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 نظرة عامة .0
 اختصاصات لجنة الترقيات األكاديمية .0.0

ية لجنة الترقيات األكاديم تتمثل مهمةالجامعة لتعزيز التميز في التدريس واألنشطة والخدمات العلمية،  سعيمن انطالقا  1.1.1

(APC )نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةلتقديم المشورة  في(VP&CAO)  التي تتعلق  فيما يخص الحاالت

غالبا سمى تو( مفاهيم العدالة اإلجرائية )أستاذ( وفقا لما يلي: أدرجة بالترقيات األكاديمية )أي تعيينات درجة أستاذ مشارك و

في دليل كليات جامعة قطر؛ ج( االعتبارات كما هو مبين جامعة قطر المعتمدة بترقيات ال( سياسة (؛ بالطبيعيةالعدالة ب

 .واالختصاصات  الكلياتمستوى  علىتميز بال خاصةالالمتعلقة بالمعايير 

ياسة سمع اإلجراءات مدى توافق ل حالة، ودراسة المداوالت السابقة للتأكد من ك تتطلبه مايتحقق ذلك من خالل النظر في    1.1.1

 الجامعة.

 الغرض من هذه الوثيقة 0.3

المبين في كتيب كليات جامعة قطر. وقد وافقت  على النحو ستكمال سياسة الترقيات بجامعة قطرإلى  اتهدف هذه الوثيقة  1.1.1

ين تضارب ب وجود. وفي حالة ةهذه الوثيقة، وتم تقديمها ألغراض اإلرشاد العمليمضمون لجنة الترقيات األكاديمية على 

 هذه الوثيقة ودليل كليات جامعة قطر، تكون األولوية لدليل كليات الجامعة.

مراجعة هذه الوثيقة كل عام من قبل نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية ورئيس لجنة الترقيات األكاديمية، والذي تم ت  1.1.1

 .ءاالقتضا الوثيقة عندهذه وسيتم تحديث  ،تغييرات مقترحة مع لجنة الترقيات األكاديمية بشأن أيبدوره يتشاور 

 السرية وتضارب المصالح 0.2

تعد الملفات الخاصة بالترقيات واإلجراءات ذات الصلة سرية تماًما. ويتم إرسال توصيات لجان الترقيات  1.3.1
 .جهة اإلدارية المناسبةجامعة( إلى الالكلية والقسم والعلى جميع المستويات )

 بشأن مداوالت وقرارات لجان الترقيات. اإلدالء بأية معلومات على األعضاء االمتناع عن  1.3.1
، صديق مقرب، مؤلف مشارك(، ال العائلةأحد أفراد وجود في حالة وجود حاالت تضارب مصالح )مثل  1.3.3

ي غفي عملية الترقية. وفي حالة ثبوت هذا التضارب في المصالح، ينب ذي الصلة المختص إشراكينبغي 
 المراجعة.عملية آخر إلجراء  شخصتعيين الجهة الالحقة المكلفة بإدارة إجراءات الترقية على 

الترقية  ملف، يقوم عميد الكلية بإحالة رئيس القسمتتصل ب مصالح تضارب عند وجود شبهة رئيس القسم:  1.3.1
 . تقييمالداخل الكلية أو خارجها إلجراء من له صلة باالختصاص آخر قسم إلى رئيس 

 ، يقوم نائب رئيس الجامعة للشؤونالكلية عميدبتتعلّق  تضارب مصالح شبهة في حال وجود  عميد الكلية :  1.3.1
 تقييم.الالترقية إلى عميد آخر إلجراء  ملفاألكاديمية بإحالة 
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 القسممسئوليات  .3

 القسمهيئة التدريس برئيس القسم تجاه أعضاء مسئولية  3.0
من رئيس  توقعيالقسم، هيئة التدريس بحين تقع المسؤولية النهائية عن التقدم للترقية األكاديمية على عاتق عضو  في 1.1.1

ثباتات التي اإلمتطلبات الترقية بالجامعة والكلية، بما في ذلك في ما يتعلق بمن أعضاء القسم  كل عضو يوّجه أن القسم
وخدمة الجامعة والمجتمع. ويمكن تحقيق ذلك  ،الدراسيةام واألنشطة والمه ،البحوثعلى مستوى  األداء توثّق حسن 

 من خالل االجتماع مع األعضاء للتقييم الدوري ألدائهم.
ينبغي أن تتضمن المناقشات بين رئيس القسم وهيئة التدريس القضايا الخاصة بالنشاط العلمي بما في ذلك الحاجة إلى  1.1.1

 وفي المؤتمرات الدولية. ،ونشر نتائجها في دوريات محكمة ذات جودة عالية ،الجودة ةث عاليوإجراء بح
 للترقية في بداية العام الدراسي وإبالغ  من يمكن أن يترّشح د قائمة بأسماء جميعتوقع أن يقوم رؤساء األقسام بإعداي 1.1.3

م هيئة التدريس الذين لم يتيجب على رئيس القسم المعني تقديم أسماء أعضاء  كما . بإمكانية ترّشحهمرشحين تالم
قوم الكلية توترقيتهم إلى رتبة أستاذ مشارك بعد عشر سنوات من التعيين في منصب أستاذ مساعد إلى عميد الكلية. 

 .إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةفي ذلك بإرسال تقرير 
 وتصويتها اجتماعات لجنة ترقيات القسم 3.3

ية عن تقييم حاالت الترقية في أقسامهم وفقا لسياسات الترق مسئولةتكون  لجنة ترقياتيقوم كل قسم أكاديمي بتشكيل  1.1.1
 بالجامعة وإرشادات تقديم طلبات الترقيات األكاديمية.

