
1 
 

  بعنوان: مداخلة د. عاصم خليل

تحرير المعرفة" "مراجعة إجراءات الترقية والتثبيت في جامعة بيرزيت على ضوء مقالة 

 للدكتور مضر قسيس، ريتا جقمان وماهر حشوة. 

 ""أي مستقبل نريد؟ أولى حلقات سلسلة ندواتفي 

 بعنوان

 "كيف نحرر إنتاج المعرفة تحت االستعمار؟"

  

 3:00– 1:30من الساعة  ، 2022نيسان  26وذلك يوم الثالثاء 

 تم نشرها: تعليقاً على مقالة وذلك 

Mudar Kassis, Rita Giacaman & Maher Hashweh (2022) Decolonizing Knowledge 
Production: Perspective on Promotion and Tenure Regulations in Palestine and 
beyond, Middle East Critique, DOI: 10.1080/19436149.2022.2052466 

 

لو كانت هذه المقالة الفصل األخير في كتاب، فقد يكون الفصل األول مثال عن إنهاء االستعمار 

وعالقته بالمعرفة وانتاجها بشكل عام، ولكان الفصل الثاني حول الحالة الدراسية وهي 

. وقد يكون من المناسب بحسب ما ينوي الفصل األخير في فلسطين إجراءات الترقية والتثبيت

تقديمه من إدعاءات أن يتم نقاش التعليمات في جامعة بيرزيت ومقارنتها مع قريناتها في 

الجامعات الفلسطينية و/أو العربية وقد يكون هذا غير كاف فيتم مراجعة ما ينتج عن لجان 

ستنتاجات من خالل استقرار الواقع الترقية وطريقة تشكيلها وما إلى ذلك والوصول ال

لن يكون لدي شخصياً أي اعتراض للتوصل إلى ما توصل إليه فقط والممارسة. في تلك الحالة 

 ن ما دام ارتبطت بذلك النوع من المراجعات أو المقارنات أو التحليالت. والباحث

قالة في كتاب وإنما مكونها ليست فصال أخيرا مبتورة تبدو لي بأنها لهذه المقالة  قراءتيلكن 

كيف يمكن النطباعات عندما قرأتها قبل نشرها واآلن، أتساءل قائمة بذاتها. وهو ما جعلني 

يف ؛ واألهم كالهامة االستنتاجاتهذه لمثل للتوصل الباحثين الثالث أن تشكل أساسات كافية 

تيجة وها نالتي شكل ،ير آخرين لوجهة نظرهمييمكن لتلك االستنتاجات أن تشكل أساسات لتغ

                                                           
  لم تت ً خليل م عاصأال يتم االقتباس إال بإذن المؤلف. أرجو من اتاحته بالرغم من ذلك هو لفتح باب النقاش. والهدف . م مراجعة هذا النص لغويا ونحويا
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 مقالة،الثالثة مؤلفي ال لدى الباحثينتكونت تلك التي ل قد تكون مغايرة ،النطباعات شخصية

 . مغايرة أيديولوجية توجهاتسواء بسبب خبرة شخصية مختلفة أو حتى 

سأركز على ما يفترض الباحثون أننا نعرفه ولكنه في الحقيقة غائب اليوم، في مداخلتي  ،ولهذا

صالحة يت وكيف يمكن مبشكل شبه كامل من المقالة: معايير الترقية والتثبيت في جامعة بيرز

استنتاجات الزمالء الثالث مع ما وجد في تلك التعليمات التي تشكل أساساً للممارسة من قبل 

لجنة الترقية والتثبيت من جهة والتي ال يمكن فهمها خارج اإلطار العام األشمل لممارسات 

شبه  سبب غيابال يمكننا أن نستخدمها لفهم الجامعات األخرى ب؛ كما تتميز بها جامعة بيرزيت

يت وكيف تتشابه وتختلف مع غيرها من زرطار العام الذي تعمل به جامعة بيكامل لتحليل اإل

وبالتالي كيف يمكن لهذه المقالة أن تشكل أساسا للتغيير في الجامعات الفلسطينية والعربية. 

نتهي بها،  تجامعة بيرزيت باتجاهات نتفق عليها فنبدأ بمراجعة التعليمات الناظمة للترقية وال

ع وطريقة عملها وأيضاً بالوضالترقية والتثبيت لجنة حيث ينبغي أيضاً االهتمام بممارسات 

 العام لجامعة بيرزيت ومدى احتكامها وكافة أفرادها وأجسامها للقانون في عملها. 

