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 معايير الترقية  6.1

رئيسية ثالثة هي : التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وعلى تقوم رسالة جامعة قطر على تحقيق التفوق في مجاالت 
الرغم من إمكانية أن تقوم كل كلية على حدة بإضافة معايير معينة تتصل بالتخصصات المعنية بها، فإن الجامعة تربط معايير 

إلى  عى الجامعة من وراء ذلك . إذ تسالترقية بها بمدى ما يحرزه أعضاء هيئة التدريس من تميز في هذه المجاالت الثالثة
 بالنطاق العام الذي تدور فيه رسالة الجامعة. تلك المعايير ربطمع ثبات هذه المعايير وشمولها جميع أعضاء هيئة التدريس، 

الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس على النحو تّم تعريف  ولتحقيق هذا الثبات واالتساق بين جميع األقسام بالجامعة فقد 
  :تياآل

 *  أستاذ مساعد : 

أثب�ت ال�ذي  عضو هيئة التدريس الحاصل على درجة الدكتوراه (أو أية درجة أخرى معادلة) وإلى درجة ُتسند هذه ال 
بوادر واضحة على اتجاهه نحو إثبات  هذا العضوعلى يجب التدريس والبحث العلمي. و كّل من تحقيق التفوق في على القدرة 

 التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.في كل المجاالت الثالثة المتمّثلة في مهاراته وتحقيق إنجازات  طويرت

 *  أستاذ مشارك :

ثبت جودة يجب أن يالبحث العلمي، كما و التدريس في كل من حقق إنجازات متميزة ي أنعضو هيئة التدريس يجب على 
أن يكون قد أظهر سلوكاً يدل على يجب كذلك على عضو هيئة التدريس المجاالت الثالثة. و المتعلّق بكل عالية في األداء 

 بل البد من وجود إشارة ،رضي أو مقبول لألستاذ المساعد ال يكفي لذلكقدرته على مواصلة القيام بذلك. إن وجود سجل مُ 
أن المرشح لهذه الدرجة قد حقق  ، تثبتخارجيينتقييم محكمين صادرة عن على أدلة قوية وملموسة و وتنبني شديدة الوضوح 

 فعالً إنجازات ذات مستوى عال.

 *  أستاذ :

وهذه الدرجة مخصصة ألعضاء هيئة التدريس الذين حققوا ألنفسهم سمعة ممتازة في مجال تخصصهم، والذين تؤدي أعمالهم 
في التدريس  هامةوفر دليل على تطورات وإنجازات أن يت ينبغي كما . وإسهاماتهم المهنية المتميزة إلى دعم رسالة الجامعة

 وعلى المرشح أن يقدم دليالً . يشغل درجة أستاذ مشارك عضو هيئة التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع منذ أن كان
  أخرى. أدلة ، ومدّعما  بعلى ذلك موثقاً بتقييم محكمينخارجيين واضحا

 اإلجراءات   6.2
حيث تق�دم طلب�ات الترقي�ة أوالً عل�ى مس�توى القس�م، ث�م تح�ول أوراق المرش�ح إل�ى الكلي�ة، ة، بالمركزيالترقية  اتكون إجراءت

القس�م أو الكلي�ة  تتك�ون  ك�ل م�ن وأخيراً على مستوى الجامعة للنظر فيها وتقديم التوصيات بشأنها. وتشكل لج�ان عل�ى مس�توى

وذلك لضمان مشاركة أعضاء هيئ�ة  ؛مة وتقديم التوصيات بشأنهامراجعة المواد المقدوتقوم بهيئة التدريس ل آخرين من أعضاء

 .، وضمان أخذ التوصيات النهائية بعين االعتبار لتطلعات الكليةالتدريس في هذه العملية
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 ويصور الشكل اآلتي تسلسل عملية الترقية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومسؤولياته رشح تحقوق الم 6.3

من  كل على مستوىالمعتمدة  وممارساتهاها قواعدومن حق عضو هيئة التدريس ومن مسئوليته أن يفهم جميع معايير الترقية 
 ضوء هذه المعايير.  علىالقسم والكلية والجامعة. كما يتعين عليه أن يضع خططه الخاصة بأنشطته وتطوره 

هيئة التدريس عضواً منتظماً، وأن يكون قد أمضى سنة على األقل في العمل تقدم بطلب للترقية، البد أن يكون عضو لل
 بجامعة قطر.

