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 السياسات األ�اديمية  

 ة أستاذ ممارسسياسة 

 

 التعر�ف:  1.0

ن  الذي ، و أعضاء هيئة التدريس �� معهد الدوحة للدراسات العليا  ضمنهو عضو مع��ف بھ   مارس امل  ستاذاأل ممارسة: أستاذ  ع�� ُ�َع�َّ

وتختلف ،  القطاع أو مجال العمل��    النموذجية التطبيقية  من املهارات  �جل حافل  من  لديھ  ما  مهنية متم��ة، و أساس امتالكھ �خ��ات  

�عي�ن   �عيينھ عن إجراءات  املنتظم،  إجراءات  البح�ي  املسار  ن  حيث  أساتذة    التطبيقية   ھع�� أساس مساهمات  مارساملستاذ  األ ُ�َع�َّ

��  ال املطلوبفر�دة  الفر�دة    و�سهم .  ا�جال  املهنية  املمارسأل لاملواهب  مع    ،ستاذ  جنب  إ��  املتم جنبا  امليدانية  وشبكة    ،��ةخ��اتھ 

 مهارا��م العملية. و�عز�زإفادة الطالب ��   ،املهنية اتصاالتھ وعالقاتھ

 

 الغرض من السياسة:  2.0

�� التخصصات   خاصةتبن��ا ع�� نطاق واسع،  ، حيث يجري  �� املؤسسات األ�اديميةومساهما��م    األساتذة املمارس�ن  دور   أهمية  زادت 

  ال�ي  �ليتيھ،من خالل في معهد الدوحة للدراسات العليا يمن برامج   �مكن للعديدو مهنية.  اتتتطلب خ�� و ال�ي لها أ�عاد مهنية وعملية 

�عملون ع�� تدريس أساتذة املمارسة الذين  دور    معالبح�ي  أعضاء هيئة التدريس امل�ونة من أساتذة املسار  أدوار    ت�امل  منقد �ستفيد  

تحدد هذه السياسة  كما  ، وتقديم املشورة املهنية.  التخرج  ومشاريع  التدر�بع��    اإلشرافهذا  . ويشمل  معينةاملهارات والكفاءات ملهنة  

 .للدراسات العليا معهد الدوحةاملبادئ التوج��ية لتأسيس مثل هذا املنصب �� 

 

 نطاق السياسة:  3.0

اإل�سا�ي، الدراسات  (حقوق اإل�سان، ال�حافة، اإلعالم، دراسات الن�اع والعمل  التالية:    هذه السياسة ع�� ال��امج األ�اديميةطبق  تن

، اإلدارة العامة، والسياسات العامة)، وذلك شر�طة موافقة نائب الرئيس  اإل�ليني�ي  األمنية النقدية، العمل االجتما��، علم النفس

 التدريس ف��ا.   هيئة لأعضاء أساتذة ممارسة � ع�� �عي�ن  للشؤون األ�اديمية

 

 السياسة:  بيان 4.0

 : والتعي�ناملعاي�� العامة 

 .التعليمية ومخرجاتھ ،وأهدافھ  ،واختصاصھ  ،ال��نامج رسالة ضمن�ش�ل وا�ح  ة مدرج مارساملستاذ األ   وظيفة ت�ون أن  4.1

��   ومساندة الطالب  العملية التعليمية �� ال��امج ا�حددة،دعم   العليا ��دفالدوحة للدراسات �� معهد    مارسامل ستاذ  األ �ع�ن    أن  4.2

 : باألعباء واملهام التالية االضطالع   ع��وذلك ، ا�حددة ا�خرجات التعليمية  تحصيل
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 املناسب. التدري��ي عبء التو��  4.2.1

