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ة للجامعة في مجاالت راسهامات كبي االذين قدمو جامعة قطر فيأعضاء هيئة التدريس تقدير ذه السياسة إلى هتهدف 

 . المجتمعالجامعة ة التدريس والبحث العلمي وخدم
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 السياسة فوص
 في بارزة ماتاهسا قدموا الذين التدريس هيئة أعضاء من االستفادة في واالستمرار تقدير إلى قطر جامعة تسعى

 منح معاييرهذه السياسة  تضع. الهيئة االكاديمية المتقاعدينء عضاتعضيد العالقة مع االى  كما تسعى الجامعة
صفة عضو هيئة تدريس غير متفرغ  طويلة لفترة للجامعة كبيرة ساهماتإ قدموا الذين التدريس هيئة عضاءأ

(Emeritus) .نهج موحد في إعطاء هذه الصفة.  اتباع لضمان السياسة وتهدف 
 

 بنود السياسة 
 

عضو هيئة التدريس الذي عين على عقد مفتوح أو متجدد تلقائياً والذي خدم الجامعة بامتياز يجوز منح  .1
 وذلك بعد التقاعد. (Emeritus)صفة عضو هيئة تدريس غير متفرغ سنة  15لمدة ال تقل عن 

(مثل  مشاركتتبع الصفة الممنوحة نفس الدرجة األكاديمية المعمول بها وتقتصر على درجة أستاذ وأستاذ  .2
 Emeritus Associateغير متفرغ  مشاركأو أستاذ  Emeritus Professorأستاذ غير متفرغ 

Professor .( 
بطاقة الهوية الخاصة بجامعة قطر، سيحتفظ عضو هيئة التدريس الغير متفرغ على بعض اإلمتيازات مثل  .3

البريد اإللكتروني والخدمات الجامعية بما في ذلك المكتبة ومواقف السيارات والمرافق الترفيهية...الخ. كما 
حفالت التخرج  إذا اتيح ذلك. وسيمكنه أيضاً حضورمساعدات إدارية سيتم تخصيص مكتب و
 ن أسمة في دليل أعضاء هيئة التدريس كعضو هيئة تدريس غير متفرغ. وّ واإلجتماعات السنوية وسيدَ 

 اللوائح والقواعد الخاصة بها.  حسبلتقدم على المنح البحثية امتفرغ الغير  عضو هيئة التدريسل يجوز .4
اللجان الخاصة بالقسم  في التصويت)عضوية (مع عدم االحقية عضو هيئة التدريس الغير متفرغ ل يجوز  .5

 الحاجة. عندكلية أو الجامعة وذلك أو ال
في وعند الحاجة.  تخصصهعضو هيئة التدريس الغير متفرغ لتدريس مقررات في مجال يجوز االستعانة ب .6

 هذه الحالة، يتم تعويض عضو هيئة التدريس الغير متفرغ مادياً طبقاً لسياسات جامعة القطر الخاصة بذلك. 
السلوك سياسة  في جامعة قطر وكذلكللوائح واإلجراءات يخضع عضو هيئة التدريس الغير متفرغ  .7

 .المهني
مدى الحياة، ومع ذلك يحق لجامعة قطر بسحب  (Emeritus)يمنح لقب عضو هيئة تدريس غير متفرغ  .8

 اللوائح واإلجراءات بالجامعة.  هيئة تدريس غير متفرغعضو اللقب إذا خالف 
   

 اإلجراءات 
 

  من خالل األتي:  (Emeritus)يكون الترشح للتعيين فى درجة عضو هيئة تدريس غير متفرغ  •
o  ترشيح ذاتي 
o ترشيح من رئيس القسم 
o  ترشيح من عميد الكلية 

لتقييم�ه وفق�اً للمع�ايير الم�ذكورة أع�اله ث�م يقدم�ه لنائ�ب ينبغي تقديم الترشيح في جميع الحاالت لعمي�د الكلي�ة  •
 رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 

يجب أن يتضمن الترشيح خطاب ترشيح للتعين في رتبة استاذ غير متفرغ وبي�ان بتفاص�يل مس�اهمة عض�و  •
ف�ي جامع�ة قط�ر  العم�ل، ودلي�ل عل�ى المجتم�عالجامعة وة في التدريس والبحث العلمي وخدم هيئة التدريس

 والسيرة الذاتية.
 مع توصياته لرئيس الجامعة هيقوم نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية بمراجعة الطلب وتقديم •
للمترشح مع ارسال عقب موافقة رئيس الجامعة، يرسل خطاب تعيين برتبة عضو هيئة تدريس غير متفرغ  •

 نسخة للقسم المختص وعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية وإدارة الموارد البشرية. 
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