 والمداخل الثالث الممكنة هي من خالل: 

 التعليمات نفسها ونصوصها.  (أ

م مرجعية هامة للباحثين المهتمين بالترقية لتنظيناحية شئنا أم ابينا تشكل تلك التعليمات من 

أمورهم وصياغة توقعاتهم والتي تكون قيمتها حقيقة ليس بمحتواها وإنما بقدرتها على تنظيم 

 تلك التوقعات بطريقة تضمن العمل والعيش المشترك. 

طار ذلك اإلوهي تشكل أيضاً بالنسبة للجنة البحث العلمي بالرغم من كل ما يبدو أنه ليس ك

الناظم لعملها والمرجعية المعتمدة بشكل دائم لتبرير قراراتها والمداخل لتغيير السوابق لديها أو 

غياب التعليمات يستخدم لتبرير اجتهاداتها. بكل األحوال هي تشكل بالنسبة للجنة مرجعية هامة 

 ال يمكن تجاوزها. 

ون على قرارات اللجنة )السلبية( وأخيراً هي تشكل المرجعية التي يبني عليها المعترض

لصياغة "استئنافاتهم" وينطلقون من منطلق الحقوق التي تكرسها تلك التعليمات من خالل 

تحويل صياغة التوقعات إلى تأسيس لما هو أكثر من ذلك. ليصبح حقوق على الجميع عدم 

 تجاوزها. 

  لجنة الترقية والتثبيت.ممارسات  (ب

مبني على عمل لجنة فهو من جهة بشكل تفصيلي وعلمي متكامل وهذا غير ممكن لي تقديمه 

عضويتها سرية. وأعمالها مكتومة. وقراراتها بتفاصيلها تصل فقط من خالل نائب الرئيس 

. وتشكل أساس لقرار الرئيس بالترقية بناء على توصية إلى رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية
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اللجنة ونائب الرئيس. ولكن هناك بعض الممارسات بالرغم من كل ذلك يمكن أن تشكل 

 في مداخلتي، وبالرغم من كل ما سبق.  اير لهموضوع مراجعة وسأش

 هناك المدخل الذي يمكنني أن أسميه المدخل البنيوي للجامعة (ت

أي كيفية عمل الجامعة بغض النظر عن لجنة الترقية والتثبيت والتعليمات التي تحكمها وتقوم 

غات على مدى احترام حكم القانون وسيادته من جهة وحول عالقات القوى التي تمكن صيا

محددة أن تصل إلى تفسيرات أو ممارسات وبالتالي قرارات ومراجعة قراراتها وتعديلها أو 

 ممكنة. تدخالت ضوع كبير ولكنني سأركز على بضع ها. وهنا أيضاً هذا موئالغا

 

فمن ناحية التعليمات كيف نقرأ استنتاجات الباحثين في هذه المقالة على ضوء تعليمات 

 جامعة بيرزيت: 

وهي  2017-2016ودخلت حيز التنفيذ في العام  2016-2015تعليمات تم تعديلها في العام ال

 ما يعترض عليه الزمالء في هذه المقالة وبالتحديد:  معظمتأخذ بعين االعتبار عملياً 

استحداث فكرة "لجنة النظراء" وهو ما يؤدي عملياً لمشاركة زمالء من نفس الحقل  -

لملف الترقية ويشكل تقريرهم بل رأي كل عضو في لجنة العلمي للباحث بمراجعة 

 النظراء الموثق في محضر رسمي وثيقة رسمية من وثائق لجنة الترقية والتثبيت.
مع أهمية قواعد البيانات العالمية إال أن التعديالت أصبحت تشير بشكل صريح إلى أن  -

وص أبحاث مرتبطة فقد تمت إضافة هذه الفقرة بخص المعيار هو "التحكيم الخارجي"

والشرط األساسي في جميع أوعية النشر من مجالت وكتب هو أن  برسالة الدكتوراه: "

   ."تعتمد التحكيم الخارجي كأساس لقبول نشر األبحاث
وباإلضافة إلى ما ورد في التعليمات من مقاالت تنشر في "مجالت علمية معتمدة لها  -

هيئة تحرير" أصبح هناك تفصيال لما يدخل ضمن البحث واإلنتاج العلمي ليشمل "كتاب 

صادر عن دار نشر ذات مكانة أكاديمية" "فصل أو أكثر في كتاب محرر عن دار نشر 

صادر عن دار نشر ذات مكانة أكاديمية" ضمن  ذات مكانة أكاديمية" "تحرير كتاب

األبحاث الكاملة التي كما أشارت التعليمات أيضاً إلى "شروط وردت في التعليمات. 

