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  لملف المتقدم للترقیة األكادیمیة تعلیمات كیفیة ترتیب الملفات والمستندات المطلوبة
 USBفي وحدة تخزین ذاكرة فالش 

 
لترقیة األكادیمیة علیھم تقدیم لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك) الذین یرغبون في التقدم جمیع أعضاء الھیئة األكادیمیة (ب -1

 ).(USB Flash Driveنسخة إلكترونیة من ملف الترقیة وأي ملفات أخرى محملة على فالش میموري 
 من ملفات واستمارات وتقاریر الترقیات األكادیمیة.  فقط یتم قبول نسخة إلكترونیة -2
م والكلیة تحمیل االستمارات والتقاریر التي یتم اعتمادھا على مستوى القسم والكلیة على نفس الفالش میموري المقدم على القس -3

 من عضو الھیئة األكادیمیة الراغب في الترقیة.
 حمیلھا إلكترونیاً أنھ یجب ت ، باإلضافة إلىتقدم ورقیاّ ومعتمده من رئیس القسم وعمید الكلیة المعنیة فقط)  2و  1النماذج رقم (  -4

 .)USB Flash Driveعلى الفالش میموري (
یتحمل عضو الھیئة األكادیمیة المتقدم للترقیة األكادیمیة مسؤولیة تنظیم وإعداد ملفات الترقیة وتنظیمھا على الفالش میموري  -5

)USB Flash Drive(  وتقدیم الطلب والملف حسب الجدول الزمني المعتمد لتقدیم الترقیة األكادیمیة والمشار إلیھا في دلیل
 .الخریف لدورةاكتوبر  ل شھرقب، والربیعلدورة   مارس 15 التدریس وھي قبل:أعضاء ھیئة 

 األكادیمیة إذا تطلبت الحاجة.عضاء الھیئة أل بتقدیم المساعدةالعلمي المتخصص وإدارة الكلیات  یقوم القسم -6
 
 ). USB Flash Driveیوضح كیفیة تنظیم الملفات على الفالش میموري ( التاليدلیل ال
 

 كالتالي:  تحتوي على ملفات معنونة ومرقمة) USB Flash Memoryیجب أن تكون وحدة تخزین ذاكرة فالش (

 :لملف المتقدم للترقیة األكادیمیةإلكترونیھ  : نسخةأالقسم 
 .كما یليیجب أن تكون جمیع الملفات والمستندات مرتبة من قبل المتقدم للترقیة األكادیمیة 

 
  یجب تحمیلھا من الرابط التالي: :: جمیع االستمارات واألوراق المطلوبة للترقیة األكادیمیة1# الملف

http://www.qu.edu.qa/offices/vpaa/faculty_promotion.php 
  التالي:یجب أن یحتوي ھذا الملف على 

  PDFبصیغة: السیرة الذاتیة  1-1بند# •
  Word, PDF بصیغة 1: نموذج رقم #2-1بند# •
 علیھا: خطاب رسمي من جھة العمل السابقة مذكور فیھ تاریخ االلتحاق والدرجة األكادیمیة التي تم تعیینھ  3-1بند# •

المتقدم للترقیة األكادیمیة  في حال ما إذا كان مطلوب فقط من قبل جھة العمل السابقة قبل االلتحاق بجامعة قطر (
 ).لدرجة األكادیمیة الحالیةبنفس ا سنوات خبرة في جامعة قطر 5لدیھ أقل من 

 تاریخ االلتحاق وسنوات الخبرة في جامعة قطر. فیھ: خطاب من الموارد البشریة بجامعة قطر مذكور 4-1بند# •
 

 نماذج المساھمة في ورقة بحث مشترك  العلمیة و األبحاث: 2# الملف
  1النموذج # ترتیب فيالعلى أن تكون بنفس 

