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 وصف إرشادات التنفيذ 

 

. تصف هذه اإلرشادات كيفية (007_ زائرينسياسة تعيين األساتذة ال)الزائرين  تمدت جامعة قطر سياسة بشأن تعييناع

وال سيما الزائرين، تنفيذ السياسة داخل كليات العلوم الصحية بجامعة قطر من حيث قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس 

 مؤهالتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم وتقويمهم. 

من  األفرادم املقدم من قبل عن احترام من جانب كليات العلوم الصحية بجامعة قطر، واعترافا بالدعتعبر هذه اإلرشادات 

خالل التدريس أو البحث أو تعزيز الشراكات بين كليات العلوم الصحية بجامعة قطر واملجال أو املهنة أو املجتمع على نحو 

 أوسع. 

لألشخاص املعترف بهم كخبراء في تخصصاتهم، ممن ليس مطلوبا منهم بالضرورة أن يكون لديهم  ألقاب الزائرينيجوز منح 

 خلفية مهنية أكاديمية. من املتوقع أن يكون لهؤالء األشخاص مساهمة كبيرة ومستمرة في الجامعة. 

 

 بيانات اإلرشادات 

 

 الرتب  -1

 في الرتب التالية: لزائرين ين أعضاء هيئة التدريس اعي 

.  ويكون هؤالء زائر، أستاذ سريري زائر، أستاذ مشارك سريري زائر، أستاذ مساعد سريري محاضر سريري زائر -1-1

من بين املرخص لهم بممارسة الطب السريري في مواقع عملهم األساسية. من املتوقع أن يساهموا بدرجة كبيرة في 

تعيينات ملرجح أن تنحصر غالبية . من اراسات العلياوطلبة الدالتعليم السريري وفي تدريب الطالب الجامعيين 

 ضمن هذه الفئة. األساتذة الزائرين 

 زائر.، أستاذ باحث زائر، أستاذ مشارك باحث زائر ، أستاذ مساعد باحثزائرباحث مشارك  -1-2

في مواقع عملهم األساسية. من املتوقع مساهمتهم بدرجة كبيرة في  في األبحاث أدوار رئيسيةممن لديهم األفراد  يكون هؤالء

 ، وغير ذلك من أشكال التعاون البحثي. وطلبة الدراسات العلياالجامعيين اإلشراف على طلبة البحوث 

. تقتصر هذه األلقاب على األفراد التي قد تتوافق زائر، أستاذ زائر، أستاذ مشارك زائر، أستاذ مساعد محاضر زائر 1-3

 أدوارهم مع املجاالت الرئيسية ا ألخرى، مثل اإلدارة. 

  

 يستند اللقب املمنوح على الرتبة والبرنامج األكاديمي والقسم أو الكلية التي سينتسب إليها الفرد. 
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 املعايير  •

، مع مالحظة أن ) املشاركةالسريرية، التدريسية، البحثية،  (ةالتعليمية والخبر  ؤهالتاملتصف معايير الرتب املختلفة 

 )انظر يعد  العام امللف 
ً
وإنما يقصد بها أن  شاملة لكافة الجوانب أو توجيهية،هذه املعايير  تعد  وال  . "("الوصف العام مهما

 تكون مجرد مؤشرات لنوع اإلنجازات املتوقعة. ينبغي تعيين األفراد في الرتبة املناسبة وفًقا للمعايير املعلنة. 

 من املتوقع أن يعين غالبية األفراد في رتب محاضر أو أستاذ مساعد. 

  

ة الرتب السريري -2-1

 للزائرين

 

  الزائر املحاضر السريري 

 

  التعليميةاملؤهالت 

 ( أو ما يعادلها.إلى آخره دكتوراه في الطب، دكتوراه في الصيدلة،)درجة ماجستير مناسبة  •

 الخبرة السريرية 

 لعام واحد على األقل.  (ما يعادله أو)متخصص يشغل منصب  •

 مرخًصا. سريريا مارًسا مبصفته  في املمارسة السريرية سنوات على األقل ثالثخبرة  •

 

  الزائر األستاذ املساعد السريري 

  في مجاالت تخصصه، ممن تعتبر إسهاماتهم املهنية متميزة . أو وطنية سمعة مؤسسيةتكون هذه الرتبة ملن حاز 

 

 املؤهالت التعليمية 

 دكتوراه في الفلسفة أو دكتوراه في العلوم أو ما يعادلهما على نحو ما تقره جامعة قطر، أو  •

