المجلس التمثيلي الطالبي
مكافأت مالية للطلبة
رؤية قطر الوطنية :٢٠٣٠
"تحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة ،تتحقق هذه الرؤية بسواعد أبناء دولة قطر.

مقدمة :
إنطالقا ً من دور ورؤية المجلس التمثيلي الطالبي الداعم لمشاكل الطلبة وسعيا ً من أعضاء المجلس لحل
جميع المشاكل التي تواجه الطلبة في الجانب األكاديمي والخدمات الطالبية داخل الحرم الجامعي.وحرصا
منا على تهيئة المناخ الدراسي المناسب للطلبة وتذليل العقبات التي قد تعيق مسارهم الدراسي.ألن الطلبة هم
عماد المستقبل والجيل الصاعد الذي تقوم عليه اآلمال في سبيل نهضة بلدنا الحبيب.

الموضوع:
إن مطالب الحياة الجامعية اصبحت اكثر من اي وقت مضى  ،وإيمانا منا أن شباب قطر هم دعامة المجتمع
وسالحهم هو العلم  ،لذا نطالب بصرف مكافآت مالية تشجيعية للطلبة في جامعة قطر .لما سيعود عليهم
بالنفع ويشجع الكثير على اإلستمرار في التميز والتقدم نحو االفضل  ،كون طلبة الجامعة يعدون مستقبل هذا
الوطن.
وجدير بالذكر أن هذا القرار له مردود ايجابي كبير سينعكس على الطلبة المتضررين من آثر الجمع بين
الدراسة في الجامعة والوظيفة فبهذه المكافأة التشجيعية ،يستطيع الطالب ان يستغني عن العمل الخارجي
ويلتزم بدراسته مما يساعد في زيادة تحصيله الدراسي وهذا ما يتمناه الجميع.
الننكر إن صرف المكافآت بحاجة أن يخضع لبحث مطول من قبل الجهة المعنبية ،بجانب مايتطلبه
الموضوع للنظر واإلستشارة بين اإلدارات المعنية االخرى ،قبل إقرار قرار الصرف وتوافر الميزانية
المخصصة وما يستتبع ذلك من حصر المستحقين لها.
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أنواع المكافأت :
* المكافأة التشجيعية  :مكافأة التخصص النادر ـ ومكافأة التفوق :
يمنح الطالب مكافأة تشجيعية في إحدى الحالتين اآلتيتين:
أ-ـ اختيار تخصص نادر ،وتسمى مكافأة التخصص النادر.
ب-ـ التفوق وتسمى مكافأة التفوق.
وتصرف المكافأة بنوعيها بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة .
 -١مكافأة التخصص النادر :
من باب السعي من أجل التكامل مع سوق العمل المحلي لتكمل له النقص والشواغر في الوظائف التي
تحتاج اليها الدولة وال تحظى بقبول لدى الكثير من ابنائنا  ،فإن من حق هذه المكافأة أن تسعى الى تشجيع
الشباب لالنخراط في التخصصات النادرة مثل تخصص "الصيدلة" أو أن يتم تحديد التخصصات النادرة
سنويا وفق احتياجات سوق العمل .
التخصص النادر :هو التخصص الذي يتسم بالندرة من حيث قلة إقبال الطلبة على التسجيل فيه رغم
حاجة سوق العمل الى خريجيه وتصرف هذه المكافأة للطالب القطريين و أبناء القطريات .وتحدد
التخصصات النادرة من قبل حاجة سوق العمل أو في حالة ضعف إقبال الطلبة على تخصص معين .
شروط الحصول عليها :
.1
.2
.3

أن يكون الطالب  /الطالبة قطري الجنسية .
أن يكون التخصص المختار  ،هو من التخصصات التي التحظى بكثير من اإلقبال من قبل
طلبة الجامعة المحليين.
يتم تحديد هذه التخصصات بعد االتفاق على الحاجه الماسه له من قبل سوق العمل المحلي.

 -٢مكافأة التفوق :
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تصرف لجميع الطلبة المتفوقين المنتظمين والمسجلين بمختلف كليات الجامعة .الحاصلين على تقدير
امتياز لفصلين دراسيين خالل السنة الواحدة .
شروط الحصول عليها :
.2
.3

أن ال يقل المعدل الفصلي للطالب على  3.50أو ما يعادلها من نسبة مئوية .
أن ال يقل أو يزيد عدد الوحدات الدراسية "العبء الدراسي" ،في الفصل الدراسي عن
العبء االعتيادي المعتاد " ١٨ساعة"  ٩" ،ساعات" .

حاالت وقف صرف المكافأة :








حدوث تغيير على دراسة الطالب "في حالة مكافأة التخصص النادر" .
وقف القيد .
االنسحاب الكلي من المقررات .
الفصل ألي سبب .
سحب األوراق .
صدور قرار تأديبي بحق الطالب  /الطالبة .
التخرج .

 أن ال تزيد مرات الصرف عن مدة الدراسة االعتيادية .

* مالحظة  :يجوز الجمع بين مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق متى ما توافرت أسباب صرفها.
مع تحيات :
أعضاء المجلس التمثيلي الطالبي .
جامعة قطر .
ربيع . ٢٠١٤
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