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 007_ينالملحقتعيين األساتذة _ السياسة األكاديمية
 
 

 المحتويات:
 الهدف / الغرض 
 المصدر / السلطة 
  الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة 
 توصيف السياسة 
 التعريفات 
 بنود السياسة 
  اإلجراءات 
 

 2اإلصدار: رقم 

 2014مايو  6؛ 2007يونيو  27تاريخ السريان: 

 27راجعتها لجنة اإلدارة التنفيذية في االجتماع السادس عشر بتاريخ 
 2014مايو  6؛ راجعتها لجنة اإلدارة التنفيذية في: 2007يونيو 

، اعتمدها رئيس 2007يونيو  27اعتمدها رئيس الجامعة بتاريخ 
 2014مايو  6الجامعة بتاريخ: 

 2018مايو  28 اعتماد اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء الجامعة:

 
 

 الهدف / الغرض
 . التدريس الملحقينُتحدد السياسة أُسس تعيين أعضاء هيئة 

 

 المصدر / المسؤولية
أعد مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية ه�ذه السياس�ة، وت�م اعتماده�ا م�ن قب�ل رئ�يس الجامع�ة.  ويق�وم مكت�ب نائ�ب رئ�يس الجامع�ة 

 للشؤون األكاديمية مسؤولية اإلشراف على تنفيذ هذه السياسة واإلجراءات المصاحبة لها ومراقبتها. 

 

 الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة

 رئيس الجامعة 
 نائب رئيس الجامعة 
 المستشار القانوني 
 العميد 
 المدير/ رئيس القسم 
 أعضاء هيئة التدريس 
 موظفو الحسابات / المالية 
 الطالب 
 الموظفون كافة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 ف السياسةيوصت
الملحق�ين متض�مناً الم�ؤهالت والحق�وق والواجب�ات والتقي�يم واإلج�راءات الخاص�ة بتعي�ين األس�اتذة القواع�د  األساتذة الملحق�ينتحدد سياسة 

 .الدوري الخاص بهم
 

 

  بنود السياسة
 

تعييًنا ودًيا أو فخرًيا تمنحه جامعة قطر لالعتراف بال�دعم ال�ذي قدم�ه ه�ذا الش�خص للجامع�ة  الملحقُيعتبر منصب األستاذ  .1
أو المجتم�ع كك�ل.  والقط�اع المهن�يجامع�ة وقط�اع الص�ناعة سواء عن طريق التدريس أو البحث أو تعزيز الشراكة بين ال

ين لألشخاص الُمعترف بهم بصفتهم خبراء في مجال ُمحدد وال يلزم بالضرورة أن يكون الملحقويجوز منح ألقاب األساتذة 
 لديهم خلفية أكاديمية. 

ملح�ق وأس�تاذ مس�اعد  ملح�ق: محاض�ر ين في أي من الدرجات األكاديمية التالي�ةالملحقيجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس  .2
  . وأستاذ ُمشارك ملحق وأستاذ ملحق

 على الدرجة الممنوحة له والبرنامج األكاديمي المنتسب إليه. الملحقيعتمد لقب عضو هيئة التدريس  .3
 ُيمنح منصب األستاذ الملحق لمدة ال تتعدى ثالث سنوات ويجوز تجديدها. .4
 لى تقييم األداء بشكل منتظم وفًقا للقواعد واللوائح التي وضعتها الجامعة.  يخضع أعضاء هيئة التدريس الملحقين إ .5
تعي�ين أعض�اء هيئ�ة الت�دريس الع�املين الملحق�ين نف�س للمع�ايير المس�تخدمة لأعضاء هيئة التدريس  تستخدم الجامعة لتعيين .6

اه أو ول عل��ى درج��ة ال��دكتورب��دوام كام��ل. ويعن��ي ذل��ك أن��ه كمعي��ار أساس��ي ع��ام، يل��زم عل��ى األش��خاص الُمعين��ين الحص��
ساعة معتمدة على األقل في نف�س مج�ال التخص�ص  18الماجستير في مجال التدريس أو درجة ماجستير قام فيها بدراسة 

أو الت�رخيص المهن�ي أو ذلك، ُيقبل استخدام أي من المعايير التالي�ة كمس�وغ؛ منه�ا: الخب�رة المهني�ة الذي يقوم بتدريسه. وك
أو الكف�اءة الُمثبت�ة وغيره�ا م�ن الم�ؤهالت الت�ي تت�يح ممارس�ة الت�دريس الفّع�ال وتحقي�ق النت�ائج التعليمي�ة  الشهادة المعتم�دة

 للطالب، واستخدامها بدالً من المؤهالت األكاديمية الرسمية. 
 