مع إتمام برنامج تدريب إقامة ( دكتوراه في الطب، دكتوراه في الصيدلة، إلى آخره) مناسبةدرجة ماجستير  •

مثل البورد ا ألمريكي أو الكندي، البورد األسترالي، البورد األوروبي، عضوية ) معتمد، وشهادة البورد متخصص تدريب أو

باململكة املتحدة، البورد العربي، وما إلى ذلك، في الكلية امللكية ألطباء الباطنة أو عضوية الكلية امللكية للجراحين 

 .اأو ما يعادله (التخصصات السريرية ذات الصلة
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 الخبرة السريرية 

  (.أو ما يعادله) يشغل منصب استشاري  •

 .بصفته ممارًسا مرخًصا سريري متدرب ك في املمارسة السريرية خبرة ست سنوات على األقل •

 الخبرة التدريسية 

 خبرة ثالث سنوات على األقل في املرحلة الجامعية و/أو مرحلة الدراسات العليا.  •

  

 الخبرة البحثية 

مة * ومدرجة في سكوبس "بحثية نشر ما ال يقل عن ثالث ورقات  •
ّ
 من " أو قسم ميدالينScopusمحك

 .) العلوم شبكة (”Web of Science"ساينس." أو ويب أوف PubMed"دمبب

* فيما يتعلق بجميع املنشورات، يستثنى وقائع املؤتمرات املنشورة 

 وملخصاتها. 

  

 لزائراألستاذ املشارك السريري ا

  متميزة.إسهاماتهم املهنية  اختصاصه، وممن تعتبرفي مجال  دوليةأو إقليمية سمعة تكون هذه الرتبة ملن اكتسب 

 املؤهالت التعليمية 

 مؤهالت األستاذ املساعد السريري  وهي ذات •

  

 الخبرة السريرية 

 . ه(أو ما يعادل)يشغل منصب استشاري  •

 في التخصص السريري. ( أو ما يعادلها)خبرة ست سنوات على األقل بصفته استشارًيا  •

 الخبرة التدريسية 

 خبرة تدريسية ست سنوات على األقل في املرحلة الجامعية و/أو مرحلة الدراسات العليا.  •

  

 الخبرة البحثية 

  مة بالكامل * على النحو املدرج في سكوبس "حم بحثيةنشر ما ال يقل عن ست ورقات
ّ
" أو قسم ميدالين Scopusك

 . ("Web of Science“العلوم  شبكة) ساينس" أو ويب أوف PubMedمن ببمد" 

  (ثل العروض الرئيسية وما إلى ذلكم) الوطنيتقديم ما يثبت إنجازاته العلمية الهامة على املستوى.  
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  الزائر ا ألستاذ السريري  

  متميزة.تخصصه، ممن تعتبر إسهاماتهم املهنية في مجال  دولية تكون هذه الرتبة ملن اكتسب سمعة

 

 املؤهالت التعليمية 

 األستاذ املساعد السريري وهي ذات مؤهالت  •

 الخبرة السريرية 

 . (أو ما يعادله)يشغل منصب استشاري  •

 في التخصص السرير ي.  (أو ما يعادلها)ما ال يقل عن عشر سنوات بصفته استشارًيا  •

 الخبرة التدريسية 

 خبرة تدريسية على األقل عشر سنوات في املرحلة الجامعية و/أو مرحلة الدراسات العليا.  •

 .القيادة في التدريسدور ل متميزة هإسهاماتأن تكون  •

 الخبرة البحثية 

" أو Scopusمحكّمة بالكامل * على النحو املدرج في سكوبس "بحثية  نشر ما ال يقل عن اثنتي عشرة ورقة •

 ". Web of Science"العلوم(شبكة ) " أو ويب أوف ساينسPubMed"ببمد قسم ميدالين من 

  (.مثل العروض الرئيسية وما إلى ذلك)تقديم ما يثبت اإلنجازات العلمية الهامة على املستوى الدولي  •

 

  للزائرينالرتب البحثية  -2-2

  

  الزائر الباحث املشارك 

 املؤهالت التعليمية 

 درجة ماجستير مناسبة  •

 الخبرة البحثية 

 ملدة عام على األقل.  (أو ما يعادله) يشغل منصب بحثي متخصص •

 خبرة ثالث سنوات على األقل في املمارسة البحثية.  •
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  الزائر األستاذ املساعد الباحث 

