدري�س. �سياأتي فيما 

يلي تف�سيل امل�س�ؤوليات. 

ت�فر جامعة قطر وظائف م�ساعدي الدرا�سات العليا ويك�ن القب�ل فيها ب�سكل تناف�سي للطلبة املقب�لني يف برامج 

الدرا�سات العليا.
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شروط القبول وطريقة االلتحاق:
جميع طلبة الدرا�سات العليا املقب�لني واحلا�سلني على معدل )3.0( فاأعلى ميكنهم التقدمي على هذه  	•

ال�ظيفة.

الطلبة الذين تقدم�ا ومن املت�قع قب�لهم يف برامج الدرا�سات العليا باجلامعة وا�ست�ف�ا متطلبات  	•

القب�ل يف الربنامج املطل�ب، فاإنهم يك�ن�ن م�ؤهلني للتقدمي  ل�ظيفة م�ساعد درا�سات عليا.

يجب تقدمي طلب م�ساعد درا�سات العليا اإىل مكتب الدرا�سات العليا مع طلب اللتحاق للدرا�سة  	•

بالربنامج املطل�ب. اأما طلبة الدرا�سات العليا احلاليني والذين يرغب�ن بالتقدمي ل�ظيفة م�ساعد درا�سات عليا، 

فعليهم تقدمي طلب اللتحاق اأي�سا اإىل مكتب الدرا�سات العليا مقرتناً مب�افقة الربنامج الذي يتبع�ن له قبل 

امل�عد النهائي للتقدمي.

امل�عد النهائي لتقدمي طلب اللتحاق ل�ظيفة م�ساعد درا�سات عليا ه� نف�س امل�عد النهائي لتقدمي  	•

طلب القب�ل يف برنامج الدرا�سات العليا.

يرتبط عدد وظائف م�ساعدي تدري�س / اأبحاث الدرا�سات العليا باحتياجات الكليات مل�ساعدي التدري�س  	•

الذي يعتمد بدوره على طرح املقررات، الدرو�س املعملية اأو ال�سمنارات، عدد الطلبة امل�سجلني مقارنة باأعداد 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية، بالإ�سافة اإىل ت�فر التم�يل املايل.
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إجراءات التعيين:
يرفع العميد امل�ساعد للبحث والدرا�سات العليا بالكلية اأو مدير املركز اأو من ين�ب عنهما قائمة  	•

باأعداد وفئات الطالب املت�قع تعيينهم ب�ظائف م�ساعدي الدرا�سات العليا. كما يرفق مع القائمة التخ�س�سات 

وامل�ؤهالت املطل�بة وبرامج الدرا�سات العليا املت�قع ت�سجيل الطالب بها.

يتم الإعالن اإلكرتونياً على وظيفة م�ساعد الدرا�سات العليا من خالل مكتب الدرا�سات العليا بالتن�سيق  	•

مع اإدارة امل�اد الب�رشية بجامعة قطر.

يق�م نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا بت�سكيل جلنة/جلان للبت واختيار املر�سحني  	•

ل�ظائف الدرا�سات العليا بالإ�سافة اإىل قب�لهم بربامج الدرا�سات العليا.

يتم اإبالغ الطلبة املختارون بالعر�س اخلا�س ب�ظيفة م�ساعد الدرا�سات العليا عن طريق امل�ارد  	•

الب�رشية بعد تاأكيد قب�لهم للدرا�سة يف برامج الدرا�سات العليا بجامعة قطر.

يجب على املر�سحني لهذه ال�ظيفة تاأكيد قب�ل العر�س للم�ارد الب�رشية ومكتب الدرا�سات العليا،  	•

خالل مدة خم�سة )5( اأيام عمل من تاريخ اإبالغهم بقب�ل تر�ّسحهم لل�ظيفة.

بعد تاأكيد قب�ل العر�س، تق�م اإدارة امل�ارد الب�رشية باإنهاء كافة اإجراءات تعيني املر�سحني واإعداد  	•

العق�د اخلا�سة بهم والتي ت�سمل اللتزامات املالية، و�سعهم الأكادميي، العبء العملي واملهام امل�كلة لهم مع 

حتديد اجلهة امل�رشفة عليهم اإ�رشافاً مبا�رشاً. ويجب اأن ي�سّنف كل مر�سح كم�ساعد اأبحاث اأو كم�ساعد تدري�س/ 

اأبحاث درا�سات عليا، ويجب اأن تعك�س املهام املقرتحة املهام املنا�سبة املن�س��س عليها يف ال�سيا�سة. 

وت�سمن اأي�سا م�سئ�لية الطالب يف ت�فري اللتزامات اخلا�سة باملعي�سة والتاأمني ال�سحي.

