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These Bylaws became effective, as approved 

by the Board of Trustees on May 10, 2015. 
اعُتِمدت هذه  الالئحة بعد إقرارها من مجلس أمناء 

 .2015أيار/مايو  10سات العليا في معهد الّدوحة للدرا
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 . الكليات1املادة 
 صالحيات الكلّية 1.  1

حّدد الكلّية، عبر تنظيمها الداخلي، السياس
ُ
اديمّية األك ةت

الخاصة بها وتتمّتع بصالحية إدارة شؤونها بنفسها بما 

يتوافق مع الالئحة املؤسسية ملعهد الدوحة وقواعده 

رة. أما اإلجراءات التي قد  وأنظمته وسياساته العامة املقرَّ

يكون لها أثر في التزامات املعهد املالية، أو في سياسته 

يس إلى نائب الرئلّية األكاديمية كلها، فيرفعها عميد الك

 را فيها. كي ينظومنه إلى رئيس املعهد، للشؤون األكاديمية، 

 Article 1. The Schools 

1.1 Prerogatives of the School 

Subject to the provisions of the Institutional 

Bylaws, rules and regulations, and the 

established general policies of the Institute, the 

School, through its internal organization, shall 

determine its own academic policy and shall 

have authority to direct its own affairs. Any 

policy or procedure that may affect the 

Institute’s financial obligations or its academic 

policies as a whole shall be referred by the 

Dean to the Vice President for Academic Affairs, 

who will raise it to the President of the Institute.  

 إدارة الكلّية  2.  1

ف الطاقم اإلداري للكلية من: 
ّ
 يتأل

 رئيس املعهد بحكم منصبه. -1

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية بحكم منصبه.  -2

 الكلّية.  عميد -3

 نائب العميد، إن ُعّين. -4

 1.2 The Officers  

The officers of each School include : 

1- The President of the Institute, ex-officio. 

2- The Vice-President for Academic Affairs, ex-

officio. 

3- The Dean of the School. 

4- The Deputy Dean if appointed. 

 الطاقم األكاديمي  3.  1

فين األكاديميين 
ّ
ف الطاقم األكاديمي من جميع املوظ

ّ
يتأل

املعّينين في الكلّية ألغراض التدريس أو البحث من 

مختلف الرتب املنصوص عليها في السياسات الناظمة 

عهد األكاديمية )الئحة للفئات األكاديمية وسياسات امل

الفئات األكاديمية، بمن في ذلك األساتذة الزائرون وغير 

 املتفرغين.

 1.3 The Academic Personnel of the School 

The academic personnel are comprised of 

academic staff appointed to the School for 

teaching and/or research positions in any of the 

ranks described in the Faculty Policies 

(Academic Policies of the Institute-Academic 

Groups Bylaws), including visiting and part-

time professors. 

 مجلس الكلّية 4.  1

للكلية مجلس يتألف من جميع أعضاء الطاقم األكاديمي 

املتفّرغين من ذوي الرتب األستاذية )أستاذ مساعد، 

ويعنى املجلس بشؤون الكلّية أستاذ مشارك، أستاذ(. 

 األكاديمية بما فيها البرامج والسياسات األكاديمية.

 1.4 The School Council  

Each school shall have a School Council whose 

members consist of all full-time academic 

personnel of a professorial rank (assistant 

professor, associate professor, and professors). 

The council handles the academic affairs of the 

school, including its academic programs and 

policies. 

 مهمات مجلس الكليات 1.  4.  1

حين  -1
ّ

ي مجلس الكلّية بالتصويت الخّريجين املرش
ّ
يزك

 الجمعيةفي الكلّية العتمادها من قبل اتهم لنيل درج

 .العامة للهئية التدريسية في املعهد

ينتخب مجلس الكلّية أعضاء لجان الكلّية الدائمة،  -2

 من هذا النظام الداخلي. 4وفًقا للمادة 

 1.4.1 Responsibilities of the School Council 

1- The School Council shall vote on the 

qualification of a candidate to graduate from 

the programs at the School so that their 

decision may be sent for approval to the 

Institute’s Faculty Assembly.  

2- The School Council shall elect members of 

the Standing Committees, in accordance with 

Article 4 of these bylaws. 
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مجلس الكلّية ممثليي الكلّية في لجان الجمعية  ينتخب -3

العامة لهئية التدريس بما يتوافق مع النظام الداخلي 

 للجمعية العامة.

ينظر مجلس الكلّية في أية أمور أخرى ُيحيلها إليه  -4

 العميد.

3- The School Council shall elect 

representatives to the respective Faculty 

Assembly Committees as indicated in the 

Faculty Assembly’s bylaws. 

4- The School Council shall consider other 

matters referred to it by the Dean.  

 

 اجتماعات مجلس الكلّية 2.  4.  1

 لجميع أعضاء مجلس الكلّية حّق التصويت. و  -1
ّ
ل يتشك

صاب من األغلبية البسيطة    جلس.عضاء املأل الّنِ

يدعو عميد الكلّية مجلس الكلّية إلى عقد ما ال يقل عن  -2

رسل إلى 
ُ
ثالثة اجتماعات دورية في العام الواحد. وت

رة إلكترونية
ّ
و/أو خطية  أعضاء هيئة التدريس مذك

تتضّمن جدول األعمال قبل أربعة أيام عمل على األقل 

 من تاريخ عقد االجتماع.

يعقد مجلس الكلّية اجتماعات استثنائية بناًء على  -3

دعوة عميد الكلّية وبحسب تقديره أو بناًء على طلب 

م من خمسة من أعضاء مجلس الكلّية، على  مكتوب ُمقدَّ

 األعمال املقترح لالجتماع. أن يكون الطلب مرفًقا بجدول 

فه العميد بذلك جميع  -4
ّ
يرأس عميد الكلّية أو من ُيكل

 اجتماعات مجلس الكلّية.

ع محضر اجتماع املجلس على جميع أعضائه  -5 يوزَّ

ع بعد إقرا ه ر خالل أسبوع واحد من عقد االجتماع، ويوزَّ

م بعد إقراو بصورته النهائية على أعضاء املجلس،  دَّ
َ
ه ر ُيق

 ى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية. إل

 1.4.2 School Council Meetings 

1- All members of the School Council shall have 

the right to vote. A majority vote of the School 

Council shall constitute quorum.  

