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 ا�جودةاملؤسسية وضمان  الفاعليةب املتعلقة الالئحة

  مقدمة .1

ا من حرص
ً
 الفاعليةتنفيذها ع�� نحو يتسم باملنوطة بھ ع�� ضمان االضطالع باملهام  العليا للدراسات الدوحة معهد انطالق

املؤسسية وضمان ا�جودة. وتنحصر مهام املعهد ��  الفاعلية والكفاءة، فقد عكف املعهد ع�� وضع إطار عمل رس�ي فيما يخص

 :ا�جاالت التالية

  ال��امج األ�اديمية؛ و •

 و البحوث؛ •

 و األ�اديمية؛ ا�خدمات •

 و اإلدار�ة؛ ا�خدمات •

 .العامة ا�خدمات •

إن هذا اإلطار من شأنھ أيًضا املساهمة �� تطو�ر املعهد من خالل إجراء عمليات املراقبة والتقييم املستمرة لل��امج األ�اديمية 

�غية تحقيق التحسن �ش�ل متواصل. ويش�ل امتثال املعهد للمبادئ الواردة أدناه  واألقسام اإلدار�ة واالستفادة من نتائج التقييم

 باملهام املؤسسية وضمان ا�جودة و�قدم اإلرشادات والتوج��ات الالزمة فيما يتعلق الفاعلية نطاق األعمال ا�حدد لتحقيق

 :واألعمال ا�خاصة بھ

 و األ�ادي�ي؛ التم�� تحقيق نحو الس�� •

 و النظ��ة؛ باملؤسسات ا�خاصة تلكب � األ�اديمية واإلدار�ة للمعهدمقارنة املعاي� •

 و للطالب؛ التعليمية التجر�ة �عز�ز •

 و للتطور؛ وسيلة هباعتبار  الذا�ي التقييم �عز�ز •

واملوظفون ، بما �� ذلك الطالب وأعضاء هيئة التدريس املص�حة املشاركة �� عملية اتخاذ القرارات بالشراكة مع أ�حاب •

  وأ�حاب األعمال وغ��هم؛ و

 تحتاج ال�ي ا�جاالت لتحديد األهمية بالغة وسيلة ذلك بوصف وا�خارجي�ن الداخلي�ن الزمالء ب�ن فيما التعاون  تحقيق •

 و املتبعة؛ املمارسات أفضل وتبادل التحس�ن إ��

وضمان ا�جودة واملمارسات ذات الصلة املؤسسية  الفاعليةب املتعلق العمل إطار ع�� التحسينات وإدخال املراجعة إجراء •

 .بھ ع�� نحو متواصل

 الالئحة بيان .2

وهما: (أ) إجراء التقييم  ع�� تطبيق إطار العمل هذا من خالل إجراء عمليت�ن أساسيت�ن؛ العليا للدراسات الدوحة معهد �عمل

 .لل��امج األ�اديمية �ش�ل داخ�� وخار��(ب) إجراء املراجعة و السنوي الداخ�� لل��امج األ�اديمية واألقسام اإلدار�ة؛
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املؤسسية فيما يتعلق بال��امج  الفاعلية إذ ينصب ال��ك�� �� العملية األو�� ع�� تحقيق لبعضهما البعض؛ مكملت�ن العمليتان �عد

جرى العملية الثانية بصورة أشمل �غية ضمان جودة �افة ال��امج 
ُ
األ�اديمية للمعهد والعمل األ�اديمية واألقسام اإلدار�ة، بينما ت

 .خارجية أقران ع�� تحسي��ا وذلك من خالل إجراء عملية استعراض

 السنوي  التقييم -أ

 بتحقيق للمعهد س��دف من إجراء عملية التقييم السنوي تحديد مدى ال��ام الوحدات واألقسام األ�اديمية واإلدار�ة التا�عة�ُ 

 نتائج كما أن من شأن هذه العملية أن تتيح للوحدات استخدام .املعهد رسالة فاملنشودة وال�ي تخدم �� ��اية املطا أهدافها

الالزمة؛ إذ إنھ يجب ع�� �افة الوحدات إجراء عملية التقييم السنوي ع�� مدار  التقييم �� سبيل مواصلة إدخال التحسينات

عملية دور�ة  بمن�لة العام. ويعت�� التقييم السنوي  العام الدرا��ي بأكملھ بحيث تف��ي إ�� إعداد تقر�ر التقييم ذي الصلة �� ��اية

 :�شتمل ع�� ثالث مراحل. و�رد فيما ي�� بيان هذه املراحل ع�� النحو التا��

 

 :التخطيط

يجب ع�� �ل وحدة من وحدات املعهد تحديد أهدافها املرجوة للعام وكذلك السبل ال�ي �ع��م اتباعها �� إجراء التقييم الذا�ي. 

 :�ل وحدة من هذه الوحدات تقديم ما ي�� مبدئًياو�ف��ض من 

 وخطتھ وتوجهاتھ االس��اتيجية؛ و املعهد رسالة وطرق مواءم��ا مع بيان املهام واألهداف العامة للوحدة •

األهداف والنتائج الوا�حة وال�ي تتما��ى والرسالة واألهداف ا�خاصة بالوحدة. فيما يتعلق بال��امج األ�اديمية، �شتمل  •

ال��امج واملقررات ونتائج �علم الطالب. أما فيما يخص األقسام اإلدار�ة، فيشتمل ذلك ع�� األهداف  أهداف ع��ذلك 

 .والنتائج املتعلقة بالعمليات واملهام

 هذه األهداف والنتائج ومن شأ��ا تحديد كيفية تحقيق مع األساليب والطرق املتبعة �� عملية التقييم وال�ي تتفق •

 .والنتائج األهداف

 .ال�ي �ش�� إ�� املستوى العام لألداء ا�جيد فيما يتعلق بتحقيق األهداف والنتائج أهداف النجاح ومستو�اتھ •

  التقييم .1

تأخذ �ل وحدة من وحدات املعهد ع�� عاتقها مسؤولية االضطالع باملهام املتعلقة بالتقييم املشار إل��ا �� مرحلة التقييم أعاله؛ إذ 

 املرجوة النجاح �غرض تحديد إ�� أي مدى تم تحقيق النتائج وأهداف وتقييمها بياناتال تحليل عمليات �عمل ع�� إجراء

و�ف��ض من �ل وحدة ع�� حدة تقديم موجز عن البيانات ال�ي جرى جمعها والتحليل ذي الصلة ��ا وإدراجهما ضمن  .ومستو�اتھ

 .تقر�ر تقييم ��اية العام

     التحس�ن .2

 جانب إ�� هذا املقبلة، التقييم ح�ى يتس�ى لها وضع خطط التحس�ن للسنة نتائج من وحدات املعهد استخداموحدة  �ل تتو��

 وذلك خالل مرحلة التخطيط الالحقة. كما أنھ ،القادم للعام تخطيطها �� النتائج تلك باستخدام قيامها تثبت ال�ي األدلة تقديم

�عديل النتائج املرجوة أو أدوات التقييم أو  إ�� تحتاج اعتبار أنھ يلزم إدخالها، فقدتأسيًسا ع�� التحسينات ال�ي حدد��ا ع�� 

 .النجاح دافأه
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كما يجب إدراج اإلجراءات واإلرشادات املتعلقة بإجراء التقييم السنوي ضمن "املبادئ التوج��ية للفعالية املؤسسية وضمان 

 .م�ي ذوي الصلة وعينات وأمثلة التقييمنموذج التقر�ر وا�جدول الز  �شمل بما ، وذلك"ا�جودة

   األ�اديمية لل��امج الدور�ة املراجعة  -ب

 
ُ
  عت���

ً
��ا أيًضا العمل ع�� توسيع نطاقھ؛ إلجراء التقييم السنوي لل��امج األ�اديمية ومن شأ عملية املراجعة الدور�ة عنصًرا مكمال

 ذات الصلة بال��نامج الذي يخضع للتقييم. تنقسم هذه العملية ذاتيةال دراسةال عملية تقييم شاملة �ستند إ�� بمن�لة ف�ي �عد

خارجية. فيما يتعلق �عملية املراجعة الداخلية، ف�ي �سبق تلك ال�ي تجرى خارجًيا ع�� أيدي فر�ق  أخرى و  داخلية عملية ؛قسم�ن

و�تمثل الهدف من إجراء  .شراف عل��ااملؤسسية وضمان ا�جودة مسؤولية اإل  الفاعلية من املراجع�ن ا�خارجي�ن وتتو�� �جنة

املراجعة الدور�ة بصفة عامة �� دراسة تنفيذ ال��امج األ�اديمية وتقييمها وكذلك جودة عملية التدريس والتعلم والتجر�ة 

ي يلزم ا�خدمات الداعمة ونقاط القوة والضعف �� ال��امج والتحديات واألولو�ات ذات الصلة وال� مالءمة التعليمية للطالب ومدى

كما أ��ا �ساعد �� التحقق مما إذا �انت ال��امج األ�اديمية للمعهد �ستو�� املعاي�� الدولية للتم�� األ�ادي�ي وال�ي اعتمدها  .تناولها

 ال�ي أجر��ا ا�جهات املعنية بضمان ا�جودة واالعتماد التالية:  و�الة ضمان ا�جودة �� اململكة املتحدة املعهد من خالل املراجعات

(QAA) وجمعية نيو إنجالند للمدارس وال�ليات (NEASC) واإلدارة والشؤون العامة السياسة �ليات وشبكة (NASPAA)  ومجلس

 ). (ABETوالتكنولوجيا االعتماد للهندسة

  هذا
ً

 ضمان بيان م��ات درجة املاجست��" ا�خاص بو�الة" إ�� العليا الدراسات برامج وضع عملية �� عن أن املعهد �ستند فضال

  باعتباره "وجھ ا�خصوص "إطار مؤهالت التعليم العا�� �� إنجل��ا وع�� ا�جودة
ً

ملنح درجة املاجست�� من املستوى السا�ع.  مؤهال

كما أن من شأن عملية املراجعة الدور�ة تلك التأكد من مدى مطابقة أهداف ال��امج ونتائج التعلم للمواصفات املبينة �� 

 قد فإنھ ملراجعة دور�ة �ل ثالث سنوات، لذا تخضع وجدير بالذكر أن �افة برامج منح الدرجات العلمية .ااملستندات املشار إل��

 ذلك، من الرغم وع�� أنھ إال .واالكتمال الثبات مرحلة إ�� والوصول  املعهد تطو�ر عقب سنوات خمس أو أر�ع إ�� الف��ة هذه تمتد

 .االعتماد هذا سر�ان شر�طة املراجعة هذه ملثل دولًيا ��ا املع��ف ا�جهات من واملعتمدة العلمية الدرجات منح برامج تخضع ال

 "ا�جودة وضمان املؤسسية للفعالية التوج��ية املبادئ" �� الدور�ة باملراجعة الصلة ذات واإلرشادات اإلجراءات بيان و�رد
ً
 ، إضافة

 .واإلرشادات ا�خاصة بتعي�ن املراجع�ن ا�خارجي�ن وتلك املتعلقة بالتقييمإ�� ا�جدول الزم�ي ومعاي�� ونموذج الدراسة الذاتية 

  الالئحة تطبيق .3

املؤسسية وضمان ا�جودة املنصوص  الفاعليةب املتعلقة واألعمال باملهام االضطالع عن واألخ�� األول  املسؤول هو املعهد رئيس ُ�عد

 الفاعلية إ�� نائب الرئيس (نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية) ومكتب يفوض هذه املسؤولية بدوره عل��ا �� هذه الالئحة، والذي

عت�� �جنة . (IEQAC)املؤسسية وضمان ا�جودة الفاعلية و�جنة (OIE) املؤسسية
ُ
املؤسسية وضمان ا�جودة �جنة ع��  الفاعلية و�

ش�ل من ممثل واحد ع�� األقل من �ل �لية  ��ا الرئيسمستوى املؤسسة �عيّ 
ُ
واألقسام املعنية بتقديم ا�خدمات األ�اديمية بحيث �

 .املؤسسية و�تو�� رئيس املعهد اختيار و�عي�ن رئيس ال�جنة من ب�ن أعضا��ا الفاعلية إضافة إ�� مدير مكتب واإلدار�ة

األ�اديمية ولألقسام املؤسسية وضمان ا�جودة مسؤولية اإلشراف ع�� عملية التقييم السنوي لل��امج  الفاعلية ُ�عهد إ�� �جنة

 .اإلدار�ة وكذلك لعمليات املراجعة الدور�ة ذات الصلة ��ا، بما �� ذلك تقييم النتائج وخطط العمل

 :دار�ة فيما يخص تنفيذ هذه الالئحة، بما �شمل املسؤولية عما ي��اإل  سؤوليةامل املؤسسية الفاعلية �� ح�ن يتو�� مكتب

 و الدور�ة؛ واملراجعة السنوي  التقييم عمليات فة وحدات املعهد �� إجراءتوف�� املوارد وتقديم الدعم إ�� �ا •
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م�ى اقت��ى األمر  السنو�ة التقييمات إجراء ع�� امل��تبة باملسائل يتعلق فيما اإلدار�ة واألقسام ال��امج مديري  مع التعاون  •

 و ؛ذلك

 املتبعة ا�جودة ضمان بممارسات للتعر�ف الدور�ة التدر�بات وتقديم وضع عملية ع�� واإلشراف الدعم تقديم •

 و والتقييم؛ والتخطيط

ونقاط القوة  الرئيسة إبالغ رئيس املعهد فيما يتعلق بإجراء عمليات التقييم واملراجعة الدور�ة مع تحديد النتائج •

 .املؤسسية وضمان ا�جودة الفاعلية والضعف وتقديم التوصيات باإلجراءات الالزم اتخاذها فيما يخص

 

 .الدور�ة واملراجعة السنوي  التقييم عمليات إجراء �� املعني�ن اإلدار�ة واألقسام ال��امج ومديري  العمداء مسؤولية تتمثل

�ساعد �� عمليات اتخاذ القرارات والتخطيط ع��  أن هذه واملراجعة التقييم عمليات من عل��ا املتحصل النتائج شأن من وإن

املؤسسية وضمان ا�جودة الصادرة عن للفاعلية مستوى الوحدات �افة، وكذلك من شأن توحيد النتائج والتقار�ر الشاملة 

 .املؤسسية أن تفيد �� ا�خطة االس��اتيجية للمعهد الفاعلية مكتب
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 1املؤسسية وضمان ا�جودة الفاعليةب املتعلقة التوج��ية املبادئ

 أو 
ً

 مقدمة .ال

 للدراسات الدوحة معهد املؤسسية وضمان ا�جودة الذي وضعھ الفاعلية إلطار عمل الرئيسة يب�ن هذا املستند بإيجاز العناصر

  العليا،
ً

 رئيس�ن �شاط�ناملؤسسية، وذلك من خالل  الفاعلية واإلجراءات الالزمة لتنفيذ الالئحة ا�خاصة ��ذه األ�شطة عن فضال

 عيةمرج وثيقة بمن�لة الدور�ة والتقييم السنوي لل��امج األ�اديمية. كما ُ�عد هذا املستند كذلك املراجعة عمليات إجراء �� يتمثالن

 .هذه الدور�ة واملراجعة السنوي  التقييم عمليات إجراء عند ��ا االستعانة �غية وذلك واملوظف�ن، التدريس هيئة ألعضاء

  نظاًما املؤسسية وضمان ا�جودة الفاعلية عمل إطار وُيعد
ً

 من حيث اإلجراءات واأل�شطة ال�ي ��دف إ�� ضمان تحقيق شامال

  الفاعليةرسالتھ (واملتعلقة ب العليا للدراسات الدوحة معهد
ً

عن ضمان جودة ال��امج األ�اديمية ال�ي يقدمها  املؤسسية)، فضال

 .وتحسي��ا (ضمان ا�جودة)

 �لوتتش .وتقييمها رسالتھ تحقيق �غية املعهد يجر��ا ال�ي األعمال أداء لقياس املن�جية العملية بمن�لة املؤسسية اعليةالف و�عت��

  ترتبط كما االس��اتيجية، وخطتھ املعهد رسالة خالل من هذه التقييمية األ�شطة
ً
 املعهد.ب �عملية التخطيط ا�خاصة اوثيًق  اارتباط

جرَ  الفاعلية وتتج�� تلك
ُ
 الوحدات مستوى  ع�� ودوري سنوي  أساس ع�� ى املؤسسية من خالل األ�شطة التقييمية ال�ي ت

ستخدم .واإلدار�ة األ�اديمية
ُ
 الطلبات وإعداد اس��اتي�� تخطيط ووضع واإلدار�ة ال��نامجية القرارات اتخاذ �� التقييم نتائج و�

 .املوارد وتخصيص بامل��انية املتعلقة

ستخدم النظام ا�جودةضمان  وُيعّد 
ُ
وجرى التحقق م��ا،  اجيًد  اتحديًد  املعاي�� األ�اديمية للمعهد محددة أن ضمان �غية امل

 
ً

عن ضمان وجود مستو�ات �افية من جودة التعليم والبحث  ومتوافقة مع املعاي�� املماثلة ع�� الصعيدين ا�ح�� والدو��، فضال

يمية ا�جهات املعنية ��ذا الشأن. ويعت�� إجراء عمليات املراجعة  الدور�ة لل��امج األ�ادواملشاركة ا�جتمعية، وأ��ا تفي بتوقعات 

 
ً
داخل هذا النظام، حيث يتمثل الغرض األسا��ي منھ �� التحقق من أن ال��امج األ�اديمية  يتم االضطالع بھ اأساسيً  ا�شاط

لتم�� األ�ادي�ي، وذلك من خالل إجراء عملية التفكر الذا�ي �ستو�� املعاي�� الدولية ل العليا للدراسات الدوحة بمعهد ا�خاصة

 .ال�ي �ستعرضها النظراء ا�خارجيون 

املؤسسية وضمان ا�جودة �عمل �� مسارات م��ابطة ��دف إ�� ضمان تحقيق رسالة  الفاعلية ومن ا�جدير بالذكر أن منظومة

 .املستمر والتحس�ن التطو�ر تحقيق إ�� املعهد بأفضل طر�قة ممكنة، إضافة

                                                           
 :العمل إطار وضع أثناء وذلك بها، واالستعانة أدناه الواردة المصادر على االطالع جرى  �أنه العل�ا للدراسات الدوحة معهد ُ�قر  1

 الذات�ة؛ الدراسة لتقر�ر والتكنولوج�ا للهندسة األكاد�مي االعتماد نموذج •
 ؛)بیروت في األمر�ك�ة الجامعة( األكاد�م�ة للبرامج الدور�ة للمراجعة التوجیه�ة الم�ادئ •
 ؛"المتحدة المملكة في العالي للتعل�م الجودة ضمان وكالة" أعدتها التي المعاییر •
 ؛"والكل�ات للمدارس إنجالند نیو" مؤسسة عن الصادر الذات�ة الدراسة دلیل •
 ".واإلدارة والشؤون  العامة الس�اسة كل�ات ش�كة" أعدتها التي الذات�ة �الدراسة المتعلقة اإلرشادات •
 ؛"واإلدارة والشؤون  العامة الس�اسة كل�ات ش�كة" بواسطة الُمعد الرسمي الموقع ز�ارة دلیل •
 المتحدة؛ العر��ة اإلمارات دولة في الموجودة األكاد�مي االعتماد هیئة من واالعتماد الترخ�ص معاییر •
 .قطر في العالي التعل�م ومؤسسات للتعل�م األعلى المجلس من العالي التعل�م لمؤسسات واالعتماد الترخ�ص معاییر •
 .المستند هذا نها�ة في الواردة المراجع قائمة في المذكورة المصادر من المستقاة االستشهادات على االطالع و�مكن
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 وذلك تفاع��، �ش�ل لألعمال الدور�ة واملراجعة السنو�ة التقييم عمليات إجراء كيفية أدناه املدرج العمل س�� مخطط يو�ح

