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 �لية اآلداب والعلوم

 سياسة وإجراءات ال��قية

 :الغرض من سياسة ال��قية ب�لية اآلداب والعلوم

ترقية أعضاء هيئة التدريس الذين يثبتون جدارة متم��ة �� التدريس، والبحث، واإلدارة، وا�خدمات والقيادة ��  .1

 األ�شطة ا�جامعية واملهنية للمجتمع؛ 

 ال��قية �جامعة قطر.  إرشاداتمع  بما يتوافقوإجراءات ال��قية ل�لية اآلداب والعلوم،  إرشاداتتقديم  .2

 تقييم املر�ح�ن لل��قية: 

 لل��قية إ�� الدرجة األ�اديمية األع�� ع�� أساس األداء �� املجاالت التالية:  املتأهليتم تقييم املر�ح 

 التدريس .1

  البحث العل�ي .2

 . خدمةا� .3

 أستاذ مشارك: رتبةمتطلبات ال��قية إ�� 

 �شر والعلمية  ا�جهودقدرته ع�� املشاركة ��  يثبتأستاذ مشارك يجب أن  رتبةعضو هيئة التدريس الراغب �� ال��قية إ�� 

 . البحوث

 : أستاذ مشارك رتبة املطلوب لطلب ال��قية إ�� األد�ىا�حد 

ما ال يقل عن خمس نة ع�� األقل �� جامعة قطر، و عضو منتظم �� هيئة التدريس، وق�ىى س املر�ح يجب أن ي�ون  .1

 ا�حالية. األ�اديمية  درجتهسنوات �� 

مةيجب ع�� املر�ح تقديم ما ال يقل عن أر�ع منشورات  .2
ّ
رسالة من  مستلة ع�� أن ال ت�ون (غ�� محررة)  محك

 به، للنظر ف��ا لل��قية والتقييم ا�خار��.  املاجست�� أو الدكتوراه ا�خاصة

 يجب ع�� املر�ح ضمان استيفاء الشروط التالية:  .3

ب من كتو/أو فصول  محكمة ، كتب علميةعلمية مرموقة دور�اتاملحكمة ��  االبحاث فقط املنشورات�شمل  .أ 

0F)؛إذا �ان ينطبق ع�� التخصص( أخرى  ، و/أو أعمال إبداعيةمحكمة

i 

 ؛ بالفعل اثن�ن ع�� األقل من األر�ع منشورات املقدمة قد تم �شرها ي�ون يجب أن  .ب 

األسا�ىي للمؤلف (املر�ح  االنتساب جهة  اثن�ن ع�� األقل من املنشورات أن جامعة قطر �� يب�نيجب أن   .ج 

 لل��قية)؛ 

 الثن�ن ع�� األقل من املنشورات املقدمة لل��قية؛  أو املؤلف الرئي�ىياملؤلف الوحيد  هو يجب أن ي�ون املر�ح .د 

عادة يتحمل و هو  �� العمل، الك��ى املساهمة وله  البحث يقودُ�عرف ع�� أنه ال�خص الذي  املؤلف الرئي�ىي .ه 

 ع�� أنه:  املؤلف الرئي�ىيوتحدد �لية اآلداب والعلوم حتوى الدراسة. املسؤولية الشاملة عن م

  املدرج اسمه املؤلف 
ً
 أو ؛أوال

  عضو هيئة التدريس 
ً
 ، من حملة الدكتوراه)؛(أو مساعدي البحوثمن �عد الطالب  املدرج اسمه أوال

 التخصصات أو �عض الدور�ات  ة�� حال( آخر اسم مكتوب �� قائمة املؤلف�ن( . 
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 "املش��كة تقديم "نموذج املساهمة �� البحوثاملؤلف�ن ، يجب ع�� املر�ح �عدد �� جميع حاالت  .و 

)http://www.qu.edu.qa/offices/vpcao/faculty_promotion.php (موقع 
ً
من املر�ح وجميع املؤلف�ن  ا

 جميع املؤلف�ن.  تفوق أن �سبة مساهمته يو�ح ع�� أن املشارك�ن �� البحث 

يجب أن ي�ون اثن�ن ع�� اآلداب ، العلوم اإل�سانية، والعلوم االجتماعية،  تخصصاتبالنسبة للمر�ح�ن من  .ز 

املؤلف ؛ و�جب أن ي�ون املر�ح املؤلف الوحيد أو دور�ات��  األقل من املنشورات املقدمة مقاالت منشورة