 يحق لعضو هيئة التدريس التقدم بطلب للترقية وفقاً للجدول الزمني اآلتي :

لدرجة أستاذ مشارك : يجب أن يكون المرشح قد أمضى ما ال يقل عن خمس سنوات في درجة أستاذ  للترّشح
 مساعد.

 لدرجة أستاذ : يجب أن يكون المرشح قد أمضى ما ال يقل عن خمس سنوات في درجة أستاذ مشارك. للترّشح

الحد الزمني األدنى في هذا الجدول إالّ بقرار من رئيس الجامعة؛ بناًء على توصية من نائب رئيس  الخروج عنوال يمكن 
في التدريس والبحث إنجازاته  يشملالجامعة للشئون األكاديمية. وباإلضافة إلى ذلك، فعلى المرشح أن يجهز سجالً مناسباً 

يجب عليه التأكد من وجود وثائق كافية تدعم هذا السجل وتبرر العلمي وخدمة المجتمع قبل البدء في عملية الترقية، كما 
 ترقيته.

القسم تقييم على مستوى القسم ترقيات لجنة رئيس القسم   

الكلية تقييم على مستوى  الكليةترقيات   لجنة عميد الكلية   

الجامعة  تقييم على مستوى نائب رئيس الجامعة  
 للشؤون األكاديمية

  هملف الترقية وتقديم عضو هيئة التدريسإعداد 

 

 رئيس الجامعة

جامعةال ترقيات لجنة  
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قد أظهر قدرته  شاركأستاذ م درجةيجب أن يكون عضو هيئة التدريس الراغب في الحصول على الترقية إلى  •
 .البحوث شرنوعلى المشاركة في الجهود العلمية 

 
 بحوثيقل عن أربعة  ما الوللتقييم من طرف النظراء  بغرض الترقيةعرض يجب على مقدم طلب الترقية أن ي-

تقوم بالتحكيم لبحوثها  اأو دولي اإقليمي ة طيبتتمّتع بسمعة  التجأو مقبولة لغرض النشر في م (منشورةمحكمة 
وتحدد كل كلية  خرى.األبداعية اإلعمال األكذلك الفصول من الكتب التدريسية ومن الكتب و تقبلو. )المنشورة

نائب رئيس الجامعة للشؤون ذلك التحديد  يوافق علىللترقية، بشرط أن  اعتمادهالذي تقبل  نوعية النشر العلمي
 األكاديمية.

  
 أو الوحيد المؤلف هو الترقية طلب مقدم يكون أن نبغييال تقل األبحاث التي تّم نشرها عن إثنين، كما  يجب أن-

 .الترقية لغرض المقدمة البحوث ضمنمن  األقل على الثنين الرئيسي
 

 دبع نشرهاأبحاث يتم  يةأ ،درجة أستاذ مشاركل للترقية تقدمين: بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس المملحوظة
يمكن  نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةإلى مكتب  مكتب عميد الكلية من تقديم ملف الترقيةتاريخ 

 .طلب الترقية الالحق احتسابها ضمن
 

سمعة  على حرزأأستاذ قد  درجةيجب أن يكون عضو هيئة التدريس الراغب في الحصول على الترقية إلى  •
 تخصصه. بصفته باحثا ومرجعا في طيبة 

والحقة  محكمة بحوث ستة عن اليقل ما للتقييم الخارجي للجان الترقية و يقدم أن الترقية طلب مقدم على ينبغي-
 في النشر لغرض مقبولةال. وال تقبل للترقية سوى البحوث المنشورة أو شاركم أستاذ درجة على حصولهل

الكتب التدريسية كذلك الفصول من  قبلوتُ  .دوليا أو إقليمياوتتمّتع بسمعة طّيبة  لبحوثها بالتحكيم تقوم مجالت
الذي تقبل اعتماده للترقية، بشرط  العلمينوعية النشر األعمال اإلبداعية األخرى. وتحدد كل كلية ومن الكتب و

 نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية.أن يوافق على ذلك التحديد 
 

 أربعة.ال تقل األبحاث المنشورة عن يجب أن -
لطلب  المقدمة بحوثاألقل من ال علىالمؤلف الوحيد أو الرئيسي ألربعة  هو يجب أن يكون مقدم طلب الترقية-

 .الترقية

يستخدم المرشح نموذج طلب الترقية الموحد للجامعة، ويقوم بتنظيم المواد المطلوبة في ملف خاص بالترقية. ويقدم هذا الملف 
مواده (أوراقه)  ترتيبمسئولية ، تقع على المترّشح لرئيس القسم للنظر فيه. ويعد هذا الملف هو أساس قرار الترقية؛ ومن ثم

