
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

  

 مقدمة
يسمح برنامج العمل والدراسة الخاص بمعهد الدوحة للدراسات 

العليا للطالب بالحصول على عمل مأجور في الوظائف اإلدارية 

والبحثية والتقنية، وفي مكتبة املعهد، وغيرها من الوظائف 

املتاحة داخل حرم املعهد، أو في بعض املؤسسات املرتبطة به. 

طوير ت وكذلكمالي للطالب ويساعد هذا البرنامج في تقديم دعم 

 مهاراتهم وخبراتهم املهنية.

يحق لجميع طالب برامج املاجيستير ممن لديهم مستوى أكاديمي 

جّيد االلتحاق ببرنامج العمل والدراسة، ولكن تعطى األولوية 

للحاصلين على منحة دراسية من املعهد وفي حاجة إلى مورد مالي 

ين للطالب غير الحاصلإضافي لتغطية نفقات معيشتهم، وكذلك 

 على منح ممن يظهرون حاجة مالية.

Introduction: 

 

The DI work-study program offers students 

access to administrative, research, technical, 

library or other paid jobs on campus or in 

some of the DI affiliated institutions. The 

program not only helps students financially 

but can develop career-related skills and 

experience. 

 

 

 

All degree-students who are in good 

academic standing are eligible to apply to the 

work-study program however priority is given 

to  students who are awarded DI scholarships 

and require extra funds to cover their living 

expenses such as sustenance and other 

costs, and to non-scholarship students who 

demonstrate financial need.  

 

 بيان السياسة

يمكن للطالب التسجيل في برنامج العمل والدراسة من خالل 

على الطلبات لجنة املنح توافق إدارة التسجيل وشؤون الطالب، و 

تعيين املتقدمين في الشواغر الدراسية واملساعدات املالية. ويتّم 

الوظيفية املتاحة ضمن حرم املعهد أو في إحدى املؤسسات 

 املرتبطة به قبل بداية الفصل الدراس ي.

Policy Statement:  

 

Students can apply to the work-study 

program through the Department of 

Enrollment and Student Affairs and 

applications are approved by the committee 

for scholarships and financial aid. Applicants 

will be matched to available job vacancies on 

campus or in one of the DI affiliated 

institutions before the beginning of the 

semester.  

 

 

 السياسات األكاديمية
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وعلى الطالب املقبولين في برنامج العمل والدراسة استيفاء 

 الشروط التالية في أي وقت خالل فترة العمل:

  التسجيل في الفصل الدراس ي الحالي بست ساعات

 عتمدة كحد أدنى.م

 .الحفاظ على مستوى أكاديمي جّيد طوال مدة العمل 

  أال يوضع تحت االختبار األكاديمي، أو يتلقى إنذاًرا من

 العميد، أو يخضع إلجراءات تأديبية.

  االلتزام بجميع املتطلبات واللوائح الوظيفية. وأي

مخالفة لها قد تؤدي إلى إنهاء عمل الطالب، وفصله من برنامج 

 عمل والدراسة.ال

  عدم العمل خارج معهد الدوحة للدراسات العليا في

 قطر.

 

عالوة على ذلك، يقوم برنامج العمل والدراسة على املبادئ 

 التالية:

  ساعة  15ال يتجاوز عمل الطالب خالل العام الدراس ي

في األسبوع لكل فصل دراس ي، بما في ذلك عطالت نهاية األسبوع. 

ي عدد ساعات عمل الطالب في العام وبهذا ال يتجاوز إجمال

 ساعة. 420الدراس ي 

  يمكن للطالب تنظيم ساعات العمل بأوقات مختلفة و

بموافقة مديريهم املباشرين في العمل. ويشمل ذلك تحويل 

الساعات املطلوبة إلى فصل الصيف أو عطلة نهاية األسبوع 

وغيرها. وعلى الطالب أن يضمن تنظيم أوقات العمل، بما ال 

يتعارض مع تقدمه األكاديمي، ويتحمل كامل مسؤولية الحفاظ 

 على مستواه األكاديمي الجّيد.

 " ساعة في العام الدراس ي" على  420ال ينطبق السقف

فترة الصيف الذي يستطيع الطالب فيه العمل ملدة تصل إلى 

ساعة في األسبوع. ويتطلب هذا موافقة من لجنة املنح  40معدل 

Students who are accepted into the work-

study program must meet the following 

conditions at any time during the work 

period: 

 To be enrolled in the current semester 

with a minimum of six (6) credit hours 

registered; 

 Maintain good academic standing 

throughout the duration of their 

employment; 

 Must not be placed, at any time, under 

academic probation, receive a Dean’s 

warning, and/or be subject to a 

disciplinary action; 

 Students must abide by all job 

requirements and regulations, any 

violation incurred may result in 

terminating the student’s employment 

and enrollment in the work-study 

program; 

 Should not be employed outside DI in 

Qatar. 