 ع�� األقل.م��ا لواحد  الرئي�ىي

حد أق�ىى اثن�ن من كيجوز للمر�ح�ن من تخصصات اآلداب ، العلوم اإل�سانية والعلوم االجتماعية تقديم  .ح 

 ، لت�ون بمثابة جزء من املنشورات املطلو�ة. محكمةكتب  من أو فصول املحكمة الكتب 

ممراجعة كحد أق�ىى مقال مر�ح�ن من تخصصات العلوم تقديم ليجوز ل .ط 
ّ
مكتاب  أو ، واحد محك

ّ
أو فصل  محك

م كتاب من
ّ
 من تال يح ع�� أن، محك

ً
    . للمؤلف الرئي�ىي يةبحثالورقة السب بدال

1F؛ا�جودةيجب ع�� املر�ح ضمان استيفاء املنشورات املقدمة ملعاي��  .4

ii 

 االلزامي حاصلة ع�� الرقم الدو�� املعياري و  ت�ون محكمةكتب مقدمة يجب أن  منعلمية أو فصول أي كتب  .أ 

 �ي تؤخذ �� االعتبار؛  ISBNللكتب 

 ؛ عامل التأث��مو   النشر  تصنيف وسيلة/دور�ةيتم تقييم جودة املنشورات املقدمة ع�� أساس  .ب 

عند النظر ��  لن تؤخذ �� االعتبار قرار التحكيم صدور قبل قبول  ال�ي تتقا�ىى رسوم دور�اتاملنشورات �� ال .ج 

 طلبات ال��قية؛ 

كتب أو المن الكتب أو فصول و ، الدور�اتمن األدلة عن جودة ممكن يجب ع�� املر�ح تقديم أك�� قدر  .د 

  األعمال اإلبداعية؛ 

 .  لغرض ال��قية تحتسباملؤتمرات والعروض التقديمية ال وقائع  االبحاث املنشورة �� .ه 

التوقعات" خالل ف��ة ال��قية أو ع�� األقل خالل السنة  حقققل عن "ير�ح يجب أال للم خدمةا�تدريس و التقييم  .5

 السابقة مباشرة من تقديم طلبه. 

 االهتمام و االصرار لضمان��  من املر�ح�ن االستمرار  و يتوقع العامة، ى من املعاي�� واإلرشاداتا�حد األد� فقط ما سبق يمثل

 . معروفة وذات سمعة دولية�� وسائل �شر  �شر أبحا��م

 أستاذ: رتبةمتطلبات ال��قية إ�� 

يثبت ي�ون قد نال سمعة مرموقة ل�ونه باحث عل�ي و أن أستاذ يجب أن  رتبةعضو هيئة التدريس الراغب �� ال��قية إ�� 

 �� مجال تخصصه. قدراته 

 : أستاذاملطلوب لطلب ال��قية إ��  األد�ىا�حد 

وما ال يقل عن خمس وق�ىى سنة ع�� األقل �� جامعة قطر، ، عضو منتظم �� هيئة التدريس املر�ح يجب أن ي�ون  .1

 ؛ةسنوات �� درجته األ�اديمية ا�حالي

 رسالةمن  مستلةع�� أن ال ت�ون (غ�� محررة)  محكمةيجب ع�� املر�ح تقديم ما ال يقل عن ستة منشورات  .2

 ية والتقييم ا�خار��. املاجست�� أو الدكتوراه ا�خاصة به، أو مستخدمة �� ترقية سابقة للنظر ف��ا لل��ق

 يجب ع�� املر�ح ضمان استيفاء الشروط التالية:  .3

http://www.qu.edu.qa/offices/vpcao/faculty_promotion.php


 ال��قية ب�لية اآلداب والعلوم |                                                                                               إرشادات

 4 | صفحة                                               2015ف��اير  24إرشادات ال��قية األ�اديمية ب�لية اآلداب والعلوم_ الن�خة ال��ائية_ 

و/أو فصول من كتب محكمة علمية مرموقة، كتب علمية  دور�اتاملحكمة ��  االبحاث�شمل املنشورات فقط  .أ 

 ؛)إذا �ان ينطبق ع�� التخصصأعمال إبداعية أخرى (و/أو  مراجعة محكمةمقاالت ، محكمة 

قد  ة؛ و�جب أال ت�ون املنشورات املقدمبالفعل ع�� األقل من املواد املقدمة قد تم �شرها يجب أن ي�ون أر�ع .ب 

 تم استخدامها �� ترقية سابقة؛ 

 األسا�ىي للمؤلف؛  االنتساب جهة اثن�ن ع�� األقل من املنشورات أن جامعة قطر �� يب�نيجب أن  .ج 