2- The Dean shall call regular meetings of the 

School Council at least three times a year. An 

electronic and/or hardcopy notice with a stated 

agenda shall be sent to faculty members at 

least four working days prior to the date of the 

meeting. 

3- Special meetings of the School Council shall 

be called by the Dean at his/her discretion, or 

at the written request of five School Council 

members, as long as the written request 

contains a proposed agenda for the special 

meeting.  

4- The Dean or an individual he/she delegates 

shall chair all meetings of the School Council. 

5- The minutes of a Council meeting shall be 

circulated to all its members within one week 

from the time of the meeting, and shall be 

circulated after approval in its final form to all 

Council members. After approval the minutes 

shall be presented to the Vice-President of 

Academic Affairs.  

 . عميد الكلّية2املادة 
 التعيين 1.  2

ل رئيس املعهد في حال شغور منصب عميد الكلّية
ّ
، يشك

عن  لجنة للبحث بالتشاور مع نائبه للشؤون األكاديمية

مرشحين مناسبين لهذا املنصب تحضيًرا لتقديم مقترحه 

بهذا الشأن ملجلس األمناء. وُيعّين رئيُس املعهد عميَد 

من  4-7الكلّية بموافقة مجلس األمناء وفًقا للمادة 

 إلى إعادة تعيين 
ُ
الالئحة املؤسسية للمعهد، وتكون املبادرة

بعد  نصبه بيد الرئيسعميد الكلّية وتقرير استمراره في م

أخذ مشورة نائب الرئيس للشؤون األكاديمية وأعضاء 

 في الكلّية، خصوًصا من هم في هيئة التدريس املتفرغين

 Article 2. Dean of the School 

2.1 Appointment  

In the event the position of School Dean is 

vacant, the President of the Institute in 

consultation with the Vice-President of 

Academic Affairs shall form a committee to 

search for appropriate candidates to fill the 

position, in preparation for presenting 

recommendations on this matter to the Board 

of Trustees for their approval. In accordance 

with Article 7.4 of the Institutional Bylaws of the 

Doha Institute, the Dean is appointed by the 

President of the Institute with the approval of 

the Board of Trustees. The decision to 

reappoint a Dean rests with the President, who 

shall make his/her decision after consulting the 

Vice-President for Academic Affairs and the 
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مدة تعيين العميد أربع سنوات وتكون  مرتبة األستاذية.

 قابلة للتجديد مرة واحدة.

في حال غياب عميد الكلّية ملدة ثالثة أشهر أو أكثر، ُيعّين 

ئَب نا بالتشاور مع نائبه للشؤون األكاديمية ُس الرئي

العميد عميًدا بالوكالة، وفي حال عدم وجود شاغل لذاك 

ن الرئيُس عميًدا بالوكالة بناًء على توصية  املنصب ُيعّيِ

 جلسمنائب الرئيس للشؤون األكاديمية بعد التشاور مع 

الكلّية. أما إذا كانت فترة الغياب أقصر من ثالثة أشهر، 

 ُيعّين العميُد عميًدا بالوكالة يختاره من أعضاء مجلسف

 .الكلّية

full-time faculty members, especially those in 

the rank of professor. The term of service for a 

Dean is four years, renewable once only.  

For absences of the Dean lasting three months 

or more, the President shall in consultation with 

the Vice-President of Academic Affairs appoint 

the Deputy Dean as the Acting Dean. If there is 

no Deputy Dean, an acting Dean shall be 

appointed by the President based on the 

recommendation of the Vice-President for 

Academic Affairs and after consultation with 

the School Council. For absences less than 

three months, the Dean shall appoint an acting 

Dean from members of the School Council. 

 واجبات عميد الكلّية ومسؤولياته وصالحياته 2.  2

ُيحّدد رئيُس املعهد واجباِت عميد الكلّية ومسؤولياته 

وصالحياته بوصفه الرئيس األكاديمي والتنفيذي للكلية 

بعد موافقة مجلس األمناء على ذلك، وبما يتوافق مع 

ات. ليوالنظام الداخلي للكللمعهد الالئحة املؤسسية 

ويرفع عميد الكلّية تقاريره إلى نائب الرئيس للشؤون 

األكاديمية، وفي حال عدم وجود هذا املنصب يرفعها إلى 

الرئيس مباشرة. وتشتمل واجبات العميد ومسؤولياته 

 وصالحياته ضمن الكلّية على األمور التالية، على األقل: 

تنفيذ سياسات املعهد وسياسات الكلّية وقرارات  -1

 .لجانهاو  مجلس الكلّية

الكلّية على املستويات كافة بما في  العمل على تطوير -2

ذلك برامجها األكاديمية ومناهجها الدراسية وطاقمها 

 األكاديمي وطالبها ومختلف مرافقها.

اتخاذ اإلجراءات أو رفع التوصيات إلى املراجع املعنية،  -3

افق مع وبما يتو بعد التشاور مع البرامج األكاديمية املعنية 

سياسات املعهد، في جميع املسائل املتعلقة بالتعيين 

وإعادة التعيين والترقية وإجازات التفّرغ العلمي الدورية 

 املدفوعة واإلجازات. 

اقتراح أسماء رؤساء البرامج والوحدات األكاديمية في  -4

 الكلّية وتقديمها إلى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية. 

 اجتماعات مجلس الكلّية.ترؤس  -5

تحضير امليزانية التقديرية للكلية بعد التشاور مع  -6

األكاديمية، وتقديمها إلى نائب الرئيس  رؤساء البرامج

 2.2 Duties, Responsibilities, and 

Prerogatives of the Dean 

The President of the Institute shall define the 

duties, responsibilities, and prerogatives of the 

School Dean, as the academic and executive 

head of the School in a manner that is 

consistent with what is iterated in the 

Institutional and School Bylaws and after 

receiving approval of the Board of Trustees. The 

Dean shall report to the Vice-President for 

Academic Affairs and when such a position 

does not exist, the Dean shall report to the 

President directly. The Dean’s duties, 

responsibilities, and prerogatives shall include 

at least the following: 

1- Implement the policies of the Institute, the 

policies of the School, and the decisions of the 

Schools’ Council and its committees. 