على ما ناء بعلى لجنة ترقيات القسم ورئيس القسم ولجنة ترقيات الكلية وعميد الكلية تقييم المساهمة البحثية الفردية  1.1.1
 يلي:
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 وطموحاتها لجامعةل األساسيةتوقعات ال -أ
 ها مسبقًا.ب رشحينتالم إخطاريتم  ،نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةمن قبل  دهااواعتم في حال وجود معايير خاصة بالكلية -ب

التي تقدم  الدرجةتتألف لجنة ترقيات القسم من ثالثة إلى خمسة أعضاء يعينهم رئيس القسم على أن يكونوا على نفس  1.1.3
 رشح أو أعلى منها.تملها ال

شات المناقالمداوالت و حضور جميعبعد عضاء اللجنة على مستوى القسم التصويت على حالة ترقية إال  أل ال يمكن 1.1.1
الموضوعية لهذه الحالة. ويسمح لألعضاء المؤهلين الذين ال يستطيعون الحضور إرسال مذكرة إلى رئيس اللجنة تشير 

 ال يوجد تصويت غيابي أو بالوكالة(. إذال يعد تصويتًا )للحالة، وإن كان ذلك إلى دعمهم )اإليجابي أو السلبي( 
 ها.التوصية بالترقية أو رفضعلى تصويت سري ، كما يقومون بيقوم أعضاء اللجنة بمناقشة كل حالة ترقية على حدة 1.1.1
 لقسم.في لجنة ترقيات ا ال يجوز أن يكون رئيس القسم عضواوال يحق لرئيس اللجنة التصويت إال في حالة التعادل.  1.1.2
وب تبرير مكترغبة العضو أو األعضاء الذين يمثلون األقلية في تقديم ، وعند لجنة ترقيات القسم  عدم إجماع عند 1.1.2

 لجنة ترقيات القسم.تقرير ب، يتم إرفاق هذه الوثيقة لتصويته أو لتصويتهم
 القسم.إلى رئيس  نتائج اجتماعات اللجنة رئيس لجنة ترقيات القسم  يقدّم 1.1.2

 توصية رئيس القسم 3.2
  .الترقية( إلى عميد الكلية تعارضأو  تقريقوم رئيس القسم بتقديم توصية خطية )  توقع أني 1.3.1
 نبتعيي الخاصة الظروفحول توضيحية معلومات على يجب أن يحتوي خطاب التوصية الذي يقدمه رئيس القسم  1.3.1

أو  المسؤوليات اإلدارية،في التدريس أو  ساعاتالتخفيض في الحصر،  ال، بما في ذلك على سبيل المثال رشحتالم
المسؤوليات اإلدارية، أو الوقت المخصص ألغراض البحث أو النشاط العلمي، في التدريس أو  التوّسع غير العادي في

 أو المسؤوليات في أكثر من وحدة .
 :على ابالخط أن يشتمليجب  1.3.3

لخريجين التدريس واإلشراف على اعبء ب والمتعلّقة التي يجري النظر فيها بالدرجةة المتصلالقسم الخاصة ب معاييرالمعلومات عن  -أ
 ؛والتمويل الخارجي النشاط العلمي والمسؤوليات اإلدارية، ونشر البحوث العلمية األخرى أو غيرها من أعمال

 ؛التقليدي( النشاط العلمي اإلبداعية أو المهنية )بداًل من  المساهمات البحثية مدى اعتماد حالة الترقية على -ب
 ؛)مثل معدل القبول(، رشحتإشارة إلى مكانة المجالت التي نشرت أبحاث الم -ج
تم تقديم هذه المعلومات في أي مكان آخر في الملف، ينبغي  لو) النظراءرشح من قبل الطالب وتتفاصيل عن تقييم تدريس الم -د

 ؛اإلشارة إليها في توصية رئيس القسم(
 ؛ير القسم فيما يتعلق بتقييمات الطالب واألقران للتدريسمعلومات عن معاي -ه
 التوصية. المبررات التي تأسست عليها -و

 مسؤوليات الكلية .2
 لجنة ترقيات الكلية  2.0

ت الترقية بالجامعة كليات وفقا لسياسامختلف العن تقييم حاالت الترقية في  مسئولةيقوم كل قسم أكاديمي بتشكيل لجنة ترقيات تكون  3.1.1
 لحصول على ترقية أكاديمية. اوإرشادات تقديم طلبات 

رشح تها الملالتي تقدم  الدرجةتتألف لجنة ترقيات الكلية من ثالثة إلى خمسة أعضاء يعينهم عميد الكلية على أن يكونوا على نفس  3.1.1

 أعلى منها.من درجة أو 

شات المناقوالت واالمدحضور جميع  بعدترقية إال من حاالت اليجب أال يقوم أعضاء لجنة ترقيات الكلية بالتصويت على حالة  3.1.3

رة تشير إرسال مذكبهذه الحالة. ويسمح لألعضاء المؤهلين الذين ال يستطيعون حضور االجتماع الذي يتم فيه إجراء التصويت المتعلقة ب

 ال يعد ذلك تصويتًا )أي ال يوجد تصويت غيابي أو بالوكالة(.أعلى ، موافقة أو رفضا ابي أو السلبي( لهذه الحالةإلى دعمهم )اإليج

 ضها.رفبتصويت سري إما بالتوصية بالترقية أو  بإجراءثم يقومون  يقوم أعضاء اللجنة بمناقشة كل حالة ترقية على حدة 3.1.1

، تابية مبررات كأو األعضاء الذين يمثلون األقلية في تقديم  هيئة التدريس عدم إجماع لجنة ترقيات الكلية ورغبة عضو  في حال 3.1.1