 ع�� األقل من املنشورات املقدمة لل��قية؛  ألر�ع املؤلف الرئي�ىياملؤلف الوحيد أو هو يجب أن ي�ون املر�ح  .د 

البحث وله املساهمة الك��ى �� العمل، و هو عادة يتحمل  يقوداملؤلف الرئي�ىي ُ�عرف ع�� أنه ال�خص الذي  . ه

 املسؤولية الشاملة عن محتوى الدراسة. وتحدد �لية اآلداب والعلوم املؤلف الرئي�ىي ع�� أنه: 

  املؤلف 
ً
 ؛ املدرج اسمه أوال

  عضو هيئة التدريس 
ً
 من �عد الطالب (أو مساعدي البحوث، من حملة الدكتوراه)؛املدرج اسمه أوال

 التخصصات) أو �عض الدور�ات  ة(�� حال آخر اسم مكتوب �� قائمة املؤلف�ن . 

" املش��كة، يجب ع�� املر�ح تقديم "نموذج املساهمة �� البحوث �عدد املؤلف�ن �� جميع حاالت  .و 

)http://www.qu.edu.qa/offices/vpcao/faculty_promotion.phpموقع ( 
ً
من املر�ح وجميع املؤلف�ن  ا

 . أن �سبة مساهمته تفوق جميع املؤلف�نيو�ح ع�� أن املشارك�ن �� البحث 

ع��  ة�ون ثالثت، العلوم اإل�سانية، والعلوم االجتماعية، يجب أن اآلداب تخصصات بالنسبة للمر�ح�ن من  .ز 

املؤلف ؛ و�جب أن ي�ون املر�ح املؤلف الوحيد أو دور�ات��  األقل من املنشورات املقدمة مقاالت منشورة

    ع�� األقل.م��ا الثن�ن  الرئي�ىي

كتب  ةحد أق�ىى ثالثكيجوز للمر�ح�ن من تخصصات اآلداب ، العلوم اإل�سانية والعلوم االجتماعية تقديم  .ح 

مةكتب  من  أو فصول محكمة 
َّ
 ، لت�ون بمثابة جزء من املنشورات املطلو�ة. ُمحك

، أو محكم  كتاب أو واحد  محكممراجعة  كحد أق�ىى مقاليجوز للمر�ح�ن من تخصصات العلوم تقديم  .ط 

م كتابمن فصل 
ّ
 من ت، ع�� أن ال يحُمحك

ً
 .    للمؤلف الرئي�ىي البحثية االوراقسب بدال

 iiيجب ع�� املر�ح ضمان استيفاء املنشورات املقدمة ملعاي�� ا�جودة؛ .4

لناشر�ن أ�اديمي�ن من ذوي السمعة حيث  محكمة دور�اتاملقدمة منشورة ��  االبحاثيجب أن ت�ون جميع  .أ 

 عامل التأث�� ل�حكم ع�� ا�جودة؛ مسيستخدم تصنيف ا�جودة و 

االلزامي  املعياري الرقم الدو��  حاصلة ع��و  محكمة�ون تكتب مقدمة يجب أن من علمية أو فصول  أي كتب .ب 

 �ي تؤخذ �� االعتبار؛  ISBN للكتب

 األدلة عن جودة املنشورات؛    يجب ع�� املر�ح تقديم أك�� قدر ممكن من .ج 

عند النظر ��  لن تؤخذ �� االعتبار قرار التحكيم صدور ال�ي تتقا�ىى رسوم قبول قبل  الدور�اتاملنشورات ��  .د 

 طلبات ال��قية؛ 

كتب أو المن ، و الكتب أو فصول الدور�اتيجب ع�� املر�ح تقديم أك�� قدر ممكن من األدلة عن جودة  .ه 

 األعمال اإلبداعية؛  

 ال��قية.   لغرض تحتسباملؤتمرات والعروض التقديمية ال وقائع  االبحاث املنشورة �� .و 

http://www.qu.edu.qa/offices/vpcao/faculty_promotion.php
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التوقعات" خالل ف��ة ال��قية أو ع�� األقل خالل السنة  حققعن " يقلر�ح يجب أال للمخدمة ا�تدريس و التقييم  .5

 السابقة مباشرة من تقديم طلبه. 

و يتوقع من املر�ح�ن االستمرار  �� االهتمام و االصرار لضمان  العامة، واإلرشاداتى من املعاي�� ما سبق يمثل فقط ا�حد األد�

 �شر أبحا��م �� وسائل �شر معروفة وذات سمعة دولية. 