   .املكثفةالتطبيقية  �ونات  امل  التعليم والتعلم �� ا�جاالت ذات دعم 4.2.2

 . ةث التطبيقيا بحاأل مشاريع و مشاريع التخرج  إعداد مساعدة الطالب �� 4.2.3

 .ال��نامج التعلم  مخرجات تحسن من قيادة املشاريع اإلبداعية ال�ي  4.2.4

 التصو�ت.ا�حق ��  من أعضاء هيئة التدريس، بما �� ذلك   زمالئھ بقية ��ايتمتع ال�ي  نفس االمتيازات املمارس من األستاذ   �ستفيد 4.3

ن    4.4 مَنح    ع��   األستاذ املمارس ُ�َع�َّ
ُ
  درجة واحدة ت

ً
 املؤسسات، ونوع  املطلوبو�سهاماتھ �� ا�جال    املهنية،   خ��تھسنوات  عدد    إ��استنادا

و�مكن أن ي�ون التعي�ن ضمن إطار �عيينات أستاذ زائر، أو    .ال�ي حصل عل��ا  ، والدرجات األ�اديميةاهاومستو   ال�ي عمل ��ا سابًقا 

 املعهد.   يحتاجھ /الدرجات النظامية بحسب االتفاق مع األستاذ املمارس ومع ما يتطلبھ ، أو �عي�ن ضمن  adjunct متعاون  أستاذ

ن    4.5 املمارس ُ�َع�َّ ع��    ن و األساتذة  املهنيةا وخلفي  ،خ��ا��مومستوى    ،مؤهال��ماعتماًدا  األوساط    ��اإلضافية    ا�خ��ات  و�عت��.  ��م 

 ا�جال امل�ي ا�حدد، مم��ات إضافية مهمة. ��  مع��ف ��ا، جامعاتالتدريس �� األ�اديمية، ال سيما خ��ات 

 

 :األستاذ املمارس أن يكون  يجب 4.6

4.6.1   
ً
إن �انت (  هنية الشهادات امل إضافة إ��   )،مناظرمجال (أو ��   املطلوب �� ا�جال أع�� درجة علمية أ�اديمية أو مهنية  ع��   حاصال

بما        ويعتمدهال��نامج    قره ييجب أن    ، �� هذا ا�جالهنية  امل   الشهادةأو    األ�اديمية العليا،الدرجة  بدون  يجري  وأي �عي�ن  .  )مطلو�ة

عمول ��ا �� امل  املمارس   األستاذ�عي�ن  وسياسات    ،اعتماد ال��نامجتطلبات  ، وذلك وفقا ملاملو�لة لألستاذملهمة التعليمية  ا    يناسب  

 . �او�جراءا�  املعهد،

، ولديھ خ��ة مهنية كب��ة ��  4.6.2
ً

يجب مراعاة عدد سنوات ا�خ��ة املهنية وأخذها �� االعتبار   .ا�جال املطلوبممارًسا ناجًحا وفعاال

�� مؤسسات صغ��ة   قضاها مقدم الطلباألدوار املهنية البسيطة، أو السنوات ال�ي  عن  عند التعي�ن، بينما يمكن التغا��ي

احتساب سنوات    كيفيةتحديد ت�ون �جان التوظيف �� املسؤولة عن و ت ا�خ��ة املهنية األك�� جوهر�ة.  جًدا، مقارنة بمستو�ا

 .وأهمي��ا ا�خ��ة املهنية املذ�ورة �� �جل ا�خ��ة املهنية ملقدم الطلب

 

 �م:ومساهما� األساتذة املمارس�ن واجبات 

 : التدريس 

  الدوحة  أن تفيد هذه ا�خ��ة طالب معهد  ، حيث ي�ون من املتوقعاملطلوبخ��تھ املهنية �� ا�جال  ع�� أساس    األستاذ املمارس �ع�ن  4.7

 .فھوتحقيق أهدا ا�خرجات التعليمية لل��نامجتحقيق  ل دعمهممن خالل  للدراسات العليا

د نائب   املمارس   لألستاذ   التدري��يالعبء  يجب أن ي�ون    4.8 مساوً�ا للعبء التدري��ي ألعضاء هيئة التدريس النظامي�ن، ما لم ُيحّدِ

