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 السياسة

 2021/ 11/ 11 املعهدرئاسة  سياسة التنوع   01
أمناء معهد مجلس 

 الدوحة للدراسات العليا

مجتمع معهد الدوحة 

 للدراسات العليا

 

 

 

معهد  ال��ام  مدى  �عكس  الذي  العام  اإلطار  السياسة  هذه  تحدد 

 �� �سهم  مؤسساتية  ثقافة  تنمية  تجاه  العليا  للدراسات  الدوحة 

 إثراء التنوع فيما ب�ن الطالب والهيئة التدريسية واملوظف�ن. 

 

 مكتب رئيس املعهد   

 
 

 
 

 التنوع   سياسة   -األ�اديمية السياسات 

 

 

 

 



 األ�اديميةالسياسات  –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 )1سياسة التنوع ( -�اديمية ياسات األالس

 

 السياسات األ�اديمية  

 سياسة التنوع 

 

 : السياسة الغرض من 

تحدد هذه السياسة اإلطار العام الذي �عكس مدى ال��ام معهد الدوحة للدراسات العليا تجاه تنمية ثقافة مؤسساتية �سهم  

 �� إثراء التنوع فيما ب�ن الطالب والهيئة التدريسية واملوظف�ن.

 

 : التعر�ف

  ، إ�� النوا�� ال�ي يختلف ف��ا األفراد وا�جموعات ا�جتمعية فيما يتعلق باأل�عاد ا�ختلفة مثل ا�جنسية التنوع  التنوع: �ش��  

واملعتقدات الدينية وغ��ها    ،وال�حة   ، واملقدرة  والفئة العمر�ة،  ،وامل�انة االجتماعية واالقتصادية  والنوع االجتما��،   ،والعرق 

 والقيم الفكر�ة. ،ووجهات النظر ، الذي يتعلق باألف�ار الثقا��من االختالفات، كما �شمل التنوع 

 

 : بيان السياسة

 �س�� هذه السياسة إ�� ما ي��:  .1

 �غ�ي بدوره التجر�ة التعليمية، ويعزز النشاط االجتما��. مما ودعمھ  املعهد، تنمية مجتمع   1.1

ورعاي��ا  1.2 االعتبار،  �ع�ن  وا�جماعية  الفردية  وا�خلفيات  االختالفات  أخذ  من  الثقافة    ، التأكد  أوجھ   �� واح��امها 

  املؤسسية.

  ، ع�� الطالب والهيئة التدريسية الذي �شتمل    ،واملتنوع  ،بت�و�نھ ا�جتم�� الفر�د   املعهدالتنوع ع��   هذايجب أن ينعكس   .2

 و  ،األ�اديمية  واملعاي��املؤسساتية،   رسالة املعهد، ورؤ�تھمع  يتوافق واملوظف�ن، وذلك بما 
ً
 طر والقوان�ن القطر�ة.  لأل  وفقا

 ال�ي �س�� إ�� ضمان التا��:  املطبقةواإلجراءات  ،��ذه السياسة من خالل املمارسات املعهد يظهر ال��ام   .3

 يتاح للكيان الطال�ي املتنوع االستفادة من جميع جوانب التجر�ة التعليمية �ش�ل عادل ومت�ا��. أن  3.1

 �ش�ل عادل ومت�ا��.  املعهد أن يتاح للقوة العاملة املتنوعة االستفادة من خدمات  3.2

 وذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:  –واألطر التشغيلية التالية  ،بالتنوع ع�� السياسات املعهديجب أن ينعكس ال��ام   .4

  .  مواستبقا��   املعهد، م ��و��جيله الطالب  استقطاب 1. 4

 .  موتطو�ره ،وتنمي��م  م،واستبقا��  وتدر���م، م،واختياره  �ن، املوظف  استقطاب 2. 4