 فباستثناء (أ) الرسائل التي يتم الحصول عليها من المقّيمين الشخصية. حالتهمعة، كما توضح بطريقة توضح فهمه لسياسة الجا
، و(ب) توصيات كتابية (يتم شرحها فيما بعد) لكل لجنة تقييم، البد من موافقة المرشح على أية مواد أخرى تضاف إلى 

رسائل بقبولها للنشر، كما أنه ال يحق ألي عضو آخر من الملف بعد تقديمه (فمثالً يمكن للمرشح أن يضيف أبحاثاً منشورة أو 
من قبل المرشح  طعنالجامعي إضافة رسائل أو وثائق أخرى إلى ملف المرشح من دون موافقته)، فضالً عن أن أي  الوسط

المتبعة. ) سيضاف إلى ملف المرشح لضمان اكتمال السجل الخاص باإلجراءات قدح في لجان التقييم أو في أحدأعضائها (أو 
 الخارجي. التقييماولعضو هيئة التدريس الحق في سحب طلبه قبل تقديمه للجنة 

 

 مسؤوليات القسم 6.4
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حائزين على أعلى الدرجات األكاديمية  أعضاء من هذه اللجنة تتشّكل يشكل كل قسم من أقسام الجامعة لجنة للترقيات، و
الدرجة التي يسعى المترشح إلى  من أو أعلى اكاديمية تساوي درجة  لهمكون أعضاء اللجنة يالبد أن . يعينهم رئيس القسم

بلجنة ترقيات الدرجات األكاديمية، يقع االكتفاء  هذه ما يكفي من أعضاء هيئة التدريسلم يكن في القسم واذا  . الترقية إليها
الجامعة وأية معايير إضافية  معاييرعلى مستوى الكلية. وتقوم اللجنة بتقييم ملفات المرشحين على أساس الحد األدنى من 

ويجب أن تتضّمن رسالة التوصية الصادرة عن القسم (والتي يجب توجيهها إلى رئيس القسم) عدد أخرى على مستوى الكلية. 
. تلك الرسالةيتم إخطار رئيس القسم كتابياً باألصوات ومبررات توصية اللجنة، مع توقيع كافة أعضاء اللجنة. كما يجب  أن 

 اللجنة. ضاف إلى رسالة التوصية ملحقا موّقعا يتضّمن رأيا مخالفا ألقلية من بين أعضاء يُ  إذا لزم األمر، يمكن أنو

يستعرض رئيس القسم ملف المرشح، ثم يتخذ قراره بدعم ترقية المرشح من عدمه. ثم يعد رئيس القسم توصية كتابية 
رئيس وعندما ال يوافق عميد الكلية، وتضم نسخة منه الى ملف المرشح، ثم ترسل إلى لجنة ترقيات الكلية. يعرضها على 

لحصر أسباب عدم الموافقة مع هذه اللجنة عقد اجتماع طارئ يجب عليه  ،القسم على قرار لجنة ترقيات القسم المختصة
، في توصيته الكتابية، مبررات أي خالف مع توصيات لجنة كما يجب على رئيس القسم أن يفّسروللسعي إلى حل الخالفات. 

 .اللجنة بتوصيات شفاهة المرشح إخطار يتم وحينئذ .القسم 

 

 مسؤوليات الكلية 6.5

. وتضم هذه اللجنة ، وأن تحافظ على وجود هذه اللجنةلجنة ترقيات خاصة بها أن تشّكل كل كلية من كليات الجامعةيجب على 
 عضوية اللجنة كما يجب أن تشمل يعينهم عميد الكلية،  حاصلين على أعلى الرتب الكاديمية  هيئة تدريسفي عضويتهاأعضاء 

من االقسام ال يمكن أن يقع تمثيل كافة األقسام، ولكن يجب أن تحتوي اللجنة على كل أنواع األقسام أقسام الكلية ( مختلف 
) وتقوم اللجنة بتقييم ملف كل مرشح وفقاً للحد األدنى من تطلعات الجامعة والمعايير الخاصة بالكلية لضمان وجود ممثال
 .أو القسم الكليةضمن معقول  تناسق

تّم ضبطها في هذه الوثيقة لسياسة الترقيات، تعتبر المتطلبات العامة للترقية والمتعلقة بعدد البحوث المنشورة، والتي 
الخاصة التي ينبغي اتباعها  اوإجراءاته امعاييرهتحديد بات الدنيا للمعايير المطلوبة. وتقع على عاتق الكلية مسئولية المتطل

في إعالن رسمي يشمل معايير للترقية. وينبغي تضمين هذه المعايير (التي يتّم اعتمادها في التوصيات المتعلّقة بالترقية)، 
   وإجراءات الترقية.