يتم تبليغ الربامج/الكليات باأ�سماء الطالب املقب�لني. 	•
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على طالب الدرا�سات العليا ت�قيع العقد الر�سمي يف مكتب امل�ارد الب�رشية بجامعة قطر، ليح�سل بعد  	•

ذلك على ن�سخة من العقد. 

اإجراءات الأ�سب�ع الأول من بدء العمل؛ 	•

o  تق�م الكليات/املراكز البحثية بتحديد قائمة بامل�رشفني على الطالب املقب�لني واأر�سال هذه 

القائمة اإىل مكتب الدرا�سات العليا.

o  يجب على م�ساعد الدرا�سات العليا ح�س�ر اجلل�سة الت�جيهية التي يعقدها امل�رشف 

املكلف من قبل اجلهة التي مت تخ�سي�س م�ساعد البحث اأو التدري�س لها. وتتعلّق اجلل�سة الت�جيهية 

مب��س�عات يحّددها امل�رشف؛ من بينها ت��سيف مهام حمددة لكل م�ساعد بحث اأو م�ساعد تدري�س، 

مقايي�س تقييم الأداء، التدريب )ل� كان ذلك من متطلبات مهامه( ومعل�مات عن امل�سادر املت�فرة. 

كما يح�سل م�ساعد الدرا�سات العليا على ن�سخه ورقيه من مهامه مع ما يتعلق بها من �رشوط   o

عامة اأو خا�سة ون�سخه اإىل العميد امل�ساعد ل�س�ؤون الطلبة يف مكتب الدرا�سات العليا.

جتديد عقد م�ساعد الدرا�سات العليا م�رشوط بالأداء ال�سابق له، احتياجات الق�سم التدري�سية والبحثية  	•

اأو احتياجات املركز البحثية وت�فر التم�يل املايل.

يجب على م�ساعد الدرا�سات العليا الراغب يف ال�ستقالة من من�سبه اإبالغ م�رشفه املبا�رش يف نهاية  	•

الف�سل الدرا�سي وقبل نهاية فرتة قب�ل الدرا�سات العليا للف�سل التايل.

يجب على م�ساعد الدرا�سات العليا امل�ستقيل، تعبئة من�ذج ال�ستقالة امل�ج�د على امل�قع الإلكرتوين  	•

ملكتب الدرا�سات العليا واحل�س�ل على امل�افقات املطل�بة من اجلهة املعنية.  كما يجب اأن ير�سل من�ذج 

ال�ستقالة امل�قع من قبل م�ساعد الدرا�سات العليا اإىل مكتب امل�ارد الب�رشية )ن�سخه اإىل مكتب الدرا�سات 

العليا(. 
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المسؤوليات والعبء العملي:
يطلب من م�ساعد الدرا�سات العليا تاأدية جمم�عة من املهام والتي تتعلق مبا�رشة بالهدف الأكادميي  	•

والبحثي للق�سم الذي يتبعه.  كما ل ي�سمح مل�ساعدي الدرا�سات العليا بتقدمي اأية خدمات اإدارية كجزء من 

م�س�ؤولياته. كما ل ي�سمح له بالعمل يف اأي م�رشوع بحثي ح�سل على مت�يل خارجي اإل يف حالة م�افقة 

م�سبقة من نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا.

يجب اأن ي��ّسح عقد العمل مهام وم�س�ؤوليات م�ساعدي الدرا�سات العليا. و التي  حتت ت�جيه واإ�رشاف  	•

ع�س� هيئة تدري�س مر�سح من قبل اجلهة املعنية. مع مراعاة امل�ّجهات التالية: - م�ساعد تدري�س / اأبحاث 

الدرا�سات العليا:

يلتزم م�ساعد تدري�س /اأبحاث الدرا�سات العليا بعدد 35 �ساعة اأ�سب�عياً، يج�ز ت�زيعها على مهام  	•

خمتلفة ح�سب احتياجات الق�سم، على األّ تتجاوز املهام التدري�سية ع�رش )10( �ساعات اأ�سب�عياً يف حالة 

م�ساعدي تدري�س واأبحاث، وعلى اأن تدعم املهام املتعلقة بالبح�ث املخرجات البحثية لأع�ساء هيئة التدري�س 

بجامعة قطر بع�رش )10( �ساعات اأ�سب�عياً مع اإدراج ا�سم امل�ساعد �سمن قائمة م�ؤلفي البح�ث التي �ساهم 

فيها. ف�سال عن وج�ب تخ�سي�س خم�سة ع�رش )15( �ساعة اأ�سب�عياً لبحث الدرا�سات العليا اخلا�س بالطالب.