تقدم في المؤتمرات السنوية للجمعيات المهنية العلمية ذات المكانة وتقبل للنشر في 

  " ضمن شروط وردت في التعليمات.وقائع المؤتمرات المحكمة
بل أكثر من ذلك أشارت التعليمات المعدلة إلى األعمال البحثية المنتمية إلى الحقول  -

العابرة للتخصصات التقليدية معتبرة إياها "أبحاث كاملة مكتملة لها نفس وزن األعمال 

كما أشارت لألعمال الخالقة ذات الصلة ضمن الواقعة ضمن التخصص الدقيق". 
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عمارة أو براءة  ألستاذلغة أو كتاب شعر أو بناية  ألستاذمعينة منها ترجمات شروط 

 . أو ما شابه اختراع
د بقواعكما أشارت التعليمات بأن الجدول المرفق لها بأن لجنة الترقية "تسترشد"  -

واالسترشاد له معناه ودالالته في النص ويشير بما ال يقبل الشك بأن  –البيانات الدولية 

 مرجعاً من بين غيرها من المراجع تشكلالعالمية التصنيفات بموجب قواعد البيانات 

تسترشد بها لجنة الترقية وال تحتكم لها وحدها. بل تضيف التعليمات بشكل صريح 

ة لالسترشاد بقواعد البيانات وذلك لتجنب أي شك حول نية المشرع: مباشرة بعد اإلشار

مع مراعاة حقيقة أن التصنيف العالمي ألوعية المعلومات في العلوم االجتماعية "

كما وجدت في  "واإلنسانيات قد يكون مبنيا على أساس تحيزات فكرية غير محايدة.

أكد أعضاء المجلس ي: "ما يل( 2015/2016)محضر مجلس الجامعة أثناء النقاش 

على خصوصية العلوم اإلنسانية واالجتماعية مقارنة بالعلوم الطبيعية والتطبيقية فيما 

يتعلق بالمنشورات وطبيعة المجالت المحكمة ونوعيتها وخضوعها أليدولوجيات 

مختلفة و"عوامل التأثير" المعلنة وتصنيف األوعية المتخصصة والمحكمة باللغة 

أن يتم االسترشاد بذلك ما أمكن مع التأكيد على أهمية التحكيم  العربية وضرورة

 " الخارجي وتنوع أعضاء لجنة النظراء.
ألبحاث المنشورة في أحد أوعية المعلومات المتخصصة كما يضيف أيضاً بخصوص "ا -

فسيتم االسترشاد بآراء المحكمين من ذوي الخبرة  "والمحكمة التي تنشر باللغة العربية

ووجدت في محضر مجلس الجامعة الذي ناقش . وما يتوفر من تصنيفات لتلك األوعية

قرر المجلس أن يقوم نائب الرئيس للشؤون األكاديمية بتكليف لجنة التعديالت ما يلي: "

بها بناء على الخبرة داخلية لعمل الئحة بأسماء المجالت العربية المحكمة والمعترف 

 . 2016-17/2015" جلسة المتراكمة في الجامعة بخصوص المنشورات باللغة العربية.

 
 

الخالصة، إن تعليمات الترقية والتثبيت تستجيب للكثير مما ورد في المقالة من ضرورة أن تتم 

فة يسيطر عليه الغرب أو الثقافة للمعر عملية الترقية دون أن نكون محكومين النتاج

أو النصائح ذات الطابع  أو ما شابه من االدعاءاتأو اللغة اإلنجليزية األنجلوسكسونية 

تثبيت مات الترقية والتعلي. كما أن أن تكون عليه إجراءات الترقية والتثبيت المعياري لما يجب

تستجيب ألهمية االنفتاح على األبحاث البينية. وعلى طرق النشر المختلفة التي تتم في أوعية 

 الدولية.  ذات مكانة أكاديمية وليس فقط تلك التي تظهر في مجالت ضمن قواعد البيانات

 

فإما أن المقالة تعتمد على دراسة لوضع جامعات أخرى غير جامعة بيرزيت وإما أن النصائح 

 .preaching to the convertedالتي وجدت فيها هي بمثابة 
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جدت وقد يعترض البعض على مراجعتي لتلك التعليمات بأنها ال تحقق الغايات التي أدعي أنها 

ستمر ي. وحيث أنها وجهت عملياً ما يقوم به الباحثون المهتمون بتحقيق شروط الترقية لتحقيقها