 : ُمعين عليهاالدرجة ال، يجب استخدام المعايير التالية لتحديد في التعيين المؤهالت غير األكاديميةفي حالة عدم اعتماد  .7
 

 ، يقبل استخدام أي من المعايير التالية كمسوغ للتعيين:الملحقالمحاضر  7.1
  الخبرة المهنية المتميزة  )أ (
  الترخيص المهني أو الشهادة )ب (
الكف��اءة الُمثبت��ة وغيره��ا م��ن الم��ؤهالت الت��ي تت��يح ممارس��ة الت��دريس الفّع��ال وتحقي��ق النت��ائج  )ج (

 التعليمية للطالب، واستخدامها بدالً من المؤهالت األكاديمية الرسمية. 
 الملحقاألستاذ المساعد  7.2

 . الملحقجميع المؤهالت ذات الصلة الُمحددة للمحاضر  )أ (
لدرج�ة النهائي�ة النموذجي�ة ف�ي مهن�ة ُتع�د ش�هادة ال�دكتوراه درج�ة الحصول على شهادة الدكتوراه أو ا )ب (

 غير شائعة أو غير موجودة بها، أو الحصول على الدرجة المهنية األولى في مجال القانون.
أو س��ريري أو باح��ث أو زائ��ر، حس��ب  محاض��ر ملح��قم��س س��نوات كمحاض��ر (ف��ي الع��ادة، خب��رة خ )ج (

 المناسبة.االقتضاء) أو غير ذلك من الخبرات المهنية 
 الكفاءة الُمثبتة في التدريس. )د (

 الملحقاألستاذ المشارك  7.3
 ين. الملحقجميع المؤهالت ذات الصلة الُمحددة لألساتذة المساعدين  )أ (
 في العادة، تسع سنوات خبرة في مجال التدريس أو غير ذلك من الخبرات المهنية األخرى. )ب (
فيم�ا يتعل�ق بالمج�ال المهن�ي  علميفي مجتمع االعتراف المهني كما تبينه إنجازات ُمحققة كاالنتخاب  )ج (

 أو المنشورات العلمية للجودة أو غير ذلك من المعايير األخرى المناسبة.
 الملحقاألستاذ  7.4

 ين. الملحقجميع المؤهالت ذات الصلة الُمحددة لألساتذة المشاركين  )أ (
الخب��رات المهني��ة ف��ي الع��ادة، اثن��ي عش��رة عاًم��ا م��ن الخب��رة ف��ي الت��دريس المتمي��ز أو غي��ر ذل��ك م��ن  )ب (

 األخرى المناسبة.
ا مهنًي�ا ف�ي مج�ال التمتع بسمعة طيبة بين قادة المهن�ة أو المج�ال أو المس�اهمة الب�ارزة بص�فته شخًص� )ج (

 الخدمة العامة
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ال يؤدي منح لقب ملحق إلى تأسيس عالقة وظيفية كم�ا ال ي�ؤدي إل�ى تغيي�ر عالق�ة العم�ل القائم�ة حالي�اً كم�ا أن�ه ال يعط�ي  .8
 ق في أي رواتب تدفع له كما أنه ال يغير أي رواتب تدفع له حالياً حامله الح

  مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس الملحقين هي كما يلي: .9
المش��اركة ف��ي تعل��يم الط��الب. ق��د يش��مل التعل��يم إلق��اء المحاض��رات واإلش��راف عل��ى التعل��يم العمل��ي  )أ (

 وتطوير المناهج الدراسية ووضع التقييمات الطالبية وإدارتها وتسجيل الدرجات. 
 للطالب العملياإلشراف على التدريب  )ب (
 اإلشراف على المشروعات البحثية للطالب. )ج (
 تدريس في جامعة قطر في المشروعات البحثية.  التعاون مع أعضاء هيئة ال )د (

  يحق ألعضاء هيئة التدريس الملحقين: .10
 التعليمية والبحثية وفًقا للوائح جامعة قطر. استخدام مصادر الجامعة )أ (
 .استخدام مرافق الجامعة )ب (
 استخدام موقف سيارات أعضاء هيئة التدريس. )ج (
 المشاركة في فعاليات جامعة قطر. )د (
 بجامعة قطر. وجيا المعلومات استخدام خدمات تكنول )ه (

 

 اإلجراءات 
إذ يتع�ّين أن بنفس الطريقة التي ُيجرى بها تعيين أعضاء هيئة التدريس الع�اديين.  الملحقيجب تعيين عضو هيئة التدريس  .1

ُيحي��ل رئ��يس القس��م الترش��يح الخ��اص بم��نح اللق��ب لعمي��د الكلي��ة ال��ذي ُيق��دم ب��دوره توص��ية لنائ��ب رئ��يس الجامع��ة للش��ؤون 
 ". الملحقبشأن التعيين ويمنح لقب " األكاديمية قراًرااألكاديمية. ويتخذ نائب رئيس الجامعة للشؤون 

 هيئات االعتماد األكاديميةيجوز للكليات إضافة شروط أخرى حسب حاجة البرامج والتخصصات و .2
 : يجب ارسال المسوغات التالية لتعيين المرشحين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس الملحقين .3

 اللقب الُمقترح ومدة الترشيح والمسؤوليات والحقوق واالمتيازات  )أ (
ر السيرة الذاتية الكامل�ة للمرش�ح وأس�ماء الحك�ام (اثن�ان ف�ي حال�ة الترش�يحات عل�ى مس�توى المحاض� )ب (

 الملح�قواألس�تاذ المش�ارك  الملحقوثالثة في حالة الترشيحات على مستوى األستاذ المساعد  الملحق
 ).الملحقواألستاذ 

 ين بجامعة قطرالملحقنموذج تعيين أعضاء هيئة التدريس  )ج (
بمزاول�ة المهنة/اس�تمارة الم�ؤهالت معتم�دة م�ن  /الترخيصنسخة من آخر شهادة علمية حص�ل عليه�ا )د (

 علمية وبيان الدرجات (إن وجد) العميد/شهادة
   
 