 تقرير لجنة ترقيات الكلية.ضمن  إرفاق هذه الوثيقة  يجب

 ة.ا في لجنة ترقيات الكليال يجوز أن يكون عميد الكلية عضوو. األصواتعادل تال يحق لرئيس اللجنة التصويت إال في حالة  3.1.2

 توصية العميد 2.3
الترقية( إلى لجنة الترقيات األكاديمية. ويجب  معارضةأو  لدعمأو توصية خطية )  خطابتوقع أن يقوم عميد الكلية بتوجيه ي 3.1.1

 أن تتضمن التوصية ما يلي:
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  ،التوصية لمبرراتملخص  -أ
اء التدريسية األعب تقليصب، على سبيل المثال، وجود توقعات متفق عليها بتعيين المترّشح  تتعلّق ظروف خاصة عن موجز  -ب

 لمرشح  لتمكينه من زيادة التركيز على األنشطة البحثية.ل
 تعيينات مشتركة 2.2

لية من كل قسم أو ك كامال ا، يجب أن يتضمن الملف توثيقبين عدة أقسام أو كليات  رسمي رشح تعيين مشتركتكان للمإذا  3.3.1

 معنية.

 عمل آخر في كلية أخرى، ينبغي أنمن من التدريس أو  معتبرولكنه يقوم بقدر  ،رشح تعيين مشترك رسميتيكن للم لمإذا  3.3.1

 من عميد تلك الكلية. ايتضمن الملف بيان

 لجنة الترقيات األكاديمية   .4

 التشكيل والمدة  4.0

ون من قبل نائب رئيس الجامعة للشؤتم تعيينهم أعضاء هيئة تدريس برتبة أستاذ ي تتألف لجنة الترقيات األكاديمية من 1.1.1

. ويجب لياتكمختلف ال على األقل ينتمون إلى  من سبعة أعضاء قياسيا تتألف عضوية لجنة الترقيات األكاديمية. األكاديمية

 ن يعملواأأو لجان ترقيات الكلية، ولكنهم يمكن  كذلك بلجان ترقيات القسمية أعضاء يكون أعضاء لجنة الترقيات األكاديمأالّ 

 كمرجع لهذه اللجان. 

 ع العضو االستمرار أو أخفق فيم يستطأعوام. ومع ذلك، إذا لثالثة المدة القياسية لعضوية لجنة الترقيات األكاديمية هي   1.1.1

ئيس ويقوم نائب ر استكمال مدة عضويته.، يجوز لنائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية استبدال العضو قبل مهامهإنجاز 

ات التعيين يطلب من العمداء اقتراحكما الجامعة للشؤون األكاديمية بمراجعة عضوية لجنة الترقيات األكاديمية كل عام، 

اء أغلب أعضيستمر في الخدمة حتى لألعضاء الجدد. ولضمان االستمرارية، يتعين استبدال عضوين على األقل كل عام 

 لمدة عام واحد على األقل. اللجنة 

 الجتماعات الزمني لجدول ال 4.3

ال تعقد قد جرت العادة على أن تعقد لجنة الترقيات األكاديمية عشرة اجتماعات شهرية على مدار العام الدراسي، و 1.1.1

 االجتماعات خالل شهري يوليو وأغسطس.

 معايير التقييم  4.2

، وباإلضافة إلى ذلك، يتعين على أعضاء هيئة عقدهممدة من األخيرة سنة الخالل  رشحين تترقية الم عدم قبولاألصل  1.3.1

و عن أالتعاون مع جامعات أخرى  بغض النظر عنالترقية بجامعة قطر  الترشح للحصول علىالتدريس بجامعة قطر 

 قرارات الترقيات التي تم اتخاذها في جامعات أخرى. 

شح رتها لدراسة إنجازات الممهامضمن ، ويتم هذا التقييم على حده رشح تتحكم لجنة الترقيات األكاديمية على ملف كل م 1.3.1

 .عموما لمجتمع لو للتخصصوالتدريس والبحث والخدمات المقدمة للجامعة خص فيما ي

لمحّكمين اقبل كما تّم إثباتها خاصة من  اعتبار المعايير العامة للتحصيل العلمي والتمييز الدراسي المداوالتتتضمن هذه  1.3.3

في المراجعات السابقة من قبل القسم و/أو لجنة الكلية ومن قبل عميد الكلية كما ورد في خطاب التوصية الخارجيين و

 .اجتماعات لجنة الترقيات األكاديمية خالل و ،الخاص به

 حيادية يثمن ح رشحينتلمعلومات الواردة في كل ملف من ملفات المتقييمها ل بعين االعتبار لجنة الترقيات األكاديميةتأخذ  1.3.1

 زيهةمن حيث المعاملة الن رشحتاألحكام السابقة، خاصة فيما يتعلق بضمان تطبيق معايير العدالة والحفاظ على حقوق الم

 .والعادلة

 النشر العلمي 1.3.1

 الترقية لدرجة أستاذ مشارك

  قدرته على المشاركة في الجهود يظهر   أن  شاركأستاذ م درجةعضو هيئة التدريس الراغب في الترقية إلى  على  يتعين

 .البحوث شرنو العلمية 
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 حوثبيقل عن أربعة  أن يقدم ما التقييم الخارجي، الومقدم طلب الترقية ل ينبغي لحد األدنى من متطلبات الجامعة، ل وفقا  

بتحكيم بحوثها تقوم و ذات سمعة طيبة الت إقليمية أو دوليةجلنشر في مل أو مقبولة  منشورة (not edited) محكمة

 إبداعية أخرى. أعماال، و (review articles)مراجعة مقاالت و  من كتب،  و فصوالعلمية  اكتبوأن يقدم ، المنشورة

  تقوم كل كلية بتحديد نوع المنشورات المقبولة للترقية في مجال التخصص، ويوافق عليها نائب رئيس الجامعة للشؤون

 األكاديمية 

 ينمنشور على األقلبحوث من ال اثنان يجب أن يكون.  