بمراجعة  خطط عملھ السنو�ة وخططھ التنفيذية بصفة منتظمة ومن�جية،  العليا للدراسات الدوحة معهد �غية ضمان قيام

 
ً

 .الالزمة ل�خطة االس��اتيجيةعن إجراء املراجعة   فضال

 

 السنوي  التقييم .اثانيً 

 العملية ع�� عامة نظرة -أ

 تقييًما سواء أ�انت املعنية بال��امج األ�اديمية أو الوحدات اإلدار�ة العليا للدراسات الدوحة معهد سُتجري �افة الوحدات داخل

 أهدافها،  تحديد مدى تحقيق تلك الوحدات�غية  وذلك ،سنوً�ا
ً

 إدخال أجل من التقييمات هذه نتائج من االستفادة عن فضال

 .املقبل العام بأعمال يتعلق فيما مستمر و�ش�ل الالزمة التحسينات

جرى  متكررة عملية عن عبارة السنوي  التقييم وُيعد
ُ
ستكمل أ�ادي�ي عام �ل مطلع �� ت

ُ
 .العام هذا ��اية بحلول  و�

و�تع�ن ع�� �افة الوحدات استكمال األقسام املذ�ورة أدناه من نموذج تقر�ر التقييم السنوي الوارد �� (امل�حق أ)، وذلك بحلول 

 وأهدافها وغايا��ا الوحدة رسالة :التالية املواضيع ع�� النموذج هذا ويشتمل أ�ادي�ي، عام �ل من نوفم�� /الثا�ي �شر�ن شهر

  ا�حا��، للعام املتوخاة ونتائجها
ً

 .ومستو�اتھ النجاح تحقيق عن أساليب التقييم وأهداف فضال

 اإلدار�ة قساماأل إ�� األهداف والنتائج التعليمية للطالب. أما بالنسبة "الرئيسة أهداف ال��امج األ�اديمية ونتائجها" بـ وُ�قصد

 .األعوام من عام أي �� ما لوحدة املرجوة التنفيذية والنتائج األهداف ��ا فُيقصد

نجز تلك الوحدات بحلول ��اية العام األ�ادي�ي ا�حا��
ُ
 يونيو /حز�ران أغسطس لألقسام اإلدار�ة وشهر /آب أي بحلول شهر - وست

توصل التقييم نتائج توثيق خالل من وذلك السنوي، التقييم تقر�ر نموذج من األخرى  البنود - األ�اديمية لل��امج
ُ
 وتحليلها، إل��ا امل

 
ً

 .املوارد �� تأث��ها ذلك �� بما املقبل للعام الالزمة التحسينات إدخال عن كيفية االستفادة من هذه النتائج �غية فضال

التقار�ر  مراجعة �املاملؤسسية وضمان ا�جودة ا�جزء األو�� املقدم من التقار�ر �� بداية العام، ومن ثم  الفاعلية وس��اجع �جنة

قدم أن ع�� )،سبتم�� /أيلول و  أغسطس /آب �� ��اية �ل عام أ�ادي�ي (أي خالل شهري 
ُ
 �شأن للوحدات مالحظا��ا ال�جنة تلك ت

 .وضع��ا ال�ي التحس�ن خطط

 الدوحة معھدرسالة 
   العلیا للدراسات

 الخطة االستراتیجیة 
   (الحالیة)

 االستراتیجیةمراجعة  الخطة 
 )مراجعة دوریة(

 العمل السنویة خطة
 

إدخال تحسینات أو تنقیحات 
 العام المقبل على خطط

 

إجراء عملیات 
ة الدوری مراجعة ال

 الذاتیة الدراسة(
 مراجعة وال

 )ةالخارجی

 إجراء
 التقییمات
 السنویة
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 املؤسسية توجز خاللھ الفاعليةاملؤسسية وضمان ا�جودة الرئيس بتقر�ر سنوي عن ضمان ا�جودة و  الفاعلية كما س��ود �جنة

وجوانب القوة والضعف والتوصيات واإلجراءات الالزمة الواجب اتخاذها. كما  الرئيسة نتائج �افة التقييمات وتحدد النتائج

  ا�ختلفة، وا�خدمات الوحدات ع�� وإدخالها إجراؤها ست��ز خالل هذا التقر�ر كذلك التحسينات الالزم
ً

عن توف�� األدلة  فضال

 ط.انة ��ا خالل إجراء عملية التخطيجرى االستعالالزمة لتوضيح النتائج ال�ي 

  مجلس كما سيتم تقديمھ إ�� .العليا للدراسات الدوحة معهد وسيوزع هذا التقر�ر ع�� �افة الوحدات لدى
ً

عن أنھ  املعهد، فضال

 إجراء وأثناء املقبلة، للسنوات املؤس��ي املستوى  ع�� ��ا املضطلع التنفيذي التخطيط عمليات سُيستفاد منھ خالل إجراء

 .االس��اتيجية ل�خطة الدور�ة املراجعة عمليات

 .العليا للدراسات الدوحة عهدمل ع�� املوقع اإللك��و�ي اداخليً  التقر�ر ذلك سُينشر ذلك، ع�� وعالوة

ونتائجها وسُيسهل إجراء التقييمات السنو�ة عملية املواءمة الالزمة، وذلك من خالل ضمان مطابقة أهداف الوحدات اإلدار�ة 

االس��اتيجية  العليا للدراسات الدوحة معهد التنفيذية وكذلك أهداف ال��امج األ�اديمية ونتائجها املتعلقة بتعلم الطالب �خطة

 .رسالتھ لتحقيق �س�� إل��ا ال�ي وأهدافھ

  السنوي  التقييم تقار�ر �� الواردة البنود -ب

عد التقار�ر عبارة عن الناتج
ُ
 للتقييم خطة لوضع الالزمة الرئيسة يم السنو�ة، حيث تتضمن �افة البنودلعملية التقي الرئيس �

 خالل ��ا االس��شاد �غية وذلك )،أ( امل�حق �� يرد التقر�ر هذا من بنموذج الوحدات �افة تزو�د و�جرى . العام ��اية �� والتحس�ن

 :وهو منظم ع�� النحو التا�� ،للتقييمات السنو�ة ةالرئيس البنود النموذج هذا �� و�رد .وتوحيدها التقييم عمليات إجراء

 وأهدافها الوحدة رسالة بيان .1

يحدد األغراض العامة ال�ي ��دف الوحدة إ�� تحقيقها. كما يجب أن  رسالة بيان الوحدات من وحدة �ل لدى يتوافر أن ينب��

 .تحقيقها �� واملساهمة العامة العليا للدراسات الدوحة معهد تو�ح هذه الوحدة من خاللھ كيفية مالءمة رسال��ا لرسالة

سهم �� تحقيق رسال��ا. وُ�قصد باألهداف البيانات ال�ي توفر نطاق 
ُ
و�تع�ن ع�� الوحدة كذلك تحديد األهداف العامة ال�ي �

 .ونتائجها لوحدةا أهداف تحديد عليھ ينب�ي الذي األساس وتر��يوأولو�ات األ�شطة واملهام األ�اديمية أو اإلدار�ة للوحدة، 

عد
ُ
  مباشر �ش�ل للقياس قابلة غ�� أ��ا كما آخر، إ�� عام من �عديالت  عل��ا تطرأ ال عامة بيانات األهداف و�

ً
 عكس ع��( عادة

 .أهدافھ تحقيق �� القسم أو ال��نامج نجاح كيفية �شأن األدلة وتقديم والنتائج األهداف قياس يمكن حيث .)والنتائج األهداف

 .��ا صلة ذات لنتائج وفًقا وتحدد للقياس قابلة األهداف ت�ون  أن ينب�� كما

 :ع�� هدف من األهداف املراد تحقيقها من خالل ال��نامج األ�ادي�ي، والذي يتمثل �� مثال و�رد أدناه

 وغ�� العامة ا�خدمة منظمات �� متم��ة وظائف لشغل الطالب إعداد إ�� ��دف والذي العامة، اإلدارة ماجست�� برنامج •

 .ا�ح�ومية

 :ع�� هدف من األهداف املراد تحقيقها داخل األقسام اإلدار�ة، والذي يتمثل �� مثال كما يرد أدناه

وا�جهات املعنية ��ذا  العليا للدراسات الدوحة معهد توف�� إدارة تكنولوجيا املعلومات املنتجات وا�خدمات ال�ي تل�ي متطلبات •

 
ً

 .العمالء برضا عن ضمان تحقيق أع�� مستوى فيما يتعلق الشأن التا�ع�ن لھ، فضال
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 والنتائج األهداف .2

عد
ُ
) واحدة نتيجة من أك�� هدف ل�ل ي�ون  وقد( الوحدة غايات من مستقاة ومحددة وا�حة بيانات عن عبارة والنتائج األهداف �

 ).غايا��ا تحقيق �� الوحدة نجاح مدى أي( الغايات هذه تحقيقفاعلية  ستحدد بدورها وال�ي

 .محدد مضمون  وذات للتطبيق وقابلة للقياس قابلة أفعال باستخدام وذلك محددة، ونتائج أهداف وضع وحدة �ل ع�� و�تع�ن

ا األول  النوع ُ�عد حيث .األ�ادي�ي بال��نامج يتعلق فيما تحقيقها املراد والنتائج األهداف من نوعان وثمة
ً
 لطالبا بتعلم مرتبط

 نتيجة الطالب سيكتسبھ ما النوع هذا و�و�ح .الطالب بتعلم املتعلقة النتائج أو لل��نامج التعليمية باألهداف إليھ ويشار

 .ل��نامجا لهذا دراس��م ��اية �� الطالب سيكتس��ا ال�ي واملهارات والفهم باملعرفة مباشر �ش�ل يرتبط أنھ كما التعليمية، �خ����م

عد أهداف ال��نامج ونتائجھ
ُ
، ال�ي �شمل �افة املقررات الدراسية املتضمنة �� ال��نامج ةالرئيس التعليمية املفاهيم عن عبارة و�

  الدراسية، املقررات تلك ومن ثم، ينب�� أن يو�ح هذا ال��نامج ما تحّصل عليھ الطالب أثناء ف��ة دراستھ
ً

عن تحديد م�ى  فضال

 .االقتضاء حسبب وذلك يجب أن ي�ون لدى الطالب القدرة ال�افية لتحقيق ذلك،

 :املثال سبيل فع��

 .وتحليلها السياسات لوضع فهمهم العامة السياسة �� املاجست�� درجة يكملون  الذين الطالب سُيبدي •

 .ا�جال هذا �� ُ�سهم بح�ي مقال كتابة من واألن��و�ولوجيا االجتماع علم �� املاجست�� درجة يكملون  الذين الطالب سيتمكن •

 إعداد إرشادات" من املستمد التا�� التصنيف إ�� اإلشارة يجب بال��نامج، ا�خاصة التعلم نتائج إعداد وعند ذلك، إ�� إضافة

عد من و�الة ضمان ا�جودة 2"ال��نامج مواصفات
ُ
 :امل

 أساليب �عز�ز و�جري  .تطو�ر املعرفة والفهم للمواد الدراسية من خالل املشاركة �� ا�حاضرات والندواتيجري غالًبا ما  •

  املباشرة التدريس
ً
 أو إل��م املهام وإسناد ال�حفية واملقاالت املدرسية الكتب من للدراسة الطالب توجيھ خالل من عادة

عظم متقييم املعرفة والفهم �� كث�� من األحيان من خالل االختبارات التحر�ر�ة، بيد أن  ي يجر  كما .املشاريع إعداد �� املشاركة

 .لم تكن جميعها تتطلب إظهار التمتع بقدر معقول من املعرفة والفهمأساليب التقييم إن 

 املشاركة خالل من وذلك املشكالت، وحل والتقييم والتوليف التحليل مثل وإظهارها؛ الفكر�ة املهارات ع�� التدرب يمكن •

م عمليات �� النشطة
ّ
 ا�حلقات مثل ا�جماعية التعلم أ�شطة �� املشاركة أو املشاريع أو الواجبات إعداد تتضمن وال�ي التعل

 االمتحانات خالل من الفكر�ة املهارات تقييم و�مكن .امليدانية األ�شطة أو العمل ورش أو التعليمية ال��امج أو الدراسية

ستخدم كما .املشكالت حل ع�� القائمة التدر�بات أو التحر�ر�ة
ُ
  البحثية األطروحات أو املستقلة املشاريع أعمال �

ً
 عادة

 .العملية واملهارات والفهم املتخصصة باملعرفة الصلة ذات الفكر�ة باملهارات يتعلق فيما الكفاءة إلثبات

 التنسيب( املثال، سبيل ع�� مناسب �علي�ي سياق �� األ�شطة ملمارسة الفرص إتاحة خالل من العملية املهارات تطو�ر يجب •

م عملية دعم �غية اإلرشادية األدلة أو املدرسية الكتب استخدام كذلك و�مكن .)امل�ي اإلدماج أو امليدا�ي
ّ
 يجب كما .التعل

  العملية املهارات بممارسة املتعلقة الكفاءة تقييمات تتضمن أن
ً

 .ع�� وجودها اعمليً  دليال

                                                           
   :اإللكتروني الموقع، 2006 العالي، للتعل�م الجودة ضمان وكالة ".Qaa.ac.uk .البرنامج مواصفات إعداد إرشادات" 2
 https://bit.ly/2KW795L المملكة في العالي للتعل�م الجودة ضمان وكالة أعدتها التي المعاییر من 2.2(أ)  �البند حالً�ا عنها سُتع�ضا 

 .علیها والحفاظ األكاد�م�ة المعاییر وضع :أ القسم - المتحدة

https://bit.ly/2KW795L
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يمكن تطو�ر املهارات األساسية أو تلك القابلة للنقل وال�ي يمكن نقلها �سهولة إ�� املهن والسياقات األخرى من خالل إتاحة  •

طبي�� ضمن املنا�ج الدراسية، ونخص بالذكر من تلك املهارات ع�� سبيل املثال ال ا�حصر مهارات التواصل  الفرص �ش�ل

بيل املثال، يمكن تطو�ر مهارات االتصال التحر�ري وتقييمها من خالل إعداد املقاالت والعمل ا�جما�� وما إ�� ذلك. فع�� س

 يتعلق فيما أما .الدراسية ا�حلقات �� العروض تقديم خالل من الشف�ي االتصال مهارات تطو�ر أو األطروحات. بينما يمكن

  .التعاونية املشاريع إقامة خالل من تطو�رها ع�� العمل فيمكن ا�جما�� العمل بمهارات
ً

عن أنھ يمكن العمل ع�� تطو�ر  فضال

املهارات كذلك من خالل االضطالع بأ�شطة خارج املن�ج الدرا��ي بما �� ذلك اكتساب ا�خ��ات العملية والعمل التمثي�� 

 .للطالب واملشاركة �� األ�شطة االجتماعية والثقافية

 

ال��نامج فاعلية األ�اديمية ع�� ال��امج غ�� التعليمية وال�ي �ستخدم لقياس مدى  ويشتمل النوع الثا�ي من أهداف ونتائج ال��امج

 :املثال سبيل فع�� .واالستبقاء التخرج ومعدالت العمل وأر�اب الطالب ورضا نفسھ، و�مكن أن تتضمن معدالت القبول 

 .تخرجهم �عد العام القطاع �� للعمل لتأهيلهم الالزمة باملهارات العامة اإلدارة ماجست�� برنامج خر�جو سيتمتع •

 .الدولية ا�جامعات �� الدكتوراه ب��امج لاللتحاق �اٍف  استعداد ع�� التار�خ ماجست�� برنامج خر�جو سي�ون  •

 و�رد .تحقيقها إ�� الوحدة �س�� ال�ي الغايات تحدد واإلدار�ة التنفيذية والنتائج األهداف فإن اإلدار�ة، باألقسام يتعلق وفيما

 :اإلدار�ة والنتائج األهداف ع�� أمثلة أدناه

م عملية املعلومات تكنولوجيا إدارة ستدعم •
ّ
 ).موودل( التعلم إدارة نظام استخدام خالل من الطالب �عل

 .فعالة و�طر�قة ا�حدد الوقت �� التدريس هيئة وأعضاء املوظف�ن �افة رواتب سداد سيجري  •

 .عالية مؤهالت وذات متنوعة طالبية هيئة توافر إ�� والقبول  التوظيف أ�شطة ستؤدي •

 التقييم طرق  .3

 .ا�حددة أهدافها تحقيق �� الوحدة نجاح مدى قياس خاللها من يمكن ال�ي األدوات �� التقييم طرق  تتمثل

والطالب ��  فإ��ا تتمثل �� األدوات ال�ي يمكن من خاللها تقييم درجة نجاح ال��نامج األ�ادي�ي ال��نامج وفيما يتعلق بطرق تقييم

 غ�� تحقيق أهدافهم املرجوة، و�تع�ن اتباع إجراء واحد ع�� األقل �شأن تقييم �ل من نتائج �علم الطالب ومخرجات ال��امج

 .التعليمية

جدير بالذكر أن إجراءات التقييم قد ت�ون مباشرة أو غ�� مباشرة غ�� أ��ا �� جميع األحوال معنية ببيان األهداف والنتائج قص��ة 

و طو�لة األمد. و�شتمل أمثلة اإلجراءات املباشرة ع�� االختبارات املوحدة واالختبارات الشاملة وتقييم ف��ات التدر�ب، أما أ

املقدمة املقررات الطالب وتقييم  رضا اإلجراءات غ�� املباشرة فتتمثل عادة �� إجراء الدراسات االستقصائية املتعلقة بقياس مدى

 تب�ي جراء إل��ا التوصل يتم ال�ي التفس��ات �عزز  ما عادة املباشرة غ�� اإلجراءات أن و�الحظ .ا�خر�ج�ن آراء للطالب واستطالع

 .كمية أو نوعية ت�ون  قد إل��ا املشار التقييم طرق  فإن وعليھ، .وأشمل أعمق نظرة توفر أل��ا املباشرة اإلجراءات

 و�الحظ .ا�حددة والنتائج األهداففاعلية  لقياس املستخدمة األدوات �� تتمثل التقييم طرق  فإن ،اإلداري  قسمال إ�� بالنسبة

 أمثلة و�شتمل .األمد طو�لة أو قص��ة والنتائج األهداف ببيان معنية أ��ا غ�� مباشرة غ�� أو مباشرة ت�ون  قد اإلجراءات تلك أن

 )،اإللك��و�ي املوقع ز�ارات أعداد حصر مثل( معينة �عمليات القيام عقب مباشرة بصورة البيانات جمع ع�� املباشرة اإلجراءات

 .الرضا مدى بقياس املتعلقة االستقصائية الدراسات إجراء �� فتتمثل املباشرة غ�� اإلجراءات أما



12 
 

  أهداف النجاح ومستو�اتھ .4

الالزمة  الفاعلية ُيقصد بالهدف تلك النتيجة املرجوة أو املتوقعة �عد تقييم النتائج وا�خرجات، فهو يحدد مستوى النجاح أو

 .لبيان ما إذا �ان قد تم تحقيق األهداف املرجوة أم ال

 عقب املرتقبة األهداف واإلدارات ال��نامج من �ل يحدد أن الضروري  فمن للتقييم، الالزمة اإلجراءات تحديد فبمجرد وعليھ،

 .ا�خرجات تقييم

 أنھ بالذكر جدير .معينة نتائج إحراز من التحقق بإم�انية ادائًم  للوحدة وُيسمح الفع�� الواقع ع�� بناء األهداف تحديد يتع�ن

 .الوقت مرور مع القسم أو بال��نامج إجراؤها تم ال�ي التحسينات أو التغي��ات ع�� بناءً  األهداف �عديل يمكن

