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 السياسات األ�اديمية

 سياسة متا�عة ال��امج وتقييمها ومراجع��ا

 

 من السياسة ونطاق التطبيق:  الغرض

ومراجع��ا جزًءا ال يتجزأ من منظومة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة �� معهد الدوحة  �عد سياسة متا�عة ال��امج وتقييمها  

  ة وضمان جودة ا�خدمات األ�اديمي  ،للدراسات العليا. وتقدم طر�قة من�جية تتيح لل��امج ا�حافظة ع�� معاي��ها األ�اديمية

املعهد رسالة  مع  واال�ساق  االس��اتيجية  ،املقدمة،  للتحس�ن    ،وأهدافھ  آلية  و��  مستمرة.  بصفة  التطو�ر  خطى  وتوجيھ 

 وضعها املتواصل الذي يتيح لهذه ال��امج الفرصة �� تقييم 
ُ
بما �� ذلك تحديد   ،ورسم خر�طة املستقبل ،وتحقيق التقدم ،دور�ا

 ال��امج. االحتياجات واألولو�ات ا�خاصة ��ذه 

  ومراجعات دور�ة.  ،وتقييم سنوي  ،وتل��م بإجراء متا�عة مستمرة ،لهذه السياسة املعهد ال�ي يطرحها  األ�اديميةتخضع ال��امج  

الهيئة �التعاون مع أعضاء  بالتنسيق مع عمادة ال�لية، و   ،و��ون رؤساء ال��امج مسؤول�ن عن تطبيق هذه السياسة �� برامجهم

التعليم   و�دارة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة،   إدارة مثل  ؛املعنيةاإلدار�ة و�التنسيق مع الوحدات   ،امج ال��نالتدريسية �� 

ال�ليات ا�ختلفة مسؤولية اإلشراف ع�� تطبيق هذه   للشؤون األ�اديمية ع�� عمداء  الرئيس  نائب  والتعلم والتقييم. و�تو�� 

 السياسة.

 .طوال الوقت تحافظ ع�� اعتمادهاو�توجب عل��ا أن ستقلة، املاالعتماد  ع�� مؤسسات تجري ال��امج مراجعات أ�اديمية و 

 

 �عر�ف املصط�حات الواردة: 

 :املتا�عة ) أ(

املتواصلة��    املتا�عة  ف��ا    ،عملية  ال��امج  بما  بيانات  ا�حصول عل��ا من  األ�اديمية  جمع  يتم  ال�ي  مصادر  واملالحظات 

 خاصة فيما يتعلق بالتجر�ة األ�اديمية للطالب.   ،وضمان جودتھ  ،وت�ون وثيقة الصلة بنجاح ال��نامج   ��ا،وتحليل  ،مختلفة

 

 :التقييم ) ب(

باستخدام البيانات واملالحظات ال�ي   ،بناء ع�� معاي�� محددة سلًفا  ،�� ال��نامج   عملية تأمل ذا�يهو    :التقييم السنوي 

املستمرة املتا�عة  ع��ا  هدفها    ؛�سفر  تحقيق    تقييم   األساسو��ون  رأسها  وع��  أهدافھ،  تلبية  ومدى  ال��نامج  فاعلية 

ستخدم نتائج التقييم السنوي �� توجيھ خطط العمل السنو�ة لل��نامج  
ُ
  الطالب للمخرجات التعليمية املرجوة. و�

ً
فضال

 . املوا��و�رات �� العام تط عن أي 

 

 : املراجعة ) ج(

الدور�ة لتقييم خار��  :املراجعة  ال��امج  ف��ا  ال��امج من جهة مستقلة.  ، وذلك عادة  �� عملية تخضع  آلية اعتماد  ع�� 

 لل��نامج  دراسة ذاتية    إ��عملية املراجعة  و�ستند  
ً
  التأكد تقييمھ ع�� يد مراجع�ن خارجي�ن، و��دف املراجعة إ��  ل  تمهيدا
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مناسب مستوى  ذات  املمنوحة  العلمية  للدرجات  األ�اديمية  املعاي��  أن  العا��    ، من  التعليم  مؤسسات  ملستوى  وتر�� 

 املناظرة ع�� الصعيد اإلقلي�ي والدو��. 