ر في ممارسة لجان الترقية والتثبيت المختلفة. يلتغيبالضرورة تؤدي المعترضون إال أنها ال 

كونه ال يوجد أي دراسة يمكن أن يكون مثبتا بشكل علمي ال  –أدعي  –اإلعتراض مثل هذا 

مراجعة ما صدر عن المقالة موضوع المراجعة لم تقم بذلك أيضاً(. حيث لم تتم )وإلثبات ذلك 

بطريقة تمكننا من الوصول لمثل هذا االستنتاج لسبب بسيط وهو أن لجان الترقية والتثبيت 

في أفضل أحواله تكون تلك االدعاءات مبنية على . بطبيعتها مكتومة اللجنة سرية وأعمالها

أو  .مراقبات آخرين لما يظهر من نتائج لتلك القرارات دون اإلطالع على تفاصيل عمل اللجنة

بناء على من يعترض )وهي القرارات السلبية للجنة( ودون األخذ بعين االعتبار كل من حقق 

شروط الترقية وترقى نتيجة التطبيق السليم لتك التعليمات. لكن هناك ما أقوله بخصوص 

 ممارسة لجنة الترقية والتثبيت وسأشير له أدناه. 

 

إن لم و ضوء ممارسة لجنة الترقية والتثبيت على الباحثينمراجعة استنتاجات  المدخل الثاني:

يكن باإلمكان فصل ذلك حول التوجه العام الذي تم من خالل التعديل على تعليمات لجنة 

 : الترقية والتثبيت

 

التعليمات هو التوسع األفقي في التعليمات في تعديل  العام الذي يبرره ما وجدته االنطباع

افقه رليشمل أبحاث لم تكن تظهر كأبحاث منتجة لغايات الترقية. وهو ما اشرنا له أعاله. لكن 

تلك  االجتهاد باعتبار فيأيضاً التركيز على الكم والنقاط ودون أن ينتقص ذلك من حق اللجنة 

بحاث بعددها أو بنقاطها الحد األدنى المطلوب للترقية وليس الحد الكافي. وهو ما فتح األ

الحد األدنى المطلوب من األبحاث    .1المجال على مصراعيه لالعتراض على عمل اللجنة. "

في كل فئة هو شرط ضروري وليس شرطا كافيا إذا أن اللجنة تنظر إلى مجمل البحث 

م الطلب من حيث نوعيته وأهميته واستمراريته باإلضافة إلى مجمل بنود واإلنتاج العلميين لمقد

 "األخرى. التقييم
 

فأين تبدأ السلطة التقديرية للجنة الترقية وأين تنتهي؟ وما الذي يضيفه وجود إشارة للنقاط 

 ولعدد األبحاث في حال أنها فقط تشكل الحد األدنى للترقية وليس الشرط لتحقيق الترقية؟ 

 

ما أضافته التعليمات على ممارسات لجنة الترقية هو عدم قدرتها على ترقية شخص ال إن 

يحقق الحد األدنى. وهو ما يؤدي بالضرورة لحالتين أحدها خطير بدرجة خطورة الحالة 

الثانية: فإما أن تجتهد لجنة الترقية خارج ما تتيحه تعليمات الترقية والتثبيت بحيث تعتمد بحثاً 
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ئي أو تعطيه نقاط خارج الحدود الدنيا والعليا التي تتيحها التعليمات. وهو في هذه بشكل استثنا

الحالة يجعل من لجنة الترقية جهة تشريعية وليس جهة تنفيذية فقط ال غير وهذا تداخل 

لالختصاصات خطير علينا تجنبه. ومن ناحية ثانية قد يؤدي لجمود في عمل اللجنة وتمسكها 

 نوعي. وهو أيضاً حالة خطيرة وجب التعامل معها. بالكمي على حساب ال

 

النقطة الثانية التي أود ذكرها حول ممارسة في عمل اللجنة أساسها تعديل أدخل في مرحلة 

معينة لم أستطع تحديدها بالضبط وهو عالقة لجنة الترقية والتثبيت بنائب الرئيس للشؤون 

ا. فنائب الرئيس للشؤون األكاديمية كان األكاديمية ودور األخير وتوصيته في الملف وأثره

يرأس لجنة الترقية بعلمي لتتحول التجربة لتصبح رئاسة اللجنة وعملها وما ينتج عنها من 

توصيات مختلف عن نائب الرئيس الذي يضع مراجعته للملف وتوصيته. وفي هذه الحالة ما 

 والسؤال الذي يطرح يصل رئيس الجامعة هو توصية لجنة الترقية وتوصية نائب الرئيس.