2- Develop the School in all aspects including 

its academic programs, curricula, academic 

personnel, student body, and physical facilities. 

3- Take actions or make recommendations to 

the appropriate entities in all matters 

pertaining to appointment, reappointment, 

promotion, periodic paid research leave, and 

leave of absence, after consulting with the 

academic unit concerned and in accordance 

with Institute policies 

4- Recommend individuals for heads of 

programs and heads of academic units in the 

School to the Vice-President for Academic 

Affairs..  

5- Chair School Council meetings.  

6- Prepare the proposed School budget after 

consulting the heads of academic programs 
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للشؤون األكاديمية مرفقة بنسخة إلى نائب الرئيس 

 للشؤون اإلدارية واملالية في املعهد.

خبها تتعيين أعضاء لجان الكلّية، باستثناء تلك التي ين -7

مجلس الكلّية. وُيعّين عميد الكلّية اللجان املؤقتة وفرق 

 العمل عندما يرى ذلك ضرورًيا. 

ق بجميع قرارات  -8
ّ
اتخاذ ما يلزم من إجراءات في ما يتعل

 اللجان. 

عرض جميع قرارات اللجان، التي يمكن أن تخالف  -9

إجراًء سبق للمجلس أن اتخذه أو عّدله، على مجلس 

 أجل الحصول على موافقته. الكلّية من

إعداد تقرير سنوي عن عمل الكلّية يقّدم إلى  -10

 الرئيس، ويوّزع على جميع البرامج األكاديمية في الكلّية.

إعالم البرامج األكاديمية بجميع اإلجراءات اإلدارية  -11

 التي قد يكون لها تأثير في عمل هذه البرامج. 

ة كلّية بالقرارات الصادر إعالم الطاقم األكاديمي في ال -12

 عن مجلس األمناء أو إدارة املعهد. 

االطالع على التقييمات السنوية ألداء جميع أفراد  -13

 الطاقم األكاديمي في مختلف البرامج األكاديمية في الكلّية.

إعداد التقييمات السنوية ألداء جميع أفراد الطاقم  -14

 اإلداري العامل في مكتب عميد الكلّية. 

التنسيق مع وحدات املعهد املعنية بما يدفع إلى تقّدم  -15

 الكلّية وارتقائها.

and submit the proposed budget to the Vice-

President for Academic Affairs with a copy to 

the Office of the Institute’s Chief Accounting 

Officer. 

7- Appoint members of school committees 

excluding the committees elected by the 

School Council. The Dean shall appoint ad-hoc 

committees and task forces as deemed 

necessary. 

8- Take any actions necessary with regards to 

all decisions made by the committees.  

9- Submit to the School Council any committee 

decision that reverses or modifies previous 

School decision or action for the Council’s 

approval. 

10- Prepare an annual report that shall be 

submitted to the President and distributed to 

all academic programs of the School. 

11- Inform academic program of all 

administrative procedures that may affect the 

function of their respective unit. 

12- Inform the faculty of the respective School 

of the decisions made by the Board of Trustees 

or the Institute’s officers.  

13- Prepare annual performance evaluations of 

all academic staff in various academic 

programs of the School.  

14- Prepare annual performance evaluations of 

non-academic staff in the Dean’s Office. 

15- Coordinate efforts between various 

Institute units to advance and promote the 

School. 

 نائب العميد 3.  2

يحق للعميد تعيين نائب له وتحديد صالحياته وواجباته 

بعد موافقة نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ورئيس 

 املعهد.

 2.3 Deputy Dean 

The Dean may appoint a Deputy Dean and shall 

define his/her duties after consultations with 

the Administrative Committee and with the 

approval of the Vice-President for Academic 

Affairs and the President of the Institute.  

 

 . التنظيم األكاديمي للمعهد3 املادة
 الكليات 1.  3

قّيم 
ُ
سمى برامج. وقد ت

ُ
قسم الكلّية إلى وحدات أكاديمية ت

ُ
ت

الكليات برامج خاصة ألغراض تعليمية و/أو بحثية 

 تتخطى الحدود بين البرامج و/أو الكليات.

يمكن للكلية أن تنظر في أمر إضافة برامج و/أو مجاالت 

، أو في أمر تعديل برامج ومجاالت دراسية أكاديمية جديدة

 Article 3. Academic Structure of the Institute 

3.1 Schools 

The School is divided into academic units 

named “programs”. Schools may also establish 

“special programs” to serve specific 

educational and/or research objectives that 

transcend the boundaries between programs 

and/or Schools.  

The School may consider adding new academic 

programs and/or areas, or modifying existing 

areas of study, subject to submission to, and 
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قائمة، شرط امتثال ذلك للمقترحات ذات الصلة، 

واإلجراءات املناسبة الواردة في هذا النظام الداخلي وفي 

 .للجمعية العامة لهيئة التدريسالنظام الداخلي 

approval of pertinent proposals, and proper 

procedures set forth by these Bylaws and the 

Faculty Assembly Bylaws. 

 تنظيم البرامج األكاديمية  2.  3

يتألف البرنامج األكاديمي من جميع أفراد الطاقم 

ن في ذلك البرنامج.   األكاديمي التابع للكلية واملعيَّ

يكون لكل برنامج أكاديمي رئيس مسؤول يعّينه رئيس 

س عميد الكلّية املعنية ونائب الرئي يةاملعهد بناًء على توص

للشؤون األكاديمية. ويقّدم عميد الكلّية توصيته بعد 

عة مؤهالت املرشح واستشارة أعضاء هيئة تدريس مراج

 البرنامج بصورة فردية.

 3.2 Structure of Academic Programs 

An academic program shall consist of all 

academic personnel of the School appointed to 

it. 

Each academic program shall have a Head, who 

is appointed by the President based on the 

recommendations of the Vice-President for 

Academic Affairs and the Dean of the 

respective School. The Dean’s recommendation 

shall be based on a review of the candidate’s 

credentials and a one-on-one consultation with 

each faculty member of the program. 