 في مجال تخصصه، وممن تعتبر إسهاماتهم املهنية ممتازة.  مؤسسية أو وطنيةتكون هذه الرتبة لألفراد   ملن اكتسب سمعة 

 

 املؤهالت التعليمية 

 دكتوراه في الفلسفة أو دكتوراه في العلوم أو ما يعادلهما على نحو ما تقره جامعة قطر •

 الخبرة البحثية  

 يشغل منصب بحثي رفيع املستوى.  •

 خبرة ست سنوات على األقل في التخصص البحثي.  •

" أو قسم ميدالين من Scopusمحكّمة بالكامل* على النحو املدرج في سكوبس" بحثية  يقل عن ست ورقاتنشر ما ال  •

"؛ على أن تكون أربع ورقات منهن بصفته املؤلف Web of Science")شبكة العلوم) " أو ويب أوف ساينسPubMedببمد" 

 أو املؤلف املراسل.  ول األ 

 . (مثل العروض الرئيسية وما إلى ذلك)مة على املستوى الوطني تقديم ما يثبت اإلنجازات العلمية الها •

 

  الزائر األستاذ املشارك الباحث 

في مجال تخصصه، وممن تعتبر إسهاماتهم املهنية  أو دولية إقليمية تكون هذه الرتبة ملن اكتسب في مجال تخصصه سمعة

 . ممتازة

 املؤهالت التعليمية 

 مؤهالت األستاذ املساعد  وهي ذات •

 الخبرة البحثية 

 يشغل منصب بحثي رفيع املستوى.  •

 خبرة ست سنوات على األقل في منصب بحثي رفيع املستوى.  •

، مدرجة في سكوبس "  بحثية نشر ما ال يقل عن اثنتي عشرة ورقة •
ً

" أو Scopusمحكّمة بالكامل* بصفته مؤلًفا مراسال

"؛ على أن تكون ثمان ورقات Web of Scienceالعلوم) "" أو ويب أوف ساينس (شبكة PubMedقسم ميدالين من ببمد" 

 أو املؤلف املراسل.  ول منهن بصفته املؤلف األ 

  (.مثل العروض الرئيسية وما إلى ذلك)تقديم ما   يثبت اإلنجازات العلمية الهامة على املستوى الوطني  •
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يزيد بإجمالي )لجامعية املقدمة للمنح تولى دور الباحث الرئيس ي في بحوث ناجحة مقدمة إلى الجهات الوطنية أو ا •

  (.ألف ريال قطري  500عن 

 

  الزائر األستاذ الباحث 

 . بارزةفي مجال   تخصصه، والذين تعبر إسهاماتهم املهنية  دولية تكون هذه الرتبة ملن اكتسب سمعة

 املؤهالت التعليمية 

 . الباحث مؤهالت األستاذ املساعدوهي ذات  •

 الخبرة البحثية 

 يشغل منصب بحثي رفيع املستوى.  •

 خبرة عشر سنوات على األقل في منصب بحثي رفيع املستوى.  •

، مدرجة في املؤلف املراسلأو املؤلف األول محكّمة بالكامل* بصفته  بحثية نشر ما ال يقل عن أربع وعشرين ورقة •

"؛ على أن Web of Science" (العلومشبكة ) " أو ويب أوف ساينسPubMed" أو قسم ميدالين من ببمد" Scopusسكوبس "

 أو املؤلف املراسل.  ول تكون خمسة عشرة ورقة منهن بصفته املؤلف األ 

  (.مثل العروض الرئيسية وما إلى ذلك) تقديم ما يثبت اإلنجازات العلمية الهامة على املستوى الدولي •

بإجمالي يزيد )تولى دور الباحث الرئيس ي في بحوث ناجحة مقدمة إلى الجهات الوطنية أو الجامعية املقدمة للمنح  •

  (.واحد مليون ريال قطري عن 

 

 

رتب  -2-3

 الزائرين

 

  الزائر املحاضر 

 املؤهالت التعليمية 

 أو ما يعادلهما.  (دكتوراه في الطب، دكتوراه في الصيدلة، إلى آخره) مناسبةشهادة ماجستير  •

 الخبرة املهنية 

 ملدة ال تقل عن عام واحد.  (أو ما يعادله)يشغل منصب متخصص  •

 ما ال يقل عن ثالثة سنوات في التخصص املنهي. خبرة  •
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  الزائر األستاذ املساعد 

 . ممتازةإسهاماتهم املهنية  وممن تعتبرفي مجال تخصصه  سمعة مؤسسية أو وطنيةتكون هذه الرتبة ملن اكتسب 