يجب على لجنة ترقيات الكلية التعريف بمعايير واجراءات الترقية الخاصة بها (من خالل النشر والتوزيع) وأن تسعى إلى 
ضمان االطالع عليها في كل وقت. كما يجب أن تتّم الموافقة على تلك المعايير واالجراءات من طرف كل من لجنة ترقيات 

 ديمية.   الجامعة ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكا

 لهمكون أعضاء اللجنة يكما البد أن يجب أن تعكس لجنة الترقيات التنوع في وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية. 
يجوز للكلية التي ال يتوّفر فيها عدد كاف الدرجة التي يسعى المترشح إلى الترقية إليها.  أو أعلى من اكاديمية تساوي درجة 

. من كلية أخرى لها صلة بمساراتها األكاديمية هيئة تدريس االستعانة بأعضاءريس في الرتبة المطلوبة، من اعضاء هيئة التد
، ال يجوز لرئيس القسم المشاركة في المداوالت إو التصويت المتعلّق بأّية رئيس القسم ورغم وجوب سعي اللجنة إلى استشارة

 ومستقلة.خاصة به عليه أن يقدم توصيات يجب بل ، توصية

تستعرض لجنة ترقيات الكلية الملفات التي تحول إليها من عميد الكلية المعني، ثم تقوم اللجنة بإخطار عميد الكلية بتوصياتها 
هذه الرسالة في ملف تضّمن و. اللجنة وتوصية رئيس القسم في الرسالة نفسها توصيات بين  اختالف. ويتم شرح أي الكتابية

 (الموجهة إلى عميد الكلية) عدد األصوات الكلية تتضمن رسالة توصية. يجب أن عميد الكلية تعرض علىالمرشح، ثم 
، أن يجوز، عند اللزوم. ، كما يجب إخطار عميد الكلية كتابيا بهاأعضاء اللجنة عليها وتوقيعات كافة قرار اللجنة،  ومبررات 

 .هاالموّقع عليه كملحق ب رأي األقلية اللجنةتوصية  تتضمن رسالة
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 أن تتشاور مع المرشح بشأن أية معلومات أو أدلة إضافية يمكنها أن  الكلية للجنة ترقيةقبل أن تصدر توصياتها النهائية، يجوز 
 .قد تظهر خالل مراجعة الملفأو توّضح بعض المسائل التي قد  اإلشكاالت بعض تحل

. أو لرفضهاتوصيات لجنة ترقيات الكلية، لدعم إما كتابية بعد ذلك يقوم عميد الكلية بمراجعة الملف وإعداد رسالة 
. معلومات إضافية أو توضيحية  ، ومن رئيس القسم ومن لجنة ترقيات الكليةمّرةأخرى، يجوز للعميد أن يطلب من المترّشحو
ن األكاديمية ، إلى نائب رئيس الجامعة للشئوحيله ملف ، ثم ياليضم عميد الكلية هذه الرسالة إلى عند قبول ملف الترّشح، و

 ،الكلية ترقيات لجنة قرار علىعميد الكلية  موافقة عدموفي حالة  الملف إلى لجنة ترقيات الجامعة.إحالة الذي يقوم بدوره ب
 للنظر في أسباب الخالف والسعي إلى حل الخالفات. اللجنة هذه مع  اجتماع عقد يجب عليه 

 

 

 مسؤوليات الجامعة  6.6

 ،مع نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية بالتنسيق ،مساعدة الكلياتتضطلع لجنة ترقيات الجامعة بدورين أساسيين ، أوالً : 
نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية ل دم المشورة مراجعة معاييرها وإجراءاتها الخاصة بالترقية. ثانياً : تقعلى تطوير و 

 لترقية. فيما يتعلق بجميع طلبات ا

باستعراض المعايير واألدلة، مع التركيز على  اللجنة تتلقى اللجنة الملفات الخاصة بجميع المرشحين وتقدم توصيات. وتقوم
ضمان اتخاذ قرارات متسقة ومتماثلة مع الحد األدنى من تطلعات الجامعة. وللجنة أن تطلب مزيداً من اإليضاحات أو 

 عميد الكلية قبل اتخاذ قرارها النهائي.من لجنة ترقيات الكلية، أو من س القسم، أو رئيمن المعلومات من المرشح، أو 

مرشحين من أقسامهم وعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن التصويت على هذه الحاالت. وعلى  ترقية ال يجوز ألعضاء اللجنة مناقشة
صياتها إلى نائب رئيس الجامعة للشئون اللجنة بعد االنتهاء من استعراض ملف المرشح أن ترفع الملف مصحوباً بتو

 األكاديمية.