 االجتماعات  3.  3

يجتمع البرنامج األكاديمي مرة واحدة في الشهر على األقل 

بدعوة من رئيسه. وقد تعقد اجتماعات إضافية بناًء على 

دعوة رئيس البرنامج أو بناًء على طلب خطي يقّدمه ما ال 

يقّل عن عضوين يحّق لهما التصويت من أعضاء 

رسل محاضر جميع االجتماعات إلى مكتب 
ُ
البرنامج. وت

 العميد. 

يقتصر التصويت في البرنامج األكاديمي من هيئة التدريس 

ي الحاضرين فو فيه على من هم أعضاء في مجلس الكلّية 

االجتماع على أن ال يقل الحضور عن ثلثي أعضاء 

 البرنامج.

 3.3 Meetings 

Each academic program shall meet at least 

once a month upon the call of the Program 

Head. Additional meetings may be held when 

called by the Head or based on the written 

request of at least two voting members of the 

program. Minutes of all meetings shall be sent 

to the Office of the Dean. 

Voting in an academic program is limited to 

members of the School Council actually present 

at the meeting as long as at least two thirds of 

the members of the program are present.  

 املهمات 4.  3

يقّرر البرنامج األكاديمي برنامجه الخاص وبرامجه 

م شرط موافقة هيئات  دَّ
َ
الفرعية واملقررات التي سُتق

 املعهد املعنية. الكلّية و/أو 

 عن تحديد متطلباته 
ً

يكون البرنامج األكاديمي مسؤوال

 األكاديمية وعن الحفاظ على املعايير املهنية.

 3.4 Functions 

The academic program shall determine its own 

programs, sub-programs, and courses to be 

offered, subject to the approval of the School 

and/or Institute bodies concerned.  

The academic program shall be responsible for 

setting its own academic requirements and for 

maintaining professional standards. 

 القرارات املتعلقة بشؤون الطاقم األكاديمي  5.  3

يتّم تعيين األساتذة وترقيتهم بناًء على السياسات 

واإلجراءات الناظمة للمعهد. يجري النظر في طلبات 

م املرشحون  اإلجازة وإجازات التفّرغ العلمي وُيقيَّ

ادة التعيين والترقيات بناًء على للتعيينات الجديدة وإع

 الئحة الفئات األكاديمية. سياسات املعهد األكاديمي؛

 3.5 Decisions pertaining to Faculty affairs 

Faculty recruitment and promotion shall be 

based on the established policies and 

procedures of the Institute. Requests for 

sabbaticals and leaves, in addition to the 

evaluation of candidates for new 

appointments, re-appointment, and 

promotions shall be processed in accordance 
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with the policies of the Academic Institute – 

Academic Groups Bylaws. 

 رؤساء البرامج األكاديمية: واجباتهم وصالحياتهم  6. 3

ن رؤساء البرامج األكاديمية في الكلّية ثالث لوالية مدتها  ُيعيَّ

د   لرؤساءسنوات قابلة للتجديد لوالية ثانية. ال ُيَجدَّ

البرامج الذين خدموا لواليتين متعاقبتين، إال بعد انقضاء 

فترة والية كاملة )ثالث سنوات( على تعيينهم السابق 

 للبرنامج األكاديمي املعني.

 شهرّية مقابل 
ً
يتقاض ى رئيس البرنامج تعويًضا أو مكافأة

قيامه بإدارة البرنامج، تأخذ في الحسبان أعباءه 

حصل عليه من تعويضات مالية التدريسية و/أو ما ي

طّبق على جميع رؤساء 
ُ
إضافية وفق قواعد موحدة ت

 البرامج.

تتضّمن واجبات رئيس البرنامج األكاديمي وصالحياته ما 

 يلي:

ا. -1  إدارة البرنامج وتطويره أكاديميًّ

التأكد من أن تدريس مقررات مناهج البرنامج الدراس ي  -2

مها تتم بشكل سليم،
ّ
وإعداد جدول  وأساليب تعل

التدريس بالتشاور مع أعضاء البرنامج. وتعيين أكاديميين 

لإلشراف على الطالب الذين يتابعون تخّصصهم في 

 الحقل الذي يقّدمه البرنامج.

إعداد امليزانية التقديرية الخاصة بالبرنامج األكاديمي  -3

 الدائمة املعنية. بالتشاور مع رؤساء لجان الكلّية

املقررات واملواد ذات الصلة، بالتشاور  إعداد توصيف -4

مع أعضاء البرنامج والتنسيق والتعاون مع البرامج 

األخرى، تحضيًرا إلدراجها ضمن الدليل األكاديمي ملعهد 

 الدوحة؛ ومراجعته وتحديثه بصورة دورية.

رفع توصيات البرنامج إلى عميد الكلّية، وفق اإلجراءات  -5

 األمور التي تتعلق بتعيين املرعية في املعهد، في جميع

الطاقم األكاديمي وترقياته واإلجازات، بما فيها إجازات 

 التفرغ العلمي، والرواتب والعالوات.

تنسيق النفقات وتدقيقها واملوافقة عليها في حدود  -6

 ميزانية البرنامج.

إعداد تقارير البرنامج السنوية التدريسية والبحثية  -7

 ورفعها إلى العميد.

 3.6 Academic Program Heads: Duties and 

Prerogatives  

The term of appointment for Program Heads in 

all schools is three years, subject to renewal for 

a second term. Under ordinary circumstances, 

heads who serve two successive terms shall not 

be reappointed for another term, except after 

the lapse of one whole term (3 years) following 

the end of the previous appointment for that 

particular academic program.  

The Program Head shall be entitled to monthly 

compensation or remuneration for managing 

the program, which shall be based on his/her 

teaching load and/or what the Program Head 

receives as additional financial compensation, 

in accordance with standardized rules applied 

to all Program Heads. 

The duties and prerogatives of the Program 

Head shall include the following: 

1- Responsible for the administration and 

academic development of the program. 

2- Ensure the proper use of teaching and 

learning methods in academic curricula, and 

prepare the teaching schedule in consultation 

with program members. Additionally, to 

appoint academic advisors to students 

majoring in the field offered by the program. 

3- Prepare the proposed budget of the 

academic program, in consultation with the 

chairpersons of appropriate standing 

committees. 