امل�س�ؤوليات املتعلقة بالتدري�س)والتي يجب اإن تك�ن حتت اإ�رشاف اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س(، يجب  	•

اأن تتما�سى مع �سيا�سة كفاءة التدري�س والتي ت�سمل على �سبيل الذكر ل احل�رش امل�ساعدة يف الدرو�س املعملية، 

ح�س�س ال�سمنار وح�س�س م�ساعدة الطلبة، امل�ساعدة يف تقييم تقارير وواجبات واختبارات الدرو�س املعملية، 

مراقبة الختبارات، تنظيم ورفع ملخ�سات املقررات ح�سب ت�جيهات ع�س� هيئة التدري�س امل�رشف.

يجب على م�ساعد تدري�س /اأبحاث الدرا�سات العليا ن�رش ورقة علمية اآو تقدمي ما يفيد بقب�ل ورقة  	•

علمية كمخرج للن�ساط البحثي ال�سن�ي اخلا�س به.

م�ساعد اأبحاث الدرا�سات العليا :
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يلتزم م�ساعد اأبحاث الدرا�سات العليا بعدد 35 �ساعة اأ�سب�عياً، يج�ز ت�زيعها على مهام خمتلفة  	•

احتياجات الق�سم، على األّ تتجاوز املهام املتعلقة بالبحث لدعم املخرجات البحثية لأع�ساء هيئة التدري�س 

بجامعة قطر )٢0( �ساعة اأ�سب�عيا مع اإدراج ا�سم امل�ساعد �سمن قائمة م�ؤلفي البح�ث التي �ساهم فيها. ف�سال 

عن وج�ب تخ�سي�س خم�سة ع�رش )15( �ساعة اأ�سب�عياً لبحث الدرا�سات العليا اخلا�س بالطالب.

يجب على م�ساعد اأبحاث الدرا�سات العليا ن�رش ورقتني علميتني اآو تقدمي ما يفيد بقب�لهم كمخرج  	•

للن�ساط البحثي ال�سن�ي اخلا�س به.

ل ي�سمح للطلبة احلا�سلني على وظيفة م�ساعد الدرا�سات العليا بالعمل يف وظائف اأخرى داخل اأو  	•

خارج جامعة قطر.

يجب على م�ساعدي الدرا�سات العليا ت�سجيل عدد 9 �ساعات يف الف�سل الدرا�سي ال�احد اأو عدد 6  	•

�ساعات يف الف�سل الدرا�سي ال�احد بالن�سبة للطالب املنتمني للربامج القائمة على البحث، فيما عدى الف�سل 

الأخري الذي يت�قع فيه تخرج الطالب.

يت�قع من م�ساعدي الدرا�سات العليا العاملني بنظام الدوام الكامل املحافظة على م�ست�ى اأكادميي  	•

جيد، والتقدم ب�سكل مقب�ل يف درجاتهم العلمية وامل�ساركة يف اأهداف وحداتهم الأكادميية. 

يت�ّقع من م�ساعدي الدرا�سات العليا التزامهم باأعلى مقايي�س الأمانة الأكادميية والنزاهة وباأعراف  	•

و�سيا�سات الكلية واجلامعة.

ل ي�سمح مل�ساعدي الدرا�سات العليا بالت�سجيل يف اأي مقرر يك�ن لديهم فيه م�س�ؤوليات تدري�سية. 	•

م�ساعدي الدرا�سات العليا الذين ين�سحب�ن من مقرر اأو ين�سحب�ن من اجلامعة اأو ي�ستقيل�ن من  	•

من�سب م�ساعد درا�سات عليا بعد فرتة احلذف والإ�سافة يف الف�سل الدرا�سي، يتحمل�ن م�س�ؤولية جميع النفقات 

املدف�عة مبا فيها الر�س�م الدرا�سية كاملة.
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المستحقات:

ي�رشف مل�ساعدي الدرا�سات العليا امل�سجلني بربامج املاج�ستري / الدكت�راة راتب مقط�ع يحدد من قبل  	•

نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا.

العقد قابل للتجديد لفرتة اأق�ساها )٢( �سنتني للطلبة امل�سّجلني يف املاج�ستري و)4( اأربع �سن�ات  	•

للطلبة امل�سّجلني يف الدكت�راه.

يعفى م�ساعدو الدرا�سات العليا من الر�س�م الدرا�سية بن�سبة 50٪ من القيمة امل�ستحقة لل�ساعات  	•

الدرا�سية املرتبطة بربنامج الدرا�سة.

ل� ا�ستقال م�ساعد التدري�س قبل نهاية الف�سل الدرا�سي، ي�سبح  م�س�ؤولً عن دفع الر�س�م الدرا�سية لذلك  	•

الف�سل كاملة .