نفسه هنا هو هل يجوز لرئيس الجامعة في حال توافق لجنة الترقية مع تنسيب / توصية نائب 

الرئيس أن يرفض الترقية، أو في حال توافق التوصيتين على عدم الترقية هل يجوز لرئيس 

االنطباع  ة.الجامعة أن يخالف توصية اللجنة التي يوافق عليها نائب الرئيس للشؤون األكاديمي

األمور أقل وضوحا في حال اختلفت توصية لجنة الترقية عن رأي األولي هو ال في الحالتين. 

و يجب )ألماذا يؤثر األساسي ليس ذلك بل هو: السؤال نائب الرئيس للشؤون األكاديمية. ولكن 

رأي نائب الرئيس للشؤون األكاديمية في قرار رئيس الجامعة في ظل وضوح أن يؤثر( 

التعليمات بأن القرار بخصوص الترقية بناء على توصية لجنة الترقية والتثبيت؟ وهل يجب أن 

ل لجنة الترقية وعملها ورئيسها عن نائب الرئيس نحافظ على تلك الممارسة التي تقوم على فص

للشؤون األكاديمية، أم علينا أن نعود لوضوح في التعليمات التي تشير إلى أن نائب الرئيس 

للشؤون األكاديمية هو رئيس اللجنة بحكم المنصب وبالتالي تجنب وجود توصيتين مختلفتين 

وجود  –وء الحالة المشار لها سيناريو بسوهو  –أو أحدها لنائب الرئيس واألخرى للجنة؟ 

 . نائب الرئيس للشؤون األكاديمية في العمليةالترقية والتثبيت وبدون أي دور لتوصية للجنة 

 

الثة التي أود طرحها بخصوص عمل لجنة الترقية وممارستها فهو مرتبط بما النقطة الث

على قرارات لجنة الترقية والتثبيت إلى رئيس الجامعة. ليس خافيا على  يسمى "االستئناف"

أحد أن االعتراضات على قرارات لجنة الترقية والتثبيت تزايدت في السنوات األخيرة. وآلية 

 ات فيه عدة إشكاليات سأشير لبعضها اآلن. التعامل مع تلك االعتراض

 

مشكلة. فاألمر يتعلق باالعتراض إلى رئيس الجامعة وليس  افيه اففكرة االستئناف بحد ذاته

االستئناف. هذا يعني بأن الممارسة القائمة على تشكيل لجنة جديدة للنظر في القرارات التي يتم 

االعتراض عليها فيه إشكالية. فدور رئيس الجامعة هو النظر في تلك االعتراضات وتحديد أي 
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ا فيه أساس معقول لمخالفة التعليمات أو مخالفة واضحة للتعليمات في طريقة عمل اللجنة منه

وما صدر عنها. وبهذا ال يجوز لرئيس الجامعة أن يستعيض عن سلطته التقديرية هنا في 

تحديد تلك الملفات من خالل تحويل "كل االعتراضات" دون مراجعتها إلى لجنة خاصة جديدة 

 . للنظر في الملفات

 

كما أن وجود لجنة تساعد الرئيس في مراجعة االعتراضات ال يعني قيام اللجنة الجديدة والتي 

جرى على تسميتها "لجنة االستئنافات" عن غير حق، في النظر في محتوى الطلب وموضوعه 

وليس المخالفات للقانون. هذه اللجنة من المفترض أن تساعد الرئيس في القرار حول جدية 

وفي حال قناعة الرئيس بناء على توصية اللجنة التي شكلها لهذه الغاية،  االعتراض

فالمفروض أن يحيل للجنة الترقية والتثبيت نفسها بقراره بقبول االعتراض واألسباب الموجبة 

لمراجعة اللجنة لقرارها السابق على ضوء مطالعات الرئيس بناء على مراجعة اللجنة التي 

يجوز بأي حال من األحوال أن تتحول تلك اللجنة )التي تكون بالعادة  شكلها لهذه الغاية. وال

مشكلة من عدد أقل من األشخاص( ومن غير أعضاء لجنة الترقية والتثبيت بالعادة أن تقوم 

ثال على كمبتقديم توصية جديدة للرئيس يعتمد عليها في قراره بخصوص الترقية من عدمه. 