4- Prepare course descriptions and related 

material in consultation with members of the 

program and in coordination and cooperation 

with the other programs, as preparation for 

inclusion of the description in the academic 

guide for the Doha Institute. He/she shall also 

review and update the descriptions 

periodically.  

5- Present to the Dean, in accordance with 

established Institute procedures, 

recommendations on all matters pertaining to 

appointments, promotions, leave, including 

sabbatical leave, and compensation and 

benefits of all academic personnel. 

6- Coordinate, audit, and approve expenditures 

within the program budget.  
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 تشكيل اللجان املؤقتة عند الضرورة. -8

رفع توصية إلى عميد الكلّية بشأن تعيين رئيس للبرنامج  -9

 بالوكالة في حال غيابه.

 تعيين مرشدين ألعضاء هيئة تدريس البرنامج الجدد. -10

إعداد تقييمات أداء سنوية مكتوبة لجميع أفراد  -11

ني عامل الطاقم األكاديمي، واطالع عضو هيئة التدريس

 ا لوجه.عليه، ومناقشته معه وجهً 

إعداد تقييمات أداء سنوية مكتوبة لجميع أفراد  -12

ف
ّ
املعني عليه، ومناقشته  الطاقم اإلداري، واطالع املوظ

 ا لوجه. معه وجهً 

إعداد التقييم السنوي ألداء البرنامج من خالل تعبئة  -13

غرض، الوقيادة جهد هيئة تدريس البرنامج وموظفيه لهذا 

وتقديم تقرير عن عملية التقييم ونتائجه وفق القواعد 

 املعتمدة في الكلّية وعلى مستوى املعهد.

متابعة ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس في البرنامج  -14

في مجال األبحاث واإلشراف على أبحاث الطلبة والعمل 

على توفير الوقت الكافي لهم جنًبا إلى جنب مع مهماتهم 

سية للقيام بأبحاثهم واالحتكاك العلمي مع نظرائهم التدري

 في املؤسسات األخرى.

تحفيز أعضاء هيئة التدريس للحصول على التمويل  -15

الداخلي والخارجي مع تعظيم االستفادة من فرص 

التعاون البحثي مع املركز العربي لألبحاث ودراسة 

 السياسات. 

7- Prepare the annual teaching and research 

reports of the program to provide to the Dean. 

8- Appoint ad-hoc committees as deemed 

necessary. 

9- Recommend to the Dean the appointment 

of an Acting Head who can serve in the event 

the Head is absent.  

10- Assign mentors to new faculty members in 

the program. 

11- Write individual annual performance 

evaluations for all academic staff, make each 

evaluation available to the appropriate faculty 

member, and discuss the evaluation in person 

with the faculty member. 

12- Write annual performance evaluations for 

all administrative staff, making each evaluation 

available to the appropriate staff member, and 

discuss face to face the evaluation with the staff 

member. 

13- Prepare an annual evaluation for the 

performance of the program by leading and 

mobilizing faculty and staff efforts for this 

purpose. In addition, to present a report on the 

operation and results of the evaluation in 

accordance with the established rules of the 

School and Institute.  

14- Follow up on the research activities of 

faculty members of the program, supervise 

student research and provide the students with 

sufficient time alongside their teaching duties, 

in order to carry out research and become 

academically involved with their counterparts 

at other institutions.  

15- Encourage faculty members to seek 

internal and external sources of funding, whilst 

making use of opportunities for research 

cooperation with the Arab Center for Research 

and Policy Studies.  

 . اللجان الدائمة التابعة للكلية4املادة 
اء اللجان الدائمة من مجلس يجري انتخاب جميع أعض

الكلّية لوالية مّدتها ثالث سنوات ما لم ينّص هذا النظام 

عيد انتخاب عضو لجنة 
ُ
الداخلي على غير ذلك. وفي حال أ

لواليتين متتاليتين، ال ُيعاد انتخابه لوالية ثالثة إال بعد 

ر على أحد 
ّ
مرور عام كامل على انتهاء عضويته. وإذا تعذ

واليته، يجري انتخاب بديل منه يكمل األعضاء إكمال 

جرى لهذا الغرض. 
ُ
الفترة املتبقية في انتخابات خاصة ت

 Article 4. Standing Committees of the 

School 

Members of all standing committees, unless 

otherwise specified in these bylaws, shall be 

elected from the members of the School 

Council for a term of three years. If a member 

has been re-elected to serve for a full second 

consecutive term, the member shall not be 

eligible for re-election, except after the lapse of 

one year following the termination of her/his 

membership. If a member is unable to 

complete her/his term, a substitute shall be 
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وإذا كانت الفترة املتبقّية تقل عن السنة، يكون بإمكان 

ح لواليتين متتاليتين إضافيتين
ّ

 .البديل أن يترش

تكون جميع مخرجات أعمال اللجان على شكل توصيات  

عهد أن يقّر استثناءات إلى العميد. ويمكن لرئيس امل

 لجميع األحكام الواردة في هذه املادة.

 يرأس العميد أو ممثله جميع جلسات اللجان الدائمة.

elected to complete the remainder of the term. 

The substitute shall be elected through a 

special election for that purpose. If the 

remainder of the term is less than one year, the 

elected substitute shall be eligible for re-

election to two more consecutive terms.  

All committee actions shall be presented to the 

Dean in the form of recommendations. The 

President can decide on exceptions to all 

provisions in this article. 

The Dean, or the Dean’s representative, shall be 

the chair of each standing committee. 

  

 لجنة الشؤون اإلدارية 1.  4

 تكوين اللجنة 1.  1.  4

 ن اإلدارية في الكلّية من: تتألف لجنة الشؤو 

 العميد ويكون رئيًسا للجنة بحكم منصبه. -1

 رؤساء البرامج األكاديمية. -2

 العميد في حال وجود هذا املنصب.نائب  -3

 4.1 Administrative Affairs Committee  

4.1.1 Composition  

The Administrative Affairs Committee, headed 

by the Dean, consists of: 

1- The Dean, who shall also serve as the 

Chairperson of the Committee. 

2- Academic Program Heads 

3- Deputy Dean whenever this position is 

occupied. 