 

 : بيان السياسة

 �ا: وآليا� أدوات ضمان ا�جودة ) أ(

عدًدا من أدوات    للدراسات العليا  ومراجع��ا، تب�ى معهد الدوحة�� س�� منھ لتوجيھ ودعم عملية متا�عة ال��امج وتقييمها  

الفاعلية   إدارة   وتتو��والتطو�ر املستمر.    ،ضمان ا�جودة وآليا��ا ال�ي تكفل ا�ساق ا�جودة �� ا�خدمات األ�اديمية املقدمة

و�قدم لل��امج الدعم الالزم الستخدامها بصورة   .والعمل ��ا  ،واآلليات  ،املؤسسية وضمان ا�جودة تنسيق هذه األدوات 

 فاعلة. 

 : توصيف ال��امج .1

توصيف ال��نامج هو وثيقة تحدد تصميم املقرر الدرا��ي ل�ل برنامج وهي�لھ ومحتواه، بما �� ذلك ا�خرجات التعليمية  

الذي يمثل أحد امل�ونات   ،فإعداد هذا التوصي  �� املعهدو�توجب ع�� جميع ال��امج ا�خاصة  املرجوة من هذا ال��نامج.  

 الرئيسية �� ملف ال��نامج.

 

عدَّ وقد  
ُ
ال��نامج   أ توصيف  بھ  ،قالب  املتعلقة  اإلرشادية  إطار  ،والضوابط  إ��  التا�عة    بالرجوع  العا��  التعليم  مؤهالت 

إنجل��ا  �� العلمية  للدرجات  املانحة  الشمالية  ،وو�لز  ، للهيئات  درجة  1وأيرلندا  خصائص  و�يان  و�صدار  2املاجست��،   ،

 . 4اإلطار الوط�ي للمؤهالت �� دولة قطر. كما يتوافق مع  3)3-من قواعد ا�جودة للمملكة املتحدة، ا�جزء (أ 2011

  :ملفات ال��امج واملقررات الدراسية .2

وتقييمها ال��امج  مراجعة  عمليات  دعم  إطار  الدراسية  ،��  ومقرراتھ  لل��نامج  الزم�ي  التطور  تقديم    ،ومتا�عة  وضمان 

 ال��نامج وفق التصميم املوضوع لھ، يتوجب ع�� �ل برنامج أ�ادي�ي االحتفاظ باملواد املو�حة أدناه كحد أد�ى: 

 

 : ع�� أن يتضمن ما ي��بملف ال��نامج،  حتَفظ ، يُ ال��امج الفرديةع�� مستوى 

توصيف  • ا�حصر  ؛ال��نامج   وثيقة  املثال ال  ع�� سبيل  بي��ا  ا�ختلفة، ومن  ال��نامج  تتضمن معلومات  رسالة    : ال�ي 

 ال��نامج وأهدافھ، وا�خرجات التعليمية، وهي�ل ال��نامج، واملسارات الوظيفية املرتبطة بھ؛

 
1 Quality Assurance Agency, (2014) “Framework for Higher Education Qualifications in England, Wales and Northern 
Ireland,”. https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/qualifications-frameworks.pdf . Accessed 16 January 2022.       
2 Quality Assurance Agency (2020)  “Master’s Degree Characteristics Statement,”. 
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/master's-degree-characteristics-statement.pdf?sfvrsn=86c5ca81_18 . 
Accessed 16 January 2022.       
3 Quality Assurance Agency (2011) “The UK Quality Code for Higher Education - Part A: Setting and maintaining 
threshold academic standards. A3-The programme level”  https://dera.ioe.ac.uk/13488/3/Quality-Code-Chapter-
A3.pdf. Accessed 16 January 2022.       