 املؤهالت التعليمية 

 دكتوراه الفلسفة أو دكتوراه العلوم أو ما يعادلهما على نحو ما تقره جامعة قطر، أو  •

مع إثبات إتمام برنامج تدريب إقامة أو ( دكتوراه في الطب، دكتوراه في الصيدلة، إلى آخره)درجة ماجستير مناسبة  •

البورد األمريكي أو الكندي، البورد األسترالي، البورد األوروبي، مثل )معتمد، وشهادة البورد متخصص تدريب 

عضوية الكلية امللكية ألطباء الباطنة أو عضوية الكلية امللكية للجراحين باململكة املتحدة، البورد العربي، وما إلى 

 ( أو مايعادلها.ذلك، في التخصصات السريرية ذات الصلة

 الخبرة املهنية  

  (.أو ما يعادله) ي يشغل منصب استشار  •

 خبرة ست سنوات على األقل في التخصص املنهي.  •

 الخبرة التدريسية 

 خبرة تدريسية ثالث سنوات على األقل في املرحلة الجامعية و/أو مرحلة الدراسات العليا.  •

 الخبرة البحثية 

مة بالكامل * على النحو املدرج في سكوبس" بحثية نشر ما ال يقل عن ثالث ورقات  •
ّ
" أو قسم ميدالين من Scopusمحك

 . ("Web of Science“العلوم  شبكة)ساينس " أو ويب أوف PubMedببمد" 

 

  الزائر األستاذ املشارك 

 . ممتازةفي مجال تخصصه، وممن تعتبر إسهاماتهم املهنية  أو دوليةإقليمية سمعة تكون هذه الرتبة ملن اكتسب 

 املؤهالت التعليمية 

 املؤهالت التعليمية لألستاذ املساعد.  وهي ذات •

 الخبرة املهنية 

  (.أو ما يعادله)يشغل منصب استشاري  •

 في التخصص املنهي.  أو ما يعادلها()خبرة ست سنوات على األقل بصفته استشارًيا  •
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 الخبرة التدريسية 

 خبرة ست سنوات على األقل في املرحلة الجامعية و/أو مرحلة الدراسات العليا.  •

 الخبرة البحثية 

مة بالكامل* على النحو املدرج في سكوبس "ورقات بحثية نشر ما ال يقل عن ست  •
ّ
" أو قسم ميدالين من Scopusمحك

 ". Web of Science“العلوم( شبكة )" أو ويب أوف ساينس PubMedببمد" 

 . (مثل العروض الرئيسية وما إلى ذلك) الوطنيديم ما يثبت اإلنجازات العلمية املهمة على املستوى تق •

  الزائر األستاذ 

 . بارزةاملهنية ل تخصصه، والذي تعتبر إسهاماته في مجا سمعة دوليةتكون هذه الرتبة ملن اكتسب 

 

 املؤهالت التعليمية 

 مؤهالت األستاذ املساعد.  وهي ذات •

 الخبرة املهنية 

 . (أو ما يعادله)يشغل منصب استشاري  •

  .في التخصص املنهي (أو ما يعادلها) ما ال يقل عن عشر سنوات بصفته استشارًيا •

 الخبرة التدريسية 

 خبرة تدريسية ال تقل عن عشر سنوات على األقل في املرحلة الجامعية و/أو مرحلة الدراسات العليا. •

 .القيادة في التدريسدور ل متميزة هإسهاماتأن تكون   •

 الخبرة البحثية 

مة بالكامل* على النحو املدرج في سكوبس "بحثية نشر ما ال يقل عن اثنتي عشرة ورقة  •
ّ
" أو قسم Scopusمحك

 ". Web of Science" (شبكة العلوم)" أو ويب أوف ساينس PubMed"ميدالين من ببمد 

 . (مثل العروض الرئيسية وما إلى ذلك)تقديم ما يثبت اإلنجازات العلمية املهمة على املستوى الدولي  •

  

 التوقعات  -3

أن الزائرين ، يتوقع من أعضاء هيئة التدريس (السريري أو البحثي وما إلى ذلكسواًء )اعتماًدا على طبيعة التعيين 

مناهج املقرر  واإلشراف ووضعمثل املحاضرات ): املشاركة في تعليم الطالب ومستمرة فيكبيرة لهم إسهامات  تكون 

 إلى ، (بالدرجات وإعداد تقارير، وإدارتها الدراس ي وتقويم الطالب
ً
اإلشراف على التدريب الداخلي للطالب، إضافة
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قطر في املشاريع  مع هيئة تدريس التخصصات الصحية بجامعة والتعاون للطالب، املشاريع البحثية  واإلشراف على

 البحثية. 