 إرسالھا للمحكمین الخارجیین). (ملف فرعي لكل ورقھ بحثیة لیتم
 : 1# البحثیة للورقة 1-2# فرعي ملف
  PDFصفحة عنوان المقالة بصیغة  متضمنة 1الورقة البحثیة #   1-1-2بند#
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  PDFبصیغة الذي تم فیھ نشر الورقة البحثیة غالف المجلة أو الكتاب  2-1-2بند#
  ن المجلة محكمةأدلة على أ  3-1-2#بند
تمت إجراءات تحكیمھا من قبل نظراء من الخبراء في نفس مجال تخصص الورقة  البحثیة الورقة أن على أدلة  4-1-2#بند

  .)الكتاب وأ المجلة تحریر لجنة في عضو على المتقدم إذا كان ینطبق البند ھذا(البحثیة 
  .مشترك بحث ورقة في المساھمة نموذج 5-1-2#بند
  .ثیة تنطبق علیھا متطلبات الجودة الخاصة بالكلیةن الورقة البحأدلة على أ 6-1-2#بند

  .كما في المثال السابق ضف ملف فرعي لكل ورقھ بحثیة مرتبةأ :ةمالحظ
 

 : رسالة الدكتوراه والماجستیر : 3الملف#
ورقیة باإلضافة  نسخةلمتقدم للترقیة األكادیمیة تقدیم اوالماجستیر یجب على  ةة اإللكترونیة من رسالة الدكتوراإذا لم تتوفر النسخ

 .فھرسوال طروحةعنوان اال ةوالماجستیر متضمن ةاألولى من رسالة الدكتورا اتالصفح تحتوي على ةمصور لى نسخةإ
  رسالة الدكتوراة 1-3#بند
 الماجستیررسالة  2-3#بند

 
  التدریس: 4#الملف

 االكادیمیة.مقدم للجنة الترقیات مقرر  یحتوي ھذا الملف على ملف فرعي لكل 
 1: ملف المقرر#1-4ملف فرعي #

  1-1-4بند#
   2-1-4بند#
 3-1-4#بند

 السابق المثال في كما مقرر مرتب لكل فرعي ملف أضف: مالحظھ
 

 مستندات أخرى: ..-4# فرعي ملف
  …-4بند#
  …-4بند#
 …-4#بند

 
  المجتمع خدمة: 5#لملفا

 لكٍل من: فرعي ملف على الملف ھذا یحتوي
 بجامعة قطر  خدمات إسھامیة:  1-5# فرعي ملف
 1-1-5بند#

 2-1-5بند# 
 3-1-5#بند

 التخصص والمھنة  خدمات: 2-5# فرعي ملف
 1-2-5بند#

 2-2-5بند# 
 3-2-5#بند

 خدمات المجتمع بصفھ عامة : 3-5# فرعي ملف
 1-3-5بند# 

Vice President for Academic Affairs                                                                            نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة 
  

 

2 



 
   األكادیمیةنائب رئیس الجامعة للشؤون 

  Vice President for Academic Affairs 
                                                

                                                        
 2-3-5بند# 

 3-3-5#بند
 

وثائق ومستندات إلكترونیة مقدمة من عمید الكلیة إلى نائب رئیس الجامعة للشؤون : ب القسم
 األكادیمیة 

 
 USB Flashوحدة تخزین ذاكرة فالش ( یجب إضافة جمیع الوثائق والمستندات المساندة للترقیة من قبل القسم والكلیة على

Memory(. 
o :# موقع من عمید الكلیة ( 2نموذج # 1بند الكلیةWord & PDF( 
o # من عمید الكلیة  المقترحین معتمدة المحكمین : قائمة بأسماء2بند الكلیة)Word & PDF( 
o المقترحین المحكمین لكل مرفقة مختصرة ذاتیة سیرة 3:# الكلیة بند )Word( 
o للترقیة (قائمة بالمتطلبات  4:# الكلیة بندchecklist (الكلیة عمید من معتمده )PDF( 
o القسم( الطلب مقدم قبل من المقدمة الرقمیة الوثائق جمیع A( 
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