شخص إلى رتبة أستاذ لعدم تحقيق الحد األدنى ولم ترقية ذلك، في حال رفض لجنة الترقية 

إلى التحكيم الخارجي أسوة بمثل هذه الحاالت، ففي حال ارتأى الرئيس صحة ترسل ملفه 

االعتراض وساعدته اللجنة على توضيح سبب ذلك االعتراض، فال يجوز في هذه الحالة أن 

شرط التحكيم الخارجي الذي يطبق على جميع من يستوفي وتجاوز  –يقوم الرئيس بالترقية 

عليه أن يعيد الملف للجنة الترقية ويطلب منهم مراجعة قرارهم بل  –الحد األدنى لرتبة أستاذ 

على ضوء االعتراضات التي قبلها بما في ذلك على قرار اللجنة بعدم تحقيق المرشح للحد 

على ضوء ذلك. أما ترقية شخص رفضت  اإلجراءاتاألدنى المطلوب. وتستكمل لجنة الترقية 

صريحة للتعليمات وال يبررها توصية إيجابية من اللجنة التي  ترقيته لجنة الترقية فهو مخالفة

  .تسمى "لجنة االستئنافات"

 

ل التعليمات وكل الممارسات للجنة الترقية والتثبيت المدخل الثالث هو المدخل البنيوي أي أن ك

تعتمد بشكل أساسي على وجود وتطوير ثقافة وآلية عمل تقوم على احترام القانون وسيادة 

وشرعية ما يصدر عن  اإلجراءاتوتؤدي إلى تقبل الجامعة ومجتمعها إلى شرعية  القانون

. وهذا ال يشمل فقط االحتكام للقانون من خالل لجنة الترقية ونائب الرئيس لجانها المتخصصة

كة حين مشار رئيس الجامعة نفسه. ففييشمل ما يصدر عن . ولكن أيضاً على أهميته –فقط 

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية رئيس الجامعة في عملية تعيين لجنة الترقية والتثبيت لمراعة 

التعددية في تخصصات أعضاء اللجنة وخبراتهم وغيرها، إال أن ما يسمى "لجنة االستئنافات" 

 . وهذا يعني سلطة تقديرية فيبحسب علمي ووحده ،تكون بالعادة من خالل قرار الرئيس نفسه
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لمعايير التي تراعى عند تشكيل لجنة الترقية دون االحتكام بالضرورة لاألعضاء يار اخت

والتثبيت. وبالتالي هذا يعطي سلطة مطلقة للرئيس والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ويجب علينا 

 وضع إطار ناظم لها يقلل من إمكانية الوصول لتلك الحالة من المفسدة المطلقة. 

 

للجنة بالشفافية في عملها بحيث تقدم توصياتها المبررة للرئيس ت متزايدة كما أن هناك مطالبا

فشاء إد في غير مكانة بحول أسباب الترقية أو أسباب حجب الترقية. ولكن هذا رافقه تزي   –

مصداقية عمل اللجنة حيث أن االستئنافات حول البنود على سلبي بشكل أثرت تفاصيل كمية 

قرار وتشكيك متزايد في قدرة اللجنة وسلطتها التقديرية التي تتيحها التعليمات الكمية للتوصية/ال

والمنطق السليم باعتبارها اجتهادات غير مبررة وغير مشروعة. الحل يكمن بأن تكون 

قرارات الرئيس بناء على توصية اللجنة مبررة ولكن ليس أن يصبح القرار والتوصية كمية 

ره من توصيات أو حجبه يجب أن يؤدي تدريجيا لزيادة الثقة بعمل بحتة. وبالتالي ما يتم إظها

اللجنة وبمشروعية قراراتها التي تتيحها لها التعليمات من سلطة تقديرية مبنية على آراء 

 محكمين وأيضاً على مراجعتها للملف بشكله المتكامل. 

 

لتي تساند هذه المقالة إن هذه المقالة شجعتنا للتفكير. ولكننا نحتاج لغيرها من األبحاث ا

وتوجهاتها الفكرية لتصبح أساس لتوجهات ذات طابع استراتيجي للجامعة في تحديد شروط 

الترقية ومراجعة التعليمات الناظمة لذلك ولتأطير عمل لجنة الترقية والجهات اإلدارية 

ه بلجان تالمختصة في عملية الترقية والتثبيت وأخيرا تساعد في استعادة مجتمع الجامعة لثق

الجامعة وإدارتها وبالمؤسسة بشكل عام. هذا هو ما نريده لجامعة بيرزيت. وهذا ما ساعدنا 

 لة. لكن الطريق طويالتفكير به. ببدء العلى الثالثة الزمالء 

 

 

  