  لترقيةل  المقدمة البحوثمن   األقل على الثنين ا رئيس  أو اوحيد  امؤلف  الترقية طلب مقدم يكون أنيجب. 

  ،عد تاريخ يتم نشرها بالتي بحاث فإن  األملحوظة: بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لدرجة أستاذ مشارك

ترقية ملف ال يمكن احتسابها ضمن إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، مكتب عميد الكليةمن ملف الترقية إحالة 

 .الالحق

 أستاذ لدرجة الترقية

  ل طيبة من خالسمعة على حرز أأستاذ قد  درجةيجب أن يكون عضو هيئة التدريس الراغب في الحصول على الترقية إلى

  في تخصصه. عاباحثا ومرجبوصفه  النشر

 بحوث ستة نع اليقل ما يقدم أنوتقييم التحكيم الخارجي، مقدم طلب الترقية ل وفقا للحد األدنى من متطلبات الجامعة، ينبغي 

سمعة  ذات الت إقليمية أو دوليةجلنشر في مل أو مقبولة  منشورة تكون بحيث شاركأستاذ م درجة على حصولهبعد   محكمة

 ،(review articles) مراجعة مقاالت من كتب، و  فصوالعلمية و  اكتبوأن يقدم  ، بحوثها المنشورةتقوم بتحكيم و طيبة

 . إبداعية أخرى أعماالو

  تقوم كل كلية بتحديد نوع المنشورات المقبولة للترقية في مجال التخصص، ويوافق عليها نائب رئيس الجامعة للشؤون

 منشورة. بحوثمن ال أربعة على األقل يجب أن يكوناألكاديمية 

 لطلب الترقية المقدمة بحوثاألقل من ال علىألربعة  ا أو رئيس اوحيد امؤلف يجب أن يكون مقدم طلب الترقية. 

ين تقرير ي أن يكون هناك تضارب برشح، وباإلضافة إلى ذلك، ال ينبغتيتعين أن يوصي أغلبية المحكمين األربعة بترقية الم 1.3.2

ويتعين أن  .قيةالترب المتعلّقةالتوصيات النهائية  وتقييمه  ، وبين رشحتالمب الترقية الخاصحول جودة ملف  لمكتوبالمحكم ا

، ة"رشح "يستحق الترقية" أو "ال يستحق الترقيتيذكر تقييم المحكم بوضوح في جملة واحدة في نهاية التقرير ما إذا كان الم

 وع منن وجد أيوإذا المعنية.  الكلياتوالمعايير التي وضعتها  ،معايير الترقية التي حددتها جامعة قطر كل من باستخدام

  .توضيحاتال طلبوينبغي على الرئيس االتصال بالمحكم ف، التضارب

ذلك أخذ وت ،حول كل حالة مداوالتهاالترقية خالل ب الخاصةجنة الترقيات األكاديمية تعليقات وتوصيات المحكمين لتراجع  1.3.2

 .األكاديميةنائب رئيس الجامعة للشؤون توصياتها إلى ترفع بعين االعتبار حينما 

مستوى الكفاءة البحثية للمتقدم للترقية و/أو جودتها، واستنادا إلى أسباب مبررة  حولبعد مراجعة تقارير المحكمين األربعة  1.3.2

)من قبيل عدم االلتزام بسياسات جامعة قطر وإجراءاتها، ووجود دليل على المراجعة السطحية، و/ أو عدم التوافق بين 

ديمية االستعانة قيات األكا، يحق للجنة التر(التقرير الكتابي للمحكم عن ملف الترقية وبين توصياته النهائية بشأن الترقية

 .بمحكم خامس

  ومسئولياته دور رئيس اللجنة 4.4

 . يقوم بتسييرها. ، وجميع اجتماعات اللجنة الدعوة لحضور رئيس لجنة الترقيات األكاديمية يوّجه 1.1.1

 يتعين فحص جميع طلبات الترقيات عن طريق رئيس لجنة الترقيات. 1.1.1

للوثائق ا تلخيص التقرير الشامل ويعتبر . عن كل حالة أحد أعضاء اللجنة بإعداد تقرير شامليكلف رئيس لجنة الترقيات  1.1.3

 ن. يحول جودة المحكمين الخارجياللجنة تعليقات فضال عن  ،التوصل بها،  والتوصيات التي تم 
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ون ئلشنائب رئيس الجامعة لإلى  عمليات التصويتعن  اكتابي ايقدم رئيس لجنة الترقيات، نيابة عن اللجنة بأكملها، موجز 1.1.1

 حول كل حالة تمت مراجعتها.  كتابية، مع توصية األكاديمية

  ومسئولياته أدوار عضو لجنة الترقيات األكاديمية 4.4

 يتوقع من األعضاء الحضور والمشاركة في جميع اجتماعات اللجنة. 1.1.1

 بل حضور االجتماعات. يراجع األعضاء جدول األعمال وحاالت الترقيات قيد النظر والوثائق األخرى ق 1.1.1

 يحافظ األعضاء على سرية جميع األمور المتعلقة بعمل اللجنة. 1.1.3

 يعمل األعضاء كمصدر معلوماتي لكلياتهم فيما يتعلق باألمور العامة للجنة. 1.1.1

 بأربعة محكمين أساسيين وثالثة ثانويين. ويقدمون توصية ن ييراجع األعضاء قائمة المحكمين الخارجي 1.1.1

 المرشح.  عنين يالعضو بإعداد تقرير شامل يلخص حكم المحكمين الخارج ، يقومهعند تعيين 1.1.2

 إجراءات مراجعة الملف  4.4

 يفحص رئيس لجنة الترقيات األكاديمية جميع الحاالت للتأكد من اكتمالها قبل االجتماعات. 1.2.1

مكان  هذه الملفات في يتاح ألعضاء لجنة الترقيات األكاديمية فرصة مراجعة جميع ملفات المرشحين في أي وقت، وتتوفر 1.2.1

 آمن بجناح نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية.