 ومرافقھ.   املعهدلالستفادة من خدمات  للطالب واملوظف�نالسبل  تيس��  3. 4

 .  الطالبوتقييم  ،واألداء التعلي�ي املنا�ج الدراسية، بما �� ذلك تطو�ر  �ا،وممارسا�  ،التدريس والتعلم  طرق  4. 4

 والتحرش ا�جن��ي.  ،واملضايقات  ،والتمي��  ،التنمر م�افحة  5. 4

من خالل    ، وذلك�� الوقت الذي ير�� فيھ املمارسات املؤسساتية  التنوع، ومبادراتھ،   رئيس املعهد قيادة اس��اتيجيات  يتب�ى  .5

واملرافق    ،والشؤون األ�اديمية  ،وشؤون الطالب  ،املوارد البشر�ة  مجاالت��    ها،وتطبيقضمان تطو�ر اإلجراءات املناسبة  

 والوحدات العاملة األخرى بما يتوافق مع هذه السياسة. 

 



 األ�اديميةالسياسات  –معهد الدوحة للدراسات العليا 

 )2سياسة التنوع ( -�اديمية ياسات األالس

 

املعنية  ع��   .6 أساسيةتطو�ر  الوحدات  تنوع  املذ�ورة  ل  ، ومالئمة  ، مقاييس  ا�جاالت   �� التنوع  تفعيل  النقطة  ��  تعكس 

 سهيل مراقبتھ وتقييمھ. ولت ، السابقة

من تقار�ر اإلدارة الدور�ة، وذلك  كجزء  �� املعهد،  التنوع    حول رفع تقار�ر    ع�� مكتب الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة .7

 املسؤولة. األ�اديمية واإلدار�ة  بالتنسيق مع الوحدات 

املعهد  يتب�ى .8 املعهد،  رئيس  سابًقا  مراقبة  ومجلس  املذ�ورة  األساسية  التنوع  ا�ختلفة،  مقاييس  التقار�ر  ع��  واالطالع   ،

 املستمر �� مجال التنوع. والتطو�ر ،التحس�ن  يتب�ى ا�جلس، والرئيس عملية، كما وتقييمها �ش�ل دوري

 

 اإلجراءات: 

 . وتنفيذها هذه السياسةتطبيق دعم ل ،تطو�ر مجموعة من اإلجراءات املناسبة ع�� ا�جهة املسؤولة عن تطبيق هذه السياسة

 

 مستوى النشر: موسع 

 جهات االتصال ومسؤوليا��ا:  

 مكتب رئيس املعهد.   •

 إدارة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة للمراقبة والتقار�ر.   •
 

 اإلعداد تار�خ اإلعداد العنوان  اإلصدار رقم 

 التنوع الفر�ق املصغر إلعداد سياسة  17/01/2021  التنوع   سياسة 01

 جهة االعتماد  االعتمادتار�خ  جهة املراجعة  تار�خ املراجعة

 للدراسات العليا  مجلس معهد الدوحة 11/05/2021  

 للدراسات العليا  مجلس أمناء معهد الدوحة 11/11/2021  

 11/11/2021ار�خ ت ب   033/21بكتاب رقم 

 

 

، ومناقش��ا و�عديلها �� عدة  2021/ 11/01��    أعد نواة هذه السياسة فر�ق مصغر منبثق عن �جنة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة  •

 .  04/2021/ 10وح�ى  18/01/2021اجتماعات �� الف��ة ما ب�ن 

، وجرى نقاش السياسة 10/04/2021الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة، �� اجتماعها بتار�خ    ل�جنة  من السياسة  قدمت املسودة األو��  •

 .  2021/ 05/ 11بتار�خ و�عديلها �� عدة اجتماعات، ح�ى قدمت املسودة ال��ائية �جلس املعهد، واعتمدها ا�جلس �� اجتماعھ 

 .  2021/ 11/11  بتار�خ  033/21، واعتمدت بكتاب رقم  2021/ 17/10��  الذي عقد    ماعھ الرا�ع عشرجتلنقاشها �� ارفعت �جلس األمناء   •


