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 السياسات األكاديمية 

 اعتماد برامج الشهادات الجديدة

 

 مقدمة

هها  وفي  املؤسسة  هذه ة في حياة  مهم مبادرة  هي  برنامج شهادة جديدة في أي معهد أكاديمي    تطويرعملية    إن   األكاديمي.    توج 

وأن    ، على برنامج شهادة جديدة يجب أن تكون مدروسة  املوافقة عملية    وعليه، يدرك معهد الدوحة للدراسات العليا أن  

من أجل ضمان أن يفي البرنامج الجديد بحاجات الطالب والكلية والبرنامج األكاديمي ورسالة معهد    واسعة  مشاوراتب  تترافق

برنامج   على للموافقةتهدف هذه السياسة إلى تحديد اإلجراءات املطلوبة و . ستراتيجيةال  هافالدوحة للدراسات العليا وأهد 

د.  أدناه  شرحها  سيتم  والتي   ،شهادة جديدة في معهد الدوحة للدراسات العليا املطلوبة من    ساهماتامل  الوثيقة   هذه  وتحد 

 ءات ما يلي:تتضمن اإلجراو الوحدات األكاديمية واإلدارية في مختلف املستويات. 

 

 جديدة. الشهادات  البرامج   مقترحات عملية القتراح بما في ذلك املبادئ التوجيهية لتطوير  •

 قترح. عملية املراجعة بما في ذلك املعايير لتقويم امل  •

 املوافقة على البرنامج.   تالبرنامج في حال تم   نفيذت •

 

ف معهد الدوحة للدراسات العليا "برنامج الشهادة الجديدة" على أنه برنامج شهادة جديدة على مستوى املاجستير.  يعر  

   أن    بمعنىيجب أن يكون البرنامج جديًدا  و 
 
باته ونتائجه التعليمية مختلفة جوهرًيا عن أي من البرامج املوجودة التي  متطل

 مها املعهد. يقد  

 

 بيان السياسة 

 

 :قتراح واملبادئ التوجيهيةعملية اال
 

تكون الخطوة األولى، بأن ُيخطر عادة مدير برنامج حالي و/أو مجموعة من أعضاء هيئة التدريس عميد الكلية بخطة تطوير 

مقترح لبرنامج شهادة جديدة. قد يطلق العميد أيًضا بنفسه عملية تطوير برنامج شهادة جديدة. وفي كلتا الحالتين، يتم   

 تطبيق السياسة واإلجراءات ذاتها. 

 

ن املعلومات التالية بصورة شاملة:ينب  غي للمقترح أن يتضم 
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ص:  •
ّ

ويتضمن التاريخ املتوقع لتنفيذ البرنامج، والعدد املتوقع للطالب ودورة حياة البرنامج، وطرائق توصيل   امللخ

مؤسسات  التعليم ومنابره، وفيما إذا كان البرنامج الجديد سيتم  تقديمه بالتعاون أو الشراكة مع هيئات أو 

 أكاديمية أو غير أكاديمية أخرى. 

فيها وصف واضح لطبيعة البرنامج الجديد والغاية منه، وذلك ضمن سياق رسالة معهد   املعلومات األساسية:  •

 الدوحة للدراسات العليا وأهدافه وخطته الستراتيجية. 

البرنامج املقترح )مراجعة النقطتين  يشتمل على عرض لتقويم الحاجة إلى  األساس املنطقي للشهادة الجديدة: •

 يتم تكرار البرنامج املقترح في 
 

ق بخصائصه، وذلك لضمان أل
 
التاليتين(، وآفاق نموه، وفرادة البرنامج فيما يتعل

 أماكن أخرى في قطر. وإظهار الدعم الذي تلقاه البرنامج املقترح من أعضاء هيئة التدريس في حال توفر ذلك. 

 ل اهتمام الطالب وطلبهم للبرنامج املقترح وكذلك السوق املستهدف. دلئ طلب الطالب: •

، وعلى نطاق أوسع في  2030حاجة القوى العاملة في قطر، في ضوء رؤية عام  / دلئل لطلب طلب القوى العاملة:  •

 املنطقة العربية لخريجي البرنامج املقترح. 

دة، ونتائجه التعليمية املتوقعة، مع هيكلية  وتشمل وصًفا لغرض البرنامج، وأهدافه ا  تفصيالت البرنامج: • ملحد 

رات. وتوضيًحا لالختالفات في عملية القبول، واملنهج أو متطلبات   مقترحة ملضمون البرنامج، مثل ما يقدمه من مقر 

 التخرج، واإلشراف اإلداري الضروري لضمان تقديم برنامج يتصف بجودة عالية.