 :ع�� �شتمل ومستو�اتھ النجاح أهداف أمثلة فإن ،األ�ادي�ي ��نامجال إ�� بالنسبة

 .عام�ن غضون  �� بنجاح ال��نامج الطالب إجما�� من %80 من يقرب ما إ��اء •

 :ع�� �شتمل ومستو�اتھ النجاح أهداف أمثلة فإن ،اإلداري  قسمال إ�� بالنسبة

 ).موودل( التعلم إدارة نظام العليا للدراسات الدوحة معهد طالب من %90 من يقرب ما استخدام •

 .املعلومات تكنولوجيا للوائح وفًقا املناسب الوقت �� املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة املشكالت من %95 حل •

 .عمل ييوَم  غضون  �� وذلك واملوظف�ن التدريس هيئة بأعضاء املتعلقة السداد مطالبات �افة معا�جة •

 )التقييم إجراء( والتحليل ا�خرجات عن اإلبالغ .5

طرق التقييم املو�حة ومن خالل تحليل وتفس�� النتائج يجري التقييم الفع�� �� ��اية العام عن طر�ق تقييم ا�خرجات باستخدام 

 :التالية األسئلة عن املتعلقة باملستو�ات املس��دفة ال�ي تم رصدها ل�ل هدف. و�جب أن يجيب التحليل

 املرجوة؟ أهدافها تحقق لم فلماذا ال، اإلجابة �انت إذا (أهدافها)؟ هدفها الوحدة حققت هل •

أم  اخاطئً  التقييم معيار �ان هل ونتائجها؟ أهدافها حققت الوحدة بأن القائل االستنتاج النتائج هذه تدعم مدى أي إ�� •

 أن الظروف ا�خارجية تقف وراء ذلك؟

 نتائج �� هل ثمة إجراءات تمت �� العام املا��ي تفسر النتائج ا�حالية (إن وجد)؟ هل أثرت خطط تطو�ر العام املا��ي •

 ستغ��ها؟ أم املا��ي العام تبن��ا ال�ي ا�خطط نفس الوحدة ستتبع هل النتائج، تتحسن لم إذا العام؟ هذا

 لذلك؟ ا�حتمل التفس�� إذا �انت النتائج موثوقة لك��ا دون التوقعات، فما •

 .الوحدة أداء لتحس�ن الفرصة استغالل يتع�ن ولكن سل�ي �ش�ل ذلك إ�� النظر عدم فيجب التوقعات، دون  النتائج جاءت حال ��

 �� املساعدة (ب)و ،فاعلي��ا ومدى الوحدة أداء مستوى  تحديد) أ( :بطر�قت�ن الوحدة مساعدة �� التحليل هذا من الغرض يتمثل

 .التا�� العام �� والتحس�ن التطو�ر �غية إجراؤها يتع�ن ال�ي التغي��ات تحديد

 القادم الدرا��ي للعام إجراؤها يتع�ن ال�ي التحسينات .6

ا�خطوات ال�ي تتبناها الوحدة �� العام الدرا��ي التا�� لتعز�ز برامج الوحدة أو أنظمة التدريس أو املوارد يقصد بالتحسينات تلك 

 هذه �ش�ل وسوف .اإلدار�ة) وا�خدمات األداء أو (األ�اديمية النتائج أو أي م��ة أخرى لل��نامج من شأ��ا تحقيق األهداف أو

 .الوحدة أداء تحس�ن خطة التحسينات
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 :التالية باملعلومات اإلفادة الوحدة ع�� يتع�ن السنوي، التقييم تقر�ر و�صدد

 معا�ج��ا وكيفية (األ�اديمية ال��نامج وأهداف التعلم مخرجات �عز�ز �� ودورها املق��حة للتحسينات تفصي�� وصف •

 .القسم بأداء املتعلقة) اإلدار�ة للمشكالت

 بي��ا واالختالف التشابھ أوجھ إبراز ضرورة مع السابق العام تحس�ن خطة ضمن أدرجت ال�ي التحسينات ب�افة اإلفادة •

 .العام لهذا املق��حة التحسينات و��ن

 .محدد زم�ي بجدول  مشمولة التنفيذ خطة •

 .وجدت إن التنفيذ، �خطة الالزمة املوارد وصف •

 :ي�� ما التقييم نتائج استخدام ع�� القائمة التحسينات أمثلة ومن

إ�� أن موارد املكتبة �� هذا ا�جال �انت غ��  "HIS101" مقرر  �شأن للطالباملقررات  تقييم استبيانات نتيجة أشارت •

 .�افية

 .املقبلة امل��انية دورة �� الالزمة املوارد اقتناء املكتبة ع�� يتع�ن :التحس�ن

بطء عرض  أن املستخدم�ن �عانون  عن مستوى أداء أنظمة تكنولوجيا املعلومات إ�� الرضا االستبيان املتعلق بمدى أشار •

 .النطاق ال��ددي لشبكة اإلن��نت

 .ال��ددي النطاق متطلبات الستيعاب ال��ددي النطاق عرض ز�ادة :التحس�ن

 األ�اديمية لل��امج السنوي  التقييم تدعم ال�ي األخرى  العناصر -ج

لضمان إجراء عمليات التخطيط والتقييم  املؤسسية ب�افة أعمال التنسيق والرصد والدعم الالزم الفاعلية مكتبيضطلع 

 :وذلك ع�� النحو التا�� ،السنو�ة الالزمة لل��امج األ�اديمية

 ال��نامج مواصفات -1

  ال��امج ل�افة الزمة ال��نامج مواصفات وثيقة �عد
ً

 .�� ملف ال��نامج ارئيًس  اعن �و��ا عنصرً  فضال

 للهيئات التا�عة العا�� التعليم مؤهالت إطار" مع ومواصفاتھ ال��نامج تصميم توافق مدى ببيان ال��نامج مواصفات وثيقة تضطلع

 حول  العامة التوج��ية املبادئ"و "املاجست�� درجة خصائص بيان"و "الشمالية وايرلندا وو�لز إنجل��ا �� العلمية للدرجات املانحة

 .3"ال��نامج مواصفات إعداد

 ةوثيق كتابة عند لل��امج الالزم الدعم توجيھ ��دف اإلطار هذا من) هـ( امل�حق �� التوج��ية واملبادئ املواصفات نموذج تضم�ن تم

 .��ا ا�خاصة املواصفات

 قرراتوامل ال��امج -2

 :التالية املواد ع�� برنامج �ل �شتمل

                                                           
 .2006  العالي، التعل�م جودة ضمان وكالة ،"Qaa.ac.uk "البرنامج مواصفات بإعداد الخاصة التوجیه�ة الم�ادئ 3

 إعداد :الجزء(أ) –العالي للتعل�م البر�طاني الجودة رمز "A2.2" بواسطة االستبدال تم اآلن ،https://bit.ly/38y2qiJي اإللكترون الموقع
 .علیها والحفاظ األكاد�م�ة المعاییر ووضع
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 ع�� - �� تتمثل بال��نامج تتعلق معلومات تتضمن وال�ي )أعاله إليھ املشار (1) العنصر انظر( ال��نامج مواصفات وثيقة •

 والدرجة القبول  ومتطلبات االئتمانات :مثل( وهي�لھ الطالب �علم ومخرجات وأهدافھ رسالتھ - ا�حصر ال املثال سبيل

 .الوظيفية والوجهات) العلمية

 ).أدناه املو�ح النحو ع��( مقرر لل العلمية املادة ع�� �شتمل ملفات هيئة ع�� لل��نامج قررات امل مواد •

 ا�خر�ج�ن واستطالعات ل��نامجهم الطالب تقييم استطالعات �� ا�حال هو كما ا�ختلفة التقييم استطالعات •

 .وتحليال��م املوظف�ن واستطالعات

 .لل��نامج السنوي  التقييم تقر�ر •

 .الطالب أبحاث جميع من ��خ •

 .توافره حال ا�خارجي�ن املراجع�ن وتقر�ر بال��نامج ا�خاصة الذاتية الدراسات •

 :يتضمن الذي ال�امل بامللف مقرر  �ل عقب يحتفظ سوف ال��نامج فإن ذلك، إ�� إضافة

 ألستاذوا املعتمدة والساعات االسم - ا�حصر ال املثال سبيل ع�� - مثل قرر امل وتفاصيل ال��نامج �� مقرر  �ل مخطط •

  الزمنية واملدة االلتحاق ومتطلبات
ً

بأهداف ومخرجات ال��نامج وطرق عن أهداف ومخرجات �علم الطالب وعالق��ا  فضال

 .األسبو�� قرر التدريس واملهام والت�ليفات وطرق ووسائل التقييم ومن�ج امل

 اتباعها يتع�ن ال�ي اإلرشادية واملبادئ التحس�ن ومعاي�� )وغ��ها والت�ليفات املهام االختبارات،( ا�ختلفة التقييم أدوات •

 .قرر امل أثناء

 .األستاذبمالحظات  عةمشفو  الطالب اختبارات نماذج من عينة •

  قرر �� شرح محتوى امل األستاذاملواد التعليمية ال�ي �ستخدمها  •

 .للمقرر  تقييم الطالب •

  للمقرر  األستاذتقييم  •
ً

 .عن تحليل أداء الطالب فضال

  مقرر لل تقييم الطالب -3

ال�ي  قرراتالطالب وذلك فيما يتعلق باملأسئلتھ  عن �� ش�ل استبيان يجيب مقرر املؤسسية تقييًما لل الفاعلية يجري مكتب

 وأدا��ا قرر محتوى امل بخصوصتم الت�جيل ف��ا خالل فصل درا��ي مع�ن، وتنطوي االستبيانات ع�� املالحظات والتعليقات 

 .وجود��ا وأساليب التعليم و�يئة التعلم (ير�� الرجوع إ�� امل�حق (ب) لالطالع ع�� نموذج لالستبيان)

ورؤساء ال��امج، و�تبع ذلك  قرر امل أستاذاملؤسسية ع�� جمع نتائج االستبيان وتحليلها ومشارك��ا مع  الفاعلية �عمل مكتب

 .تقديم تلك النتائج للعميد ورئيس ا�جامعة

 
ً
 األ�اديمية لل��امج الدور�ة املراجعة :اثالث

 للعملية عام استعراض -أ

  �ساعد عملية املراجعة الدور�ة
ُ
املعاي��  ال��امج ال�ي يقدمها معهد الدوحة، وذلك من خالل ضمان جودة ع�� تقييم جرى ال�ي ت

من مؤسسات التعليم العا�� سواء ع�� الصعيد  وأ��ا �� محط مقارنة مع نظ��ها لشهادات الدراسات العليا املمنوحة األ�اديمية
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الشهادات ب للثقة ساعد ع�� تقديم الدعم الالزماإلقلي�ي أو خارج نطاقھ. كما �عد تلك العملية آلية لضمان ا�جودة من شأ��ا أن �

 .املؤسسية �� املعهد الفاعليةو  ا�جودة ضمان منظومة عمل إطار من يتجزأ ال جزًءا ال�ي يمنحها معهد الدوحة باعتبارها األ�اديمية

شامل للعمليات بما �� ذلك عملية رك��ة عملية املراجعة، حيث �شارك ال��نامج �� إجراء تحليل ذا�ي  بمن�لة �عد الدراسة الذاتية

 ومن وتحليلها، البيانات جمع خالل من وذلك الطالب، �عر�ف وملفات التدريس هيئة أعضاء وملفات �عر�ف التدريس والتعلم

 .وتطو�ره ال��نامج لتحس�ن توصيات لتقديم التحليل هذا نتائج استخدام ثم

 .عل��ا �� الفقرة التالية للمعاي�� املنصوص االدراسة الذاتية وفًق  إعداد جرى 

للتقييم الذا�ي لل��نامج  اإطارً  باعتبارها �عمل كما األ�اديمية، با�جودة املتعلقة التوج��ية واملبادئ املقاييس املعاي�� هذه تحدد

 :وإدخال التحسينات الالزمة عليھ. �� حال الوفاء بتلك املعاي��، يثبت ال��نامج أنھ

 و الدوحة؛ معهد رسالة لتحقيق ومناسبة بوضوح محددة مهمة أهداف لھ •

 و وأهدافھ؛ رسالتھ لتحقيق وتنظيمها الالزمة املوارد بتجميع يقوم •

 و وأهدافھ؛ رسالتھ يحقق •

 .بذلك للقيام ��ا �ستع�ن ال�ي الطرق  وتحس�ن وأهدافھ رسالتھ تحقيق �� االستمرار ع�� القدرة لديھ •

حسب تقديره تفو�ض �و  بدوره لھ يجوز  والذي الذاتية الدراسة إعداد بمهام االضطالع مسؤولية ال��نامج رئيس عاتق ع�� تقع

 .ال��نامج �� هذه املهام أو جزء م��ا إ�� أعضاء هيئة التدريس

 .م��ا االن��اء قبل واعتمادها الذاتية الدراسة مسودة استعراض �� ال��نامج أعضاء �افة �شارك أن يتع�ن

 يطلب أو �شأ��ا �عليقاتھ تقديم لھ يجوز  الذي املع�ي العميد إ�� م��ا االن��اء فور  الذاتية الدراسة بتقديم ال��نامج رئيس سيقوم

 .أخرى  مرة مراجع��ا منھ

 أن شأ��ا من وال�ي املؤسسية وضمان ا�جودة الفاعلية �جنة بمجرد ا�حصول ع�� موافقة العميد، يتم تقديم الدراسة الذاتية إ��

 .املستند هذا �� عل��ا املنصوص التوج��ية واملبادئ لالئحة امتثالها تضمن

إرسال ��خة إ�� العميد املع�ي  ااملؤسسية وضمان ا�جودة بإرسال تقر�ر مبدئي إ�� رئيس ال��نامج وأيضً  الفاعلية ستقوم �جنة

تقر�ر تقديم املز�د من بخصوص مدى مالءمة الدراسة الذاتية، وذلك لتقديمها إ�� املدقق�ن النظراء ا�خارجي�ن. وقد يتطلب ال

 .الذاتية الدراسة �شأن �غي��ات وإجراء واق��اح توصيات اإليضاحات

 سيقوم األمر لزم وإذا املق��حة، والتغي��ات التوصيات ومناقشة املسائل توضيح خالل من التقر�ر ع�� بالرد ال��نامج رئيس سيقوم

 .تقديمها وإعادة الذاتية الدراسة بمراجعة

ما إذا �انت الدراسة الذاتية جاهزة لتقديمها  - ا�ختص العميد مع بالتشاور  - املؤسسية وضمان ا�جودة الفاعلية ستقرر �جنة

 إ�� يرسلها بدوره الذي نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية للمراجعة ا�خارجية. و�� هذه املرحلة، يتم إرسال الدراسة الذاتية إ��

 .املعين�ن ا�خارجي�ن املراجع�ن

 ."د" الفقرة �� �عيي��م أو اختيارهم أو ا�خارجي�ن املراجع�ن ب��شيح املتعلقة التوج��ية املبادئ حديدت تم
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دراسة الذاتية وإجراء ز�ارة ميدانية وتقديم التقر�ر ا�خاص بالتقييم ال من املتوقع أن يبدأ املراجعون ا�خارجيون �� تقييمهم

 الفاعلية ) أسابيع من استالم الدراسة الذاتية. كما يتو�� مكتب6�� غضون ستة (ا�خار�� إ�� نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية 

 .املؤسسية مسؤولية تنسيق جدول الز�ارات بالتشاور مع العميد ورئيس ال��نامج

 .ا�خارجية املراجعة فر�ق إ�� الذاتية الدراسة إرسال ع�� أسابيع (4) أر�عة مرور قبل الز�ارات جدول  تحديد يتم ما عادة

 .اإلجازات أو األسبوعية العطالت خالل ز�ارات إجراء يجوز  ال

ية للمعاي�� الواردة �� الفقرة ب، كما يجب أن يتناول التقر�ر املبادئ التوج�� اوفًق  ا�خار�� بالتقييم ا�خاص التقر�ر كتابة يجب

 .للتقييم الوارد �� الفقرة هـ

 الفاعلية بتعليماتھ إ�� �جنة مرفًقا بإرسالھ نھ يقومإف ا�خار��، لتقييما تقر�ر األ�اديمية للشؤون الرئيس نائب يتلقى ح�ن

 .املؤسسية وضمان ا�جودة والعميد املع�ي ورئيس ال��نامج

ردود رسمية بالتشاور مع أعضاء  بإعداد وع�� إثر ذلك، يقوم ،ا�خار�� بالتقييم ا�خاص التقر�ر بدراسة ال��نامج رئيس يقوم

إ�� العميد الذي قد يرغب �� إعداد رد مستقل. ومن ثم، إرسال الردود إ�� نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية ال��نامج، وإرسالها 

 .املؤسسية وضمان ا�جودة الفاعلية و�جنة

يجوز إرسال الردود إ�� جانب أي توضيحات وت�حيحات لألخطاء الوقائعية الواردة �� التقر�ر ا�خاص بالتقييم ا�خار�� إ�� 

 م�ىا�خارجي�ن ألغراض إعداد تقر�ر التقييم ال��ائي، والذي يتم تقديمھ �عد ذلك إ�� نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية،  املراجع�ن

 .اقتضت الضرورة ذلك

 الذاتية الدراسة ع�� قائمة ال��نامج أداء تحس�ن إ�� ��دف عمل خطة مسودة العميد إ�� يقدم أن ال��نامج رئيس من ُيطلب

 .واعتمادها ا�خطة تلك بمراجعة العميد سيقوم ثم، ومن .ا�خار�� بالتقييم ا�خاص والتقر�ر

املؤسسية وضمان  الفاعلية يدعو نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية إ�� عقد اجتماع ختامي مع العميد ورئيس ال��نامج وممثل �جنة

 .ناًء ع�� مراجعة ال��نامجاملؤسسية، وذلك �غية مناقشة تنفيذ خطة العمل ب الفاعلية ا�جودة، ومدير مكتب

 .ذلك لتحقيق ال��نامج أعضاء مع والتعاون  العمل خطة تنفيذ مسؤولية ال��نامج رئيس يتو��

 يتو�� عميد املعهد مسؤولية متا�عة تنفيذ خطة العمل املعتمدة �� السنوات ال�ي ت�� عملية املراجعة. كما سيقوم مكتب

 .لتسهيل عملية تنفيذ خطة العملاملؤسسية بتقديم أي دعم الزم  الفاعلية

 .سنوات (3) ثالث �ل الدوحة معهد �� العلمية الدرجات بمنح املتعلقة ال��امج جميع مراجعة تتم

لك، و�الرغم من ذ أنھ ال تخضع ال��امج املعتمدة من ا�جهات املع��ف ��ا دولًيا للمراجعة الدور�ة �� حال سر�ان هذا االعتماد، إال

 ونائب املع�ي العميد إ�� ال��نامج عمل وخطة االعتماد هيئة تقييم وتقر�ر ذاتية دراسة تقديم إ�� حاجة �� ستظل تلك ال��امج

املؤسسية. كما أنھ �� مثل هذه  الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة ومدير مكتب الفاعلية و�جنة األ�اديمية للشؤون الرئيس

 .واملعاي�� واملتطلبات وا�جداول الزمنية ال�ي تحددها هيئة االعتماد ذات الصلةا�حاالت، ستستخدم ال��امج نفس الدراسة الذاتية 

املؤسسية وضمان ا�جودة أو رئيسها، مسؤولية اإلشراف ع�� سالمة  الفاعلية املؤسسية بالتشاور مع �جنة الفاعلية سيتو�� مكتب

سة بتقديم املشورة والدعم املتواصل لل��امج املتعلقة بإجراء الدرا عملية املراجعة وإدار��ا �ش�ل شامل. كما سيقوم املكتب أيًضا

 .ذلك الضرورة اقتضت م�ىالذاتية، 

 املعاي�� -ب
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تقار�ت معاي�� االعتماد الدولية من الناحية العملية مع مجموعة شاملة من معاي�� ا�جودة والتم�� �� التعليم، كما قام معهد 

 .4الرائدة االعتماد هيئات من عدد ه �عد دراسة املعاي�� املطبقة لدىالدوحة باعتماد املعاي�� الواردة أدنا