 

 إجراءات ال��قية األ�اديمية:

 �� ا�خ��ة ال�افية إلجراء تقييم ميجب أن �شمل عملية ال��قية ع
ُ
دمج مجموعة كن من َم تخصص ملساهمة املر�ح و�جب أن ت

 ازن. لذلك: من التصورات لتحقيق حكم متو 

يقوم �ل قسم من أقسام �لية اآلداب والعلوم بتشكيل �جنة ترقية تت�ون من ثالثة أعضاء �� درجة أ�اديمية أع��  .1

 املر�ح؛ درجة من 

�� ��قية ال، يجوز أن �عمل �جنة الدرجات العليا �� �اف من أعضاء هيئة التدريس عددإذا لم يكن لدى القسم  .2

 �لية؛ للقسم باإلضافة إ�� دورها ك�جنة للال�لية ك�جنة 

قعات األساسية ل�جامعة القسم �� تقييم ملف ترقية املر�ح بناء ع�� التو �� ��قية الاملهمة الرئيسية ل�جنة  .3

 / املتطلبات املحددة �� سياسة ال��قية ل�لية اآلداب والعلوم؛  واإلرشادات

ع��  بال��ك�� ، يقوم رئيس القسم بتقييم طلب املر�ح ا��االقسم مهم��ا وإصدار توصي�� ��قية البمجرد إ��اء �جنة  .4

قييم مساهمات التدريس، والبحث خدمة. يجب أن �شمل توصية رئيس القسم ع�� تا�االبحاث و جودة التدريس، 

اجتماع ملحاولة حل  القسم ورئيس القسم، يجب عقد�� ��قية الب�ن �جنة  �عارضخدمة للمر�ح. إذا حدث ا�و 

 ؛ االختالف �� الرأي

أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ. تقوم ع�� األقل من ال�لية تت�ون من ثالثة  �� يقوم العميد بتشكيل �جنة ترقية .5

ال��قية  سياسات وإرشاداتالطلبات مع  ع حاالت ال��قية لضمان العدالة و توافقال�لية بتقييم جمي �� ��قيةال�جنة 

  ��ا إ�� العميد؛ اوإصدار توصي

ات التدريس، والبحث بما �� ذلك تقييم مساهم األ�اديمية للشؤون ا�جامعة رئيس نائبيصدر العميد توصيته إ��  .6

 ح؛ للمر� خدمةا�و 

  . الرأي االختالف ��ال�لية، يجتمع العميد مع ال�جنة ملحاولة حل  �� ��قيةالب�ن عميد ال�لية و�جنة  �عارضإذا حدث  .7
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 التقييم:  إرشادات

 : �ستخدم ا�جوانب التالية �� تقييم جودة التدريس لل��قية: التدريس .أ 

 املعاي��
 التقييم

 أستاذ أستاذ مشارك

 تقييم الطالب؟؟

 التقييم السنوي 

يجب أن ي�ون املعدل العام لتقييم املر�ح 

أعضاء هيئة التدريس خالل ف��ة  تقييم ضمن

 "تجاوز أو  قد "حقق التوقعات"ال��قية 

 . التوقعات"

يجب أن ي�ون املعدل العام لتقييم املر�ح 

تقييم أعضاء هيئة التدريس خالل ف��ة  ضمن

قد "حقق التوقعات" أو "تجاوز ال��قية 

 . التوقعات"

 تقييمات الطالب

 تقييم األقران

��  70بمعدل  درجةإحراز  من املر�ح يتوقع

تقييم الطالب خالل ف��ة ال��قية وع�� األقل 

 �� تقييم األقران 4من  2

��  70بمعدل إحراز درجة املر�ح  من يتوقع

تقييم الطالب خالل ف��ة ال��قية وع�� األقل 

 �� تقييم األقران 4من  3

  ملف املقرر 

، توصيف املقرر  :املقرر  ملف �شمليجب أن 

ال��بو�ة وأدوات التقييم التعلم،  مخرجات

عينة و عينة  من أعمال الطلبة، و ، املختلفة 

 من أعمال 
ّ

��خ من االمتحانات، و ، حاملر�

املستخدمة �� املقرر ، وفلسفة  واملشاريع

 التدريس 
ّ
.  يجب ع�� املر�ح رو�حيفة التفك

 ملف املقرر تقديم ما ال يقل عن اثن�ن من 

 حيث(املستوى األد�ى واملستوى األع�� 

 ). ينطبق

، �شمل ملف املقرر: توصيف املقرر يجب أن 

ال��بو�ة لتعلم، وأدوات التقييم امخرجات 

عينة و عينة  من أعمال الطلبة، و ، املختلفة 

 من أعمال 
ّ

��خ من االمتحانات، و ، ح املر�

ر ، وفلسفة املستخدمة �� املقر واملشاريع 

 التدريس 
ّ
.  يجب ع�� املر�ح رو�حيفة التفك

ملفات من  ةثالثتقديم ما ال يقل عن 

 (املستوى األد�ى واملستوى األع�� املقررات

 ).ينطبق هنا ومستوى الدراسات العليا

 التنوع �� التدريس

 قد قام بتدريس يجب أن ي�ون املر�ح

مستو�ات �عليم مختلفة للمقررات ، بما �� 

ذلك املستوى األد�ى واملستوى األع�� إن 

 وجد. 