يقوم نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية بالمراجعة النهائية لطلبات الترقية. ولنائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية أن 
لجنة  من الكلية، أوعميد من لجنة ترقيات الكلية، أو من يطلب مزيداً من المعلومات من المرشح، أو من رئيس القسم، أو 
 ترقيات الجامعة بشأن أدلة إضافية قد توضح بعض األمور بالملف.

يوّجه تقريرا إلى اللجنة يعلمها فيه عليه أن  ،رفض نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية توصيات لجنة ترقيات الجامعة لو 
 خالفات.في محاولة لتسوية البأسباب الرفض، ثّم عليه أن يعقد اجتماعا معها 

نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية التوصيات التي تم االتفاق عليها إلى  يحيل  ،التشاور مع لجنة ترقيات الجامعة وبعد
، يجب الترقيةرفض طلب نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية  بتوصية . وفي حالة للموافقة النهائية عليهارئيس الجامعة 

لجنة ترقيات لعميد الكلية وللجنة ترقيات الكلية، ولغ  للمرشح، ولرئيس القسم، ويبلّ الذي  هذا القرارل ا مكتوبةيقدم أسبابأن 
 الجامعة. ويكون قرار رئيس الجامعة نهائيا.

 

 

 معايير الترقية ومبادئ إرشادية 6.7
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وتوص�يات المحكم�ين  أو أس�تاذ اس�تنادا إل�ى ق�رار اللجن�ة المختص�ةيرقى عضو هيئة التدريس إل�ى درج�ة أس�تاذ مش�ارك  1

  الخارجيين.

 في تخصصاتهم. لهم سمعة عاليةبد أن يكون المحكمون  ال 2

تحقي�ق  وقب�ل(أو فترت�ي تق�ديم للترقي�ة)،  ال يجوز لمن رفُضت ترقيته أن يتقدم مرة أخرى بطلب للترقية قب�ل مض�ي ع�ام 3

 إضافات أساسية إلى ملف طلب الترقية الخاص به.

 

 جدول عملية الترقية  6.8
يقوم عضو هيئة التدريس بإخطار رئيس قسمه كتابة برغبته في التقدم بطلب للترقية، ثم يق�دم المل�ف الخ�اص ب�ذلك  -1

 /مارس. 15/أكتوبر أو  1في 

 يحول رئيس القسم الطلب إلى لجنة ترقيات القسم. -2

 تقدم لجنة ترقيات القسم توصياتها وتودعها ملف المرشح، ثم يقدم الملف إلى رئيس القسم. -3

إلى عميد الكلية الذي يقوم بدوره بتحويله إلى لجنة  الملف اف توصيات رئيس القسم إلى ملف المرشح، ثم يرفعتض -4

 /أبريل. 15/نوفمبر أو  1 أجل أقصاه خاللترقيات الكلية 

 تضاف توصيات لجنة ترقيات الكلية إلى ملف المرشح، ثم يرفع إلى عميد الكلية. -5

ل�ف، ث�م يرف�ع إل�ى نائ�ب رئ�يس الجامع�ة للش�ئون األكاديمي�ة ال�ذي يق�وم ب�دوره تضاف توصيات عميد الكلية إلى الم -6

 /مايو. 15/ديسمبر أو  1 خالل أجل أقصاهبتحويله إلى لجنة ترقيات الجامعة 

 ف��ي ح��االت وإن ك��ان يج��وز. م��ن جه��ات مختلف��ة محكم��ين خ��ارجييناربع��ة تس��تعين لجن��ة ترقي��ات الجامع��ة بتقي��يم  -7

أن  قط��ر تف��وق مع�ايير الترقي��ة بجامع��ةاس�تثنائية، وعن��دما يك��ون المترّش�ح ق��د ح��از عل��ى مع�ارف وخب��رات متمّي��زة 

 يستثنى ملف الترقية من التحكيم الخارجي بناّءً على توصيات لجان ترقيات القسم والكلية والجامعة.

نائ��ب رئ��يس الجامع��ة للش��ئون  تض��اف توص��يات لجن��ة ترقي��ات الجامع��ة إل��ى مل��ف المرش��ح، ث��م يرف��ع المل��ف إل��ى -8

 األكاديمية.