 

 الحقوق واالمتيازات  -4

بالحقوق واالمتيازات التالية: الوصول إلى املوارد التعليمية والبحثية بالجامعة وفًقا  لزائريتمتع عضو هيئة التدريس ا

تكنولوجيا للوائحها، الوصول إلى مرافق الجامعة واستخدامها، املشاركة في املناسبات الجامعية، الوصول إلى مرافق 

 املعلومات بالجامعة. 

 

 عالقة العمل  -5

تعطي قائمة في الوقت الحالي، وال تكون  أي عالقة عملتغيير  يترتب عليهعالقة عمل، وال  لقب الزائرمنح يترتب على ال 

 قائميكون  ، وال تعدل في أي راتبالحق في الحصول على راتب املتلقي
ً
 في الوقت الحالي. ا

 

 املدة  -6

ينبغي األساس ي، و وصاحب العمل الكلية ملدة تصل إلى ثالث سنوات، ويجوز تجديدها بناًء على توصية  الزائر منصبيمنح  

أثناء التجديد، تتاح للمتقدم بطلب التجديد الفرصة في نموذج طلب التجديد.  استكمالبالتجديد  على من يرغب

 التقديم لرتبة أعلى.

 تقييم األداء  -7

العلوم الصحية بجامعة  ةلتقييم أداء وفًقا للقواعد واللوائح املعمول بها في كلي لزائرينيخضع أعضاء هيئة التدريس ا

 فيل القيام بتجديد فترة شغل منصب الزائر. قطر،
ً
  ويعد تقييم األداء إلزاميا
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 اإلجراءات

 

 على املتقدم إيداع املستندات التالية: 

  (.1امللحق ) الزائرين نموذج طلب تعيين أعضاء هيئة التدريس .1

موافقة صاحب العمل األساس ي التي تتضمن: تزكية الطلب، تأكيد الوضع الحالي والرتبة، التأكيد على أن جميع  .2

 (.1 منها )امللحق تم التحققاملؤهالت التعليمية واملهنية قد 

 

 تصف املخططات االنسيابية التالية عملية التقدم واملراجعة. 

   

 ي ر مشارك سريري فخري وأستاذ مشارك باحث فخري وأستاذ فخالتقديمات حتى رتبة أستاذ 

 

 

 الطلبات الخاصة برتبة أستاذ مشارك سريري فخري وأستاذ مشارك باحث فخري وأستاذ فخري وفيما أعلى 
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 (.2امللحق ) الزائرينينبغي على أولئك الذين يسعون للتجديد إكمال نموذج طلب تجديد تعيين أعضاء هيئة التدريس 

 (.3امللحق  (في حدود االختصاصات املوحدة  لزائرينستعمل كل لجنة من لجان تعيين أعضاء هيئة التدريس ا
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  1امللحق 

 الزائرين نموذج طلب تعيين أعضاء هيئة التدريس

 1 البند

  املعلومات الشخصية 

كما يظهر في جواز السفر أو )االسم   

  (الهوية القطرية

 معرف تصريح اإلقامة القطري   

 عنوان املكتب   

 هاتف املكتب   

 الجوال   

 املؤسسة   

 القسم   

 البريد اإللكتروني   

 الجنسية   

 تاريخ امليالد   

  

    

 2 البند

  الكلية واملنصب الوظيفي  

 

 كلية طب األسنان  ��

 كلية العلوم الصحية  ��

 كلية الطب ��

 كلية الصيدلة  ��

  () الكلية التي يتقدم إليها

  

   ()الرتبة التي يتقدم لها  الرتب السريرية  الرتب البحثية   رتب الزائرين

  

 محاضر سرير ي فخري  �� فخر ي ال الباحث املشارك �� محاضر فخر ي  ��  
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 أستاذ مساعد سرير ي فخري  �� أستاذ مساعد أبحاث فخري  �� أستاذ مساعد فخر ي  ��

 أستاذ مشارك سرير ي فخري  ��

 أستاذ سرير ي فخري  ��

 

  

 أستاذ مشارك أبحاث فخري  �� أستاذ مشارك فخر ي  ��

 أستاذ أبحاث فخري  �� أستاذ فخر ي  ��

أسباب التقدم لوظيفة فخرية   

 (كلمة بحد أقص ى 200)