 باعتماد اإلطار الوطني للمؤھالت 2020لسنة  ) 31قرار مجلس الوزراء رقم ( 4
https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=18449&language=ar  

https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/qualifications-frameworks.pdf
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/master's-degree-characteristics-statement.pdf?sfvrsn=86c5ca81_18
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 نظر أدناه)؛أاملواد الدراسية لل��نامج �� صورة ملفات املقرر الدرا��ي ( •

مثل • التقييم  هذه    :استبيانات  وتحليل  وا�خر�ج�ن  الطالب  آراء  واستطالع  الدرا��ي،  للمقرر  الطالب  تقييم 

 االستبيانات؛

 التقييم السنوي لل��نامج؛  •

 ��خ من األطروحات العلمية للطالب؛ •

 وتقر�ر املراجع�ن ا�خارجي�ن إن ُوجد.   ،ويشمل الدراسة الذاتية ؛ملف اعتماد ال��نامج  •

 

 يحتفظ ال��نامج بملف املقرر الدرا��ي الذي يتضمن ما ي��:  ؛�ل مقرر درا��يع�� مستوى 

اسم املقرر، وعدد الساعات املعتمدة، وأسماء   :مقرر بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر   ل�لالتوصيف  وثائق    •

الدراسية، وأدوات  ومخرجاتھ التعليمية، وطرق التدريس، والفروض    ،وأهدافھ  ،أعضاء هيئة التدريس، ومدة املقرر 

 التقييم، وخطة أسبوعية بحسب املوضوعات؛ 

 والضوابط املستخدمة �� هذا املقرر؛  التقييم،الدراسية، إ�خ) ومعاي��  الت�ليفات، االمتحاناتأدوات التقييم (  •

عضو هيئة عينة من األبحاث الطالبية / االمتحانات مو�ًحا ��ا الدرجة ال�ي حصل عل��ا الطالب ودليل ع�� تقديم   •

 التدريس للتعليقات واملالحظات املناسبة؛ 

 معاي�� وقواعد التقييم (إذا أمكن)؛ •

 املواد التعليمية ال�ي �ستخدمها عضو هيئة التدريس �� هذا املقرر الدرا��ي؛  •

 تقييم الطالب للمقرر؛  •

 الدرا��ي.  للمقرر  األستاذ تقييم  •

 

  :املقرر استمارة محتوى   .3

َدّرسال�ي  ل�ل مقرر من املقررات    املن�ج الدرا��ي  أن يضمن محتوى ال بد من  
ُ
، وذلك  للدراسات العليا  �� معهد الدوحة  ت

الغرضاملوحداالستمارة  باستخدام   لهذا  املعدة  عل��ا    االستمارة  تحددو  .ة  �شتمل  ال�ي  اإللزامية واالختيار�ة  املعلومات 

 املنا�ج الدراسية.يتم الرجوع إليھ �� وضع  دليل �ون بمثابةتاملن�ج الدرا��ي، و 

 

 :االستبيانات .4

إدارة املؤسسة  تجري  مستوى  ع��  االستبيانات  من  عدًدا  ا�جودة  وضمان  املؤسسية  واملقررات    ،وال��امج   ،الفاعلية 

والتعلم  ،الدراسية التعليم  جودة  الطالب  ،لقياس  رضا  ع��    ،ومدى  ا�ختلفة    تقييم عالوة  ل�خدمات  األخرى  النوا�� 

والتحسينات    ،إلبراز أهم اإلش�االت  ،تقار�ر ��ائية ل�ل استبياند  عَ �و   ،نتائج االستبيانات  دارة اإل حلل  تو .  املعهد��    املقدمة

إ��    إضافة  ، واملعهد ك�ل. وتتم مشاركة هذه التقار�ر  ،وال�ليات  ، وتقدم التوصيات املناسبة ع�� مستوى ال��امج   ،املطلو�ة

ستخدم ��    ،ال�لياتمع  مع ا�جهات ا�ختصة، وتحديًدا    ،البيانات
ُ
وتوجيھ خطط    ،ومراجع��ا  ،ال��امج   تقييموال��امج، و�

 ا. العمل والتطو�ر ا�خاصة ��
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  :استبيان آراء الطالب �شأن املقررات •

حو  استبيانات  �عبئة  الطالب  من  الدراسيةُيطلب  املقررات  هذا    ل  و�جمع  الدرا��ي.  الفصل  خالل  ف��ا  �جلوا  ال�ي 

أسلوب التدريس، والتقييمات، واملصادر التعليمية،    : االستبيان مالحظات الطالب ع�� املقررات الدراسية من حيث 

 ومستوى الرضا العام عن املقرر.