 لةبمن�  املعاي�� تلك �عد كما الدوحة، معهد �� التحس�ن واستمرار ا�جودة ضمان �غية توج��ًيا إطاًرا �عمل هذه املعاي�� باعتبارها

 .لتطلعاتھ االس��اتيجية اوفًق  املستقبل �� الدو�� املؤس��ي االعتماد لتحقيق وسيلة يقوم معهد الدوحة باستغاللها

 األ�اديمية ال��امج :األول  املعيار

  ،لل��نامج ا�ختلفة الفئات ومتطلبات الدوحة معهد رسالة مع تتفق محددة وأهداف مهمة لل��نامج ي�ون  أن يجب
ً
إ�� ضرورة  إضافة

 .لضمان بقا��ا متوافقة مع الرسالة املؤسسيةوجود عملية موثقة وفعالة ��دف املراجعة الدور�ة ومراجعة هذه األهداف 

 أهداف لتحقيق ا�خر�ج�ن تؤهل ال�ي الطالب �علم نتائج تقييم إ�� يجب أن ي�ون لل��نامج أهداف �عليمية محددة، إضافة

 .الطالب �علم نتائج ومراجعة الدور�ة املراجعة إجراء �غرض وفعالة موثقة عملية وجود ضرورة مع ال��نامج،

  ال��نامج، أهداف مع يتوافقان يتألف ال��نامج من خطة دراسية ومن�جيجب أن 
ً

عن ذلك، يجب أن �عمل من�ج ال��نامج  فضال

وهيا�ل املتطلبات األساسية املرتبطة بھ ع�� دعم تحقيق نتائج �علم الطالب. كما يجب أن يتضمن من�ج ال��نامج عناصر مش��كة 

 .الطالب �علم نتائج تحقيق �� �ساعد أن شأ��ا ب�ن التخصصات من

لتقدير وتقييم مدى تحقيق نتائج �علم الطالب. ومن ثم، يجب  بانتظام يجب أن �ستخدم ال��نامج عمليات مناسبة وموثقة

 .باستمرار استخدام نتائج هذه التقييمات �ش�ل م���� باعتبارها مساهمة لتحس�ن ال��نامج

ا�خاص بو�الة ضمان ا�جودة و"إطار مؤهالت التعليم  5"املاجست�� درجة م��ات بيان" مع ال��نامج تصميم يتوافق أن يجب

  باعتباره واصًفا 6"العا��
ً

 .ملستوى درجة املاجست�� مؤهال

 الطالب :الثا�ي املعيار

 واملمارسات املعاي�� ال��نامج لدى ي�ون  أن يجب ذلك، ع�� عالوة خدم��ا، إ�� �س�� ال�ي الطالبية الهيئة خصائص ال��نامج يحدد

 .الدوحة معهد ورسالة ال��نامج رسالة مع يتوافق بما وذلك و��جيلهم، وقبولهم الطالب اللتحاق والالزمة أهدافھ مع تتناسب ال�ي

 ثم، ومن .الطالب �علم نتائج تحقيق �� النجاح ع�� الت�جيع �غية ا�حرز، التقدم رصد إ�� جرى تقييم ألداء الطالب، إضافةسيُ 

 .��م ا�خاصة ال��امج أهداف تحقيق من ال��امج تمك�ن

 مقرراتلل املناسب األ�ادي�ي االئتمان ومنح وا�حول�ن، ا�جدد الطالب سيضمن ال��نامج تنفيذ لوائح معهد الدوحة املتعلقة بقبول 

 .أخرى  مؤسسات �� تدريسها يتم ال�ي

 ).عمل فرص إيجاد( التوظيف �� واملساعدة امل�ي والتوجيھ األ�ادي�ي اإلرشاد مثل ا�ختلفة ا�خدمات توافر ال��نامج سيضمن

 .سيضمن ال��نامج تنفيذ إجراءات معهد الدوحة للتحقق من استيفاء الطالب املتخرج�ن ملتطلبات التخرج وتوثيق ذلك

                                                           
 �اسةالس مدارس وش�كة والكل�ات للمدارس إنجالند نیو را�طة جانب إلى والتكنولوج�ا للهندسة األكاد�مي االعتماد رئ�سة �صفة ذلك یتضمن 4

 .العالي �التعل�م الجودة ضمان ووكالة واإلدارة والشؤون  العامة
 https://bit.ly/34HvZx4  :اإللكتروني الموقع .2015الجودة، سبتمبر  ضمان وكالة Qaa.ac.uk ."الماجستیر درجة میزات ب�ان" 5
 الموقع. 2008الجودة، أغسطس  ضمان وكالة Qaa.ac.uk ."إطار مؤهالت التعل�م العالي في إنجلترا وو�لز وٕایرلندا الشمال�ة" 6

  https://bit.ly/3mSt9eS:اإللكتروني
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 الئحة مع يتوافق الذي بالش�ل الطالب ودعم والقبول  التوظيف خالل من والشمولية التنوع �عز�ز عملية �� ال��نامج سيساهم

 .الدوحة معهد

 التدريس هيئة أعضاء :الثالث املعيار

  .وأهدافھ ال��نامج مهمة ملتا�عة الالزمة واملهنية األ�اديمية باملؤهالت ال��نامج �� يجب أن يتمتع أعضاء هيئة التدريس
ً

ن ع فضال

جوانب املنا�ج الدراسية لل��نامج بالقدر ال�ا�� الذي ذلك، يجب أن يتوافر لد��م بصورة جماعية الكفاءات الالزمة لتغطية �افة 

�سمح باستيعاب مستو�ات مناسبة من التفاعل ب�ن الطالب وأعضاء هيئة التدريس وإرشاد الطالب وتنفيذ املهام األخرى املسندة 

 .إل��م

التدريس وا�خ��ة وفاعلية لبحث مثل املؤهالت العلمية وا ،العوامل �عض خالل من التدريس هيئة أعضاء كفاءة ع�� ا�حكم يجوز 

 .اإلدار�ة واملساهمة العامة وا�خدمات املقدمة إ�� معهد الدوحة

 تنفيذ إ�� إضافة ستساهم ال�لية �� تطو�ر ال��نامج من خالل إجراء عملية املراجعة املنتظمة ألهداف ال��نامج ونتائج التعلم

 .الطالب �علم نتائج تحقيق �عزز  الذي الدراسة برنامج

 البحث :الرا�ع املعيار

 ااأل�شطة البحثية والعلمية، كما أنھ �ساهم �� ت�و�ن املعارف وتطو�رها وتطبيقها �� مجال اختصاصها، وذلك وفًق   ال��نامج يدعم

 .البحوث إجراء ع�� ترتكز مؤسسة بوصفھ وم�انتھ معهد الدوحة لوضع

 تخصيص التدريس هيئة ألعضاء يتس�ى ح�ى وذلك الصلة، ذات األعباء حجم ُيرا�� ال��نامج ضمن التدريس مهام توزيع عند

  .الدوحة معهد أبحاث واس��اتيجية بال��نامج الصلة ذات واأل�شطة للبحث وق��م من �اٍف  قدر
ً

عن ذلك، �عمل ال��نامج  فضال

 .األبحاث أيًضا ع�� استغالل التمو�الت واملنح البحثية العامة املتاحة �� ال�لية ومعهد الدوحة ومرافق دعم

 التعلم ومصادر املرافق :ا�خامس املعيار

عملية تحقيق نتائج �علم الطالب ول��يئة  لدعم �افية املعلومات تكنولوجيا وخدمات وامل�اتب الدراسية الفصول  ت�ون  أن يجب

 .مناخ �ساعد ع�� نجاح عملية التعلم

 .ال��نامج �� التدريس هيئة وأعضاء للطالب واملهنية العلمية األ�شطة لدعم �افية املكتبة من املقدمة ا�خدمات ت�ون  أن يجب

 املؤس��ي الدعم :السادس املعيار

 .لضمان جودة ال��نامج واستمرار�تھ �اٍف  �ش�ل وا�حوكمة القيادة أنظمة توافر يجب

 واملوظفون.ما �افية لتلبية احتياجاتھ، بما �� ذلك ا�خدمات املؤسسية والدعم املا��  ل��نامٍج  توف��ها يتم ال�ي املوارد ت�ون  أن يجب

 امل�ي التطو�ر استمرار �غية وكذلك عل��م، واإلبقاء التدريس هيئة أعضاء �جذب �افية لل��نامج املتاحة املوارد ت�ون  أن يجب

 .م��م للمؤهل�ن

 الذاتية الدراسة -ج

 وهو أال مزدوج، هدف �خدمة سواء حد ع�� وعملية منتًجا عملية املراجعة والتقييم؛ ف�ي �عت���عد الدراسة الذاتية �� أساس 

 ابتار�خھ وفهًم  ايمتلك حًس  اكيانً  باعتباره لل��نامج موجزة صورة الذاتية الدراسة تقدم. 7املستمر والتحس�ن ا�جودة ضمان

 .التحس�ن من خالل تحديد نقاط قوتھ وتحدياتھ بوضوح�حاضره ورؤ�ة ملستقبلھ. كما يو�ح ال��نامج قدرتھ ع�� 
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من خالل  ابإجراء فحص شامل لعناصره �� ضوء رسالتھ وأهدافھ ا�حددة وأيضً  ،الذاتية الدراسة خالل من ،ال��نامج يقوم

 .الرجوع إ�� املعاي�� املذ�ورة أعاله

 انظر لالطالع عليھ(املؤسسية نموذًجا للدراسة الذاتية  الفاعلية ألغراض دعم ال��امج �� إجراء الدراسة الذاتية، يوفر مكتب

 ).ج امل�حق

 املراجع�ن األقران ا�خارجي�ن و�عي�ن وانتقاء ترشيح -د

 �� أ�اديمية مؤسسة �� لھ التا�عة والهيئات العليا للدراسات الدوحة معهد خارج �عمل مستقل أ�ادي�ي خب�� هو ا�خار�� املراجع

 .مراجعتھ إ�� ُيد�� الذي ال��نامج فيھ �عمل الذي التعليم مجال نفس

 اح��ام لكسب الالزمة واملؤهالت األ�اديمية السلطة امتالكھ احتمالية ع�� وإنجازاتھ للمستعرض وامل�ي األ�ادي�ي االنتساب �شهد

 .أعاله القسم �� مذ�ور  هو كما الدور�ة املراجعة أهداف وتحقيق ال��نامج �� األ�اديمي�ن أقرانھ

 :خارجي�ن أقران مراجع�ن �عي�ن إجراء ي�� وفيما

مراجع�ن خارجي�ن ع�� األقل ) 5(يقوم رئيس ال��نامج، بالتشاور مع أعضاء هيئة التدريس اآلخر�ن �� ال��نامج، ب��شيح خمسة  .1

 ،وأهدافها الدور�ة املراجعة من قائمة املر�ح�ن، �عد مراعاة متطلبات) 3إ��  2(املع�ي الذي يختار اسم�ن إ�� ثالثة للعميد 

  املصا�ح، تضارب وتجنب االستقاللية، إ�� وا�حاجة
ً

عن الشروط واملبادئ التوج��ية األخرى ع�� النحو املب�ن �� هذه  فضال

 .الوثيقة

 .�س�� ذاتية للمر�ح�ن ام�حو�ً  ال��شيح ي�ون  أن يجب  

الوطنية والدولية. و�نب�� أن يتم ذلك إ�� خارجي�ن من مؤسسات التعليم العا�� وا�جامعات  مراجع�ن ترشيح ينب��

أق��ى حد ممكن من مجموعة واسعة من السياقات املؤسسية لضمان استفادة ال��امج من التالقح والتدقيق وملنع 

ويس�� املعهد إ�� ا�حصول ع�� ترشيحات من مجموعة متنوعة من املؤسسات، و�نب�� أن يتجنب ��  .العزلة األ�اديمية

 .حد �عدد ال��شيحات من نفس املؤسسةإطار اختصاص وا

 :ي�� ما للمر�ح ال�خ��ي امللف يثبت أن يجب خار��، مراجع ترشيح عند .2

 من ذلك وسيتب�ن .الصلة ذات الدراسة) مجاالت( مجال �� املستمرة النشطة واملشاركة املالئمة، وا�خ��ة الكفاءة •

 أع��؛ أو املساعد األستاذ مستوى  ع�� الصلة ذات األ�اديمية واملنشورات املؤهالت خالل

 خ��ة �� إدارة وضمان املعاي�� األ�اديمية وجودة توف�� التعليم العا�� ع�� مستوى املؤسسة أو مستوى ال�لية؛ •

 أو ا�خاصة ملؤسستھ الدوري االستعراض عملية �� �عادلھ ما أو مقّيم أو الفر�ق �� عضو أو كرئيس املشاركة خ��ة •

 غ��ه؛ مؤسسة

 ا�خاصة؛ مؤسستھ �� املاجست�� برامج �� الطالب إنجازات تقييم �� خ��ة •

 جائزة ال��نامج ذي الصلة الذي يتع�ن مراجعتھ؛ مستوى  املعرفة الالزمة •

 وتنفيذها؛ الصلة ذات الدراسية املنا�ج تصميم �� الراهنة بالتطورات الو�� •

 .واإلنجل��ية العر�ية اللغة �� والكفاءة ا�جيد، التواصل مهارات •

 فر�ق؛ من كجزء بفاعلية العمل ع�� القدرة •

 .عل��ا املتفق ال��ائية واملواعيد واإلجراءات بال��وتو�والت االل��ام ع�� القدرة •
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 :التالية ا�حاالت �� خار�� مراجع أي �عي�ن أو ترشيح يجوز  ال .3

برنامج الدراسة قيد لھ عالقة وثيقة مهنية أو �عاقدية أو �خصية مع عضو ��يئة التدريس أو طالب مشارك ��  من •

 املراجعة؛

 قيد الدراسة برنامج �� الطالب مستقبل �� من ي�ون، أو �عرف أنھ سي�ون، �� وضع يمكنھ من التأث�� �ش�ل كب�� •

 املراجعة؛

لديھ أ�شطة بحثية �عاونية موضوعية مع عضو هيئة تدريس �شارك �� تقديم  ا�ش�ل كب�� أو حاليً  امؤخرً  شارك من •

 .قيد املراجعة وإدارة ال��نامج

 .أخرى  نقاط أي أو أعاله ورد بما يتعلق فيما املصا�ح �� تضارب أي عن �علنوا أن املر�ح�ن املراجع�ن من ُيطلب .4

 وا�حاجة االنضباط، ومجال ال��نامج، متطلبات اعتباره �� يضع أن ال��نامج رئيسل عند ترشيح املراجع�ن ا�خارجي�ن، ينب�� .5

 .الوثيقة هذه �� ا�حددة التوج��ية واملبادئ الشروط و�قية املصا�ح، تضارب وتجنب االستقالل، إ��

 نائب إ�� املراجع�ن فر�ق أسماء و�رسل ،اختيارهم يقوم عميد ال�لية بانتقاء قائد فر�ق من املراجع�ن ا�خارجي�ن اللذين تم .6

وال��نامج الذي سيتم مراجعتھ، ونطاق يو�ح تفاصيل التعي�ن،  رسمًيا �عي�ن خطاَب  يصدر الذي األ�اديمية للشؤون الرئيس

 .العمل، وتفاصيل األ�عاب

 وصل كنقطة �عمل كما منھ، واالن��اء التقر�ر صياغة �� القيادة زمام وكذلك املراجع�ن، عمل تنسيق الفر�ق رئيس و�تو�� .7

 .املعهد مع

املراجع�ن، والتنقل، وز�ارات املوقع،  جميع النفقات املرتبطة باملراجعة ا�خارجية بما �� ذلك أ�عاب الدوحة معهد و�تحمل .8

 .وأي ت�اليف أخرى 

 .و�قوم نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية بدفع األ�عاب املتفق عل��ا لدى إنجاز واستالم تقر�ر املراجعة ا�خار�� .9

 ذلك �� بما األ�اديمية، للشؤون الرئيس نائب لهم يرسلھ الذي التعي�ن خطاب ع�� و�وقعوا يوافقوا أن املراجع�ن ع�� يجب .10

 .باملراجعة يتعلق عمل بأي البدء قبل "املصا�ح تضارب عدم" بند

 للتقييم التوج��ية املبادئ -ه

إن الغرض من التقييم هو تحديد جودة ال��نامج، وكذلك التحديات ونقاط الضعف، وإصدار التوصيات إلدخال تحسينات 

 :التالية األهداف يخدم التقييم فإن ا،وعموًم  .الضعف ونقاط التحديات تلك للتقليل من

 أعاله؛ ا�حددة املعاي�� من معيار �ل ضوء ع�� ال��نامج تقييم •

 الذاتية؛ الدراسة �� معروض هو كما وتحليلھ ال��نامج من التحقق •

 .لل��نامج والتوصيات بالنتائج تقر�ر تقديم •

 �غرض تجميعها تم ال�ي التالية التوج��ية املبادئ من بينة ع�� ي�ونوا أن إ�� فعال تقييم إلجراء ا�خارجيون  املراجعون  و�حتاج

 .زمنية مراحل ثالث �� التيس��
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 الز�ارة قبل .1

 :ي�� بما ا�خارجيون  املراجعون  يقوم أن و�نب��

 .وتحليل دقيق�ن للدراسة الذاتية وأي مواد مؤسسية و�رنامجية ذات صلة بفحٍص  القيام •

 .املوقع ز�ارة أثناء االستكشاف من بمز�د املتعلقة املسائل �شأن قرار اتخاذ •

 قائمة وإعداد املوقع ز�ارة أثناء مراجع��ا ليتم توف��ها يجب إضافية معلومات أو موجودة غ�� لك��ا الزمة وثائق أي تحديد •

 .الز�ارة تار�خ من األقل ع�� أسبوع قبل املؤسسية الفاعلية مكتب مدير مع القائمة ومشاركة املواد ��ذه

 �� بما املص�حة، أ�حاب مختلف مع التفاعل نقاط املؤسسية الفاعلية مكتب ملدير والتوضيح مسبًقا، للز�ارة التخطيط •

 .وغ��همواإلدار�ون  والطالب التدريس هيئة أعضاء ذلك

 .الز�ارة أعمال وجدول  املوقع ز�ارة تار�خ ع�� املؤسسية الفاعلية مكتب مدير مع االتفاق •

 مسائل أو اهتمام نقاط أي لتوضيح ضرور�ة ت�ون  املص�حة أ�حاب مع واجتماعات مقابالت إلجراء ترتيبات أي طلب •

 .الذاتية بالدراسة خاصة

 :املوقع ز�ارة إجراء وعند الذاتية الدراسة �� النظر عند التالية التساؤالت اعتبارهم �� ُيبقوا أن ا�خارجي�ن املراجع�ن ع�� يجب

 و�املة؟ نز��ة ذاتية دراسة ال��نامج أجرى  هل •

 ا؟جيًد  اتنظيًم  منظمة بطر�قة املطلو�ة والبيانات املعلومات الذاتية الدراسة تتضمن هل •

 التقييم؟ معاي�� من معيار �ل الذاتية الدراسة تتناول  هل •

 ومجاملة؟ وصفية وليست ذا�ي نقد و��ا الكفاية فيھ بما تقييمية الذاتية الدراسة هل •

 االهتمام؟ من املز�د تتطلب ال�ي العمليات أو الوظائف أو ال��نامج أجزاء ما •

 ملعا�ج��ا؟ عمل خطة ع�� تحتوي  وهل لل��نامج، املتاحة والفرص والضعف القوة نقاط الذاتية الدراسة تحدد هل •

 الز�ارة خالل  .2

  يجب
ّ

 لتقدير اوفًق  استخدامھ يمكن )د(امل�حق �� توضي�� أعمال جدول  إدراج تم وقد .�امل�ن عمل ييوَم  عن عادة الز�ارة تقل أال