املساهمة املتوقع تقديمها   

 للكلية 

  (كلمة بحد أقص ى 200)

  

   



   

 3البند 

 
ً

. يمكن توفير رابط . يجب على جميع املتقدمين إكمال البنود املظللة5و  4و  3البنود  عن يمكن تقديم السيرة الذاتية الحالية بد ال

 . (أو ما شابه)" PubMedلقائمة املنشورات على ببمد" 

 
   املؤهالت  

املؤسسة واالسم واملوقع  حضور التواريخ  السنة املمنوحة فيها 

 (الدولة، املدينة)

 الدرجة 

  

 املؤهالت العلمية 

        

        

        

        

        

في حال )شهادة البورد، الترخيص  اسم جهة الترخيص  بلد اإلصدار  التخصص  تاريخ الشهادة 

)
ً
          كان ذلك مطلوبا

        

        

        

        

في حال كان )شهادة التخصص  اسم جهة الترخيص  بلد اإلصدار  التخصص  تاريخ الشهادة 

)
ً
         ذلك مطلوبا
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  4البند 

   املناصب الحالية والسابقة  

 املنصب الحالي  املؤسسة    (التخصص)الرتبة  سنة التعيين 

         

 املناصب السابقة  املؤسسة    (التخصص)الرتبة  السنوات 

         

        

  
      

      

      

      

 املناصب  املؤسسة   (التخصص)الرتبة  سنة التعيين 

الفخرية /املساعدة/الزائرة 

 الحالية األخر ى 

  

      

      

      

      

 املناصب  املؤسسة   (التخصص)الرتبة  السنوات 

الفخرية/املساعدة/الزائرة 

 السابقة األخر ى 
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  للزائرين السريريةللرتب  ألولئك املتقدمين–أ5البند 

  للزائرينالرتب السريرية 

 عدد سنوات الخبرة السريرية   

عدد سنوات الخبرة التدريسية في املرحلة   

 الجامعية و/أو مرحلة الدراسات العليا 

وصف موجز للخبرة التدريسية، بما في ذلك   

 (املؤسسات)املؤسسة 

 (كلمة بحد أقص ى 200)

مة بالكامل، البحثية  عدد األوراق  
ّ
حك

ُ
امل

" أو Scopusعلى النحو املدرج في سكوبس "

" أو PubMedقسم ميدالين من ببمد "

  (شبكة العلوم)ويب أوف ساينس 

"WebofScience" ( باستثناء

وقائع املؤتمرات املنشورة 

 (وملخصاتها

  

مة بالكامل،  البحثية قائمة باألوراق  
ّ
حك

ُ
امل

" أو Scopusعلى النحو املدرج في سكوبس "

" أو ويب PubMedقسم ميدالين من ببمد "

"  Web of (شبكة العلوم) أوف ساينس

"Science( ،أسلوب فانكوفر، املؤلفون

عنوان املقالة، عنوان املجلة، السنة 

 (" Pubmed" مرجع ، ،املجلد، الصفحات

قائمة باألنشطة العلمية الرئيسية   

مثل العروض التقديمية )األخرى 

 (الرئيسية على املستوى الوطني أو الدولي
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معلومات أخر ى ذات   

كلمة بحد  200) صلة

  (أقص ى

  

    



 

  للزائرين البحثيةألولئك املتقدمين للرتب  -ب  5البند 

   للزائرينالرتب البحثية 

 عدد سنوات الخبرة البحثية   

 

وصف موجز للخبرة البحثية، بما   

 (املؤسسات)في ذلك املؤسسة

 (كلمة بحد أقص ى 200)

مة البحثية  عدد األوراق  
ّ
حك

ُ
امل

بالكامل، على النحو املدرج في سكوبس 

"Scopus أو قسم ميدالين من ببمد "

"PubMed أو ويب أوف ساينس "

"  Web of Science"  (شبكة العلوم)

باستثناء وقائع املؤتمرات املنشورة  )

  (وملخصاتها

مة البحثية  قائمة باألوراق  
ّ
حك

ُ
امل

بالكامل، على النحو املدرج في سكوبس 

"Scopus أو قسم ميدالين من ببمد "

"PubMed أو ويب أوف ساينس "

 Web of"  (شبكة العلوم)