 يتخذ نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية توصياته. -9

 ترفع التوصيات إلى رئيس الجامعة للموافقة. -10

 تاريخ قرار رئيس الجامعة.اعتبارا من   يبدأ نفاذ الترقية ، إذا تقررت الترقية -11

 

 

 

 السرية 6.9
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. كما يجب أن ال تسمح هذه سرية آراء أعضاء اللجنة المحافظة على ضمنبطريقة ت إعداد جميع التقارير  نبغي وجوباي
الطريقة للمترّشح  بأن يحدد في أي اتجاه صّوت كّل عضو، أو أن ينسب أيا من التعاليق المضّمنة في الرسالة إلى عضو 

تلك اللجان فيما  طالع أحد على توصياتالترقيات بالسرية التامة، وال يجوز إ مداوالت كل لجان كما يجب أن تحاط بعينه. 
 المرشح وأعضاء اللجنة واإلداريين الذين شاركوا في العملية. عدى 

 

 الطعون 6.10

 ي:التي صدر عنها رفض مطلب الترقية الجهة ، حسبللطعن مختلفة ثالثة مستوياتتتاح 

 الطعن على قرار القسم:

 هيئة عضو عليو الطعن على قرار القسم.  للمترشحين يجوز  ،المقدم على مستوى القسم الترقية طلب رفضفي حالة  
. يجب أن يبّين خطاب أيام من تاريخ إخطاره بالرفض 10مدة ال تتجاوز خالل طلب الطعن إلى عميد الكلية  يقدم أن التدريس

أّنه لم يتّم اّتباع سياسات  تبين أو ،ال أساس لها تقييماتالتبّين أن دامغة  أدلة. يجب على المترّشح أن يقّدم الطعن أسباب الطعن
جوز للعميد أن يطلب أيام عمل من تلقيه خطاب الطعن. ي 10ذ قراره النهائي خالل باتخاعميد  ال يقومو. أو إجراءات الترقية.

 طعون أخرى.  ةتقديم أي للمترّشح وال يحق  ،نهائيا العميد قرارمن لجنة ترقيات القسم أو من رئيس القسم، ويكون ردا 

 الطعن على قرار الكلية:

طلب الطعن  يقدم أن المترّشح  عليو الطعن على قرار الكلية. ، يجوز للمترّشحعلى مستوى الكلية الترقية طلب رفض عند
. ويجب أن يتضّمن أيام من تاريخ إخطاره بالرفض 10مدة ال تتجاوز خالل إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 

أّنه لم يتّم  تبين أو ،ال أساس لها تقييماتدامغة تبّين أن ال أدلة. كما يجب على المترّشح أن يقّدم الطعن أسباب خطاب الطعن 
عمل  يوم 15باتخاذ قراره النهائي خالل األكاديمية  للشؤون الجامعة رئيس نائب ويقوم. اّتباع سياسات أو إجراءات الترقية.

أو  /القسم والكلية ومن لجنة ترقيات  لجنة ترقياتمن عميد الكلية ويطلب ردا من تلقيه خطاب الطعن. ويمكنه أن تاريخ من 
 طعون أخرى.  ةتقديم أي للمترّشحوال يحق   نهائي األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائب وقرار . رئيس القسممن 

 الطعن على قرار الجامعة:

طلب الطعن  يقدم أن يجب الطعن على قرار الجامعة. للمترشحيجوز  ، المقدم على مستوى الجامعة الترقية طلب رفض عند
، كما يجب أن يتضّمن خطاب الطعن عمل من تاريخ إخطاره بالرفض أيام  10 تجاوزيال  خالل أجلإلى رئيس الجامعة 

لم يتّم اّتباع سياسات أو أّنه  تبين أو ،ال أساس لها تقييماتدامغة تبّين أن ال أدلة. كما يجب على المترّشح أن يقّدم الطعن أسباب
يطلب يوما من تلقيه خطاب الطعن. ويمكنه أن  20 أجل باتخاذ قراره النهائي خالل الجامعة رئيس ويقوم. إجراءات الترقية.