 .ا�خارجي�ن املراجع�ن

 :ي�� اعّم  مسؤول�ن ا�خارجيون  املراجعون  ي�ون  الز�ارة، وخالل

 .عل��ا والتأكيد الذاتية الدراسة �� املقدمة املعلومات �حة من التحقق •

 خالل اكتشافها تم ال�ي ا�جديدة القضايا وتحديد الذاتية الدراسة تحليل أثناء تحديدها تم ال�ي املسائل دراسة مواصلة •

 .الز�ارة

 .األمر لزم إذا إضافية ومعلومات وثائق مراجعة ثم ومن طلب •

 .واملوظف�ن والطالب التدريس هيئة أعضاء مثل املعني�ن املص�حة أ�حاب مع واملقابالت االجتماعات عقد •

 .أعاله) ب( البند �� ا�حددة للمعاي�� االمتثال تحديد •
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 .ال��نامج �� والضعف القوة ونقاط والقيود اإلنجازات تحديد •

 .املمارسات أفضل تبادل أو تحسينات إلدخال االق��احات تبادل •

 .املوقع ز�ارة نتائج لنقل األ�اديمية للشؤون الرئيس نائب مع الز�ارة ��اية �� اجتماع عقد •

 :الز�ارة خالل التالية املتطلبات استيفاء ضمان مسؤولية املع�ي، ال��نامج رئيس مع بالتنسيق املؤسسية، الفاعلية مكتب و�تو��

 طالب مقابلة �� ا�حق لهم أن ذلك �� بما وحقوقهم ا�خارجي�ن املراجع�ن اختصاص عن املص�حة أ�حاب جميع إبالغ •

 .يراجعو��ا ال�ي ال��امج

 واملستندات مناسًبا ذلك �ان إذا التدريس هيئة أعضاء اجتماعات ومحاضر الصلة ذات ا�حددة التقار�ر توافر من التأكد •

 .عل��ا االطالع �� املراجع�ن رغبة حالة �� وال�جالت

 .الز�ارة مدة خالل املقابالت إلجراء ال��نامج �� العامل�ن اإلدار��ن واملوظف�ن التدريس هيئة أعضاء إتاحة ع�� التأكيد •

 .ا�جام�� ا�حرم �� موجودين أن ت�ون الفصول الدراسية منعقدة وأن ي�ون الطالب •

•  
ّ

 .اإلجازات أو العطالت أو الراحة ف��ات خالل الز�ارات تتم أال

•  
ّ

 .ا�خارجي�ن املراجع�ن عمل �عوق  قد خاصة أ�شطة مع الز�ارة ت��امن أال

 .ا�خارجي�ن املراجع�ن تصرف تحت الالزمة املعلومات تكنولوجيا بمرافق مزودة اجتماعات غرفة وضع •

 .الز�ارة خالل ا�خارجي�ن للمراجع�ن والتق�ي اإلداري  الدعم تقديم •

 التقييم تقر�ر .3

 .املراجع�ن جميع و�وقعھ يكتبھ واحد خار�� تقييم تقر�ر منھ ينتج ا�عاونيً  اجهًد  ا�خار�� التقييم �عت��

ويشتمل خالل ز�ارة املوقع إلعداد مسودة لتقر�رهم واملوافقة عليھ �� ش�ل مخطط،  اإضافيً  ايوًم  و�بقى املراجعون ا�خارجيون 

 .للمعاي�� اوفًق  الرئيسة ذلك ع�� توصي��م

 ز�ارة ان��اء من أسبوع�ن قبل األ�اديمية للشؤون الرئيس نائب إ�� ال��ائي التقر�ر بتقديم املراجعون  يقوم أن يجب حال، أي وع��

 .املوقع

 أثناء ُجمعت ال�ي واألدلة الذاتية، الدراسة فحص نتائج سيما وال أعاله، املذ�ورة واالتفاقات القرارات التقر�ر �عكس أن و�نب��

 الدراسة من املق��حة التحس�ن عمل خطة كفاية ومدى للمعاي�� الذاتية الدراسة معا�جة ملدى التقيي�ي وا�حكم املوقع، ز�ارة

 .الذاتية

الناشئة عن التقر�ر وإبالغها، من ب�ن و�تم االطالع ع�� التقار�ر ع�� جميع املستو�ات املؤسسية املناسبة. و�تم ��جيل اإلجراءات 

 .االقتضاء حسبب أمور أخرى، إ�� رئيس ال��نامج وأعضاء هيئة التدريس

 اوتوخيً  .األمر لزم إذا أطول  ي�ون  أن و�مكن صفحة، (15) عشرة خمس إ�� صفحات (10) عشر من عادة التقر�ر طول  و�بلغ

 :للتوحيد، ُيق��ح االس��شاد �ش�ل التقر�ر التا��

 مقدمة :األول  القسم

 .التقييم وعملية املراجعة، بما �� ذلك األ�شطة ال�ي أجر�ت خالل الز�ارة لنطاق اموجزً  الفرع هذا و�قدم
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 املعاي�� تحليل :الثا�ي القسم

  القسم هذا يقدم
ً

  تحليال
ً

عدم املطابقة لكيفية إجراء ال��نامج للمعاي�� بما �� ذلك االستنتاجات املتعلقة بالتطابق مقابل  مفصال

 .الذاتية الدراسة نموذج من فر�� جزء �ل بذلك، القيام لدى التقر�ر، يتناول  أن و�نب�� .تجاهها

 لتحس�ن مهمة أ��ا يكفي وإنما باملعاي�� تتعلق ال قد وال�ي املراجعون  يث��ها إضافية قضايا أي حول  مناقشات يتضمن أن و�مكن

 .ال��نامج

 املمارسات وأفضل التوصيات :الثالث القسم

 ع�� التغلب كيفية حول  اق��احات ذلك �� بما وأهدافھ، ال��نامج رسالة سياق �� ال��نامج لتعز�ز توصيات القسم هذا يقدم

 .إل��ا اإلشارة تم ال�ي الضعف ونقاط التحديات

 مقارنة كيفية ع�� الضوء �سليط إ�� أفضل املمارسات املش��كة ذات الصلة بال��نامج وتحسينھ، إضافة اأيضً  يتضمن قد كما

 .والدو�� اإلقلي�ي املستو��ن ع�� مماثلة ب��امج ال��نامج

 ا�خالصة :الرا�ع القسم 

 مناقشة وكذلك ال��نامج �� والضعف القوة نقاط ع�� الضوء �سليط مع ،الرئيسة يختتم هذا القسم التقييم بت�خيص النتائج

 .محتملة تحسينات أي واق��اح ال��نامج قبل من املق��حة التحسينات وجدوى  كفاية مدى

 الزم�ي اإلطار -و

 الر�ي�� الدرا��ي الفصل – املراجعة قبل ما سنة

 )أشهر 4 :يونيو /حز�ران – مارس /آذار( التحض��ية املرحلة

 املراجعةمع رئيس ال��نامج وأعضاء هيئة التدريس �� ال��نامج قيد  املؤسسية الفاعلية مكتب ومدير املع�ي العميد يجتمع •

 .الزم�ي واإلطار الذاتية الدراسة وتوقعات ومحتو�ات املراجعة عملية ع�� إلطالعهم

 .واختيار و�عي�ن للمراجع�ن ا�خارجي�ن لل��نامج قيد املراجعة، واالن��اء م��ا ترشيٍح  عملية إجراء و�تم •

 ا�خر�في الدرا��ي الفصل – املراجعة سنة

 )أشهر 5 :ف��اير /شباط – أكتو�ر /األول  �شر�ن( الذاتية الدراسة مرحلة

 للدراسة مطلو�ة بيانات أي يتلقى ثم ومن الذاتية، الدراسة بإجراء )املفوضون  أو أعضاء هيئة التدريس(يقوم رئيس ال��نامج  •

 .طل��ا عند األخرى  واألقسام املؤسسية الفاعلية مكتب من الذاتية

 الفاعلية مكتب قبل من واملساعدة التدر�ب حيث من الدعم املعنيون  و�تلقى رئيس ال��نامج وأعضاء هيئة التدريس •

 مكتب و�تتبع رئيس ال��نامج التقدم ا�حرز �� الدراسة الذاتية وقد �س�� ل�حصول ع�� مز�د من املساعدة من املؤسسية

 .املؤسسية الفاعلية

 .عل��ا واملوافقة ملراجع��ا العميد إ�� تقديمها قبل الذاتية الدراسة مسودة ملراجعة ال��نامج أعضاء جميع يجتمع •

 الر�ي�� الدرا��ي الفصل – املراجعة سنة

 )أشهر 4 :يونيو /حز�ران – مارس /آذار( التقييم مرحلة •
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 .املعين�ن ا�خارجي�ن املراجع�ن إ�� لتقديمها األ�اديمية للشؤون الرئيس نائب إ�� الذاتية الدراسة ترسل •

 .الدوحة معهد الدراسة الذاتية لل��نامج قيد املراجعة قبل ز�ار��ميقوم املراجعون ا�خارجيون بفحص  •

 الدراسة يتلّق  من أسابيع أر�عة غضون  �� أخرى  مواد طلب أو توضيحات من لد��م ما إبداءب ويسمح للمراجع�ن ا�خارجي�ن •

 .اعمليً  ممكن وقت أقرب �� وجدت، إن طلبا��م، بإجابة املؤسسية الفاعلية مكتب و�قوم .الذاتية

 .الدوحة معهد بز�ارة ا�خارجيون  املراجعون  يقوم •

 .األ�اديمية للشؤون الرئيس نائب إ�� ا�خار�� التقييم تقر�ر ا�خارجيون  املراجعون  يرسل •

 ملناقشة االجتماع ال��نامج ورئيس املؤسسية الفاعلية مكتب ا�جودة وضمان املؤسسية الفاعلية �جنة وممثل للعميد يمكن •

 .ال��نامج مراجعة من املستمدة العمل خطة تنفيذ

 الفاعلية مكتب من مطلوب بدعم التنفيذ عملية بمراقبة العميد و�قوم املعتمدة، العمل خطة بتنفيذ ال��نامج رئيس يقوم •

 .املؤسسية

 

 :الدوحة معهد وفيما ي�� �عي�ن للمراجعة الدور�ة ل��امج

 ال��نامج مراجعة ول جد 2 ا�جدول 

 

 2021-2020 2020-2019 2019-2018 ال��نامج ال�لية

�لية
 

العلوم
 

االجتماعية
 

سانية
واإل�

 

       املقارن  األدب

     التار�خ

     العر�ي وامل�جم اللغو�ات

     الثقافية والدراسات اإلعالم

     الفلسفة

     الدولية والعالقات السياسة

     واألن��و�ولوجيا االجتماع علم

�لية
 

رة اإلدا
 

العامة
 

 

 

 

     التنمية اقتصاديات

 العامة والسياسات العامة اإلدارة
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 األخرى  التقييم أدوات :ارا�عً 

استطالعات أخرى، واملبينة أدناه، ع�� مستوى ال��نامج،  إجراءب املؤسسية الفاعلية مكتب يقوم الطالب، مقرر  إ�� إضافة

ا الحتياجات املعهد، مثل وقد يتم تطو�ر املز�د من االستطالعات وفًق . واملستوى املؤس��ي ملعهد الدوحة ومستوى اإلدارة اإلدار�ة،

والغرض من �ل تلك االستطالعات هو قياس . تلك ا�خاصة بتخرج الطالب من املعهد، وأخرى خاصة برضا املوظف�ن و�ا�خر�ج�ن

ستخدم ن .وفاعلي��ا الدوحة معهد جوانب مختلف نوعية
ُ
 تائج هذه االستطالعات �� تنفيذ التحسينات الرامية إ�� ز�ادة نوعيةو�

 معهد وحدات مع بالتنسيق االستطالعات وإدارة بوضع املؤسسية الفاعلية مكتب و�قوم .وفاعلي��ا الدوحة معهد جوانب مختلف

 .املعنية الدوحة

 بالطالب خاصة استطالعات

 ال��نامج تقييم •

 الذي املقرر  مستوى  وليس عام، �ش�ل يختارونھ الذي ال��نامج ع�� الدوحة معهد طالب مالحظات جمع إ�� االستطالع هذا �س��

و�تضمن االستطالع أسئلة تتعلق ع�� سبيل املثال ال ا�حصر بأداء ال��نامج �ش�ل عام،  .للطالب الدرا��ي املقرر  تقييم محور  هو

�انت أهداف ال��نامج قد تحققت، وما اكتسبھ الطالب من ال��نامج من مما �سمح للطالب بالتعليق ع�� مقررات ال��نامج، وما إذا 

و�تم إجراء هذا االستطالع . معارف ومهارات، وتأث�� ال��نامج �� إعداد الطالب ملس��تھ الوظيفية، وتحسينات مق��حة ع�� ال��نامج

 ).عام�ن ملدة برنامًجا �ان إذا مجال��نا من الثانية السنة ��اية ��( الدوحة معهد �� برامجهم قبل إتمام الطالب

 الطالب رضا استطالع •

 الشؤون حيث من الدوحة معهد عن العام رضاهم حول  مالحظا��م جمع إ�� ��دف استطالع إكمال الدوحة معهد طالب ع�� ي�ون 

 األ�اديمية، املشورة بتقديم تتعلق أسئلة االستطالع يتضمن ا�حصر، ال املثال سبيل فع�� .ا�جام�� وا�حرم وا�خدمات األ�اديمية

 ).ذلك ينطبق حيثما( واملهنية ال�حية، واملراكز املكتبة، تقدمها ال�ي ا�خدمات مثل الطالبية ا�خدمات وجودة واملرافق،

 التخرج م�ح •

يتعلق فيما (�س�� هذا النوع من الدراسات إ�� جمع بيانات من الطالب عن آرا��م كطالب �� معهد الدوحة وخططهم املستقبلية 

ومن أهداف هذا امل�ح استخدام املالحظات . قبل التخرج هذا االستطالع الطالب يكمل وعادة ما). بالوظيفة أو باملز�د من الدراسة

ويشمل االستطالع أسئلة تتعلق ع�� سبيل املثال ال ا�حصر بنتائج . لتقييم وتحس�ن جودة التعليم العا�� �� معهد الدراسات العليا

 ع�� طالب ال��نامج، وأعضاء هيئة التدريس، واملرافق، وا�خطط املستقبلية، والرضا العام أنجزها والتحسينات ال�يال��نامج، 

 .املعهد مستوى 

 ا�خر�ج�ن استطالع •

 ويس�� .التخرج �عد املهنية واملسارات اإلنجازات متا�عة ��دف دوري، �ش�ل املعهد خر��� ع�� االستطالع هذا إجراء يتم

 الدراسات، من بمز�د قيامهم وعن) عملهم وأماكن مناص��م( ا�حا�� عملهم حول  املعهد خر��� ع�� أسئلة طرح إ�� االستطالع

 .العمل لسوق  إعدادهم �� الدوحة معهد برنامج ودور  املعهد، مع املستمرة واملشاركة املستقبلية، وخططهم
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 اآلخر�ن املص�حة أل�حاب م�ح

 العمل أر�اب م�ح •

 تم وكيف وظائفهم، �� املعهد خر��� أداء تحديد ��دف االستطالع هذا بإكمال الدوحة معهد خر��� من العمل أر�اب يقوم

 حاجة �� املعهد، واملهارات ذات الصلة ال�ي ال تزال �� برنامجهم خالل من )واملهارات املعرفة حيث من( لوظائفهم اجيًد  إعدادهم

من أ�حاب ) خارج املعهد(ألنھ �س�� إ�� ا�حصول ع�� �عليقات خارجية  امهًم  االستطالع هذا ويعت�� .ال��نامج قبل من تطو�ر إ��

العمل عن خر��� املعهد الذين يمكن أن �ساعد ردودهم �ش�ل كب�� �� تحديد مدى نجاح برامج املعهد، والتحسينات ا�حتملة 

ستطالع ع�� خر��� معهد الدوحة الذين تا�عوا دراسات ال ينطبق هذا اال : مالحظة(ال�ي يمكن إجراؤها ع�� ال��امج �� املستقبل 

 .)أ�اديمية أخرى 

 واملوظف�ن التدريس هيئة ألعضاء مسوح

 املوظف�ن ورضا التدريس هيئة أعضاء رضا م�ح •

 مثل قضايا حول  نظرهم وجهات وجمع املعهد، �� واملوظف�ن التدريس هيئة أعضاء رضا مستوى  تحديد هو امل�ح هذا من الهدف

 التدريس هيئة ألعضاء وال��قية التعي�ن وعمليات ،)التدريس هيئة ألعضاء التدريس( العمل و�يئة والوظيفي، امل�ي التطو�ر

 .ال��نامج رئيس أو املشرف لدى اإلدارة ومستوى  القيادية والصفات واملرافق

 

 السنوي  التقييم نموذج ):أ( امل�حق

  :الوحدة اسم

  :الوحدة رئيس اسم

  :الدراسيةالسنة 

 

 املهام

 )بك ا�خاصة الوحدة مهمة بيان اذكر(

 

 األ�شطة أو املهام ذكر ير��] تقديم خالل من [الرئيس الهدف ذكر ير��] �� [الوحدة اسم ذكر ير��ـ [ب ا�خاصة املهام تتمثل

 )إضافية توضيحية بيانات إدراج( املص�حة أ�حاب] إ�� [األساسية

 

 األهداف
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  ت�ون  وال�ي بك، ا�خاصة الوحدة أهداف اذكر
ً
 أهداف 5 إ�� 3 ب�ن ما عادة

 1الهدف

 2الهدف

... 