Science"( أسلوب فانكوفر ،أي

املقالة، عنوان املؤلفون، عنوان 

، املجلة، السنة، املجلد، الصفحات

  ("Pubmed" مرجع

إجمالي اإليراد البحثي بصفته باحث   

 رئيس ي 

  

عنوان املشروع، )قائمة املنح البحثية   

الجهة املانحة، سنة املنحة، مبلغ 

 (املنحة، الدور 
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معلومات أخرى ذات صلة   

  (كلمة بحد أقص ى 200)

  

  لرتب الزائرينألولئك املتقدمين  - ج 5البند 

 

   رتب الزائرين

 عدد سنوات الخبرة املهنية   

عدد سنوات الخبرة التدريسية   

في املرحلة الجامعية و/أو مرحلة 

 الدراسات العليا 

وصف موجز للخبرة التدريسية، بما في   

كلمة  200املؤسسات)(ذلك املؤسسة 

 بحد أقص ى) 

 عدد سنوات الخبرة البحثية   

وصف موجز للخبرة البحثية، بما   

 )في ذلك املؤسسة (املؤسسات

 )كلمة بحد أقص ى (200

مة البحثية عدد األوراق   
ّ
حك

ُ
امل

بالكامل، على النحو املدرج في سكوبس 

"Scopus أو قسم ميدالين من ببمد "

"PubMed أو ويب أوف ساينس "

"  Web of Science"  (شبكة العلوم)

باستثناء وقائع املؤتمرات املنشورة  )

 (وملخصاتها
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مة البحثية  قائمة باألوراق  
ّ
حك

ُ
امل

بالكامل، على النحو املدرج في سكوبس 

"Scopus أو قسم ميدالين من ببمد "

"PubMed أو ويب أوف ساينس "

 Web of"  (شبكة العلوم)

Science"( أسلوب فانكوفر ،أي

املقالة، عنوان املؤلفون، عنوان 

، املجلة، السنة، املجلد، الصفحات

 ("Pubmed" مرجع

معلومات أخرى ذات صلة   

  (كلمة بحد أقص ى 200)

  

    

 6البند 

اقيع افقات  التو  واملو

 مقدم الطلب  توقيع  

  

 التاريخ   

  

على صاحب العمل األساس ي  (كان مقدم الطلب هو رئيس القسمأو غيره في منصب رفيع إذا )يجب أيًضا املو افقة على الطلب من قبل رئيس القسم 

  الذي يشير إلى:

 دعم الطلب  .1

 تأكيد املنصب والرتبة الحاليتين  .2

 التأكيد على أن أنه قد تم التحقق من جميع املؤهالت التعليمية واملهنية  .3

  (أو غيره)اسم رئيس القسم   

 املنصب   

 التوقيع   

 التاريخ   
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 الستخدام اللجنة فقط 

    

 النتيجة

 النتيجة 

 توقيع رئيس اللجنة 

 التاريخ 

 توقيع العميد أو نائب الرئيس 

 التاريخ 
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  2امللحق 

 الزائريننموذج طلب تجديد تعيين أعضاء هيئة التدريس 

 1 البند

  املعلومات الشخصية 

  (أو الهوية القطريةكما يظهر في جواز السفر )االسم   

 معرف تصريح اإلقامة القطر ي   

 عنوان املكتب   

 هاتف املكتب   

 الجوال   

 املؤسسة   

 القسم   

 البريد اإللكتروني   

 الجنسية   

 تاريخ امليالد   

  

    

 2 البند

 الكلية واملنصب الوظيفي  

 كلية طب األسنان  �� 

 كلية العلوم الصحية  ��

 كلية الطب  ��

 كلية الصيدلة  ��

 () الكلية 

   ()الحالية  الرتبة الرتب السريرية  الرتب البحثية   رتب الزائرين

  

  

  

  

 زائرمحاضر سريري  �� الزائر الباحث املشارك ��  زائرمحاضر  ��

  زائرأستاذ مساعد سريري  ��

  زائرأستاذ مشارك سريري  ��

 زائرأستاذ سرير ي  ��

  زائرأستاذ مساعد أبحاث  �� زائرأستاذ مساعد  ��

  زائرأستاذ مشارك أبحاث  �� زائرأستاذ مشارك  ��

 زائرأستاذ أبحاث  �� زائرأستاذ  ��
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 تاريخ تعيينه بجامعة قطر 

   

  

  

وصف موجز لألنشطة بصفته 

 عضو هيئة تدريس فخري 

  (كلمة بحد أقص ى 200)