 التصويت 4.4

 من اللجنة المكونة من  1/3أعضاء )أي خمسة يكون نصاب لجنة الترقيات األكاديمية  ينبغي أن التصويت، فيما يتعلق ب 1.2.1

 أعضاء(. سبعة

 حالة للخروج منلتحقيق النصاب أو  عند اللزومالرئيس إال  يصوتحالة، وال كل على تصويت سري  ال بد من إجراء 1.2.1

 تعادل األصوات.

ناقشات م أن ينأى بنفسه عنوينبغي أيًضا  ،من قسمه ارشحتال يصوت عضو لجنة الترقيات األكاديمية على حاالت تتضمن م 1.2.3

 من قبل اللجنة.  طلب مساعدتهرشح إال إذا تم تلجنة الترقيات األكاديمية حول هذا الم

زوجة، أو زميل أو  )على سبيل المثال عضو في العائلة أو زوجد أعضاء ينطبق عليهم تضارب المصالح في حالة وجو 1.2.1

 جميع األنشطة المتعلقة بهذه الحالة.عن أنفسهم أن ينأوا بيتعين عليهم ( ةمنحاشتراك في  مؤلف، أواشتراك في مقرب، أو 

 األغلبية.بت يصوالتيتم تحديد توصيات لجنة الترقيات األكاديمية عن طريق  1.2.1

 السرية 4.4

ألكاديمية توصية لجنة الترقيات ا إرسالويتم  سرية للغاية.واإلجراءات المتصلة بها تعتبر ملفات لجنة الترقيات األكاديمية  1.2.1

وصيات ت إرسال مسئولية نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةوتقع على إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، 

 المرشحين أنفسهم.إلى رؤساء لجنة الترقيات وإلى رئيس القسم وإلى ئية إلى العميد والترقية النها

 لسنةا اللجنة والمالحظات الشخصية في نهاية  إعدام نسخيتم على أن  يتم أرشفة ملفات المرشح )اإللكترونية والورقية(،  1.2.1

 .األكاديمية

 تتعلق بمناقشات وقرارات لجنة الترقيات األكاديمية.  تصريحاتأي ب اإلدالء يتعين على األعضاء االمتناع عن  1.2.3

 االتصاالت مع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 4.4

ئيس الجامعة إلى نائب ر عمليات التصويتعن  اكتابي ايقدم رئيس لجنة الترقيات األكاديمية، نيابة عن اللجنة بأكملها، ملخص 1.9.1

 كل حالة.ب الخاصةالتوصيات  إلى جانبللشؤون األكاديمية، 

أكملها اللجنة بب االجتماعرئيس لجنة الترقيات األكاديمية أو ب االجتماعقد يطلب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية  1.9.1

 المتعلقة بالحالة. للمسائلللحصول على تقييم أشمل 

ة كان ينوي عدم الموافقأو نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية على توصيات لجنة الترقيات األكاديمية  لم يوافقإذا  1.9.3

 اللجنة بأكملها لمناقشة الحالة قبل تقديم القرار إلى الرئيس.برئيس اللجنة أو ب االجتماععليها، يتعين عليه 

أعضاء اللجنة بأكملها، تنعقد اللجنة في أقرب وقت مناسب. ب االجتماعإذا رغب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية في  1.9.1

ومحاضر الجتماع، يتعين حصول جميع أعضاء لجنة الترقيات األكاديمية على ملف كامل عن الحالة، واستعدادًا لهذا ا

 ضيح الحالة.لتو طرحهاأي أسئلة معينة يجب  إلىمناقشات لجنة الترقيات األكاديمية عن الحالة، باإلضافة ب الجلسات المتعلّقة

مع توصيات لجنة الترقيات األكاديمية، يخطر نائب  امية متوافقنائب رئيس الجامعة للشؤون األكادي مكتبقرار إذا لم يكن  1.9.1

اللجنة  مع ، ويجب عليه عندئذ االجتماع هأسباببو ا األمر رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية لجنة الترقيات األكاديمية بهذ

 . الخالففي محاولة لحل هذا 
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 م،، وبشكل منتظ(ها)عن طريق رئيس الترقيات األكاديميةإلى لجنة  نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية مكتبيقدم  1.9.2

 نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية.اتخذها لقرارات التي با  ملخصا

 المحكمون الخارجيون  .4

يما فتراجع لجنة الترقيات األكاديمية توصيات لجنة ترقيات القسم، ورئيس القسم، ولجنة ترقيات الكلية، وتوصيات عميد الكلية  1.1

 بشأن ما إذا كان هناكقرار صدر ي جنة الترقيات األكاديمية، لم رشح. وبناء على هذه التوصيات وحكتجودة بحث الملق بيتع

قررت لجنة الترقيات األكاديمية تسويغ المراجعة الخارجية، يقدم بيان  ما إذا . وفي حالينالستعانة بمحكمين خارجل حاجة

