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التوظيف الطالبي 

مركز الخدمات المهنية



حقوق و مسؤوليات طالب التوظيف

حقوق طالب التوظيف
.  أن تتم معاملته بطريقة عادلة و منصفة من قبل الجامعة و المشرف.

.  يحق لطالب التوظيف معرفة المهام الوظيفية الموكلة إليه من قبل المشرف وأية متطلبات
 أخرى للعمل.

 .  العلم بتقييم المشرف Yدائه الوظيفي عن طريق التواصل المباشر و التقييم الشهري.
.  معرفة اYسباب في حال ايقاف الطالب عن العمل. 

.  أن يتم اخطاره من قبل المشرف بإيقافه عن العمل قبل اسبوع من ذلك.

.  ترك العمل طوعيًا في الحرم الجامعي بشرط أن يقدم اخطاراً لمشرفه قبل اسبوع على اYقل 
من تاريخ المغادرة. 

.  طلب شهادة لمن يهمه اYمر من قسم التوظيف الطالبي بعد تخرجه توضح مجموع الساعات 
و فترة العمل. 

.  استخدام وظائف الحرم الجامعي كمرجع Yرباب العمل في المستقبل.

مسؤوليات طالب التوظيف
عند انضمام الطالب لبرنامج التوظيف الطالبي، يصبح الطالب جزءاً من مكان العمل،

حيث يتوقع المشرف من الطالب االلتزام بالتالي:

·  االلتزام بالحضور و االنصراف بما هو متفق عليه مسبقًا  مع المشرف.
·  العمل بإيجابية و روح الفريق الواحد.

·  اخطار المشرف بأي تغيير في الجدول المتفق عليه في حال تعارض أوقات العمل مع تسليم 
البحوث و المشاريع و االمتحانات.

·  تقع مسئولية ادخال ساعات العمل اليومية على الطالب و يقوم بإدخالها بشكل يومي من 
خالل نظام الخدمة الذاتية (بانر)

·  ال يحق للطالب العمل في أوقات محاضراته الدراسية. 
·  ابالغ المشرف في حال العمل في أكثر من قسم بالجامعة.

 ·  ابالغ المشرف في حال الوقوع في أي خطأ ناتج عن العمل.
·  االلتزام باللبس المحتشم. 

·  ابالغ قسم التوظيف الطالبي عن أي مشكلة أو سوء تفاهم في مكان العمل في حال
 لم يتم حلها. 

·  االلتزام باللوائح و السياسات المتبعة في جامعة قطر و احترام سرية المعلومات في
 مكان العمل.

الشروط و السياسات                                                                                                

١.  أن يكون الطالب مسجًال كطالب منتظم في جامعة قطر.

٢.  ال يشترط أن يكون الطالب مسجًال في مقررات دراسية للعمل في فصل الصيف.  
        

٣.  على الطالب ان يجتاز ٢٤ ساعة مكتسبة.

٤.   يجب ان ال يقل معدل الطالب التراكمي عن ٢٫٥ (ويستثنى من ذلك طلبة برنامج اللغة العربية لغير 
الناطقين بها).

٥.    أن يجتاز الطالب الورشة التدريبية الخاصة ببرنامج التوظيف الطالبي بنجاح .

٦.   يجب أن ال تزيد عدد ساعات عمل الطالب عن ٥ ساعات في اليوم الدراسي (اYحد – الخميس)، و ال تزيد عن 
٧ ساعات في أيام العطل االسبوعية واالجازات الرسمية و أن ال يزيد مجموع عدد ساعات عمل الطالب عن 

٢٠ ساعة في االسبوع الواحد.

٧.     في حال دعت الحاجة لعمل الطالب خالل العطل االسبوعية أو االجازات الرسمية، فيجب على المشرف 
تقديم المبررات لقسم التوظيف الطالبي من خالل النظام االلكتروني وتكون مرفقة بموافقة  (المدير او 

العميد او نائب رئيس الجامعة)

٨. ال يحق للطالب االستمرار في العمل ضمن برنامج التوظيف الطالبي بعد اتمامه عدد ٩٠٠ ساعة عمل  وسيتم 
احتساب ساعات العمل ا�ضافية كساعات عمل تطوعي معتمدة من قبل مركز التطوع والخدمة المجتمعية. 

٩.  ال يحق للطالب العمل Yكثر من ٥ ساعات عمل يوميًا خالل شهر رمضان المبارك حتى وإن تخلل ذلك 
اجازة فصل الصيف.

١٠.  يجب أن تتم الموافقة على جميع طلبات التوظيف و االتفاقيات بين اYقسام والطلبة عن طريق مركز 
الخدمات المهنية.

١١.  ال يحق للطالب العمل في أكثر من جهتي عمل 

١٢. يقدر راتب الطالب بـ ٣٥ ريال قطري على الساعة الواحدة في حال لم يتم ٢٠٠ ساعة عمل ،  و ٤٠ ريال قطري 
عند اتمامه ٢٠٠ ساعة. 

١٣. على الطلبة العاملين التقيد باللوائح و السياسات المتبعة في جامعة قطر و احترام سرية المعلومات 
في مكان العمل، و أي انتهاك لسرية المعلومات يعرض الطالب للمساءلة القانونية. 



٤  يجب على الطالب إختيار الفصل الحالي ثم الضغط على (  submit ) كما هو موضح  أدناه .

٥.  يجب على الطالب إختيار المهارات الخاصة به من القائمة الموضحة أدناه ، ومن ثم الضغط على
. ( submit  )

للتسجيل ، يرجى اتباع الخطوات التالية:

١.  الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية (بانر) من خالل الرابط التالي:  mybanner.qu.edu.qa، ثم إدخال اسم 
المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. 

٢.  يمكن العثور على (خدمة التوظيف الطالبي) من خالل نظام الخدمة الذاتية (بانر)  تحت عالمة التبويب 
(خدمات الطالب). 

٣.  للتسجيل في (برنامج التوظيف الطالبي) ، يجب على الطالب االطالع على شروط وقوانين  البرنامج  
والتقيد بها. ومن ثم التقدم بطلب التوظيف ( Apply for Employment) كما هو موضح أدناه.



6. The student will have the option to select certain department to apply for, then 
student needs to agree on student employment policies and proceudres.

Contact Info:
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Tel:  +974 44033883

Fax: +974 44033878

Website: www.qu.edu.qa/csc
Email: student.employment@qu.edu.qa  

Instagram: QUCSC
Twitter: QUCSC

٦. يمكن للطالب اختيار القسم/ ا�دارة/ الكلية التي يرغب بالتقدم بطلب التوظيف فيها من القائمة 
الموضحة أدناه ومن ثم الموافقة على سياسات واجراءات برنامج التوظيف الطالبي.

للتواصل:
مبنى النشاط الطالبي للبنين - مكتب ١٠٣

مجمع المطاعم للبنات - مكتب ١٣٤

هاتف :      ٤٤٠٣٣٨٨٣ ٩٧٤+
فاكس :  ٤٤٠٣٣٨٧٨ ٩٧٤+

      www.qu.edu.qa/csc : الموقع االلكتروني
student.employment@qu.edu.qa : البريد االلكتروني

QUCSC : انستغرام
QUCSC : تويتر