من لجنة لجنة ترقيات الكلية ومن عميد الكلية ومن لجنة ترقياتالجامعة ومن  واألكاديمية  للشؤون الجامعة رئيس نائب ردا من
 طعون أخرى. ةتقديم أي للمترّشحوال يحق نهائي قراره  رئيس الجامعةو .رئيس القسممن أو  /القسم وترقيات 

 

 ملف الترقية 6.11

 المعلومات اآلتية :على مل ملف المرشح تالبد أن يش

 مقدمة :  -1
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 :  فهرس للمحتويات. 1 – 1 
 .مطبقة من طرف الجامعة والكلية والقسم ال:  نسخة من معايير ترقية  2 – 1 
 الترقية.خطاب صادر عن المترّشح يطلب فيه :   3 – 1 
 :  سيرة ذاتية. 4 – 1 

 التوصيات الداخلية :  -2

 : توصية لجنة ترقيات القسم. 1 – 2 

 : توصية رئيس قسم طالب الترقية. 2 – 2 

 :  توصية لجنة ترقيات الكلية. 3 – 2 

 ة عميد الكلية أو اعتماده.:  توصي 4 – 2 

 :  توصية لجنة ترقيات الجامعة. 5 – 2 

 

 التوصيات الخارجية :  -3

 : رسائل التقييم من المحكمين المراجعين والمواد التي تدعم ذلك. 1 – 3 

 األدلــة :  -4

 : : التدريس 1 – 4 

، األك�اديمينشاط منتظم وخالق يهدف إلى تعزيز تعلم الطالب، وتعزيز قدرتهم ورغبتهم في أداء العمل دريس هو الت 

تنمية شخصياتهم وقدراتهم اإلبداعي�ة. ويعتم�د الت�دريس عل�ى الخب�رة العلمي�ة والمهني�ة ألعض�اء هيئ�ة الت�دريس، كما يرمي إلى 

والممارسات االستشارية أو المهنية. كما يتضمن التدريس تص�ميم  التدريسوتتجدد هذه الخبرة بشكل مستمر من خالل البحث و

ق�د يتض�من ه�ذا المعي�ار: الت�دريس الص�في  للتعريف آنف ال�ذكر،مناهج تعليمية بجميع وسائل إيصالها وتقييمها وتنفيذها. ووفقاً 

روني��ة، واالتص���ال ب���الطالب، المباش��ر (وجه���اً لوج��ه)، وإع���داد المطبوع��ات والم���واد الص���وتية والبص��رية،  أو الم���واد االلكت

واإلش��راف عل��ى الدراس��ات العلي��ا، وتص��ميم المق��ررات، والمن��اهج التدريس��ية، والقي��ادة التربوي��ة، والدراس��ة العلمي��ة المرتبط��ة 

  :ما يليب  ويمكن إثبات ذلك. بالتدريس

 

واإلعداد والق�درة عل�ى تحفي�ز الفض�ول : تقييمات الزمالء للمهارة التدريسية والخاصة بالمادة الدراسية، والتنظيم  1 – 1 – 4

الفك��ري والق��درة عل��ى أس��اليب الت��دريس المبتك��رة (الت��ي ق��د تتض��من أيض��اً وص��فاً للمق��ررات الدراس��ية اإلبداعي��ة والثري��ة ف��ي 

 مستواها، إضافة إلى القدرة على إدخال أساليب أو مواد تدريسيية مبتكرة).

اءات المتبع�ة ف�ي جم�ع المعلوم�ات وتطبيقه�ا، كم�ا تش�مل مؤش�رات م�ن ن�وع :  التقييمات الطالبية (وتشمل اإلجر 2 – 1 – 4

 مقارنات بالمقررات األخرى بالقسم. –إذا كان ذلك ممكناً  -المقرر الدراسي وحجمه) وتشمل 

 :  شهادات من نخبة من طالب حاليين وسابقين (بما في ذلك أسلوب اختيار العينة). 3 – 1 – 4

 الطالب في مقررات الحقة متعاقبة، ومتابعة طويلة األجل ألداء الطالب.:  مؤشر بأداء  4 – 1 – 4
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 :  التقييم الذاتي والتمعن في فلسفة التدريس وما يتعلق به من قدرة وخبرة. 5 – 1 – 4

 

البش�ري م�ن قدرة العلمية إلى تحليل المعارف القائمة وتفسيرها بهدف تنمية عم�ق الفه�م م: وتشير ال قدرة العلميةم:  ال 2 – 4

خالل التدريس أو وسائل التواصل األخرى. وبالرغم من أن البحث العلمي من أهم عناصر الجهد العلمي، فإنه ال يقتصر علي�ه 

فقط بأي حال من األحوال؛ ألن المتعارف عليه أن البحث العلم�ي يعن�ي االستقص�اء الم�نظم وال�دقيق ال�ذي يه�دف إل�ى اكتش�اف 