 املهمات 2.  1.  4

تقوم اللجنة بتقديم املشورة في جميع املواضيع التي  -1

 أي عضو من أعضائها.يطرحها عليها العميد أو 

تشرف اللجنة على تطبيق سياسات املعهد في مجال  -2

النزاهة األكاديمية والسلوك املنهي واألعمال التي تخرق 

 تلك السياسات. 

 في شأن اقتراحات التعاون  -3
َ
تقّدم اللجنة املشورة

 املؤسس ي وترفع التوصيات بهذا الشأن إلى عميد الكلّية. 

د الكلّية املشورة اإلدارية في املسائل تقّدم اللجنة لعمي -4

 التالية، من دون أن تقتصر عليها: 

تخطيط نشاطات الكلّية، وإحالة ما تراه أ(  

مناسًبا منها إلى اللجان املعنية املختلفة، 

 واإلشراف على التخطيط االستراتيجي للكلّية.

مراجعة طلبات امليزانية الجارية والعامة التي ب(  

لبرامج األكاديمية للعام األكاديمي تتقّدم بها ا

القادم، ورفع توصيات في شأن اعتمادات 

امليزانية إلى عميد الكلّية. بعدئٍذ، يرفع عميد 

الكلّية إلى رئيس املعهد ونائبيه للشؤون 

األكاديمية وللشؤون اإلدارية واملالية إجمالي 

 4.1.2 Functions 

1- The Committee, in its consultative capacity 

shall provide advice on all matters submitted to 

it by the Dean or any of its members. 

2- The Committee oversees the application of 

Institute policies as it relates to Academic 

integrity, professional conduct, and acts that 

infringe on these policies.  

3- The Committee shall provide advice on 

proposals for institutional cooperation and 

make recommendations to the Dean in that 

regard.  

4- The Committee shall advise the Dean on 

Administrative Affairs pertaining to, but not 

limited to, the following;  

 a) Planning School activities, referring 

matters to various committees as it 

deems appropriate, and overseeing the 

School’s strategic planning.  

 b) Review of operating and capital 

budget requests received from 

academic program for the following 

academic year and recommendation of 

budget allocation to the Dean. 

Thereafter the Dean provides the 

President, the Vice-President for 

Academic Affairs, and the Vice-

President for Administration and 
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امليزانية املقترحة للكلية، بما فيها ميزانية مكتب 

 لّية. عميد الك

املسائل املتعلقة بتوظيف أعضاء هيئة ج(  

التدريس، وتقييم أدائهم، وتحديد أعبائهم 

التدريسية، وتنسيق هذه املسائل في ما بين 

 البرامج األكاديمية. 

املسائل املتعلقة بالتعليم واالمتحانات د(  

والشؤون اإلدارية التي يطرحها عليها عميد 

 للجنة. الكلّية أو أي عضو من أعضاء ا

اإلجراءات واملعايير املتعلقة بتقييم أداء ه(  

 املوظفين غير األكاديميين.

قة بهيئة و(  
ّ
تنسيق إدارة النشاطات واألمور املتعل

التدريس مثل: حاالت تقاعد أعضاء هيئة 

التدريس، والتقارير السنوية، واملواقع 

اإللكترونية والنشاطات والفعاليات األكاديمية 

مها هيئة التدريس. 
ّ
نظ

ُ
 األخرى التي ت

 تحديد احتياجات الكلّية من مرافق املعهد ومنشآته. -5

 مداوالت اللجنة ومحاضرها سرية. تكون  -6

Finance with a total proposed 

educational budget for the School that 

includes a budget for the Office of the 

Dean. 

 c) Matters related to hiring, 

performance evaluations, and teaching 

loads of faculty, and the coordination of 

these matters among academic 

programs.  

 d) Matters related to teaching, 

examinations, and administrative 

matters brought to it by the Dean or by 

a member of the Committee.  

 e) Procedures and criteria for evaluating 

the performance of non-academic staff.  

 f) Coordinating the administration of 

faculty activities and matters related to 

the faculty such as: retirement of 

faculty, annual evaluations, websites, 

and other faculty-organized academic 

activities/events. 

5- Determining the needs of the School in 

terms of facilities and installations.  

6- Deliberations and minutes of the committee 

are confidential. 

 

 لجنة القبول  2.  4

 تكوين اللجنة 1.  2.  4

ف لجنة القبول 
ّ
 من: في الكلّية تتأل

مدير القبول والتسجيل في املعهد، وال يحق له  -1

 التصويت. 

ثالثة أعضاء ينتخبهم مجلس الكلّية من بين أعضائه  -2

 لوالية مدتها ثالث سنوات. 

رئيس البرنامج املعني، بحكم منصبه، عند النظر في  -3

 قبول الطلبات في برنامجه.

 4.2 Admissions Committee 

4.2.1 Composition  

The Admissions Committee shall consist of: 

1- The Institute’s Director of Admissions and 

Registration, who is non-voting member.  

2- Three members elected from within and by 

the School Council for a term of three years.  

3- Head of relevant program, ex-officio, when 

considering acceptance of candidates in the 

specific program.  

 املهمات 2.  2.  4

تعمل لجنة القبول بالتنسيق مع عميد الكلّية على  -1

 تحديد عدد الطالب املقبولين في الكلّية.

درس طلبات القبول التي يتقّدم بها الطالب إلى الكلّية  -2
ُ
ت

، وترفع ذات العالقة األكاديميةالبرامج بمشاركة 

توصياتها للعميد الذي يقّدم بدوره توصياته النهائية إلى 

 4.2.2 Functions  

1- The Admissions Committee shall work in 

coordination with the Dean to determine the 

number of students admitted to the School. 

2- The Admissions Committee shall review 

student applications for admission to the 

School with input from the relevant Academic 

Program. Subsequently, it shall make 

recommendations to the Dean, who will 

forward his/her final recommendations to the 

Office of Admissions and Registration. A copy 
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مكتب التسجيل والقبول مع نسخة إلى لجنة الشؤون 

 األكاديمية في مجلس هيئة التدريس في املعهد.

تدرس طلبات انتقال الطالب بين البرامج، ومن  -3

معادلة الجامعات األخرى وما يرتبط بذلك من أمور 

 املقررات.