 

In addition the work-study program shall 

follow the guidelines below: 

 Any workload undertaken by the 

student, during the academic year, 

may not exceed an average of fifteen 

(15) hours per week, including 

weekends, per semester. As such the 

total number of hours of work for 

students per academic year should not 

exceed four hundred and twenty (420) 

hours; 

 Students can arrange their working 

hours in different schedules with 

approval of their line managers, this 

include shifting the required hours to 

the summer or working weekends, 

etc…. Students need to ensure that 

arranging work schedules does not 

interfere with their academic progress 

and they bare full responsibility for 

maintaining good academic standing.  

 The workload limit for the academic 

year (420 hours) does not apply for 

summer time where students can work 

up to an average of forty (40) hours 
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دات املالية، ويقتصر على الطالب الذين الدراسية واملساع

 يظهرون حاجة مالية شديدة.

  يمكن للطالب اختيار عدم العمل في األسبوعين

األخيرين من الفصل الدراس ي من أجل إعطاء األولوية للتحضير 

 لالمتحان.

  ،عند اختيار الوظائف، يجب أن تراعى، قدر اإلمكان

اديمي )عند خبرات الطالب ومهاراته، وكذلك تخصصه األك

 االقتضاء(.

 

  يمكن توزيع الطالب العاملين على مختلف اإلدارات

 داخل املعهد أو املؤسسات التابعة له. ومن الوظائف املحتملة:

o .مساعد بحث 

o .ممثل املعهد في استقطاب الطالب 

o .مرشد طالبي 

o .منظم ومنسق فعاليات 

o  مساعد مسؤول إداري )في األقسام اإلدارية

التسجيل وشؤون و  البشريةللمعهد كاملوارد 

 الطالب وغيرها(.

o .مؤلف ومحرر 

o .مترجم 

o .مساعد مكتبة 

o .مساعد فني في تكنولوجيا املعلومات 

  ،يمكن للطالب، وألسباب مبررة، طلب نقل الوظيفة

 وهذا يتطلب موافقة إدارة التسجيل وشؤون الطالب.

  يدفع راتب الطالب بناًء على نظام الساعات في نهاية كل

 قطرًيا  35شهر بحسب الوظيفة ومدتها، بمعدل  / أسبوع
ً

رياال

 للساعة.

 

per week. This requires approval from 

the scholarship and financial aid 

committee and is limited only for 

students who demonstrate extreme 

financial needs.     

 Students can choose not to work 

during the last two (2) weeks of the 

semester in order to prioritize their 

preparation for the examination 

period; 

 Whenever possible matching of 

students to jobs shall take into 

account the student’s experience, 

skills, and (where relevant) academic 

specializations ; 

 Students undertaking jobs may be 

assigned to different departments 

within DI or affiliated institutions. Job 

examples may include: 

o Research assistant; 

o Student outreach ambassador; 

o Student mentor; 

o Events organization and 

coordination; 

o Assistant administrative officer 

(in DI’s administrative 

departments such as HR; 

Enrollment and Student Affairs, 

etc…) 

o Copy writer and editor; 

o Translator; 

o Library assistant; 

o IT technical assistant. 

 

 Students can, for justified reasons, 

apply for a job transfer. The transfer 

needs to be approved by the 

Department of Enrollment and Student 

Affairs; 

 Students shall be paid by the hour at 

the end of each week/month, 

depending on the job and its duration, 

at the rate of 35 QAR per hour. 
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تقوم إدارة املوارد البشرية بالتعاون مع إدارة التسجيل وشؤون 

الطالب بإعداد قائمة بوظائف برنامج العمل والدراسة قبل بداية 

يتطلب هذا األمر إجراء استبيان عن و كل فصل دراس ي. 

التشاور الوثيق مع جميع احتياجات العمل داخل معهد الدوحة و 

أقسامه، وخاصة املجتمع األكاديمي، ووحدة إدارة الفعاليات، 

الدوحة. معجمواملركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، و   

 عن توزيع 
ً

يكون املدير املباشر في الوظيفة املعنية مسؤوال

املهمات والوظائف على الطالب العاملين. وهو يراقب أيًضا جدول 

لب، ويسجل أداءه املقبول وغير املقبول في تقرير عمل الطا

شهري، يرسله إلى إدارة التسجيل وشؤون الطالب. وُيفصل 

 .الطالب ذوو األداء غير املقبول من برنامج العمل والدراسة

 

The Department of Human Resources along 

with the Department of Enrollment and 

Student Affairs are expected to prepare a list 

of work-study jobs before the start of each 

semester. This requires prior survey of job 

needs within DI and close consultation with 

all functional units especially the academic 

community, the events management unit, the 

ACRPS, and the Doha Dictionary. 

 

The line-manager of the respective job is 

responsible for assigning tasks and functions 

to student. The line manager also monitors 

the student’s work schedule and 

performance, and reports with a 

satisfactory/unsatisfactory status every 

month to the Department of Enrollment and 

Student Affairs. Students with unsatisfactory 

performance will be withdrawn from the 

work-study program. 
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