مهم، وكيفية تقييم البرنامج لضمان تحقيقه  وهو وصف تقويم الطالب والبرنامج:  • لكيفية تقويم الطالب وتقد 

 أهدافه ونتائجه التعليمية. 

م قوائم بأسماء أعضاء هيئة التدريس الحاليين والجدد )إن دعت الحاجة(، والذين   أعضاء هيئة التدريس: • قد 
ُ
ت

يسية وقدراتهم البحثية وأية خبرات  سيقومون بتدريس البرنامج الجديد مع توصيف مؤهالتهم األكاديمية والتدر 

أخرى ذات صلة، إضافة إلى املقررات التي سيقوم أعضاء هيئة التدريس بتدريسها. ول بد من ذكر عدد أعضاء هيئة  

 التدريس املتفرغين والزائرين الذين يحتاجهم البرنامج. 

املوجودة حالًيا أو التي    –مج املقترح خاصة بالبرناال  –وصف املكتبة ومصادر املعلومات  موارد املكتبة والتعليم:  •

 يحتاجها البرنامج. 

املرافق واملعدات املادية التي يحتاجها البرنامج الجديد، واألثر الذي سيتركه هذا البرنامج في    وصف املادية:املوارد  •

 الخدمات األخرى مثل خدمات دعم الطالب. 

ملطلوبة للسنوات الثالث األولى مع تفصيل النفقات  تقديم خطة عمل تتضمن تقديًرا للميزانية ا الدعم املالي: •

 والعائدات املتوقعة.

في حال احتياج البرنامج الجديد إلى التعاون أو الشراكة مع هيئات أو معاهد أكاديمية أو   التعاون مع هيئات أخرى: •

 غير أكاديمية أخرى، مع شرح نوع التعاون أو الشراكة. 

 لبرنامج املقترح، إذا تطلب اعتماًدا أكاديمًيا جديًدا.وصف ل متطلبات االعتماد األكاديمي: •
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هيئة    ذات صلة:أخرى  ملحقات/معلومات   • من أعضاء  الدعم  رسائل  بنود مثل  الحاجة، يجب تضمين  إذا دعت 

رات، أو أي وثائق أخرى تدعم مضمون املقترح.    التدريس، وتوصيف املقر 

 

 ثانًيا: عملية املراجعة 
 

 املراجعة املؤسسية: 
 

الهيئات الواردة أدناه. وعالوة على  ما إن يتم  تطوير مقترح البرنامج الجديد، حتى تبرز الحاجة إلى الحصول على موافقة من 

والوحدات   األكاديمي  الدعم  وحدات  من  الجديد  للبرنامج  تأييد  بيان  على  الحصول  يجب  الحاجة،  تدعو  وحينما  ذلك، 

 اإلدارية، تتم اإلشارة فيه إلى أن  متطلبات البرنامج يمكن تحقيقها.

 عميد الكلية املقترح قبل إرساله إلى لجنة الشؤون األكاديمية.  يراجععميد الكلية املعنية: مراجعة   •

 

األكاديمية: • للشؤون  الكلية  لجنة  مكتب    مراجعة  األكاديمية، عن طريق  الشؤون  لجنة  إلى  املقترح  إرسال  يتم  

ق عليها. قد تطلب اللجنة تعديل املقترح، إذا دعت الحاجة. وعلى اللجنة أن تستن  د إلى  العميد، لتراجعها وتصد 

م مقترح البرنامج الجديد بصفة مالئمة، وتتخذ القرار املالئم. إذا   املعايير املوضوعة )في القسم التالي( حتى تقو 

تمت املوافقة، تعيد اللجنة املقترح إلى مكتب العميد مرفقة بمراجعتها والتعديالت التي توص ي بها، إن وجدت،  

 ضمن مهلة شهر من تاريخ وصول املقترح. 

ل املقترح إذا دعت الحاجة، قبل إجراء    عميد الكلية:  مراجعة • يمكن للعميد، في إطار املراجعة التي يجريها، أن يعد 

املزيد من املراجعات، ولكن عليه أن يعتمد املعايير املوضوعة )في القسم التالي( من أجل تقويم مقترح البرنامج  

ليه أن يكتب رسالة تأييد تدعم تأسيس برنامج الشهادة  الجديد بما هو مالئم. وإذا وافق العميد على املقترح، ع

م املقترح ورسالة التأييد واملراجعة   الجديدة، تتضمن تعليقاته على املوضوع. بعد ذلك، على مكتب العميد أن يقد 

 إلى نائب رئيس الشؤون األكاديمية، ضمن مهلة شهر من تاريخ وصول املقترح.  

