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 ملخص معايير الترقية
 
 

 أستاذ مشاركلرتبة معايير الترقية  0.1

 

 وأن في مجاالت التدريس والجهود البحثية والخدمية،أداء عاليا لدرجة أستاذ مشارك رشح تالميظهر أن يتعين  أستاذ مشارك: 

 نال الرضى وحاز القبولقد  رشحتالمسجل أن يكون يظهر سلوكا يبرهن من خالله بأنه سيستمر على نفس األداء. ال يكفي 

تؤكد أن المترشح قد  من أقرانه على دليل دامغ وتقييم خارجي قائمةكون هناك إشارة واضحة، تكأستاذ مساعد، بل يجب أن 

 مستويات عالية من اإلنجاز.حاز فعال 

 قد أمضى ما ال يقل عن خمس سنوات في وظيفة أستاذ مساعد رشحتالم، يجب أن يكون وظيفة أستاذ مشاركم لشغل للتقد 

 

 :المنشورات  

قدرته على عضو هيئة التدريس الراغب في الترقية إلى درجة أستاذ مشارك أن يكون قد أظهر يجب على  

 االنخراط في الجهد العلمي والنشر.  
(. وتشتمل غير مطبوعة محكمة ) اتمنشورعلى األقل أربعة  يقدمأن قييم الخارجي للترقية ولل المتقدمعلى يتعين  

، علميةوكتبًا ة جيدة، في مجالت محكمة ذات سمع ث منشورةأبحا المقدمة للتقييم الخارجي على األعمال المنشورة
أن تفي نوعية المنشورات  ، وغيرها من األعمال اإلبداعية األخرى. ويجبمراجعة كتب، ومقاالت من وفصوال 

 جامعة قطر والكلية.بمتطلبات  في مجال التخصص  المقبولة للترقية 
تعريف على  والكلية للتعرف على الحد األدنى من المتطلبات الخاصة بالنشر ترقيات يرجى االطالع على سياسة  

ذلك يجب أال يكون  وة علىعالرشح. تترقية المبيجب أن يوصي غالبية المحكمين األربعة .المؤلف الرئيس. 
كما التوصية النهائية. و، المتقدم للترقية ملف جودة وبين التقرير المكتوب من قبل المحكمين  تعارضهناك 

 أو ترقية المرشح بما إذا كان يوصي  تقريرهفي نهاية   -وبشكل واضح  – هتقييمالمحكم في  يبينيجب أن 
 تي وضعتها جامعة قطر والمعايير التي وضعتها الكليات المعنية. باستخدام معايير الترقية الرفضها، وذلك ب

 .لالستيضاح بالمحكم سيتصل فإن رئيس لجنة الترقية األكاديمية بجامعة قطر التعارض هذا  وفي حال وجد
ياخذ بعين  فلنيحتوي على تعارض سطحي أو غير متماسك أو للمحكم إذا رأت لجنة الترقية أن التقرير الكتابي  

  .و يقع اللجوء الى محكم اخر عتباراال

 

 :أستاذلرتبة معايير الترقية  0.1 
 

 في ممتازة قدموا إسهامات الذين في مجاالت تخصصهم، و طيبةحققوا سمعة الذين رشحين تملا تخصالوظيفة  هذه :أستاذ 

في ة ما قدمه من إنجازات وتطوير أن يقدم من األدلة ما يثبت أهميرشح تالمعلى  رسالة الجامعة ويجب في دعم ، كما وظيفتهم

من ون يقدم أدلة واضحة وموثقة عليه أيجب كما تعيينه أستاذًا مشارًكا. أن تم والخدمات منذ العلمي مجاالت التدريس والبحث 

 خالل تقييم المحكمين الخارجيين، فضال عن غيرها من مواد اإلثبات. 

 أمضى ما ال يقل عن خمس سنوات في وظيفة أستاذ مشارك رشح قدت، يجب أن يكون المأستاذ ةوظيفللتقدم لشغل  

 

 :المنشورات  

كباحث  رفيعةمكانة تبوأ وطيبة أستاذ أن يكون قد حقق سمعة  الترقية لرتبةعضو هيئة التدريس الراغب في يجب على  

 .تخصصهمجال مرجع في كو

على االشتراك في الجهود ته قد أظهر قدرفي الترقية إلى درجة  أستاذ أن يكون عضو هيئة التدريس الراغب يجب على  

 .البحثية وفي النشر
وتشتمل (. غير مطبوعة)محكمة  اتمنشور ستة األقل على تقييم الخارجي أن يقدم للللترقية و المتقدم على  يتعين 

ية، أبحاث منشورة في مجالت محكمة ذات سمعة جيدة، وكتبًا علم المقدمة للتقييم الخارجي علىاألعمال المنشورة 
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مراجعة، وغيرها من األعمال اإلبداعية األخرى. ويجب أن تفي نوعية المنشورات ومقاالت وفصوال من كتب، 
   المقبولة للترقية  في مجال التخصص  بمتطلبات جامعة قطر والكلية.

 

تعريف المؤلف على يرجى االطالع على سياسة ترقيات الكلية للتعرف على الحد األدنى من المتطلبات الخاصة بالنشر و 

 الرئيس

 التقرير بين تعارض هناك يكون أال يجب ،ذلك على عالوة. رشحتالم بترقية األربعة المحكمين غالبية يوصي أن يجب 

 يجب كما ترقيته عن المقدمة النهائية التوصية وبين ، للترقية المتقدم رشحتالم أعمال جودة وملف المحكمين قبل من المكتوب

 باستخدام وذلك رفضها،ب أو المرشح بترقية يوصي كان إذا ما تقريره نهاية في  - واضح وبشكل – قييمهت في المحكم يبين أن

 رئيس فإن التعارض، هذا ُوجد وفي حال . المعنية الكليات وضعتها التي والمعايير قطر جامعة وضعتها التي الترقية معايير

 .الستيضاحل  بالمحكمسيتصل  قطر بجامعة األكاديمية الترقية لجنة

إذا رأت لجنة الترقية أن التقرير الكتابي للمحكم سطحي أو غير متماسك أو يحتوي على تعارض فلن ياخذ بعين االعتبارو  
 يقع اللجوء الى محكم اخر.

  

 المهام المطلوبة من المحكمين الخارجيين   0.3

 

 .مين الخارجيينكتدريس ودور المحترقية أعضاء هيئة الالخاصة بمعايير جامعة قطر وكلياتها وفهم مراجعة  

 .(قراءته)ويرجى طباعة التقرير لتسهيل  وعناية تعبئة استمارة التقييم المقدمة لهم بدقة 

 .تقديم مبررات التوصية بالترقية 

 .رشح للترقيةتلمووسائل ار النشجودة فقرة موجزة تصف كتابة  

 .للمحكمينبين التقييمات الكمية والنوعية تعارض التأكد من عدم وجود  

 بجامعة قطر على الموقع التالي:ضمن سياسة الترقية جراءات اإلسياسة وليمكن االطالع على التفاصيل الكاملة ل

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