 

 : استبيانات لقياس مستوى رضا الطالب •

املالحظات   ُيطلب من الطالب �عبئة استبيان لقياس مدى رضاهم بحلول ��اية العام الدرا��ي. و�جمع هذا االستبيان 

التعليمية باملصادر  تتعلق  مالحظات  ع��  عالوة  بالطالب،  ا�خاص  ال��نامج   �� والتعلم  بالتعليم  وأدوات    ،املتعلقة 

تداخل مع التخصصات  ووجود   ،التقييم املستخدمة �� ال��نامج، وحجم العمل املطلوب من الطالب، ومحتوى ال��نامج 

لل��  العامة  التعليمية  وا�خرجات  ��  األخرى،  األ�ادي�ي  والدعم  والبيئة  والتدر�ب    ورسالة،  املعهدنامج،  املاجست��، 

عن   العام  والرضا  واأل�شطة،  ا�جامعية  وا�حياة  وا�خدمات،  واملرافق  اإلدار�ة،  والوحدات  اللغات،  ومركز  العم��، 

 املعهد. التجر�ة ال�ي خاضها الطالب �ش�ل عام �� 

 

 :استبيانات ا�خر�ج�ن •

�عد    ومسارا��م الوظيفية  ،��دف متا�عة إنجازا��م  ،�ل عام�ن  ، يان للوقوف ع�� آراء خر��� املعهدباالست هذا    يجرى 

فيما يخص التجر�ة الدراسية،    ؛التخرج. و�جمع االستبيان مالحظات ا�خر�ج�ن �شأن مستوى الرضا العام عن املعهد

وا�حالة املهنية، والرغبة �� استكمال الدراسة ل�حصول    وا�خدمات الطالبية املقدمة، وأثر الدراسة �� ا�حياة العملية،

 وأ�شطة التواصل واالنتشار ال�ي توالها الطالب، والشعور باالنتماء للمعهد.  ،ع�� الدكتوراة، واأل�شطة البحثية

 

 :الطالبية امللتقيات .5

وذلك    ،والطالب  ،املشارك�ن �� ال��نامج رسمية تجمع ب�ن أعضاء هيئة التدريس    ملتقياتيطلب من ال��امج الدراسية عقد  

ملناقشة املسائل األ�اديمية املتعلقة بالتعليم والتعلم، وا�خطط    امللتقياتهذه  مرة ع�� األقل �� �ل فصل درا��ي. و��دف  

التعليمية واملصادر  وجود    ،الدراسية،  من  بد  وال  األ�ادي�ي.  وتقدمهم  الطالب  بمص�حة  تتعلق  ال�ي  النوا��  من  وغ��ها 

ستخدم �� توجيھ خطط العمل والتطو�ر املناسبة لهذا ال��نامج.  ،محاضر اجتماع رسمية لهذه املنتديات
ُ
 وأن �

 

  :لمقرر الدرا��ياألستاذ ل تقييمنموذج  .6

�عد أعضاء هيئة التدريس عنصًرا محورً�ا �� عملية التقييم، وُ�طلب م��م متا�عة املقررات الدراسية وتقييمها مع ��اية �ل 

فصل درا��ي. و�تو�� أعضاء هيئة التدريس تقييم املقررات الدراسية ع�� النموذج اإللك��و�ي ملالحظات عضو هيئة التدريس  

نتائج   التعليق ع��  لهم  يتيح  الطال�ي  الذي  الدرا��ي  حول االستبيان  املقرر املقرر  وأداء الطالب،    ،، وتقييم عملية تدريس 

وخطط التطو�ر املستقبلية. كما يبدي رئيس ال��نامج ا�ختص مالحظاتھ حول �ل نموذج    ،وتحديد الصعو�ات ال�ي واجه��م 

 و�مكن لعميد ال�لية الوصول إ�� جميع هذه النماذج ملراجع��ا و�بداء أي �عليقات �شأ��ا.