راجع دورًيا شروط القبول، وسياسات الكلّية املتعلقة  -4
ُ
ت

بذلك، وترفع توصياتها في شأن التعديالت املقترحة إلى 

 الكلّية والجهات املعنية.

تجمع اإلحصاءات ذات العالقة ويجري تحليلها على  -5

 مدى السنوات املتتالية بغية تقييم معايير القبول. 

العميد بأي تغيرات نمطية في ديموغرافية أو تخطر  -6

مستوى مؤهالت أعداد الطالب املقبولين في الكلّية وعلى 

 مستوى املعهد.

of the review and recommendation is sent to 

the Academic Affairs Committee of the Faculty 

Assembly at the Institute 

3- The Admissions Committee shall act on 

requests regarding inter-departmental student 

transfers; transfers from other universities and 

related course equivalency issues.  

4- The Admissions Committee shall regularly 

review the admission requirements, formulate 

relevant School policies, and recommend 

required changes to the School and 

appropriate bodies. 

5- The Admissions Committee shall gather 

statistics over the years to evaluate criteria for 

admissions. 

6- The Admissions Committee shall alert the 

Dean to trends and changes in the 

demography or level of students admitted to 

the School and at the Institute level. 

 لجنة الشؤون األكاديمية 3.  4

 تكوين اللجنة 1.  3.  4

ف لجنة الشؤون األكاديمية من ثالثة إلى ستة من 
ّ
تتأل

أعضاء هيئة التدريس ينتخبهم مجلس الكلّية من بين 

بصورة عامة أن يكون أعضاؤها  املفضل أعضائه. ومن

ويكون العميد رئيًسا  من الذين حازوا مرتبة األستاذية.

 للجنة بحكم منصبه.

 4.3 Academic Affairs Committee 

4.3.1 Composition  

The Academic Affairs Committee shall consist 

of three to six faculty members, who are elected 

by the members of the School Council. In 

general, it is preferred that these members hold 

the rank of Professor. The Dean shall serve as 

the Chairperson of the Committee (ex-officio). 

 

 املهمات  2.  3.  4

تقّدم لجنة الشؤون األكاديمية املشورة إلى عميد  -1

 الكلّية: 

في املسائل املتعلقة بالتطوير األكاديمي العام أ(  

 للكلية.

بتعيين األساتذة في املواضيع املتعلقة ب(  

املتفّرغين أو إعادة تعيينهم وترقيتهم واإلجازات 

 التي تزيد مدتها على ثالثة أشهر.

تقّدم اللجنة املشورة في شأن تعيين رؤساء ج(  

 البرامج األكاديمية.

تراجع مناهج جميع البرامج األكاديمية، بما في ذلك  -2

تقرير ما تراه من عمليات تعديل أو دمج أو تنسيق أو 

إلغاء، إضافة إلى تعديل شروط التخرج الخاصة بتلك 

 البرامج. 

 4.3.2 Function  

1- The Academic Affairs Committee makes 

recommendations to the School Dean on: 

 a) Matters related to Academic 

development of the School.  

 b) Matters related to appointment or 

reappointment, promotion, and leave 

periods that do not extend beyond 

three months.  

 c) Make recommendations with regards 

to appointing Academic Program 

Heads.  

2- Evaluate the curriculum of all academic 

programs, including reports on revision, 

integration, coordination, and discontinuation 

of such programs, and the modification of 

program specific graduation requirements. 
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دراسة توصيات البرامج األكاديمية في شأن بنى املناهج،  -3

 تومتطلبات التخرج وتقديم التوصيات في شأن التغييرا

 الالزمة إلى مجلس الكلّية. 

تراجع اللجنة بين وقت وآخر الهيكلية العامة املشتركة  -4

املعتمدة ملناهج البرامج املختلفة استناًدا إلى مقترحات 

قّدم ما تراه من التوصيات الى 
ُ
وتوصيات البرامج، وت

 مجلس الكلّية. 

تراجع اللجنة املقررات التي تقدم بصورة مشتركة بين  -5

رامج للتأكد من توافر تصميم تلك املقررات وسالمته الب

واستفادة كل برنامج من املقررات التي تقدمها البرامج 

 األخرى.

تنظر اللجنة في التعديالت املقترحة في أي برنامج  -6

وتأثيره في البرامج األكاديمية للكلية وفي كليات املعهد 

 األخرى.

ديالت ي شأن أي تعترفع اللجنة إلى الكلّية التوصيات ف -7

تقترحها عن السياسات املتعلقة بـالقواعد واألنظمة 

 األكاديمية. 

توافق اللجنة، بناًء على توصية البرامج األكاديمية  -8

املعنية، على مقررات جديدة مع توصيف محتواها، كما 

توقف مقررات قائمة، وتعّدل مقررات أخرى من حيث 

راسية املخصصة طولها، ومضمونها، وعدد الوحدات الد

 لها.

تقّدم اللجنة املشورة إلى عميد الكلّية في املسائل  -9

 املتعلقة بمقررات االمتحانات.

تنظر اللجنة في الطلبات التي يقّدمها الطالب في شأن  -10

معادلة املقررات، واإلعفاء من متطلبات، واإلعفاء من 

 مقررات. 

ة ملتعلقتدرس اللجنة وتوافق على األمور التالية ا -11

 باملقررات: 

 التعديالت في توصيف املقررات.أ(  

 عنوان املقرر.ب(  

 عدد الوحدات الدراسية املخصصة للمقرر. ج(  

 تعديل الشروط املسبقة للمقرر. د(  

 استحداث مقررات جديدة.ه(  

 إدراج مقرر معين في برنامجين.و(  

3- Study recommendations of the academic 

program regarding development of the 

curriculum and graduation requirements, and 

provide recommendations on the necessary 

changes to the School Council. 

4- Periodically, the Committee shall review the 

general curriculum structure shared among the 

different programs based on the suggestions 

and recommendations of the program. It shall 

then present what it the School Council.  

5- The Committee shall review all joint courses 

offered between programs to ensure the 

integrity of course designs, and that every 

program benefits from the other courses 

offered by other programs.  

6- The Committee shall consider proposed 

changes to the programs and the impact on the 

program and on other programs at other 

Schools of the Institute.  