عنّية.   غ�� الرئيس للشؤون األ�اديمية 
َ
 ذلك بالتشاور مع ال�لية امل
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   األستاذ املمارس  أن يوفر يف��ض 4.9
ً
 فعاال

ً
هيئة  املقدمة ع��  التدريس  عملية ل املكملةا�جاالت  املمارسة ��  و  معتمدا ع�� ا�خ��ة�عليما

القدرة ع�� تزو�د الطالب بفهم أعمق للتطبيق العم�� �جال    إثبات األستاذ املمارس  وع��  التدريس التقليدية ذات التوجھ البح�ي.  

 .مع ا�خ��ة العملية  والبحثية  األ�اديمية  الدراسةت�امل  ، و�عز�زمع�ن من الدراسة 

.  ة يذات الطبيعة التطبيق عملھ وتيس�� مهامھ  إغناء �� بما �سهم  مهنتھ  �� النشط والفاعل  االستمرار   املمارساألستاذ  يتوقع من  4.10

امل�ي،  وا�حفاظ ع�� ال��خيص    ،وا�جمعيات الفنية واملهنية واأل�شطة املماثلةاالتحادات  االستمرار �� عضو�ة    وقد يتضمن هذا 

 وجد.   إن

 .مشاريع التخرج  �� �جان ، واملشاركةاإلشراف دور  تو��  املمارساألستاذ  من  يتوقع 4.11

رئيس ال��نامج إذا �ان يحمل  بت�ليف من    رسائل املاجست��، تقييم  �� �جان    املشاركةشراف أو  باإل   األستاذ املمارس ت�ليف   يجوز   4.12

 .النظر�ة واملن�جية�� األسس  معرفة معمقةثبت أن لديھ أو  ،ال��ائية األ�اديمية  درجةال

 

 : بحثال

  املعروضةأو املشاريع  ،أو الفيديو ة،ل الفني اعمأو األ  ،مشاريع إبداعية (مثل األفالم الوثائقية  تحض��  األستاذ املمارسمن  ُيتوقع 4.13

 .مطبوع أو رق�ي  �ش�ل إما التخصصال�ي �ساهم �� تطو�ر  املنشورة، األخرى   من ا�خرجات املهنية وغ��ها ) شبكة اإلن��نتع�� 

 .ا�حكمة ا�جالت  وأ األ�اديمية، �� الكتب  املنشورة األ�اديمية البحوث  انتاج  األستاذ املمارسُيطلب من   ال 4.14

 مساو�  ل��ون هذا التمو�و اإلبداعية.    املشاريعدعم    ��الستخدامھ  التطو�ر امل�ي    تمو�ل حصول ع��  ألستاذ املمارس ا�ل  يحق  4.15
ً
 ملبالغ   ا

 س النظامي�ن. املتاحة ألعضاء هيئة التدري األبحاث تمو�ل

أسس تنافسية، وذلك شرط توفر بند  ع��    تمنحوال�ي    ،داخليةالتمو�ل  اللتقدم بطلب ل�حصول ع�� منح  ستاذ املمارس األ يحق ل  4.16

 املوازنة ا�خصص لذلك.  