 

 

 ذلك تكرار ضرورة مع أدناه ا�جداول  باستخدام قم أعاله، الواردة بك ا�خاصة الوحدة أهداف من هدف ب�ل يتعلق فيما

 .أهدافك �افة الستكمال

 والتحليالت النتائج أما األ�ادي�ي، العام بداية �� ومعاي��ه النجاح من املقرر تحديد األهداف وأساليب التقييم ومستو�ات

 .فمن املقرر تقديمها �� ��اية العام ،املوارد وتأث�� والتحسينات

 () هنا الهدف اذكر :األول  الهدف

 األهداف التقييم أساليب ومستو�اتھ النجاح أهداف

   

 ا�خاصة والتحسينات االستنتاجات  العام التا�� �� تأث�� املوارد

 التالية بالسنة

  النتائج والتحليالت

   

 8األول  ا�جزء تقديم تار�خ 7بأكملھ التقر�ر تقديم تار�خ

                                                           
 سبتمبر (أیلول/ األكادیمي العام بدایة في تقدیمھا یتم السنوي التقییم تقریر من أجزاء هومعاییر النجاح التقییم ومستویات تعد األھداف وأسالیب 7
 ).أكتوبر تشرین األول/ –
 ).أغسطس آب/-یولیو (تموز/ األكادیمي العام یتم تقدیم النتائج والتحلیالت والتحسینات وتأثیر الموارد في نھایة  8
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 الوحدة رئيس توقيع الوحدة رئيس توقيع

  

 

 

 )وجدت إن( املباشر املدير عن الصادرة التعليقات

 

 :املباشر املدير توقيع 

 :التوقيع تار�خ 

 

 املؤسسية الفاعلية مكتب عن الصادرة التعليقات

 

 

 

 الفاعلية مكتب مدير توقيع 

 :املؤسسية

 :التوقيع تار�خ 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 للطالب املقدمة ملقرراتا بتقييم املتعلق االستطالع :ب امل�حق

. يتو�� 2016-2015املقدمة للطالب داخل معهد الدوحة لفصل ا�خر�ف  قرراتنود أن �شكركم الستكمال التقييم ا�خاص بامل

ال�ي قرر املؤسسية مسؤولية إجراء هذا االستطالع الستقبال املالحظات والتعليقات ا�خاصة بكم �شأن جودة امل الفاعلية مكتب

الفصل الدرا��ي أو خارجھ �ش�ل أفضل. �غرض تفهم احتياجات التعلم ا�خاصة بكم داخل  اتم االن��اء من تقديمها لكم وأيضً 

 �ش�ل للطالب �عليمية خ��ات ولتوف��املقررات  أداء ، وذلك لتحس�نضرورً�ا أمًرا و�عليقا��م الطالب كما يتم اعتبار مالحظات

ك لذا .أفضل
ّ
ا ت�ون  أن ع�� نحث

ً
 .إجاباتك �� اءً و�نّ  صادق

 .السر�ة غاية �� إجابات �� املقدمة اإلجابات أن إعالمكم منھ، كما نوددقائق لالن��اء  10-5 نحو سوف �ستغرق استطالع الرأي

. ير�� مالحظة أننا لن نتمكن من قرر من الوصول إ�� النتائج مجهولة املصدر لهذا االستطالع أو امل قرر بامل ا�حاضر سيتمكن

 .مراجعة إجاباتك أو إجراء أي �غي��ات عقب إرسال هذا االستطالع

  الذي قمت بالت�جيل فيھ �� الوقت ا�حا��؟ ما هو ال��نامج .1

 والسياسة العامة اإلدارة •

 االقتصادية التنمية •

 الفلسفة •

 التار�خ •

 واألن��و�ولوجيا االجتماع علم •

 الدولية والعالقات السياسات •

 العر�ية وامل�جمية اللسانيات •

 )غر�ي - عر�ي( املقارن  األدب •

 الثقافية والدراسات اإلعالم •

 اختياري؟ أم أسا��ي ا املقرر هذ هل .2

 أساسية •

 اختيار�ة •

 الدوحة؟ معهد منحة من �ستفيد هل .3

 �املة دراسية منحة �عم، •

 جزئية منحة �عم، •

 ال •

 قرر امل من�ج: 1ا�جزء

 قرر امل من�ج يو�ح: "�شدة أرفض" 1و "�شدة أوافق" �ع�ي 5 االختيار( التالية العبارات ع�� موافقتك مستوى  تقييم ير�� .4

 :بوضوح التالية العناصر) ا�خطط(
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1 

 )�شدة أعارض(

2 

 )معارض(

3 

 )محايد(

4 

 )أوافق(

5 

 )�شدة أوافق(

 

 التعلم نتائج     

 قرر امل �� املقررة

  *التقييم عناصر     

خطة املنا�ج      

 األسبوعية (بما ��

 القراءات ذلك

 املطلو�ة

 ).واملق��حة

 .ذلك إ�� وما واالختبارات البحثية واألوراق الوثائق مثل ا�حاضرون يقدمها متدرجة مهام �� التقييم عناصر *

 :)اختياري ( بالتفصيل إجاباتك شرح ير��

  

 التقييم عناصر :2 ا�جزء

 )"�شدة أعارض" 1و "�شدة أوافق" �ع�ي 5 االختيار: (التالية العبارات ع�� موافقتك مستوى  تقييم ير�� .5
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1 

 )�شدة أعارض(

2 

 )معارض(

3 

 )محايد(

4 

 )أوافق(

5 

 )�شدة أوافق(

 

التقدير      

املستخدم ل�ل 

عنصر تقييم 

(مثل االختبار، 

والورق، وما إ�� 

  ذلك) �ان
ً

 .عادال

عدد عناصر      

  التقييم �ان
ً

 عادال

 توزيع عملية     

 تقييم عناصر

 خالل الطالب

 الدرا��ي الفصل

 عادلة �انت

 ساعدت�ي     

 املعينة القراءات

 املفاهيم فهم ع��

  مقرر لل األساسية

 عناصر ساهمت     

 �� قرر امل تقييم

 نتائج تحقيق

 .مقرر لل التعلم

 

 )اختياري : (بالتفصيل إجاباتك شرح ير��

  

 تقديم ا�حتوى ومشاركة الطالب وا�حاضر: 3 ا�جزء

 )"�شدة أعارض" 1و "�شدة أوافق" �ع�ي 5 االختيار( التالية العبارات ع�� موافقتك مستوى  تقييم ير�� .6

 



32 
 

1 

 )�شدة أعارض(

2 

 )معارض(

3 

 )محايد(

4 

 )أوافق(

5 

 )�شدة أوافق(

 

 محاضر قام     

 �شرح قرر امل

 قرر امل محتوى 

 ذكر مع بوضوح

وموضوعات  أمثلة

ذات الصلة  قرر امل

 .ببعضها البعض

 

 مواد تقديم جرى      

 �سرعة قرر امل

 .مناسبة

 املعلم استجاب     

 مناسب �ش�ل

 الطالب لشواغل

 .أسئل��م أو

 ا�حاضر قام     

 الطالب بت�جيع

 �� املشاركة ع��

 .الفصل

 السهل من �ان     

 ا�حاضر مقابلة

) لوجھ اوجهً (

 ساعات خالل

 .العمل

 

 ):اختياري ( بالتفصيل إجاباتك شرح ير��
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 ا�حاضر �عليقات :4ا�جزء 

 

 ):"�شدة أعارض" 1و "�شدة أوافق" �ع�ي 5 االختيار( التالية العبارات ع�� موافقتك مستوى  تقييم ير�� .7

1 

 )�شدة أعارض(

2 

 )معارض(

3 

 )محايد(

4 

 )أوافق(

5 

 )�شدة أوافق(

 

 التعليقات �انت     

 �شأن املقدمة

 التقييم عناصر

 .مفيدة

 إعادة تمت     

 التقييم عناصر

 املوعد �� إ��ّ 

 .ا�حدد

 ا�حاضر قام     

 العمل بتقدير

 بطر�قة املقدم

 .عادلة

 عناصر نوع �ان     

 املطلو�ة التقييم

 .مقرر لل مناسًبا

 

 ):اختياري ( بالتفصيل إجاباتك شرح ير��

  

 التعلم بيئة: 5 ا�جزء

 معهد مكتبة منمقررك  �� م��ا لالستفادة )القراءة مواد مثل( املكتبة موارد إ�� الوصول  إم�انية �� صعو�ات واجهت هل .8

 الدوحة؟

  �عم  □

  ال  □
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 منطبق غ��  □

 :التفاصيل ذكر ير�� "�عم": بـ إجابتك �انت حال ��

  

 بك؟ ا�خاص  قرر امل �حتوى  ومناسبة �افية الدوحة معهد مكتبة �� فرةااملتو  املكتبة موارد �انت هل .9

  �عم  □

  ال  □

 منطبق غ��  □

 

 :التفاصيل ذكر ير�� "ال": بـ إجابتك �انت حال ��

  

 املقدم؟ قرر امل محتوى  لدعم �افية الدرا��ي الفصل �� فرةااملتو  املعلومات تكنولوجيا وخدمات موارد �انت هل .10

  �عم  □

  ال  □

 منطبق غ��  □

 :التفاصيل ذكر ير�� "ال" بـ إجابتك �انت حال ��

  

 

 إليك؟ وا�حة بالنسبة قرر هل �انت اللغة ال�ي قام ا�حاضر باستخدامها عند تقديم امل .11

  �عم  □

  ال  □

 :التفاصيل ذكر ير�� "ال: "بـ إجابتك �انت حال ��
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 ؟قرر امل من االستفادة ��ع  وخارجھ الفصل داخل الدوحة معهد بيئة ساعدت هل .12

  �عم  □

  ال  □

 :التفاصيل ذكر ير�� "ال" :بـ إجابتك �انت حال ��

13.   

 للطالب الذا�ي التقييم :6 ا�جزء

 ):"�شدة أعارض"1 و "�شدة أوافق"  �ع�ي 5 االختيار( التالية العبارات ع�� موافقتك مستوى  تقييم ير�� .13

1 

 )�شدة أعارض(

2 

 )معارض(

3 

 )محايد(

4 

 )أوافق(

5 

 )�شدة أوافق(

 

 قرر امل مواد عملت     

 ز�ادة ع��

 .قرر بامل اهتمامي

 قرر عملت مواد امل     

ع�� ز�ادة اهتمامي 

 ا�خاصة بال��امج

 .�ي

 �� بجد عملت لقد     

 .قرر املا هذ

 �علمت لقد     

 الكث�� واستفدت

 .هذا املقرر  من
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 ):اختياري ( بالتفصيل إجاباتك شرح ير��

  

 مقرر لل الشامل التقييم .7 ا�جزء

1 

 )�شدة أعارض(

2 

 )معارض(

3 

 )محايد(

4 

 )أوافق(

5 

 )�شدة أوافق(

 

 لقد عام، �ش�ل     

عن  اراضيً  كنت

   .قرر امل

 لقد عام، �ش�ل     

عن  اراضيً  كنت

أداء املعلم �� 

  .قرر تدريس امل

 

 .مقرر لل تق��حها قد تحسينات أي وذكر تحديد ير��  . 15

 

 

 بك؟ ا�خاصة التعلم تجر�ة تحس�ن شأ��ا من ا�حاضر تخص �عليقات أي لديك هل .16

 

 

بك ترغب �� مشارك��ا؟ قد يرغب  ةا�خاص الدراسة �شأن تواجهها قد أخرى  تحديات أو مخاوف أو �عليقات أي لديك هل . 17

 .قرر الطالب �� تناول تلك املسائل املتعلقة بال��نامج أو معهد الدوحة بصفة عامة خارج امل
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 9 لل��نامج الذاتية الدراسة نموذج) ج( امل�حق

 
ً

 املقدمة :أوال

 املؤسسة عن عامة �حة .أ

 ورسالتھم�خص ألهداف "معهد الدوحة"  

 

 الذاتية الدراسة عن عامة �حة .ب

 

 وإنجازا��ا الذاتية الدراسة محاور  أهم ومعاينة بال��نامج املراجع�ن و�عر�ف الذاتية للدراسة موجز وصف يتع�ن تقديم

 .الذاتية الدراسة نتائج وت�خيص العملية إجراء كيفية ع�� الضوء �سليط إ�� إضافة

 

 العام واالستعراض ال��نامج �جل .ج

 

 ).وجد إن( دور�ة مراجعة آخر وتار�خ ومؤسساتھ البدء سنة متضمنة ال��نامج حول  املعلومات

 

 ا�خيارات .د

 .وتوضيحها )أمكن إن (ال��نامج �� املتضمنة ال��ك�� نقاط يتع�ن إدراج

  طرق تنفيذ ال��نامج .ه

 .ال��نامج هذا �� املستخدمة والتقديم التدريس طرق  شرح يجب

 العل�ي الكشف .و

 الطالب �علم ونتائج التعليمية واألهداف ال��نامج أهداف ف��ا فراتتو  ال�ي املواضع جميع �شأن املعلومات تقديم يجب

�� حال �شر  .ذلك إ�� وما الصلة ذات التوج��ية واملبادئ والسياسات الدراسة وخطط الدراسية واملنا�ج ال��نامج وهي�ل

 ."آل آر يو" الـ عناو�ن تقديم ف����هذه املعلومات ع�� اإلن��نت، 

  لم ال�ي واملسائل التحسينات ع�� ال��نامج والتغي��ات .ز
ّ

 .ف��ا �� املراجعة الدور�ة السابقة يبت

 .منذ آخر مراجعة دور�ة إدخالها تم ال�ي �� ال��نامج مع ال��ك�� ع�� التحسينات الرئيسة يتع�ن ت�خيص التغي��ات

 .ف��ا �� املراجعة الدور�ة األخ��ة يبّت  لم ال�ي واملسائل الضعف نقاط ت�خيص يجب

 .وجدت إن لإلجراءات، الفعلية التوار�خ ذلك �� بما ملعا�ج��ا املتخذة اإلجراءات وصف يتع�ن

 

                                                           
  )002R 8-8-15( "والتكنولوج�ا للهندسة االعتماد مجلس" من المكلفة التطب�ق�ة العلوم اعتماد لجنة اعتمدته النموذج 9
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 )األول  املعيار (األ�ادي�ي ال��نامج :اثانيً 

  بيان الرسالة .أ

 .ال��نامج رسالة و�يان "الدوحة معهد" رسالة بيان تقديم يجب

  ال��نامجأهداف  .ب

 و"معهد ال��نامج رسالة مع األهداف ا�ساق كيفية وصف جانب إ�� وجودها مواضع وذكر ال��نامج أهداف بيان يتع�ن

 ."الدوحة

 بال��نامج املس��دفة الفئات .ج

 .يجب ذكر الفئات املس��دفة بال��نامج ووصف كيفية تلبية أهداف ال��نامج احتياجات هذه الفئات

  ال��نامج عملية مراجعة أهداف .د

يجب وصف عملية االستعراض الدوري ألهداف ال��نامج، بما �� ذلك طر�قة مشاركة الفئات املس��دفة املتعددة بال��نامج �� 

 .هذه العملية

 الطالب �علم نتائج .ه

 .ومراجع��ا الطالب �علم نتائج لتحقيق املطبقة اإلجراءات وصف يتع�ن

 .النتائج هذه ��جيل أماكن و�يان الطالب �علم نتائج ذكر يجب

 .يتع�ن وصف كيفية ��يئة هذه النتائج ا�خر�ج�ن لتحقيق أهداف ال��نامج

 

 لل��نامج الدرا��ي املن�ج .و

 .يتع�ن إدراج خطة دراسة الطالب �� هذا ال��نامج •

 .يجب وصف طر�قة ا�ساق املن�ج الدرا��ي مع أهداف ال��نامج •

 .للطالب التعليم نتائج تحقيق عملية بھ املرتبطة واملتطلبات ال��نامج دعم كيفية وصف يجب •

يتع�ن بيان كيفية تضم�ن عنصر متعدد التخصصات �� املن�ج الدرا��ي ل��نامجك وكيف �ساهم هذا �� تحقيق  •

 .نتائج التعليم للطالب

ج أو أطروحة للطالب، ف���� وصف كيفية استناد هذا املشروع أو إذا �ان برنامجك يحتوي ع�� مشروع تخرّ  •

 .األطروحة ع�� املعرفة واملهارات ال��اكمية املكتسبة �� املقررات الدراسية السابقة

 .مقرر  ل�ل الدرا��ي املن�ج إدراج يجب •

 أثناء للمراجعة ستخضع ال�ي )ذلك إ�� وما واألوراق االختبارات مثل الطالب أعمال من عينة( املواد وصف يجب •

 .الطالب �علم نتائج ال��نامج من�ج تحقيق ىمد إلثبات وذلك ا�خارجي�ن، املراجع�ن ز�ارة
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  التحسينات املستمرة .ز

إضافة إ�� تحقيقها. كما يجب  يتع�ن توثيق إجراءاتك املتعلقة بالتقييم والتقو�م الدائم�ن ملدى تحقيق نتائج �علم الطالب

 .التحس�ن املستمر لل��نامج �� وصف كيفية استخدام نتائج هذه العمليات للتأث��

 

 الطالب �علم نتائج تقييم .1

o  شمل  يجب بيان عمليات التقييم املستخدمة �جمع البيانات ال�ي �ستند إل��ا تقييم نتائج �علم الطالب ووصفها. قد�

ما ي��: أسئلة اختبارات محددة أو األسئلة املقالية أو  - ع�� سبيل املثال ال ا�حصر - أمثلة عمليات جمع البيانات

 .ملرتبطة واملناسبة لل��نامجغ��ها من العمليات ا

o هذه التقييم عمليات تنفيذ وت��ة. 

o  الطالب �علم نتائج من ل�ل املتوقع التحصيل مستوى. 

o الطالب �علم نتائج تحقيق مدى يو�ح وتحليل التقييم عملية لنتائج م�خصات. 

o وأرشف��ا النتائج توثيق لكيفية شرح. 

 10التحسينات بيان .2

نتائج عمليات التقييم من نتائج �علم الطالب وغ��ها من املعلومات املتاحة استفادة من�جية، يتع�ن وصف كيفية استفادة 

وذلك باعتبارها مدخالت ضمن عملية التحس�ن املستمر لل��نامج. كما يجب وصف نتائج التغي��ات (سواء �انت فعالة أم 

 .ف��ا إعادة تقييم النتائج اكتملت ال) �� تلك ا�حاالت ال�ي

 املؤهالت إلطار االمتثال .ح

 من الصادر "املاجست�� درجة م��ات بيان" لـ ال��نامج امتثال لضمان ) "هـ"امل�حق( ال��نامج توصيف مستند إدراج يتع�ن

 .، وذلك باعتبارهما توصيف مؤهالت درجة املاجست��"العا�� التعليم مؤهالت و"إطار "ا�جودة ضمان و�الة"

 

 
ً
 )الثا�ي املعيار( الطالب :اثالث

 .الواردة أدناه، يجب إرفاق اللوائح ا�خطية املعمول ��ا األقسام إ�� بالنسبة

 و��جيلهم وقبولهم الطالب التحاق وممارسات معاي�� -أ

يجب ت�خيص متطلبات وإجراءات التحاق الطالب ا�جدد وقبولهم �� ال��نامج ومعاي�� وممارسات الت�جيل ا�خاصة 

 .بال��نامج

 الطالب أداء تقييم -ب

                                                           
 أثناء ةللمراجع تخضع أن �غ�ة وذلك أعاله،) 1( الجزء في التحسینات لب�ان اإث�اتً  �اعت�ارها المستخدمة التقی�م مواد من نسخ إتاحة یجب 10

 .الز�ارة
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من خاللها تقييم أداء الطالب (التقييم) ورصد التحصيل الدرا��ي. يجب إدراج  يجري  ص العمليات ال�يييتع�ن ت�خ

 .املعلومات املتعلقة بكيفية تأكد ال��نامج من وفاء الطالب باملتطلبات وكيفية �عاملھ مع حاالت عدم الوفاء باملتطلبات

 

 م��ا ا�حول  األخرى  لل��امج الدراسية واملقررات املنقولون  الطالب -ج

 .يتع�ن ت�خيص املتطلبات والعمليات لقبول الطالب املنقول�ن والساعات الدراسية املعتمدة ا�حولة من ال��امج األخرى 

 امل�ي والتوجيھ األ�ادي�ي اإلرشاد -د

 

إدراج املعلومات �شأن كيفية تقديم يتع�ن ت�خيص العمليات �شأن اإلرشاد األ�ادي�ي والتوجيھ امل�ي املقدم إ�� الطالب. و�جب 

 .اإلرشاد للطالب بصورة دائمة واملسؤول عن تقديمھ

 التخرج متطلبات -ه

 .ذلك وتوثيق بال��نامج التخرج بمتطلبات ا�خر�ج وفاء لضمان واإلجراءات لل��نامج التخرج متطلبات ت�خيص يجب

 ا�جدد للطالب الدرجات و�يانات األطروحات -و

 ".األقران استعراض فر�ق" إ�� ا�جدد ا�خر�ج�ن لبعض الدرجات و�يان األطروحات تقديم يتع�ن

 
ً

عما سبق، يجب تقديم ��خ لعينات من بيانات الدرجات األ�اديمية للطالب ا�جامعي�ن املستخدمة التخاذ قرار  وفضال

 .املوافقة

  التعددية الطالبية -ز

التعددية ومناخ الشمولية، وذلك عن طر�ق االلتحاق  يتع�ن ت�خيص العمليات ال�ي �ش��ك من خاللها ال��نامج �� �عز�ز

 ."والقبول ودعم الطالب بما يتما��ى والئحة "معهد الدوحة

 )الثالث املعيار( التدريس هيئة أعضاء :ارا�عً 

  مؤهالت أعضاء هيئة التدريس -أ

  لل��نامج يتع�ن وصف مؤهالت أعضاء هيئة التدريس ومدى مالءم��ا لتشمل جميع مجاالت املنا�ج الدراسية
ً
إ��  إضافة

تلبية معاي�� ال��نامج القابلة للتطبيق. يجب أن يتضمن هذا التوصيف هي�ل هيئة التدريس وعدد األعضاء ومؤهال��م 

 .و�تع�ن كذلك تقديم الس��ة الذاتية ال�املة ألعضاء هيئة التدريس �� مالحق الدراسة الذاتية .وخ��ا��م