املر�ح قد قام بتدريس يجب أن ي�ون 

مستو�ات �عليم مختلفة للمقررات ، بما �� 

ذلك املستوى األد�ى واملستوى األع�� إن 

 وجد. 

تصنيف للمر�ح�ن.  ا�جهد البح�يأث�� �� تقييم جودة عامل التم: �ستخدم جوانب تصنيف منافذ النشر و ا�جهد البح�ي .ب 

�� املجال، والتحكيم  ا�جيدةمثل السمعة مستو�ات مختلفة بناء ع�� معاي�� متعددة  �� يضعهامنافذ النشر يجب أن 

واملقاالت/ كتب، من  عامل التأث��. التصنيف النس�ي لنوع املنشورات (ع�� سبيل املثال، الكتب، وفصول مالدقيق و/أو 

 ) األع�� البحثية األوراق
ً
�� املجال األ�ادي�ي يجب أن يتم عن طر�ق الوحدات األ�اديمية داخل القسم. يجب أن  تصنيفا

 �� القسم التخصصتضع األقسام األ�اديمية قائمة باملنشورات ذات السمعة �� مجال 
ً
هذه  مثل �جودة وتصنيفها داخليا

 القائمة وتصنيف ا�جودة النس�ي. ب إعالم أعضاء هيئة التدريستقديم طلبات ال��قية. يجب املنشورات قبل املوعد ال��ائي ل
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 للتقييم املوحد للمنشورات حسب الفئة* مق��حةطر�قة 

 �شاط البحث

 املستوى األع��

(ع�� أساس جودة ودقة التحكيم 

 )االختصاصاملعروف �� 

 التصنيف*

 املستوى الثا�ي

(ع�� أساس جودة ودقة 

التحكيم املعروف �� 

 )االختصاص

 التصنيف*

 املنشورات

مفهرسة مع  دور�ةورقة علمية �� 

دولية من  دور�ةعامل تأث�� أو م

 املستوى األع�� �� املجال 

 محكمة دور�ةورقة علمية ��  

 عامل تأث��. موجود بدون 

 

 أهممن قبل  محكمكتاب 

 الناشر�ن 

  محكمكتاب  

تم  محكمةورقة علمية �املة 

مؤتمر دو�� وقائع �� �شرها 

  متخصص. 

تم  محكمةورقة علمية �املة  

 مؤتمر إقلي�ي. وقائع �� �شرها 

 

من قبل  محكمكتاب من فصل 

 الناشر�ن.  أهم

 محكم تم �شرهكتاب فصل من  

 مؤتمر إقلي�ي. وقائع �� 

 

 أهممحرر من قبل و  محكمكتاب 

 الناشر�ن �� املجال. 

  كتاب محرر.  

من قبل  محكمكتاب من فصل 

 الناشر�ن �� املجال.  أهم

  .تحكيمهتم كتاب من فصل  

دولية  �شر  �� وسيلة محكممنشور 

 التخصص. مع��ف ��ا �� 

 �شر  �� وسيلة محكممنشور  

 التخصص  إقليمية مع��ف ��ا �� 

 

، ولكن يجب املوافقة عليه قبل التقييم واستخدامه للتخصصترتيب التصنيف �� �ل مستوى هو محدد طبًقا *التصنيف: 

�� �ل فئة، يجب املوافقة ع�� قائمة تضم دور النشر �� املجال بناء ع�� �جميع أعضاء هيئة التدريس �� الوحدة األ�اديمية. 