يتقا�سى م�ساعد التدري�س راتباً �سهرياً ط�ال الفرتة املن�س��س عليها يف العقد. 	•

يتم تعيني م�ساعد الدرا�سات العليا بناء على عقد مدته 1٢ �سهراً مبعدل 35 �ساعة عمل خالل الأ�سب�ع.  	•

ميكن اأن يح�سل م�ساعدو الدرا�سات العليا خ�س��ساً الدولي�ن وغري املقيميني على ميزة التامني  	•

ال�سحي وال�سكن اجلامعي.

ي�ستحق م�ساعدو الدرا�سات العليا اإجازة مدتها 45 ي�ماً، �رشط اأن تت�افق تلك الإجازة مع التق�مي  	•

الأكادميي جلامعة قطر واأن تك�ن خارج اأوقات التدري�س التي يك�ن الق�سم فيها بحاجة للم�ساعدة، و�رشط اأن 

تتم امل�افقة عليها من قبل امل�رشف املبا�رش.
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التقييم:

يجب على م�ساعد الدرا�سات العليا تعبئة تقرير الأن�سطة واملهام  م�ساعد الدرا�سات العليا نهاية كل  	•

ف�سل درا�سي وتقدميه اإىل ع�س� هيئة التدري�س امل�رشف، مع ن�سخة اإىل العميد امل�ساعد ل�س�ؤون الطلبة يف مكتب 

الدرا�سات العليا.

على ع�س� هيئة التدري�س امل�رشف على اأن�سطة م�ساعد الدرا�سات العليا ورئي�س اجلهة املعنية، تقدمي  	•

تقييم لأداء الطالب اإىل العميد امل�ساعد ل�س�ؤون الطلبة يف مكتب الدرا�سات العليا قبل طلب متديد العقد م�ساعد 

الدرا�سات العليا. كما يجب اأن يحت�ي التقييم على اأدلة من املخرجات البحثية مثل مقالت علمية من�س�رة اأو 

اأعمال م�ؤمترات من�س�رة، اأو مطب�عات علمية اأو اأن�سطة بحثية... الخ

يق�م مكتب الدرا�سات العليا بتقييم تقارير الأداء املقدمة من ال�حدات الأكادميية وال�حدات البحثية  	•

يف نهاية كل عام لتحديد اإعادة ت�زيع وظائف م�ساعدي الدرا�سات العليا. 

معايري التقييم قد ت�سمل: 	•

الأداء التدري�سي.  o

عدد املقالت املن�س�رة.  o

عدد ف�س�ل الكتاب املن�س�رة.  o

املقالت العلمية املن�س�رة يف امل�ؤمترات.  o

املطب�عات العلمية.  o

الأن�سطة البحثية الأخرى.  o
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استمرارية مكافأة مساعد الدراسات العليا:

احلد الأق�سى لفرتة عمل م�ساعد الدرا�سات العليا بالدوام الكامل حمدودة بالفرتة العادية التي  	•

يحتاجها الطالب لإكمال درا�سته.

يف اأغلب احلالت، ل تتجاوز الفرتة العادية مدة �سنتني لدرجة املاج�ستري واأربع �سن�ات لطلبة درجة  	•

الدكت�راه.

يجب على الطلبة الدرا�سات العليا الذين ي�سغل�ن من�سب م�ساعد درا�سات عليا، لالإ�ستمرار يف ال�ظيفة  	•

حتقيق الآتي: 

احل�س�ل على )3.0( كحد اأدنى للمعدل الرتاكمي.  o

عدم الرتباط باأية التزامات وظيفية اأخرى.  o

املحافظة على تقييم اإيجابي من قبل امل�رشف بناء على املهام امل�كلة مل�ساعد الدرا�سات   o

العليا عند قب�له لل�ظيفة.
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إنهاء العقد:

على م�ساعدي الدرا�سات العليا حتقيق مقايي�س الأداء املذك�رة واملحافظة على م�ست�ى اأكادميي جيد  	•

يف درا�ستهم خالل فرتة التعيني.

ميكن اإنهاء عقد م�ساعد الدرا�سات العليا  عند نهاية الف�سل الدرا�سي، ل� اأعترب اأدائهم غري مقب�ل من  	•

قبل الق�سم املعني.

يج�ز الإنهاء العاجل للعقد لأ�سباب �سل�كية خطرية اأو للف�سل يف اأداء املهام امل�كلة مل�ساعد الدرا�سات  	•

العليا. وجميع عمليات الإنهاء تخ�سع للم�جهات القان�نية املطبقة يف جامعة قطر. كما يجب تقدمي طلب 

التظلم من قرار الإنهاء اإىل مكتب الدرا�سات العليا، خالل مدة ل تتجاوز اأ�سب�عا واحدا من تاريخ ا�ستالم خطاب 

اإنهاء العقد، على اأن يتم اإخطار الطالب بنتيجة طلب التظلم خالل �سهر واحد من تاريخ تقدمي الطلب.
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