 التدريس هيئة ألعضاء العمل أعباء -ب

يجب تقديم موجز عن أعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس وتوصيف هذه املعلومات من حيث توقعات عبء العمل أو 

 .متطلباتھ للعام الدرا��ي ا�حا��

 التدريس هيئة أعضاء عدد -ج



41 
 

يتع�ن مناقشة مدى كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس ووصف مدى مشاركة أعضاء هيئة التدريس �� التفاعالت مع 

 .وإرشادهم واإلشراف ع�� ال��نامج وجودة هذه املشاركةالطالب 

  التطو�ر امل�ي -د

 .األ�شطة هذه "الدوحة معهد" دعم وطر�قة التدريس هيئة ألعضاء امل�ي التطو�ر أل�شطة وصف تقديم يتع�ن

 ومسؤوليا��م التدريس هيئة أعضاء صالحيات -ه

 

فيما يتعلق بوضع املقرر الدرا��ي و�عديلھ وتقييمھ ودورهم أعضاء هيئة التدريس، وذلك  بھ يقوم يجب وصف الدور الذي

�� تحديد أهداف ال��نامج ونتائج �علم الطالب ومراجع��ا إ�� جانب دورهم �� تحقيق نتائج �علم الطالب. و�تع�ن كذلك 

 األ�اديمية، ونللشؤ  الرئيس نائب أو العميد - املثال سبيل ع�� - ا�جام�� ا�حرم داخل  اآلخر�ن وصف أدوار املسؤول�ن

 .ا�جاالت ��ذه يتعلق فيما وذلك

 )الرا�ع املعيار( األبحاث :اخامًس 

 ال��نامج مساهمات -أ

 

 .يتع�ن وصف مساهمات ال��نامج، وذلك فيما يتعلق بتطو�ر املعرفة والبحث واملمارسات ضمن تخصصات ال��نامج

 

 البحث مجاالت -ب

 .التدريسيجب تحديد التوقعات البحثية من أعضاء هيئة 

  يتع�ن تقديم األدلة ع�� جميع مجاالت البحث ال�ي �شارك ف��ا ال��نامج
ً
إ�� التأكيد ع�� ارتباطها بال��نامج  إضافة

 ."واس��اتيجية البحث لدى "معهد الدوحة

 ).االقتضاء عند( والطالب التدريس هيئة أعضاء يجر��ا ال�ي البحثية األ�شطة ع�� الضوء �سليط يجب

 املنح -ج

وصف املنح ا�خارجية م��ا أو الداخلية ال�ي حصل عل��ا ال��نامج وإدراج نتائج البحث (مثل: املقاالت املنشورة ��  يتع�ن

 .الدور�ات أو الفصول أو أوراق العمل املقدمة إ�� املؤتمرات)، وذلك ل�ل �شاط من أ�شطة البحث ذات الصلة بال��نامج

 

  أخرى  -د

  دعم األ�شطة البحثية

البحث واملنح الدراسية  �� معهد الدوحة" وتأث��ا��ا" بـ املؤسسية البحثية األ�شطة دعم �شأن العامة ئحةالال  دراسة يجب

 .املرتبطة ��ذا ال��نامج

 .يتع�ن وصف املوارد املادية واملالية والتكنولوجية واإلدار�ة املتاحة لدعم األ�شطة البحثية لل��نامج
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 التعاونية ال��تيبات

 .ال��نامج �� األدلة ع�� ال��تيبات التعاونية ومناقش��ا، وذلك فيما يتعلق بأ�شطة البحث املؤثرةيجب تقديم 

 

 )ا�خامس املعيار( التعليمية واملوارد املنشآت :اسادًس 

 

 الدراسية والقاعات امل�اتب .أ

 وأهداف الطالب �علم نتائج تحقيق دعم ع�� قدر��ا حيث من وذلك ال��نامج، مرافق من مرفق يجب تقديم موجز عن �ل

 .للتعليم مواتية بيئة وتوف�� ال��نامج

امل�اتب: (مثل: م�اتب اإلدار��ن وأعضاء هيئة التدريس وموظفي األعمال املكتبية ومساعدي التدريس) واملعدات ذات  •

 .ف��ا فراتتو  ما عادة الصلة ال�ي

 .ال��نامج مقررات تدريس أماكن �� عادة فراتتو  ال�ي الصلة ذات واملعدات الدراسية القاعات •

 املكتبية ا�خدمات .ب

مها، بما �� ذلك مدى مالءمة مجموعة الكتب باملكتبة ملتطلبات ال��نامج يوتقي ال��نامج خدمة ع�� املكتبة قدرة بيان يجب

 �ا�اتوأعضاء هيئة التدريس وكذلك مدى مالءمة اإلجراءات ال�ي يطلب ��ا أعضاء هيئة التدريس أو الطالب الكتب أو االش�

 
ً
إ�� أنظمة املكتبة لتحديد املوقع وا�حصول ع�� املعلومات اإللك��ونية وخدمات املكتبة األخرى ذات صلة بمتطلبات  إضافة

 .ال��نامج

 

 املعلومات تكنولوجيا خدمات .ج

 ودعم ال��نامج بخدمة يتعلق فيما وذلك وتقييمها، املعلومات تكنولوجيا وخدمات املعلومات نظم كفاية مدى بيان يجب

 .الطالب �علم نتائج تحقيق

 )السادس املعيار( املؤس��ي الدعم :اسا�عً 

 وا�حوكمة اإلدارة .أ

يتع�ن وصف إدارة ال��نامج وحوكمتھ ودراسة مدى مالءم��ا لضمان جودة ال��نامج واستمرار�تھ وكيفية مشاركة اإلدارة �� 

 .ال��نامج �� القرارات املؤثرة

 

 املا�� والدعم ال��نامج م��انية .ب

يتع�ن وصف العملية املتبعة لوضع م��انية ال��نامج وتقديم األدلة إلثبات استمرار�ة الدعم املؤس��ي لل��نامج. يجب  •

 .األموال املتكررة وغ�� املتكررة توضيح مصادر الدعم املا��، متضمنة
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التدريس وورش  طالب الصف ومساعدي إ�� بالنسبة يجب وصف طر�قة تقديم املؤسسة الدعم للتعليم، وذلك •

 .إ�� ذلك العمل التعليمية وما

 وصيان��ا ال��نامج �� املستخدمة واملعدات واملرافق التحتية الب�ى ع�� ل�حصول  املوارد توف�� كيفية وصف يجب •

 .أعاله املب�ن غ�� بالقدر وذلك وتحدي��ا،

 تحقيق ع�� ال��نامج �� الطالب بقدرة يتعلق فيما وذلك القسم، هذا �� املو�حة املوارد كفاية مدى تقييم يتع�ن •

 .الطالب �علم نتائج

 

 املوظفون  .ج

 مناقشة و�جب .لل��نامج املقدمة املؤسسية وا�خدمات )واإلداري  التعلي�ي املستوى  ع��( املوظف�ن كفاية مدى وصف يتع�ن

 .وتدر���م املوظف�ن ع�� لإلبقاء املستخدمة األساليب

 

 عل��م واإلبقاء التدريس هيئة أعضاء توظيف .د

 .يجب وصف عملية توظيف األعضاء ا�جدد لهيئة التدريس •

 .ا�حالي�نيتع�ن وصف االس��اتيجيات املستخدمة لإلبقاء ع�� أعضاء هيئة التدريس املؤهل�ن  •

 

 التدريس هيئة ألعضاء امل�ي التطو�ر دعم .ه

 :مثل األ�شطة، هذه تخطيط كيفية جانب إ�� التدريس هيئة ألعضاء امل�ي للتطو�ر املقدم الدعم مالءمة مدى وصف يتع�ن

 .ودعمها ،وما إ�� ذلك ،والندوات العمل وورش السفر وفرص البحثية اإلجازات

 
ً
  نتائج الدراسة الذاتية :اثامن

 .ال��نامج يواجهها ال�ي والتحديات والفرص والضعف القوة نقاط وصف وم��ا وتحليلها، الذاتية الدراسة نتائج توضيح يجب

 الدراسية املنا�ج متضمنة ال��نامج ع�� التحسينات إدخال �غية وذلك الذاتية، الدراسة نتائج من االستفادة كيفية بيان يتع�ن

 .ال��نامج وفاعلية الطالب لتعلم العام واملستوى  تقديمها وطر�قة

 .يجب إدراج خطة العمل للسنوات التالية بحيث تو�ح كيفية تنفيذ هذه التحسينات
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  املوقع لز�ارة التوضي�� األعمال جدول  ):د( امل�حق

 ا�جام�� ا�حرم �� األول  اليوم :األول  اليوم

 .موجز وصف وتقديم ال��حيب �لمة "املؤسسية الفاعلية مكتب" مدير إلقاء اصباًح   8:30

 .املعني�ن مقابلة مدير ال��نامج وأعضاء هيئة التدريس اصباًح   9:00

 .العميدمقابلة  اصباًح   10:00

 .لقاءات فردية أو جماعية مع أعضاء هيئة التدريس اصباًح   10:30

 .مع أعضاء هيئة التدريس الغداء تناول  مساءً   12:30

 .قيام املراجع�ن بمراجعة املستندات باملوقع مساءً   2:00 

 .لقاءات مع الطالب وا�خر�ج�ن وأ�حاب املص�حة اآلخر�ن مساءً   4:30 

يجتمع املراجعون ا�خارجيون الستعراض املعلومات املشمولة بالفعل  مساءً   6:00

وت�خيص النتائج ال�ي توصلوا إل��ا ووضع األولو�ات �جمع مز�د من 

 .املعلومات

 ا�جام�� ا�حرم �� الثا�ي اليوم :الثا�ي اليوم

 .األخرى  اإلجراءات لتسهيل ال��نامج مدير مقابلة اصباًح  8:30

 املكتبة ز�ارة اصباًح   9:00 

 الطالب دعم وإدارات القاعات وم��ا ،"الدوحة معهد" بـ األخرى  املنشآت ز�ارة اصباًح   9:30

 .إ�خ

 من واألوراق والت�ليفات االختبارات ذلك �� بما الوثائق، مراجعة من االن��اء اصباًح   10:30

 .الذاتية الدراسة �� املقدمة الطالب عينة

 .التدريس هيئة أعضاء مع الغداء تناول  مساءً   12:30

 .التدريس هيئة أعضاء مع أخرى  مقابالت إجراء مساءً   2:00

 ال��نامج مدير مع ال��ائي اللقاء مساءً   3:30

 العميد مع ال��ائي اللقاء مساءً   4:00

 املوقع ز�ارة ان��اء مساءً   5:00

 التقر�ر مناقشة :الثالث اليوم

 الصيغة إعداد طر�قة وع�� عل��ا واالتفاق النتائج ملناقشة املراجعون  يجتمع اصباًح   8:00 

 .للتقر�ر ال��ائية
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 فيھ يقدم الذي األ�اديمية للشؤون الرئيس نائب مع ال��ائي االجتماع مساءً   4:00 

 .الرئيسة للنتائج اشفو�ً  اعرضً  ا�خارجيون  املراجعون 
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   وإرشادات ال��نامج مواصفات نموذج :هـ امل�حق

وأن أي تحديث لها يتم قبل بداية �ل  ،العميد مكتب إ�� إرسالها تم قد الوثيقة هذه من ومحدثة �املة ��خة أن من التأكد ير��

يمكن كما أنھ . �عمل هذه الوثيقة ع�� ��جيل مواصفات التصميم وا�حفاظ عل��ا، وهي�ل ومحتوى ال��امج �� ال�لية. فصل درا��ي

 .استخدامھ �� أ�شطة التقييم والتحس�ن لل��امج وخاصة �� املراجعات الدور�ة ا�خارجية واالعتماد

باململكة املتحدة ومطابقة  (QAA) ا�جودة ضمان و�الة برنامج تصميم مواصفات هو الوثيقة هذه عليھ �عتمد الذي املرجع �عت��

 "املاجست�� درجة م��ات بيان"و "الشمالية وأيرلندا وو�لز إن�ل��ا لعا�� ��ا التعليم مؤهالت إطار" لها، و�شمل تلك املواصفات

ولذلك و�� هذا الصدد، برجاء الرجوع . أن تتوافق ال��امج مع هذه املواصفات و�جب .12"ال��نامج مواصفات إعداد 11إرشادات"و

 3  القسم إ�� أما بالنسبة. لألقسام املذ�ورة أدناهتفاصيل إضافية  ف��ا إ�� هذه الوثائق، ف�ي �عت�� موارد مفيدة كما تتوافر

أسفل هذه الوثيقة ) أ(، ف���� الرجوع إ�� امل�حق "األهداف التعليمية ونتائج الطالب التعلمية، وأساليب التدريس والتقييم"

 .من معلومات مهمة فيھ لالطالع ع�� ما

 وجود حال و�� .ل�ل قسم من هذه الوثيقة[] لون األحمر ب�ن قوس�ن و�ر�� العلم بأن املالحظات اإلرشادية والتوج��ية مبينة بال

 .العميد بمكتب االتصال �� ال��دد عدم ير�� استفسارات، أّي 

  

                                                           
، 2008 أغسطس العالي، للتعل�م الجودة ضمان وكالة Qaa.ac.uk ." الشمال�ة وأیرلندا وو�لز إنجلترا في العالي التعل�م مؤهالت إطار" 11

  Qualifications-Education-Higher-http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Framework-: و�ب

pdf.08الماجستیر درجة :المیزات ب�ان" ؛". Qaa.ac.uk بو�، 2015 سبتمبر العالي، للتعل�م الجودة ضمان وكالة :
15.pdf-Characteristics-Degree-http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Masters 

: و�ب، 2006  العالي، للتعل�م الجودة ضمان وكالة Qaa.ac.uk ."المواصفات برنامج إلعداد التوجیه�ة الم�ادئ" 12
specifications.pdf-programme-preparing-for-http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Guidelines . 

 .علیها والحفاظ األكاد�م�ة المعاییر وضع :أ الجزء - العالي للتعل�م المتحدة المملكة في الجودة قانون  من A2.2 توقعات محلها اآلن

http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Framework-Higher-Education-Qualifications-08.pdf%D8%9B
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Framework-Higher-Education-Qualifications-08.pdf%D8%9B
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Masters-Degree-Characteristics-15.pdf
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Guidelines-for-preparing-programme-specifications.pdf
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 ال��نامج تفاصيل .1

  :اسم ال��نامج

  :اسم رئيس ال��نامج

  :مراجعة آخر تار�خ

 وأهدافھ  ال��نامج مهمة .2

 ]ير�� استكمال العناصر أدناه[

 :ال��نامج مهمة .أ

 ]تحقيقھ إ�� ال��نامج ��دف الذي) العامة األغراض( العام الغرض تحدد ال�ي املهمة[

 :ال��نامج أهداف .أ

 لل��نامج، األ�اديمية والوظائف األ�شطة وأولو�ات نطاق فراتو  و�� .ال��نامج رسالة تحقيق ع�� �ساعد عامة أهداف و��[

 ]الطالب �علم ونتائج ال��نامج أهداف تحديد أساس تضع كما

  الطالب( ال��نامج لها املوجھ الفئة .ب
ً

 هذه احتياجات ال��نامج أهداف تل�ي وكيف) وغ��هم ،واملهنيون ، وأر�اب العمل، مثال

 :الفئة

 ):تخصصاتھ( تخصصھ إ�� مساهمات ال��نامج فيما يتعلق بتطو�ر املعرفة والبحوث واملمارسة بالنسبة .ج

 :الدوحة ومعهد ال�لية برسالة وأهدافھ ال��نامج رسالة عالقة .د

 والتقييم التدريس وطرق  الطالب �علم ونتائج التعليمية األهداف .ذ

 جدول  باستخدام والتقييم التدريس وأساليب التعلمية، الطالب ونتائج التعليمية، أهداف ال��نامج جميع ذكر ير��[

 ].أدناه املواصفات

 نتيجة من أك�� هدف ل�ل ي�ون  قد( ال��نامج أهداف من مستمدة ومحددة وا�حة بيانات �عت�� نتائج الطالب التعلمية

 باملعرفة والفهم، واملهارات ال�ي مباشرة وترتبط التعليمية، �خ����م نتيجة اكتسبوه قد الطالب �ان ما تحدد و�� ).واحدة

الناجح، واملهارات ال�ي ينب�� أن ي�ون املتوقع أن �عرفھ و�فهمھ الطالب  و�النظر إ��. يكتس��ا الطالب �عد االن��اء من ال��نامج

 أساليب وأما التعلمية النتائج تحقيق من ستمكنھ ال�ي �� التدريس ع�� إثبا��ا عند االن��اء من برنامجھ فإن أساليب اقادرً 

 .ا�خاصة النتائج لهذه إنجازه إلثبات استخدامھ يتم ما ف�ي التقييم

 وصف من ذكره تم ما إ�� ب��نامجك ا�خاصة والتقييم التدريس وأساليب التعلمية الطالب نتائج تطو�ر عند الرجوع و�ر��

وذلك ل�حصول  ،التا�عة لو�الة ضمان ا�جودة" إرشادات إعداد مواصفات ال��نامج"وهو وصف تم االستعانة بھ من  أدناه

 :الطالب التعلميةع�� أمثلة عن طرق التدريس والتقييم املناسبة لألنواع ا�ختلفة التالية من نتائج 
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 هذه تدعم ما وعادة .الدراسية وا�حلقات ا�حاضرات املعرفة والفهم عن موضوع ما من خالل غالبا ما يتم تنمية" •

 عمل أو الت�ليف طر�ق عن وكذلك ا�جالت، ومقاالت املدرسية للكتب املوجهة الدراسة املباشرة التعليمية الطرق 

 - �ل يكن لم إن - معظم وتتطلب ا�خطية، االمتحانات خالل من والفهم املعرفة تلك تقييم يتم ما اوغالبً  .مشروع

 .والفهم املعرفة تلك مثل وجود إثبات ما من اقدرً  التقييم أساليب

الفكر�ة مثل التحليل والتوليف والتقييم وحل املشكالت وإثبا��ا من خالل عمليات �علم  املهارات ممارسة و�مكن •

 
ً
ت�ليفات أو مشاريع أو �شاط �علم جما�� مثل حلقة دراسية أو برنامج �علي�ي أو ورشة عمل أو �شمل  اأك�� �شاط

. و�مكن لتقييم املهارات الفكر�ة االستفادة من االمتحانات ا�خطية أو التمار�ن القائمة ع�� السائل. �شاط ميدا�ي

القيام بمجموعة من املهارات الفكر�ة وعادة ما �ستخدم مشاريع مستقلة أو أطروحات بحثية إلثبات القدرة ع�� 

 .املرتبطة باملعرفة والفهم واملهارات العملية املتخصصة

مثل التطبيق (إ�� تطو�ر من خالل فرص ملمارسة النشاط �� سياق التعلم املناسب  العملية املهارات وتحتاج •

 �شتمل أن يجب كما .التعلم لدعم اإلرشادية األدلة أو املصنفات استخدام او�مكن أيضً ). امليدا�ي أو �� م�ان العمل

 .ذلك ع�� العم�� اإلثبات ع�� عملية مهارة ممارسة �� الكفاءة تقييم

ال�ي يمكن نقلها �سهولة إ�� العمل وغ��ها من السياقات، مثل  الرئيسة /للتحو�ل القابلة املهارات تطو�ر و�مكن •

فع�� سبيل . الناشئة �ش�ل طبي�� ضمن املنا�ج الدراسيةاالتصال والعمل ا�جما�� وما إ�� ذلك من خالل الفرص 

املثال، يمكن تطو�ر مهارات االتصال الكتا�ي وتقييمها من خالل املقاالت أو األطروحات؛ مهارات االتصال الشف�ي 

و�مكن تطو�ر . من خالل العروض �� ا�حلقات الدراسية؛ أو مهارات العمل ا�جما�� من خالل مشاريع �عاونية

 التمثي�� والعمل العملية، ا�خ��ة ذلك �� بما الدراسية املنا�ج عن ا�خارجة األ�شطة خالل من ارات أيضً املها

 ".والثقافية االجتماعية واأل�شطة للطالب،
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  SLO Rubric  ا�جدول 

 الطالب نتائج نوع

 التعلمية

 (SLOs) التعلمية  الطالب نتائج

عند ان��ائھ من هذا ال��نامج 

 :ع�� قادًرا يكون الطالب

 التدريس طرق 

 ذلك تيس�� تم وقد ...