  وسمعة الناشر. االقتباسات عامل التأث��، مجيدة، سمعة ذو ثالث ، مثل التصنيف وفًقا لطرف مقاييس ا�جودة

 : ا�خدمةمساهمات  .ج 

 بناء ع�� ما ي��:  ايتم تقييمه

 إنجازات ا�خدمة املوثقة .1

 أهمية وتأث�� األ�شطة  .2

 .لعضو هيئة التدريس العامةالفاعلية، الزمالة، التأث�� واالستباقية  .3

 أل�شطة ا�خدمة �� واحد ع�� األقل من فئات التقييم الثالثة:  النتيجة اإلجمالية�� 

 خدمة ا�جامعة،  .1

 ،والتخصصخدمة املهنة  .2

 خدمة املجتمع ع�� نطاق أك��.  .3
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 ا�خدمة لغرض التوضيح فقط: من عينة 

 خدمة ا�جامعة:  )أ (

 من أعضاء هيئة التدريس املساهمة �� كفاءة وفاعلية ا�جامعة: يتوقع

 �� مختلف �جان القسم/ ال�لية/ ا�جامعة ؛  والبناءةاملشاركة الفعالة  .أ 

 وجهود التحس�ن املستمر؛  ال��نامجوتقدير  تقييماملساهمة الفعالة ��  .ب 

 ملعا�جة القضايا ال�ي تواجه ا�جامعة أو املجتمع؛  عملجهود أو املساهمة كعضو �� فر�ق قيادة ا� .ج 

 -، واملشاركة �� �جان الطالبالصفيةاملشاركة �� دعم األ�شطة الطالبية غ�� املساهمة �� رعاية الطالب من خالل  .د 

 للمنظمات الطالبية (...) كمرشدأعضاء هيئة التدريس، أو العمل 

 : مع ا�جمعيات املهنية �� أحد مجاالت ا�خ��ةاملهنة خدمة  )ب (

 �� خدمة املنظمات وا�جمعيات املهنية ا�خارجية املساهمة بالوقت وا�خ��ة .أ 

 ؛ ممثل منظمة اعتمادأو ، عضو تحكيم مسابقة ، ��امجلل محكم خار��كاملشاركة �� الز�ارات املهنية ا�خارجية  .ب 

 ؛ أو لدور�ة مهنية كمحرر العمل  .ج 

 مهنية (...) دور�ات االنتساب كعضو �� هيئة تحر�ر .د 

  املجتمع: خدمة  )ج (

 :  غ�� مدفوعة األجرالتطوعية و األ�شطة من أعضاء هيئة التدريس املشاركة الفعالة �� يتوقع 

 املسا�� التعاونية مع املدارس، والهيئات ا�ح�ومية، و/أو الصناعة؛ .أ 

 أو للعامة؛  ا�ح�وميقطاع الت التدر�بية القص��ة للصناعة، ورش العمل، والدورا، تقديم العروض  .ب 

 تقييم ال��امج أو السياسات للهيئات ا�خارجية؛ .ج 

 مجلس (...)�� العمل كعضو  .د 

 حقوق ومسؤوليات املر�ح: 

و�جب عليه تخطيط سياسات وممارسات ال��قية بالقسم، وال�لية وا�جامعة. وق ومسؤوليات لفهم جميع معاي��، للمر�ح حق

 التنمية واأل�شطة األ�اديمية ا�خاصة به مع األخذ �� االعتبار املعلومات التالية: 

، وق�ىى سنة واحدة ع�� األقل �� من أعضاء هيئة التدريس لطلب ال��قية، يجب ع�� املر�ح أن ي�ون عضو منتظم .1

 جامعة قطر؛ 

 يجوز للمر�ح التقدم بطلب ال��قية وفًقا ل�جدول التا��: .2

لطلب ال��قية إ�� درجة أستاذ مشارك، يجب أن ي�ون املر�ح قد ق�ىى ما ال يقل عن خمس سنوات �� درجة أستاذ  . أ

 مساعد؛ 

 أن ي�ون املر�ح قد ق�ىى ما ال يقل عن خمس سنوات �� درجة أستاذ مشارك؛ لطلب ال��قية إ�� درجة أستاذ، يجب  . ب

من قبل رئيس ا�جامعة، بناء ع�� توصية من الزم�ي املذ�ور أعاله يمكن منح استثناءات ملتطلبات ا�حد األد�ى با�جدول  .3

 األ�اديمية؛  للشؤون ا�جامعة رئيس نائب
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تل�ي متطلبات ا�حد ال�ي وا�خدمة  البح�ي ا�جهدلتدريس، ا �جلالبدء �� عملية ال��قية، يجب ع�� املر�ح تجميع قبل  .4

 أعاله؛  األد�ى ع�� النحو املب�ن

 من أجل ت��ير ال��قية؛  نه يوجد مستندات �افية لتوثيق هذا ال�جليجب ع�� املر�ح ضمان أ .5

 �� مجال تخصصه؛ عل�ي كباحث  سمعته�� درجة أستاذ يجب أن يثبت �� ال��قية إعضو هيئة التدريس الذي يرغب  .6