  تقييم.ال بقصد   ينيمحكمين خارج ةرشح ألربعتللم ةالبحوث المنشورب

 ضم ينبغيوال  حول نزاهتهم، شكوك تحومضم أشخاص ال توجد ينبغي و، أن يكونوا محايدين نيييتوقع من المحكمين الخارج 1.1

المشرفين و ،على رسالة الدكتوراه السابقين المشرفينو ،السابقين والزمالء الحاليين أو ،العمالءو ،المقربين األصدقاء و األقارب

 .أو المؤلفات المشتركة مع المترّشح وأصحاب المنح المشتركة ،على البحوث

مع المحكمين  اتصال ال يكون هناكو ير المذكورة آنفا( من قبل الكلية،)الذين استوفوا المعاي رشحينقائمة بالمحكمين الم يتم تقديم 1.3

 رافية. جغالمواقع مراعاة تنوع المع تعكس القائمة أسماء الخبراء المحايدين برتبة أستاذ يتعين أن و الموضوع المعني،بشأن 

 لعملية المراجعة الخارجية.  الذين وقع عليهم االختيارأسماء المحكمين على رشح تالم إطالعينبغي ال  1.1

 . عليها  إطالعه وال يمكن بالمحكمين ةالخاصالتوصية  اتخطابرّشح أن يطلب االّطالع على تيمكن للمال  1.1

عي تقييم مستقل وموضو إصدارويطلب منهم  المختارينمع المحكمين  األكاديميةنائب رئيس الجامعة للشئون  مكتب يتواصل 1.2

طر للترقية قرشح معايير جامعة تستيفاء المويجب أن يتضّمن التقرير تقييما الاإلبداعية،  وأالمهنية  ،رشح العلميةتإلنجازات الم

 . ة المطلوبةاألكاديميإلى الرتبة 

ملة م توضيح عالقته المحت( ويطلب من المحكالمعنية أي الترقية والدرجة) قيد النظرالقرار  نيييوضح خطاب المحكمين الخارج 1.2

 . جميع المواد المرسلة إلى المحكمين يشمل اكتابي سجال وينبغي أن يضم الخطاب رشح،تبالم

ن من قبل محكمي استكمالهاأو  خالل تلك المدة هاثيتحديجب التي مضى عليها سنتان أو أكثر، و ينال تكفي خطابات المحكم 1.2

 العام. ذلك  في  التي تم الحصول عليها آخرين. وعند ضم خطاب من العام الماضي مع التوصية، يتم ضم جميع الخطابات

 .موصى بهم خارجي ن السيرة الذاتية لكل محكمعلومات موجزة عتقديم رئيس القسم ل ينبغي  1.9

 . رشحتالم  ثوبح لدراسة احتياطيين محكمين وثالثة ينيأساس محكمين أربعة األكاديمية الترقيات لجنة تعين 1.15

 .المناسبة توصياتها وترفع المحكمين، وتوصيات تقارير بمراجعة الترقيات لجنة تقوم 1.11

 

 إلى تناداواس ،اجودته أو/و للترقية لمتقدمل البحثية الكفاءة مستوى حول األربعة المحكمين تقارير مراجعة بعد  1.11

 أو/ و السطحية، المراجعة على دليل ووجود وإجراءاتها، قطر جامعة بسياسات االلتزام عدم قبيل من) مبررة أسباب

 الترقيات للجنة قيح الترقية، بشأن النهائية توصياته وبين الترقية ملف عن للمحكم الكتابي التقرير بين التوافق عدم

 .ثانوي محكم من إضافي بتقرير االستعانة األكاديمية

 

 البحوث والمنح الدراسية  4

البحث العلمي لغرض الترقية باعتباره التحقيق المبتكر الذي يتم إنجازه بهدف اكتساب المعرفة و / أو تعزيز  يحدد 2.1

 .الفهم

 

أنه  كما ؛توالعمليا والمكونات المواد وتحليل واختبار المعايير، وتطبيق ،الروتينية البيانات جمع البحث يتضمن  ال 2.1

 علميةال لوماتمعالب تتعلّقالتي  خدماتال توفيرعلى و ،جديد  بحث على تنطوي ال التي التعليمية المواد تطويريتضمن  ال

 ةرمجالب  وأ نشطةاأل ترخيص و ،والنشر الطبع حقوقب و ،االختراع براءةل واإلدارية لقانونيةوا التجارية األوجهبو ،فنيةالو

 .لحاسوبل الروتينية
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 ائلوس بعدة الجودة وتقاس ،وأهميتها الفردية المساهمات جودة إلى أساسي بشكل العلمي النشاط على محكال ستندي 2.3

 . متخصصة مهنية منظمات قبل من والترتيب التأثير وعامل ،العلمي نشرال قبول معدلك

بناء  لنشاط العلميلبتقييم المساهمة الفردية  الكلية، وعميد الكلية ورئيس القسم، ولجنة ترقيات القسم،تقوم لجنة ترقيات ينبغي أن 

 على: 

 ؛التوقعات األساسية للجامعة .أ

 . امسبقً  بها لمترشحيناوتم إخطار ، األكاديميةنائب رئيس الجامعة للشئون  التي وافق عليهاالمعايير الخاصة بالكلية  .ب

 هو مناسبا، افيه يكون التي الحاالت في المنشور، العمل يعد حيث ،التخصصات  حسب العلمي اطالنش اتإثبات تختلف 2.1

 األداء وأ ،يّزالمم الهندسي أو الفني التصميمو ،المميز المعماري التصميمأما اإلثبات الذي هو من قبيل  .  األساس اإلثبات