7- It shall recommend to the School any 

recommendations pertaining to proposed 

modifications of policies related to academic 

rules and regulations.  

8- Upon the recommendation of the academic 

program concerned, it shall approve new 

courses and their syllabi, discontinue existing 

courses, and modify courses as to their length, 

content, and number of assigned credits. 

9- The Committee shall act in an advisory 

capacity to the Dean on matters concerning 

courses and examinations. 

10- The Committee shall act on requests made 

by students pertaining to course equivalences, 

requirement exemptions, and course waivers. 

11- The Committee shall examine and approve 

the following course related matters: 

 a) Changes in course description 

 b) Course name. 

 c) Course number of credit hours. 

 d) Changes in course pre-requisites. 

 e) Introducing new courses. 

 f) Cross-listing a course in two 

programs. 
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ف تقديمه )شرط أال يؤثر ز(  
ّ
إلغاء مقرر توق

 لبرامج األخرى(.ذلك في ا

النظام من  3.4تدرس اللجنة، بناًء على املادة  -12

لجمعية العامة لهيئة التدريس، التعديالت الداخلي ل

الكبرى التالية التي يمكن إدخالها على البرامج وترفع 

التوصيات بشأنها إلى مجلس الكلّية ومجلس هيئة 

 التدريس: 

 إنشاء برنامج جديد للدراسات العليا. أ(  

 إلغاء برنامج للدراسات العليا. ب(  

 تغيير اسم برنامج دراسات عليا. ج(  

تعديل عدد الوحدات املطلوبة إلكمال د(  

 برنامج. 

تغيير شروط برنامج ماجستير معين من ه(  

النمط الذي يشترط كتابة أطروحة إلى النمط 

 الذي يلغي هذا الشرط، أو العكس. 

 g) Deletion of a course that is no longer 

offered (only if it does not affect other 

programs). 

12-  The Committee shall examine and 

recommend to the School Council and the 

Faculty Assembly, in accordance with Article 4.3 

of the Faculty Assembly Bylaws, major program 

modifications and recommendations, 

including: 

 a) Introduction of a new graduate 

degree program. 

 b) Discontinuation of a graduate degree 

program. 

 c) Changing a degree program title. 

 d) Changing the required number of 

credits for completion of a program. 

 e) Changing Master’s degree type from 

thesis to non-thesis option or vice 

versa.  

 لجنة األبحاث 4.  4

 تكوين اللجنة  1.  4.  4

 تتألف لجنة األبحاث من: 

العميد أو من ُينيبه العميد عنه في حال عدم نائب  -1

 وجود املنصب أو عدم إشغاله. 

ثالثة أعضاء ينتخبهم مجلس الكلّية من بين صفوفه،  -2

 مدتها ثالث سنوات.ومن برامج مختلفة لوالية 

 4.4 Research Committee  

4.4.1: Composition 

The Research Committee shall consist of: 

1- Deputy Dean or the Dean’s representative if 

the position is not occupied.  

2- Three members elected from and by the 

School Council, and from different programs 

for a three-year term.  

 املهمات 2.  4.  4

مراجعة املشاريع املقدمة من باحثي الكلّية كأفراد وفرق  -1

بحث الى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية للحصول على 

التمويل التنافس ي على مستوى املعهد أو لتقديمها عبر 

مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية إلى جهة تمويل 

خارجية. وتهدف املراجعة إلى أخذ الكلّية العلم بهذه 

ريع وتقديم توصيات مفيدة، غير ملزمة إن وجدت، املشا

إلى مسؤولي املشاريع وأخرى إلى عميد الكلّية في حال 

اعتماد تلك املشاريع على توفير التزامات محددة من قبل 

 الكلّية. 

سنوي لعميد الكلّية حول الصورة العامة  تقديم تقرير -2

ملسار النشاط البحثي في الكلّية من أعضاء هيئة التدريس 

 4.4.2 Function 

1- Reviewing the projects offered by an 

individual or group of researchers from the 

school which are presented to the Vice-

President for Academic Affairs, to competitively 

seek funding on the Institute level or seek 

external funding through the office of the Vice-

President for Academic Affairs. This review aims 

to keep the School informed of these projects, 

and to offer useful non-binding 

recommendations, if available, to project 

leaders and to the School Dean whenever these 

projects depend on specific commitments from 

the School.  

2- Present an annual report to the School Dean 

which provides an overview of the research 

activities conducted by both faculty members 

and students under the supervision of faculty 
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وما يقوم به الطالب تحت إشراف األساتذة، وما يتم 

ودراسة السياسات أو  بالتعاون مع املركز العربي لألبحاث

مع باحثين في الكليات األخرى أو خارج املعهد. ويدخل في 

التمويلي التنافس ي وأنواعه، والذي  ذلك حجم الدعم

حصل عليه باحثو الكلّية من املعهد ومن خارجه وما تم 

نشره من أبحاث ومستوى الدوريات الناشرة للبحوث 

ورسائل البحث التي قدمت بنجاح ومدى نجاح مجمل 

ث ستراتيجية العامة لألبحاتلك النشاطات في تحقيق اال 

 في الكلّية.

ة املعتمدة للبحوث في الكلّية ستراتيجيمراجعة اال  -3

وتقديم التوصيات بناء على ما سبق وعلى املقترحات 

والتوصيات من باحثي الكلّية التخاذ ما يلزم من الخطوات 

لتدعيم مسيرة البحوث فيها بما يخدم أهدافها ويحقق 

 رسالة املعهد وأهدافه.

members, and those conducted in cooperation 

with the Arab Center for Research and Policy 

Studies, and those conducted together with 

other researchers from other schools in the 

institute or outside it. This incorporates the size 

and type of competitive grants awarded to the 

researchers of the School from the Institute and 

outside of it, published material and the quality 

of the journals publishing the successfully 

presented essays and theses, and the extent to 

which these activities serve the School’s general 

research strategy.  

3- Review the School’s approved research 

strategy, and make recommendations based 

on the above, and on the recommendations 

and suggestions from the researchers of the 

School. This is in order to take the necessary 

steps to support the direction of research in the 

School according to the Institute’s missions and 

objectives. 

 
  