، ووضع نظريات تفسيرية مع تطبيقاتها على حاالت أو مشكالت جديدة، كما تعني خل�ق أعم�ال ظواهر لم تكن معروفة من قبل

أصلية لها ميزاتها الفكرية المهمة. أما الجه�د العلم�ي فيش�مل جمي�ع أش�كال اإلنج�ازات العلمي�ة أو الفكري�ة أو الثقافي�ة بم�ا فيه�ا : 

والقيادة والمعرفة العلمية والنش�ر والتس�ويق ونق�ل المعلوم�ات/ أو واالستشارات المميزة  االستثنائي البحوث والمعارض واألداء

 : على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر التكنولوجيا المرتبطة بهذه األنشطة. ويمكن إظهار ذلك من خالل ما يأتي

 

 

 :  أدلة العمل العلمي، وتتضمن : 1 – 2 – 4

: اإلنتاج المنشور (كتب، مقاالت، بحوث المؤتمرات، أعم�ال فني�ة وغيره�ا م�ن أش�كال العم�ل العلم�ي). أم�ا  1 – 1 – 2 – 4

 ت�م جمي�ع األعم�ال  ان يثب�ت ايض�ا عل�ى المرش�ح أن يب�ين مس�توى مش�اركته فيه�ا. وعلي�ه أن ف ،ي�ةالجماعفيما يتعل�ق باألعم�ال 

 على مؤلفاته المنشورة.ات تعليق. وعلى المرشح كذلك أن يقدم أية تحكيمها

 نقدياً). تقييما :  أعمال غير منشورة (المواد التي البد من إرسالها إلى الخارج ليقوم المراجعون بتقييمها  2 – 1 -2 – 4

 :  المنح والجوائز على المستوى اإلقليمي والعالمي. 3 – 1 – 2 – 4

 إقليمية أو عالمية. أخرى  في مؤسسات ضمن عمليات إنتاج :  تقديم بحوث علمية في مؤتمرات أو  4 – 1 – 2 – 4

 :  المشاركة في دراسات قومية أو إقليمية أو عالمية لمؤسسات أو هيئات مرموقة. 5 – 1 – 2 – 4

 :  إجراء بحوث ذات منحى علمي عملي داخل الصف أو الميدان. 6 – 1 – 2 – 4

 و الدكتوراه لطالب الدراسات العليا.:  اإلشراف على رسائل الماجستير أ 7 – 1 – 2 – 4

 :  الحصول على براءة اختراع أو غيرها من االبتكارات. 8 – 1 – 2 – 4

 .داخل وخارج جامعة قطر :  منح 9 – 1 – 2 – 4

 .قطر جامعة وخارج داخل تعاون البحثي مع أعضاء هيئة التدريسال:   10 – 1 – 2 – 4

 .كمتحدث رئيس أو رئيس للجلسةالدعوة للمشاركة :   11 – 1 – 2 – 4

 : :  الخدمات 3 – 4

 :  توثيق أعمال أفادت القسم أو الكلية أو الجامعة أو المجتمع أو المهنة أو الدولة. 1 – 3 – 4

 وقد تشمل :

 :  اإلسهام في وضع السياسة األكاديمية وتنفيذها. 1 – 1 – 3 – 4
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والمجتمع وأصحاب العمل بالنسبة لخريجي الجامع�ة والمؤسس�ات المهني�ة :  استحداث الروابط بين الجامعة  2 – 1 – 3 – 4

 والمحافظة عليها.

 :  المشاركة في عضوية اللجان أو رئاستها على مستوى القسم أو الكلية أو الجامعة. 3 – 1 – 3 – 4

 :  شغل وظيفة إدارية بالجامعة. 4 – 1 – 3 – 4

 اإلرشاد الطالبي.:  المشاركة الفاعلة في  5 – 1 – 3 – 4

 :  الخدمة في مجالس إدارة ال 6 – 1 – 3 – 4

 منظمات أو الجمعيات المحلية، وبخاصة تلك التي لها صلة بتخصص المرشح.

 .توجيه وإرشاد أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن هم في مستهل مسيرتهم األكاديمية:   7 – 1 – 3 – 4

 عمل محلية أو إقليمية أو عالمية ذات صلة بتخصص المرشح.:  المشاركة في رئاسة لجان  8 – 1 – 3 – 4

 :  عضوية في مجالس تحرير مجالت أو دوريات متخصصة. 9 – 1 – 3 – 4

 : َشْغل منصب في منظمة مهنية إقليمية أو دولية.10 – 1 – 3 – 4
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