�جامعة وتنظيم املواد الداعمة ا�خاصة به �� ملف ال��قية. املعتمدة �� ا يجب ع�� املر�ح استخدام نماذج طلبات ال��قية  .7

 �عت�� امللف املقدم أساسيقدم هذا امللف إ�� رئيس القسم للمراجعة. 
ً
لقرار ال��قية، بالتا��، من مسؤولية املر�ح تنظيم  ا

مما يو�ح بطر�قة ، ا�حالية �لية اآلداب والعلوم مع إرشادات و بما يتوافق� عن سياسة ا�جامعة، املواد بطر�قة �ع�ّ 

  مر�ح. لل الوضع ا�حا�� منظمة

يمكن أن يضيف املر�ح منشورات �عد التقديم. ع�� سبيل املثال،  أن يوافق املر�ح ع�� أية مواد تضاف إ�� ملفهيجب  .8

؛ مع ذلك، ال يمكن ألي عضو من املجتمع ا�جام�� إضافة خطابات أو اتاملنشور  �ش�� إ�� قبول  دور�اتمن أو خطابات 

 . استثناءات هذه القيود �� ما ي��: ون موافقتهإ�� ملف املر�ح بد وثائق أخرى 

 ، و املحكم�نمن  التماسهاال�ي تم خطابات ا� .أ 

 ، التحكيمتوصيات خطية (مو�حة أدناه) ل�ل هيئة من هيئات  .ب 

) إ�� امللف لضمان التحكيممن املر�ح (وطعن من أفراد أو �جان  خطاب تظلمباإلضافة إ�� ذلك، يمكن إضافة أي  .ج 

 املتخذة. لإلجراءاتوجود �جل �امل 

 . رجي�نللمحكم�ن ا�خا�حب طلبه قبل تقديمه يحق للمر�ح  .9

 مسؤوليات األقسام:

الدرجات العليا  ��تدريس أعضاء هيئة  تضمأن  ع�� ،قسم داخل �لية اآلداب والعلوم �شكيل �جنة ترقية �ل يجب ع�� .1

 ، تقوم �جنة ال��قية ع�� مستوى ال�لية بدور �جنة القسم. العدد ال�اف�عي��م رئيس القسم. إذا لم يكن لدى القسم 

تقوم ال�جنة بتقييم �ل ملف من امللفات بناء ع�� التوقعات األساسية ل�جامعة وأي معاي�� إضافية محددة من �لية اآلداب  .2

 والعلوم. 

 القسم خطًيا إ�� رئيس القسم. �� ��قية اليتم إبالغ نتائج �جنة  .3

إ�� أسباب  مع االشارة، العددي�ت تصو الالقسم (املوجه إ�� رئيس القسم) �� ��قية اليجب أن �شمل خطاب توصية �جنة  .4

 موقعكما ينب�� أن ي�ون قرار ال�جنة 
ً
 من جميع أعضاء ال�جنة.  ا

    مع توصية ال�جنة.  رفقيُ وقع �� م�حق امل األقلية، يجب إدراج رأي ينطبقإذا �ان  .5

 دعم ترقية املر�ح. بدعم أو عدم  ، ثم يتخذ قرار املر�حملف  بمراجعةيقوم رئيس القسم  .6

إ�� �جنة لُ��سل امللف  التوصية ����خة من  و توضعلتقديمها إ�� العميد،  خطيةيقوم رئيس القسم بإعداد توصية  .7

 ال�لية.  �� ��قية ال
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ومحاولة  التعارضمع ال�جنة لبيان أسباب هذا االخ�� القسم، يجتمع �� ��قية ال�� حالة عدم اتفاق رئيس القسم مع �جنة  .8

 . االختالفحل 

 هذا ا�خطاب.  ضمنالقسم ال��قية �� الفات مع توصيات �جنة تخ ةأييجب شرح  .9

 القسم.  �� ��قيةالل رئيس القسم عن توصيات �جنة من قبيجب إخطار املر�ح خطًيا  .10

 مسؤوليات ال�لية: 

، و�جب أن  ع�� أن يقوم بتعيي��مالدرجات العليا  ��تدريس أعضاء هيئة يجب ع�� العميد �شكيل �جنة ترقية تضم  .1

تمثيل جميع األقسام، ولكن يجب أن تضم ال�جنة مجموعة من  ال يمكناألقسام داخل ال�لية (من ثلوا مجموعة يّم 

أن �عكس هذه ال�جنة مجموعة �املة من وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس �� ال�لية.  ينب��وجهات النظر). مختلف 

  درجة أو درجة أع�� من درجة املر�ح الطالب لل��قية. نفس هيئة التدريس ��  أن يت�ون أعضاء ال�جنة من أعضاء يجب

ال��قية ب�لية اآلداب والعلوم،  وإرشاداتتقوم ال�جنة بتقييم �ل ملف من امللفات بناء ع�� التوقعات األساسية ل�جامعة،  .2

 والقواعد الداخلية للقسم. 