 . مناسبة حاالت فيفيمكن اعتبارها  المهنية، المجاالت أو الفنون في المميز

 ةمهم تطبيقات إيجادمن خالل  وأ البحث من خالل العلمي النشاطإثبات  يجوز ،السريرية أو المهنية الدراسات في 2.1

 . سريريةأو مهنية نظريات أو لممارسات مهمة وتطبيقات أنماط أو ،أساسية لنظرية

 بلق من شاملة مراجعة أو لتقييم خضع منشور بحث بأنه( ةحكمالم الدورية) المحكمو منشورال البحث فيعرت يتم 2.2

 . وأهميته البحث جودة حول الموضوعي برأيهم أدلوا المجال نفس في مستقلين خبراء

 من وتوقيعه ملؤه يجب النموذج وهذا. المؤلف مساهمةل نموذج يطلب مؤلف، من أكثر عن المنشور البحث صدر لو 2.2

عموما    األساس المؤلف فويعرّ . مؤلفين عدة عن صادر منشور بحث لكل( المرشح هو يكن لم إن)  األساس المؤلف قبل

 نع مسئوال عادة يكون الذي هو  ، األساس المؤلفو . العمل في رئيسية بمساهمة ويقوم دراسةال يقودالذي  شخصال بأنه

ي ف  األساس المؤلفو. المنشورة الدراسة محتويات عن المسئوليات عجمي ويتحمل ،بها نشر التي المجلة مع تواصل كل

 ةبالنسب  األساس المؤلف هوية بخصوص شك  أي هناك كان ولو. المنشور البحث في األخير أو األول المؤلف هوالغالب 

 . لعلميا النشاط هذا في رشحتالم لدور أفضل فهمل الزملا توضيحال األكاديمية الترقيات لجنة تطلب مقدم، منشور بحثل

 المجلةب المنشور المقالتم تحديده في  الذي المراسل المؤلفأيضا  الحاالت من كثير  في يكون قد   األساس المؤلّف أنّ ومع 

 .مختلفة ألسباب الحاالت كل في كذلك يكون ال قد أنه إال

 المجال وأ التخصص تعلم طريقة في اكبيرً  اإسهامً  أسهمت أو األكاديمي الفهم غيرت التي الدراسية الكتب تعد أن يمكن 2.2

 الكتب االعتبار بعين تؤخذ أن يجوزو. كذلك الخاص لمقررك دراسية كتب نشر يعد ال بينما ،البحث لنشاط مفيدًا اإثباتً 

 على أو) قطف واحد كتاب تقديم ويمكن. فقط مشارك أستاذ لدرجة للترقية ولكن صارمة، تحكيم لعملية خضعت التي العلمية

 . للتقييم( كتاب في واحد فصل األقل

 من سبانالح في الداخل  العلمي  النشاط يستند و.  بحوثا تعتبر ال الدكتوراه أو لماجستيرا ئلرسا من المستلة المواد2.9

 .اهالدكتور درجة على للحصول ةالالحق الزمنية الفترة خالل إنجازه تم الذي العمل إلى مشارك أستاذ لدرجة ةالترقي أجل

شارة اإليجب خالل فترة عمل عضو هيئة التدريس بجامعة قطر،  ،للمنشورات التي يتم طباعتها بة سبالن 2.15

 .جامعة قطر إلى إلى أنه ينتميفيها 

 الطعن عملية 4

 القسم قرار على الطعن 4.0

 الملف تقييمبهذه اللجنة  تقوم. القسم ترقيات لجنة اجتماع القسم رئيس يطلب الترقية، على للحصول ملفهل المرشح تقديم بمجرد 2.1.1 

 .القسم رئيس إلى توصية وتقديم
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 ومحاولة لموافقةا عدم أسباب لبيان باللجنة االجتماع عليه ينبغي القسم، ترقيات لجنة توصية على القسم رئيس موافقة عدم  حال في 2.1.1

  اتتوصيو سمالق ترقيات لجنة  اتتوصي تكون) مقسم قرار مع الكلية مستوى إلى الترقية طلب رفع يتم الخالف، استمر وإذا. الخالفات حل

 (.ضدها واألخرى الترقية مع إحداهما القسم رئيس

 ،الترقية برفض رشحتالم بإبالغ القسم رئيس يقوم الترقية، لمعايير المرشح استيفاء عدم على القسم ورئيس اللجنة من كل اتفق إذا 2.1.3

 .المرحلة هذه عند الترقية عملية وتنتهي

 غضون في ةالكلي لعميد رشحتالم طعن تقديم يتمو. القسم قرار في الطعن رشحينتللم يجوز المرحلة، هذه في الترقية رفض تم إذا 2.1.1

 أن تإلثبا مقنعة أدلة تقديم رشحتالم وعلى .الطعن هذا أسباب الطعن خطاب يتضمن أن ويجب. بالرفض إبالغه تاريخ من عمل أيام 15

 استالم تاريخ من عمل أيام 15 غضون في قراًرا العميد ويصدر. واإلجراءات السياسات تباعا  يتم لم أنه أو ،مبررة تكن لم التقييم أحكام

 دمع رشحتالم وعلى انهائيً  قراًرا العميد قرار يعد ذلك ومع القسم، رئيس أو/ و القسم ترقيات لجنة من ردا العميد يطلب وقد. الطعن

 .الطعون من المزيد تقديم في االستمرار

 الكلية قرار على الطعن 4.3

 وتقوم. الملف قييموت االجتماع الكلية ترقيات لجنة من العميد يطلب الكلية، عميد إلى الترقية طلب بقبول توصية القسم تقديم بمجرد 2.1.1

 الكلية عميد إلى توصية وتقديم بالتقييم الكلية ترقيات لجنة

 . للترقية لمتقدمل الخاص هتقييم يصدر الكلية، ترقيات لجنة توصية العميد استالم بمجرد 2.1.1.