لتمو�ل مشاريعھ اإلبداعية  املعهد   خارجمصادر  مهنية من  تمو�ل  ع�� التقدم ل�حصول ع�� منح    األستاذ املمارس��جيع    يجب  4.17

 .وأبحاثھ العملية

 

 : خدمة ا�

ع��   العاملةال�جان  �� ذلك املشاركة النشطة ��    بما  ، املعهدأو    ،ال��نامجخدمة    ��  �� العمل املشاركة    �ناملمارس   األساتذة  من  ُيتوقع  4.18

 .ال�ليات أو املعهد مستوى 

األساتذة  ترقية�شأن ملفات    للتشاور استدعاؤه  يمكن    ولكنال��قيات،  كعضو دائم �� �جنة   األستاذ املمارس  �شاركأن    يجوز   ال  4.19

 .املمارس�ن
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ُعّ�ن  بطرق تخدم ال��نامج الذي    امل�ي،  العم��  مع مجال تخصصھ  ،ومستمرة  وثيقة،  عالقة  اإلبقاء ع��  األستاذ املمارس  من  يتوقع  4.20

 ھ.في

 .املعهد بطرق �ساعد ع�� خلق فرص لطالب ،ا�جال املطلوب��  شبكة عالقاتھ استخدام  األستاذ املمارس من ُيتوقع 4.21

 

 الرواتبجدول لرتب األ�اديمية و ا

د، و ممارسة  �ع�ن أستاذ املمارسة �� درجة أستاذ 4.22 ومع ما راتب األستاذ املمارس استناًدا إ�� سنوات ا�خ��ة، وتمّ��ه اِملَ�ي،  ُ�َحدَّ

ر A-3و A-5ما ب�ن الدرجت�ن  تاذ املمارس . َيَقع سلم الرواتب لألسيتطلبھ/يحتاجھ املعهد ،  األ�اديميةنائب الرئيس للشؤون  ، وُ�َقّرِ

 بالتشاور مع ال�لية املعنّية، الز�ادات ع�� الرواتب. 
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 بوابة العامل�ن.   –صفحة املعهد الداخلية  –مستوى النشر: محدود وخاص  

 جهات االتصال:  

 مكتب رئيس املعهد.   •

 ال�ليات وال��امج األ�اديمية املعنية.   •

 الوحدات األ�اديمية األخرى، والوحدات اإلدار�ة املعنية.   •

 

 اإلصدار العنوان  تار�خ اإلعداد  جهة اإلعداد 

 01 سياسة أستاذ ممارسة     2021/ 06/ 15 مكتب رئيس املعهد 

 تار�خ املراجعة  راجعة   جهة امل تار�خ االعتماد  جهة االعتماد 

   2021/ 06/ 24 مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا  

   2022/ 02/ 03 امجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العلي

 

 

 

 مراحل إعداد السياسة:   -تأصيل 

ال�جنة  قدمت و  ،2020د�سم�� �انون األول/�� مطلع �� املعهد بالو�الة �جنة خاصة لتقديم مق��ح حول خلق وظيفة أستاذ ممارسة  رئيس املعهدع�ن  •

 . 2020� د�سم��انون األول/  27��  األول تقر�رها 

حسب توج��ات    للتعديل أخرى  مرة ال�جنة إ��التقر�ر  وأحيل ،وقدم مق��حات للتعديل ،2021ف��اير شباط/ 17 ��ناقش مجلس املعهد التقر�ر  •

�عض   أجر�ت ال�جنة، حيث، وجرت مناقشة التقر�ر مع رئيس 2021 ف��ايرشباط/  27 رفعت ال�جنة تقر�رها املعدل لرئيس املعهد ��مجلس املعهد. و 

 التعديالت اإلضافية. 

•  
ً
 �لف رئيس املعهد فر�قا

ً
�� بداية شهر  وقدم الفر�ق الصياغة لرئيس املعهد ،  جديدة لألستاذ املمارس سياسة�� صياغة التقر�ر  إ�� لالستنادمصغرا

   .2021حز�ران/يونيو 

، ورفعت �جلس أمناء معهد الدوحة  2021/ 24/06وأج��ت بتار�خ ، 2021يونيو تموز/  19 ��ع�� مجلس املعهد للسياسة عرضت الصيغة ال��ائية  •

 التخاذ القرار.   17/10/2021اقش��ا �� اجتماعھ الرا�ع عشر بتار�خ ملنللدراسات العليا 

 

 