 نيا. األساسية الُد يتم تحديد املتطلبات العامة �� هذه السياسة و�تم اعتبارها املتطلبات  .3

هذه املعاي�� (ال�ي يتم تتحمل ال�لية مسؤولية تحديد معاي�� ال��قية ا�خاصة ��ا، وتحدد كذلك اإلجراءات الواجب إتباعها.  .4

 ع�� أساسها وضع جميع توصيات ال��قية) يجب أن ي�ون منصوص عل��ا بوضوح �� بيان رس�ي للسياسات واإلجراءات. 

مع مرور  تطابقها)، والس�� لضمان جراءا��ا (من خالل النشر والتعميمعاي��ها وإمتوف�� ال�لية � ���قية اليجب ع�� �جنة  .5

 الوقت. 

 ال�لية بمراجعة امللف  �� ��قيةالجنة تقوم � .6
ُ
 .  / إل��ا��ا ا�خطية إليهاتوصي حال إل��ا من العميد، وتقديمامل

ها �� هذا ا�خطاب. يتم إضافة هذا ا�خطاب إ�� امللف وتقديمه إ�� الفات مع توصيات رئيس القسم يجب شرُح تخاأي  .7

 عميد ال�لية. 

مع االشارة إ�� أسباب قرار ال�جنة كما ، العدديتصو�ت الخطاب توصية ال�لية (املوجه إ�� عميد ال�لية) يجب أن �شمل  .8

 من جميع أعضاء ال�جنة
ً
 .ينب�� أن ي�ون موقعا

 .    رفق مع توصية ال�جنةاألقلية املوقع �� م�حق يُ إذا �ان ينطبق، يجب إدراج رأي  .9

معلومات أو أدلة إضافية  ةال�لية التشاور مع املر�ح فيما يتعلق بأي�� ��قية ال�� توصية ��ائية، يجوز ل�جنة الوصول إقبل  .10

 أو أسئلة تنشأ خالل مراجعة امللف.  استفسارات ةيمكن أن تو�ح أي

 ال�لية.  �� ��قيةال�جنة  توصياتمللف وإعداد خطاب خطي إما يدعم أو يرفض �عد ذلك، يقوم العميد بمراجعة ا .11

اعتماد  ة�� حالال�لية. �� ��قية القد يطلب العميد معلومات إضافية أو توضيحية من املر�ح، ورئيس القسم و/أو �جنة  .12

، الذي بدوره يحيله إ�� األ�اديمية للشؤون ا�جامعة رئيس نائبالطلب، يدرج العميد هذا ا�خطاب �� امللف، و�حيله إ�� 

 ا�جامعة. �� ��قيات ال�جنة 

 الفات. تخومحاولة حل اال  التعارضال�لية، يجتمع مع ال�جنة لبيان أسباب �� ��قية العدم اتفاق العميد مع �جنة  ة�� حال .13
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 يجب ع�� العميد إبالغ رئيس القسم خطًيا عن التقدم املحرز �� ا�حالة.  .14

 السر�ة:

يجب إعداد جميع التقار�ر بالطر�قة ال�ي تحافظ ع�� سر�ة آراء �ل عضو من أعضاء ال�جنة، بحيث ال يمكن للمر�ح  .1

 تحديد كيفية تصو�ت أي فرد أو 
َ
 . ة �� ا�خطاب ألي فرد التعليقات املتضمنسب �

يجب املحافظة ع�� سر�ة املداوالت ال�ي تجرى �� جميع اجتماعات �جنة ال��قية، وال يجوز مشاركة التوصيات مع أي  .2

يمكن مشاركة التوصيات مع املر�ح ولكن فقط من خالل �خص خالف أعضاء ال�جنة واإلدار��ن املشارك�ن �� العملية. 

أي غ املر�ح عن طبيعة التوصيات أو املداوالت الداخلية ل�جنة. العميد وال يمكن ألي عضو من أعضاء �جنة ال��قية إبال 
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i ��ومراجع��ا تحكيمها �تمو �شر مرموقة  قصائد، وما إ�� ذلك، يجب �شرها �� دار : أفالم، روايات، شعر، العمل اإلبدا. 
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