يقوم نائب رئيس الشؤون األكاديمية بدراسة املقترح ورسالة العميد  ية:  مراجعة نائب رئيس الشؤون األكاديم •

م تعليقاته الخاصة خالل   د فيما إذا كانت جميع املعلومات موجودة. وبدوره، يراجع املقترح ويقد  ومراجعته، ويحد 

 ت.يوًما من حصوله على املقترح. وقد يقترح تعديالت ممكنة قبل إجراء مزيد من املراجعا 15مهلة 

العليا • للدراسات  الدوحة  معهد  مجلس  معهد  :  مراجعة  مجلس  يراجع  املعهد،  في  تنفيذية  هيئة  أعلى  بصفته 

القرار في شأنه، مراعًيا توصيات نائب رئيس الشؤون اإلدارية، خالل   املقترح، ويتخذ  الدوحة للدراسات العليا 

 يوًما من وصول املقترح.  30مهلة 

ق مجلس األمناء في  بصفته أعمراجعة مجلس األمناء:  • لى هيئة تشرف على معهد الدوحة للدراسات العليا، يصد 

 اجتماعه السنوي التالي على قرار معهد الدوحة للدراسات العليا، إذا ارتأى ذلك مالئًما. 
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في دولة قطر: • إلى    مراجعة مجلس التعليم األعلى  الداعمة،  يتم  تقديم قرار مجلس األمناء، مرفًقا باملعلومات 

مجلس التعليم األعلى للحصول على موافقته النهائية. بعد ذلك، يتم  إرسال قرار مجلس التعليم األعلى إلى مجلس  

 األمناء وإلى نائب رئيس الشؤون اإلدارية، والذي يبلغ بدوره عميد الكلية. 

 معايير تقويم مقترح البرنامج: 
 

ة من املعايير لضمان التساق في عملية املراجعة، ولتتأكد من  تدرس جميع الهيئات التي سبق ذكرها املقترح وفًقا ملجموع

ما  
 
ت مراعاتها قبل اتخاذ القرار. وليست مجموعة املعايير، الواردة أدناه، شاملة، وإن أن  جميع العناصر األساسية قد تم 

 تهدف إلى التوجيه فحسب: 

 يعكس اسم البرنامج وتوصيف الشهادة محتوى البرنامج وهيكليته بدقة. •

رسالة معهد الدوحة للدراسات العليا، وأهدافه الستراتيجية وخططه األكاديمية،   مع يتوافق البرنامج الجديد  •

 كما يتوافق مع أهداف البرنامج األكاديمي املعني، ويالئم ميزات التدريس والبحث في البرنامج الجديد.

دة ونتائج تعليمية ت • ا تعليمية محد 
ً
زه عن البرامج األخرى املوجودة حالًيا في معهد  يملك البرنامج الجديد أهداف مي 

 الدوحة للدراسات العليا وفي قطر. ويجب إبراز امليزات املبتكرة للبرنامج.

 تالئم متطلبات القبول والتخرج النتائج التعليمية للبرنامج الجديد. •

 تالئم هيكلية البرنامج الجديد ومنهجه النتائج التعليمية للبرنامج الجديد.  •

 ئم طرق التدريس النتائج التعليمية للبرنامج. تال  •

 تالئم طرق تقويم الطالب، ومتابعة تقدمهم، والبرنامج بصفة عامة، أهداف البرنامج. •

 تدعم املوارد البشرية واملكتبية واملادية املتاحة، أو التي سيتم  استثمارها، البرنامج بصفة مالئمة.  •

 بالبرنامج املقترح، وتوافر عدد كاف من املتفرغين منهم.  املعنيينإثبات مستوى أعضاء هيئة التدريس  •

ي حاجة القوى العاملة واملجتمع.  •  يحقق البرنامج مصلحة طالب قطر واملنطقة، ويلب 

 يجب إبراز احتياجات العتماد األكاديمي وشرحها، في حال وجودها.    •

 :  تطبيق البرنامج
 

التي   الشهادات الجديدة  برامج  إنشاء  العليا خالل سنتين، وإل بطل مفعول  يجب  للدراسات  الدوحة  يوافق عليها معهد 

 املوافقة. 