 حل ومحاولة ةالموافق عدم أسباب لبيان باللجنة االجتماع عليه ينبغي الكلية، ترقيات لجنة توصية على العميد موافقة عدم  حال في 2.1.3

 .الخالفات

 .المرحلة هذه عند يةالترق عملية وتنتهي ،الترقية برفض هبإبالغ يقوم الترقية، لمعايير رشحتالم استيفاء عدم هو العميد تقييم كان إذا 2.1.1

 لشؤونل الجامعة رئيس لنائب الطعن تقديم يتمو. الكلية قرار في الطعن رشحتللم يجوز المرحلة، هذه في الترقية رفض تم إذا 2.1.1

 حرشتالم وعلى. الطعن هذا أسباب الطعن خطاب يتضمن أن ويجب. بالرفض المرشح إبالغ تاريخ من عمل أيام 15 غضون في األكاديمية

 للشؤون عةالجام رئيس نائب ويصدر. واإلجراءات السياسات تباعا  يتم لم أنه أو مبررة تكن لم التقييم أحكام أن إلثبات مقنعة أدلة تقديم

 يةالكل عميد من ردا األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائب يطلب وقد. الطعن استالم تاريخ من عمل يوم 11 غضون في قراًرا األكاديمية

 وعلى نهائيا اقرارً  األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائب قرار يعد ذلك ومع القسم، رئيس أو/ و القسم ترقيات ولجنة الكلية ترقيات ولجنة

 .الطعون من المزيد تقديم في االستمرار عدم رشحتالم

 الجامعة قرار على الطعن  4.2

 الجامعة ئيسر نائب يقوم األكاديمية، للشؤون الجامعة رئيس نائب إلى للترقية رشحالمت بقبول الكلية عميد توصية تقديم بمجرد 2.3.1

 لترقياتا لجنة تقوم الطلب، مراجعة من االنتهاء وبمجرد الترقية، طلب بمراجعة األكاديمية الترقيات لجنة بتكليف األكاديمية للشؤون

 األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائب إلى كتابية توصية بتقديم األكاديمية

 ترقياتال لجنة عن نيالصادر والتوصية الموجز والتقرير رشحتالم ملف بمراجعة األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائب يقوم 2.3.1.

 اجتماع ترتيبب الرئيس يقوم األكاديمية، الترقيات لجنة توصية على األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائب موافقة عدم حالة في. األكاديمية

 .قرار إلى والتوصل الموافقة عدم مبررات الستعراض األكاديمية الترقيات ولجنة األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس لنائب

 .األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائب مكتب طريق عن رشحتالم إلى الترقية بشأن النهائي القرار إرسال يتم 2.3.3

 غضون يف الجامعة لرئيس الطعن تقديم يتمو. الجامعة مستوى على الطعن رشحتللم يجوز المرحلة، هذه في الترقية رفض تم إذا 2.3.1

 نعةمق أدلة تقديم رشحتالم وعلى. الطعن هذا أسباب الطعن خطاب يتضمن أن ويجب. بالرفض رشحتالم إبالغ تاريخ من عمل أيام 15

 غضون يف قراًرا الجامعة رئيس ويصدر. بذلك الخاصة واإلجراءات السياسات تباعا   يتم لم أنه أو مبررة تكن لم التقييم أحكام أن إلثبات
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 رقياتت ولجنة الكلية وعميد األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائب رد  الجامعة رئيس يطلب وقد. الطعن استالم تاريخ من عمل يوم 15

 .الطعون من دالمزي تقديم عن يكف أن رشحتالم وعلى نهائيا قراًرا الجامعة رئيس قرار ويعدّ  القسم، رئيس أو/ و القسم ترقيات ولجنة الكلية

 التالي. شكل التوضيحيفي الكما هو مبين على مستوى القسم والكلية والجامعة  الطعنعملية  وصفويتم 

 

 

 جامعة قطر

 الطعن الخاصة بالترقيات األكاديميةعملية 

 

 

 
 عدم موافقة موافقة

 عدم موافقة رئيس القسم عدم موافقة رئيس القسم

 الرجوع إلى المرشح-

 يتقدم للترقية بعد فصلينان  يمكن-

 تقديم طعن إلى عميد الكلية، عند االقتضاء-

 يعد قرار العميد قراًرا نهائيًا-
 موافقة عميد الكلية

 الرجوع إلى المرشح-

 يتقدم للترقية بعد فصلينيمكن ان -

نائب رئيس الجامعة  تقديم طعن إلى-

 للشؤون األكاديمية، عند االقتضاء

يعد قرار نائب رئيس الجامعة -

 للشؤون األكاديمية قراًرا نهائيًا

موافقة نائب رئيس 

الجامعة للشؤون 

 األكاديمية

 الرجوع إلى المرشح-

- يتقدم للترقية بعد فصلينيمكن ان -

 تقديم طعن إلى رئيس الجامعة، عند

 االقتضاء

 يعد قرار رئيس الجامعة قراًرا نهائيًا

عدم موافقة نائب رئيس 

 الجامعة للشؤون األكاديمية

نائب رئيس الجامعة 

 للشؤون األكاديمية

لجنة الترقيات األكاديمية 

 بالجامعة

 عدم موافقة عميد الكلية

 لجنة ترقيات الكلية

 موافقة رئيس القسم موافقة رئيس القسم

 لجنة ترقيات القسم