أكملته هيئة )وصف موجز للقيمة   

*  (التدريس املرتبطة بجامعة قطر

  (كلمة بحد أقص ى 200)

 بشكل كبير  الزائر* هيئة تدريس جامعة قطر التي قد تفاعل معها عضو هيئة التدريس 

 

  اقيعالتو 

 موقع من قبل مقدم الطلب   

 التاريخ   

موقع من قبل هيئة تدريس   

 جامعة قطر  

 التاريخ   

  

    

 الستخدام اللجنة فقط 

  النتيجة 

 النتيجة   

  

 توقيع رئيس اللجنة   

  

  

 التاريخ 

  

 توقيع العميد أو نائب الرئيس   

 التاريخ   

  

  

     



 

25 
 

  3امللحق 

 

  

  
  

  

  

  

 بالكلية  الزائرينلجنة تعيينات أعضاء هيئة التدريس  

بالتخصصات الصحية بجامعة  الزائرينلجنة تعيينات أعضاء هيئة التدريس 

 قطر

 

 

 الصالحيات  

  

  

  

  

  

  

  

  1.0نسخة املستند: 

 2020مايو 
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 املقدمة  -1

في التخصصات الصحية بجامعة قطر والكليات األعضاء في مراجعة الطلبات  تعيينات الزائرينيتمثل الغرض من لجان  -1-1

، مناصب الزائرينوالطلبات املقدمة لترقية  مناصب الزائرينوالطلبات املقدمة لتجديد  ملناصب الزائريناملقدمة 

 واتخاذ قرارات بشأنها. 

 مسؤولة عن الطلبات حتى رتبة األستاذ املشارك. بحيث تكون كلية كل  تكوين لجنة فييتم  -1-2

ألستاذ الطلبات الخاصة بامسؤولة عن بحيث تكون  تكوين لجنة على مستوى التخصصات الصحية بجامعة قطريتم  -1-3

 املشارك واألستاذ. 

ات للتخصص تعيينات أعضاء هيئة التدريس الزائرين تنفيذ ينبغي قراءة االختصاصات هذه باالقتران مع إرشادات -1-4

 . 1.0الصحية بجامعة قطر، النسخة 

  

 ة يالعضو  -2

يتولى رئاسة لجان الكليات مسؤول الكلية للتدريب السريري. ينبغي أن تضم اللجنة ثالثة أعضاء آخرين على األقل برتبة  -2-1

 أستاذ مشارك أو أستاذ. يمكن أن يشمل هؤالء رؤساء األقسام أو غيرهم من األفراد ذوي الصلة. 

للتدريب السريري، بالتناوب. سيكون األعضاء  التخصصات الصحية بجامعة قطر واحد من مسؤولي الكليةيرأس لجنة  -2-2

ومدير التخصصات الصحية بجامعة قطر لشؤون  ،مدير التخصصات الصحية بجامعة قطر للبحث :هم اآلخرين

 الجودة األكاديمية. 

 وتيرة االجتماعات  -3

 تجتمع لجان الكلية مرة كل شهر، مع نشر جدول االجتماعات في بداية العام الدراس ي.  -3-1

 تجتمع لجنة التخصصات الصحية بجامعة قطر مرة كل شهرين، مع نشر جدول االجتماعات في بداية العام الدراس ي.  -3-2

 العملية  -4

 يوزع جدول أعمال كل اجتماع على أعضاء اللجنة قبل عقده بأسبوع.  -4-1

في االجتماع يتم اعتمادها دة محضر كل اجتماع على أعضاء اللجنة خالل أسبوع واحد من االجتماع، على أن مسو  توزع -4-2

 القادم. 

واألستاذ  لزائرواألستاذ املشارك الباحث ا الزائرتراجع كل لجنة كلية الطلبات حتى رتبة األستاذ املشارك السريري  -4-3

 ، وتجهزها على النحو التالي: لزائرا
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 زائرواألستاذ املشارك الباحث ال لزائرلجنة التخصصات الصحية بجامعة قطر الطلبات حتى رتبة األستاذ املشارك السريري اتراجع  -4-4

 ، وتجهزها على النحو التالي: زائرواألستاذ ال

 

 تضارب املصالح  -5

وجه ينبغي أن يعلن أعضاء اللجنة عن أي تضارب في املصالح في بداية أي اجتماع، وأال يشاركوا في املناقشات املتعلقة بمقدم الطلب هذا على  -5-1

 الخصوص. 

 