 التعليمية باأل�شطة

 خارج / داخل( التالية

 ):الصف

 التقييم طرق 

 التقييم أساليب من تت�ح ..

 :التالية

 

  املعرفة والفهم

   التعلمية الطالب نتائج: 1

   التعلمية الطالب نتائج: 2

    التعلمية الطالب نتائج: 3

    التعلمية الطالب نتائج: 4 الفكر�ة املهارات

    التعلمية الطالب نتائج: 5 العملية املهارات

    التعلمية الطالب نتائج: 6 رئيسة /للنقل قابلة مهارات

 

 ال��نامج هي�ل .4

 :أدناه الهي�ل يتبع وجميعها ساعة 30 إ�� ال��امج �جميع املعتمدة الساعات عدد يصل

 

 )معتمدة ساعات 6(األساسية اإللزامية  مقررات .أ

 

 

 

 )معتمدة ساعة 18(  ال��نامج متطلبات .ب

 

 :لل��نامج األساسية اإللزامية املقررات .أ

 جمل2 -1)( باختصار ووصفها املعتمدة، الساعات وعدد �عنوا��ا، مقرر  �ل إدراج ير��

 ):وجدت إن( عل��ا ال��ك�� يجب ال�ي املسارات .ب

 :ي�� ما ذكر ُير�� مقدم ترك�� مسار ل�ل

 ال��ك�� مسار عنوان •

 )جمل 2-1(ال��ك��  مسار وصف •

 قضایا في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة •
 قضایا في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة الثانیة •
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 قرر امل عنوان •

 )جمل 2-1( قرر امل وصف •

 املطلو�ة املعتمدة الساعات عدد •

 :خاصة مواضيع .ج

 قرر تضم�ن عنوان امل كما ُير�� .تقديمها سيتم ال�ي ا�حتملة ا�خاصة املوضوعات ذات ال�ورسات سرد برجاء

 .ا�خاص باملوضوع املطلو�ة والفئات املعتمدة الساعات عدد ذكر ر��يُ  كما .)جمل 2 -1(ووصفها 

   )ساعات معتمدة 6(أطروحة  .ج

 .ووسائل اإلشرافُير�� شرح أي متطلبات محددة لألطروحة بما �� ذلك طول ال�لمة واملن�جية 

 لل��نامج الدخول  ملتطلبات األد�ى ا�حد .5

 ال��نامج، لهذا )الدوحة معهد مستوى  ع�� املطلو�ة املتطلبات عن النظر بصرف( للدخول  محددة متطلبات أي إدراج ُير��]

 ذات ا�خ��ة �عض لد��م أو معينة خلفية من يأتوا أن الطالب من املتوقع �ان إذا املثال، سبيل ع�� ،اممكنً  ذلك �ان إذا

 ]الصلة

  وجهات العمل .6

 �سبل يتعلق فيما دراس��م أثناء املكتسبة ذلك، إ�� وما واملهارات، املعارف استخدام للطالب يمكن كيف توضيح ُير��[

 )]فقرة  2-1من  الوظيفي مستقبلهم

 واألهداف بالرسالة ال��نامج هي�ل عالقة .7

 ]وأهدافھ بـرسالتھ ال��نامج هي�ل ارتباط كيفية عن فقرت�ن أو فقرة �� عام وصف إدراج ُير��[

 )أ(امل�حق 

 ا�جودة شهادة إطار �� ا�حددة وا�خصائص املتطلبات مع متوافقة واإل�سانية االجتماعية العلوم �لية �� ال��امج ت�ون  أن يجب

 متسقة الوثيقة هذه من 3 القسم �� ب��نامجكم ا�خاصة التعلمية الطالب نتائج أن من التأكد ُير�� لذلك، .العا�� التعليم ملؤهالت

-20 ص() أعاله املذ�ور  اإلطار �� ترد وال�ي (أدناه املب�ن النحو ع�� 7 املستوى  �� املاجست�� لدرجة التأهيل مراجع مع ومتوافقة

 :واملهارات والفهم املعرفة عناصر ع�� وتقوم )23

" 
ُ
 :يتمتعون  الذين للطالب املاجست�� درجات منحت

موضوع تخصصا��م األ�اديمية  بفهم م���� للمعرفة، وو�� نقدي باملشا�ل ا�حالية ورؤى جديدة، ي�ون الكث�� م��ا •

 أو مجاالت دراس��م أو مجاالت ممارس��م املهنية أو مستمدة م��ا

 املتقدمة الدراسية املنح أو أبحا��م ع�� تنطبق ال�ي للتقنيات شامل بفهم •

 �� واالستفسار للبحث الرا�خة التقنيات استخدام لكيفية عم�� فهم جانب إ�� املعرفة، طبيقت �� باالبت�ار�ة •

 با�جال املعرفة وتفس�� إ�شاء

ن الطالب من •
ّ

 :بالفهم املفاهي�ي الذي يمك
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o االنضباط �� املتقدمة الدراسية واملنح نقدي �ش�ل ا�حالية البحوث تقييم 

o االقتضاء عند جديدة فرضيات واق��اح لها، نقد نقاط ووضع املن�جيات تقييم. 

 :ع�� عادة قادر�ن املؤهالت أ�حاب يكون 

 �املة، بيانات توافر عدم من بالرغم سليمة أح�ام وإصدار وإبدا��، م���� �ش�ل املعقدة القضايا مع التعامل •

 متخصص وغ�� متخصص جمهور  إ�� بوضوح استنتاجا��ا وإبالغ

 ع�� املهام وتنفيذ تخطيط �� مستقل �ش�ل والعمل وحلها، املشا�ل معا�جة �� واالبت�ار�ة الذا�ي بالتوجھ التمتع •

 م�ا�� أو م�ي مستوى 

 .عال مستوى  إ�� جديدة مهارات وتطو�ر وفهمهم، معارفهم �عز�ز مواصلة •

 :يتمتعوا أن ينب�� كما

 :تتطلب ال�ي الوظائف �ستلزمها وال�ي للنقل القابلة واملهارات بالصفات •

o ال�خصية واملسؤولية املبادرة روح ممارسة 

o املتوقعة وغ�� املعقدة ا�حاالت �� القرارات اتخاذ 

o امل�ي التطو�ر ملواصلة املطلو�ة املستقل التعلم ع�� القدرة". 
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 ببليوغرافيا

 الذاتية الدراسة لتقر�ر نموذج :ABET الدراسة الذاتية االستبيان ا�خاص باالعتماد األ�ادي�ي للهندسة والتكنولوجيا" .1

 .http://www.abet.org .املوقع .2016 �جنة االعتماد العل�ي التطبيقي، "2017-2016 املراجعة مقرر ا�خاصة ب

 .املوقع 2006 العا��، للتعليم ا�جودة ضمان و�الة .Qaa.ac.uk ."ال��نامج مواصفات إلعداد التوج��ية املبادئ" .2

specifications.pdf-programme-preparing-for-http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Guidelines. 

https://bit.ly/38ONbSI  

 ،2013 سبتم�� /أيلول ا�جامعة األمر�كية �� ب��وت،  .Aub.edu.lb " .األ�اديمية لل��امج الدور�ة للمراجعة إرشادات" .3

 :املوقع

https://www.aub.edu.lb/units/aau/PPR/Documents/Guidelines to Periodic Review Policy September 

2013.pdf          

 :املوقع ،2015 و�الة ضمان ا�جودة، سبتم�� .Qaa.ac.uk ".املاجست�� درجة م��ات بيان" .4

  http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Masters-Degree-Characteristics-15.pdf  

 :املوقع . NASPAA 2014األقران واعتمادهم،  بمراجعة ال�جنة املعنية .ناس�اور�ديتييشن ".دليل ز�ارة املوقع الرس�ي" .5

https://naspaaaccreditation.files.wordpress.com/2015/03/2014-site-visit-manual-final.pdf   

 :املوقع ،2013 وال�ليات، للمدارس إنجالند نيو جمعية  .Cihe.neasc.org ".الذاتية الدراسة دليل" .6

  https://cihe.neasc.org/downloads/PUBLICATIONS/self_study_guide_2013.pdf  

  :املوقع. 2014شبكة مدارس السياسة العامة والشؤون واإلدارة،  .ناس�اور�ديتييشن". �عليمات الدراسة الذاتية" .7

https://naspaaaccreditation.files.wordpress.com/2014/05/ssi-instructions-2014-update-final.pdf 

 :املوقع. 2011االعتماد األ�ادي�ي، وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي، �جنة  .Caa.ae ."واالعتماد ال��خيص معاي��" .8

https://www.caa.ae/caa/images/Standards2011.pdf 

 التعليم معهد للتعليم، األع�� ا�جلس .Sec.gov.qa ."معاي�� ال��خيص واعتماد مؤسسات التعليم العا�� �� دولة قطر" .9

  :املوقع ،2011 العا��،

http://www.sec.gov.qa/En/SECInstitutes/HigherEducationInstitute/Documents/licensingStandardsEn.pdf 

http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Guidelines-for-preparing-programme-specifications.pdf
https://bit.ly/38ONbSI
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Masters-Degree-Characteristics-15.pdf
https://naspaaaccreditation.files.wordpress.com/2015/03/2014-site-visit-manual-final.pdf
https://cihe.neasc.org/downloads/PUBLICATIONS/self_study_guide_2013.pdf
https://naspaaaccreditation.files.wordpress.com/2014/05/ssi-instructions-2014-update-final.pdf
https://www.caa.ae/caa/images/Standards2011.pdf
http://www.sec.gov.qa/En/SECInstitutes/HigherEducationInstitute/Documents/licensingStandardsEn.pdf
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. 2008و�الة ضمان ا�جودة، أغسطس . Qaa.ac.uk." إطار مؤهالت التعليم العا�� �� إنجل��ا وو�لز وأيرلندا الشمالية" .10

 : املوقع

http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Framework-Higher-Education-Qualifications-08.pdf  

 

 :املوقع. و�الة ضمان ا�جودة. Qaa.ac.uk." قانون ا�جودة �� اململكة املتحدة للتعليم العا��". 12

code-quality-quality/the-and-standards-http://www.qaa.ac.uk/assuring  

http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Framework-Higher-Education-Qualifications-08.pdf
http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code
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 للتعر�فات مسرد

 .هو عملية تحديد وجمع وتحليل البيانات من أجل التقدير والتحس�ن :التقييم

 وضع��ا ال�ي األهداف تحقق واإلدار�ة األ�اديمية الوحدات �انت إذا ما تحديد إ�� ��دف داخلية عملية هو :السنوي  التقييم

 و�ستخدم) التعر�ف انظر( السنوي  التقييم نموذج باستخدام اسنو�ً  اتقييًم  الوحدات وتجري  .مؤسس��ا رسالة لتحقيق لنفسها

 .للتحس�ن خطط لوضع التقييم نتائج

لعملية التقييم السنوي ال�ي �ستكملها  ةالرئيس العناصر يتضمن الذي السنوي  التقييم لتقر�ر نموذج :السنوي نموذج التقييم 

 .الوحدات اإلدار�ة واأل�اديمية عند إجراء أ�شطة التقييم السنو�ة

ت�ون التداب�� مباشرة أو و�مكن أن . �� أدوات تقيس مدى نجاح وحدة ما �� تحقيق أهدافها أو نتائجها املعلنة :أساليب التقييم

ومن أمثلة التداب�� املباشرة االختبارات املوحدة، . غ�� مباشرة و�مكن أن تصف األهداف والنتائج القص��ة األجل والطو�لة األجل

م مقررات ومن أمثلة التداب�� غ�� املباشرة تقيي. أو جمع البيانات عن عمليات معينة مثل عدد الز�ارات إ�� موقع ع�� شبكة اإلن��نت

 التداب�� وعادة ما �عزز التداب�� غ�� املباشرة من النتائج ال�ي يصل إل��ا املرء جراء تطبيقھ. الطالب أو استطالعات مستوى الرضا

 .نوعية أو كمية اأيضً  التقييم أساليب ت�ون  أن و�مكن .املوضوع �� التبصر من املز�د توفر أل��ا املباشرة

تقييم األهداف والنتائج، وتحليل النتائج، وإجراء التحسينات ع�� أساس  قرر االستخدام املستمر ملعملية  :املستمر التحس�ن

 .تلك النتائج

 .التقدير وضع خطط للتحس�ن من و�نتج. هو عملية تفس�� البيانات واألدلة ال�ي يتم جمعها من خالل عمليات التقييم :التقدير

املراجعة الدور�ة لل��امج األ�اديمية �� �شاط تقيي�ي يقوم ع�� دراسة ذاتية عاكسة  :املراجعة الدور�ة األ�اديمية ا�خارجية

والغرض من املراجعة . ال�ي أعدها ال��نامج الذي يتم تقييمھ ومراجعتھ من قبل مراجع�ن أقران خارجي�ن) انظر الدراسة الذاتية(

 .الدولية للتفوق األ�ادي�يالدور�ة هو التحقق من أن ال��نامج األ�ادي�ي يفي باملعاي�� 

 .أ�ادي�ي ل��نامج ا�خار�� التقييم �عد وتقديمھ بإعداده ا�خارجيون  األقران مراجعو يقوم تقر�ر هذا :تقر�ر التقييم ا�خار��

 قيد لل��نامج ا�خارجي�ن املراجع�ن موقع ز�ارة خالل جمعها تم ال�ي واألدلة لل��نامج، الذاتية الدراسة دراسة التقر�ر ويعكس

 اق��ح��ا ال�ي التحس�ن عمل خطة كفاية ومدى ملعاي��ه، لل��نامج الذاتية الدراسة معا�جة ملدى التقيي�ي وا�حكم املراجعة،

 .الذاتية الدراسة

مراجع خار�� هو خب�� أ�ادي�ي مستقل يجري تقييًما ل��نامج أ�ادي�ي قيد املراجعة ويعمل خارج املؤسسة  :مراجع نظ�� خار��

 .بال��نامج الذي ُيد�� إ�� مراجعتھا�خاصة 

 و�ضع مهم��ا، تحقيق ع�� ويساعد للوحدة، اإلدار�ة أو األ�اديمية والوظائف األ�شطة وأولو�ات نطاق يوفر بيان هو :الهدف

 .ونتائجها الوحدة أهداف لتحديد األساس

 رسالتھ يحقق املعهد أن ضمان إ�� ��دف ال�ي واأل�شطة لإلجراءات شامل نظام هو :إطار الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة

 .ا�جودة ضمان) األ�ادي�ي تقديمها جودة ويعزز  و�ضمن ()املؤسسية الفاعلية(
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وتثبت الفاعلية من خالل أ�شطة . �� العملية املن�جية لقياس وتقييم أداء املؤسسة فيما يتعلق بمهم��ا :الفاعلية املؤسسية

الوحدات األ�اديمية واإلدار�ة ع�� أساس سنوي ودوري، و�ستخدم نتائج هذه األ�شطة التقييمية التقييم ال�ي تجري ع�� مستوى 

 .�� توجيھ القرارات ال��نامجية واإلدار�ة، والتخطيط االس��اتي��، وطلبات امل��انية، وتخصيص املوارد

 لل��امج السنو�ة التقييمات ع�� �شرف املؤسسة مستوى  ع�� �جنة ��:(IEQAC) ا�جودة وضمان املؤسسية الفاعلية �جنة

 .العمل وخطط التقييم نتائج تقدير ذلك �� بما اإلدار�ة، لألقسام السنو�ة والتقييمات الدور�ة، ومراجعا��ا األ�اديمية

 .، إ�� تحقيقھإدارً�ا اأو قسًم  اأ�اديميً  ابرنامًج  أ�انت سواء الوحدة، ��دف الذي العام الغرض يحدد بيان هو :بيان املهمة

�ستخدم لقياس فاعلية ال��نامج نفسھ وليس قياس �علم الطالب الفع�� و�مكن أن �شمل معدالت  :التعلمية غ�� ال��نامج نتائج

 .القبول ومستوى رضا الطالب وأ�حاب العمل ومعدالت التخرج واالستبقاء

 الوحدة (أهداف) هدف من مستمد محدد، ومحتوى  وعملية للقياس قابلة أفعال مع ومحدد، وا�ح بيان هو :النتيجة/الهدف

 من نوعان هناك األ�ادي�ي، ال��نامج إ�� بالنسبة .)األهداف تلك( الهدف ذلك تحقيق �� نجاحها مدى ستحدد ال�ي

 ).نتائج ال��نامج غ�� التعلمية انظر( التعلمية غ�� والنتائج) نتائج الطالب التعلمية انظر( التعلمية الطالب نتائج النتائج، /األهداف

 .النتائج تلك األهداف التشغيلية واإلدار�ة ال�ي �ع��م الوحدة تحقيقها /اإلداري، تصف األهداف القسم إ�� و�النسبة

و�� خطة �ستخدمها برنامج أ�ادي�ي ما �� تحديد املقررات الدراسية ال�ي يجب ع�� الطالب أخذها �ل فصل  :خطة الدراسة

 .درا��ي طوال مدة ال��نامج

 .التعلمية الطالب نتائج ذلك �� بما ومحتو�اتھ األ�ادي�ي ال��نامج لهي�ل موجز وصف هو :مواصفات ال��نامجإرشادات 

 املماثلة املعاي�� مع ومتسقة ومحققة اجيًد  محددة للمؤسسة األ�اديمية املعاي�� أن لضمان �ستخدم نظام هو :ضمان ا�جودة

 .املص�حة أ�حاب توقعات و�ل�ي �اٍف  والبحث واملشاركة ا�جتمعيةا، وأن مستوى ا�جودة من التعلم ودوليً  امحليً 

 ُ�عد ثم ومن وأهدافها املعلنة مهمتھ ضوء �� لعملياتھ شامل فحص بإجراء أ�ادي�ي برنامج يقوم عندما هو :الدراسة الذاتية

 .والوظيفة األ�اديمية ل�جودة توج��ية ومبادئ مقاييس تضع معينة معاي�� خلفية ع�� ذاتية دراسة

 .إطار توجي�ي للتقييم الذا�ي لل��نامج وتحسينھ بمن�لة �� معاي�� ومبادئ توج��ية ل�جودة األ�اديمية والوظيفة، و�� :املعاي��

 .التعلمية لتجار��م نتيجة الطالب من املتوقعة واملهارات للمعرفة ومحدد وا�ح بيان �� (SLO): التعلمية الطالب نتائج

 الفاعلية أو النجاح مستوى  و�حدد .النتيجة /الغاية قياس من املتوقعة أو املرجوة النتيجة هو الهدف :النجاحالهدف ومستوى 

 .بالفعل تحققت قد الغاية أو النتيجة �انت إذا ما لتحديد الالزم

 .اإدار�ً  اأو قسًم  اأ�اديميً  ابرنامًج  ي�ون  أن إما :الوحدة
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 االختصارات

                              

   

ABET والتكنولوجيا للهندسة األ�ادي�ي االعتماد 

CAA العر�ية اإلمارات( األ�ادي�ي االعتماد هيئة 

 )املتحدة

DI العليا للدراسات الدوحة معهد 

IEQAC ا�جودة وضمان املؤسسية لفاعليةا �جنة 

NASPAA  واإلدارة والشؤون العامة السياسة �لياتشبكة 

NEASC وال�ليات للمدارس ا�غالند نيو جمعية 

OIE املؤسسية الفاعلية مكتب 

QAA املتحدة اململكة �� ا�جودة ضمان و�الة 

SEC قطر( للتعليم األع�� ا�جلس( 
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