 



السياسات األ�اديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا   

) 6( سياسة متا�عة ال��امج وتقييمها ومراجع��ا  –السياسات األ�اديمية   

  الطالب:مع  ستمر امل التفاعل .7

ع�� التواصل مع الطالب بصفة مستمرة    ، وأعضاء هيئة التدريس  ،رؤساء ال��امج   للدراسات العليا  ��جع معهد الدوحة

الدراسية القاعات  للطالب  ،وخارجها  ،داخل  األ�اديمية  بالتجر�ة  املتعلقة  األمور  حول  مالحظات  أي  ومدى    ،لطلب 

م��ا اللقاءات ال�خصية املباشرة، ورسائل ال��يد اإللك��و�ي، ومنصات إدارة    ؛قنوات تواصل متعددة  و�ستخدم  تقدمهم.  

 التعلم.

 

 : عمليات املتا�عة والتقييم واملراجعة )ب(

لتطو�ر برامجھ. وتدرس هذه العمليات املعطيات    ،ومراجعة دور�ة  ،وتقييم سنوي   ،عمليات متا�عة متواصلة  املعهد يجري  

ا�جودة ��    ،ال�ي أسفرت ع��ا أدوات ضمان  ��ا واستخدامها  البعض    دعم وآليا��ا املذ�ورة أعاله، ثم االس��شاد  �عضها 

 واملالحظات ع�� النحو املناسب.  ،نتائج التحليل واستخدام

 

 : املتا�عة املستمرة لل��امج األ�اديمية )1

مثل    ؛مجموعة متنوعة من أدوات ضمان ا�جودة وآليا��ا  املعهد لضمان املتا�عة املناسبة لل��امج بصفة مستمرة، يتب�ى  

ال�ي مرت معنا   البيانات واملالحظاتأعالهاألدوات  أنواع  لل��امج جمع مختلف  . وُ�طلب من  وتحليلها  ،ومتا�ع��ا  ،، وتتيح 

والعمل املستمر ع��    ،واآلليات  ،من خالل استخدام هذه األدوات  ،األ�اديميةال��امج ضمان اال�ساق �� تقديم ا�خدمات  

ع�� تحليل مالحظا��م ال�ي تم ا�حصول   ،ال��امج ع�� تلبية احتياجات الطالب ��جع املعهدتحس�ن جودة ا�خدمات. كما 

 عل��ا من مصادر رسمية وغ�� رسمية ع�� حد سواء. 

و�عد املتا�عة املستمرة من األهمية بم�ان إلجراء التصو�بات والتحسينات الالزمة �� أسرع وقت، دون انتظار العمليات  

 مستمرة.  السنو�ة أو الدور�ة، و��ذا يتس�ى للمعهد تلبية احتياجات الطالب بصورة

يتم ا�حصول    تقت��يقد   ال�ي  تحليل شامل  عل��ا،�عض املالحظات  اتخاذ قرار حيالها؛ و�� هذه    ،ودراسة  ،إجراء  قبل 

 حسبما يقت��ي ا�حال.  ،أو املراجعة الدور�ة ،ف��ا �� إطار عملية التقييم السنوي  ُيَبت  ،ا�حالة

 

العام )2 مدار  ع��  جمعها  يتم  ال�ي  املتعددة  ،املالحظات  القنوات  من  غ��ها  أو  الطالبية  املنتديات  ع��  تدعم    ،وخاصة 

 عملية املتا�عة املستمرة. 

 

 : التقييم السنوي الداخ�� )3

جري جميع ال��امج األ�اديمية تقييًما سنوً�ا
ُ
والستخدام نتائج التقييم ��    ،لتحديد مدى تلبية األهداف ال�ي حدد��ا لنفسها   ،ت

 . املوا��لعام التطو�ر املستمر خالل ا

ستخدم نتائج التقييم �� إجراء التحسينات والتطو�رات الالزمة خالل العام   ، بداية العام الدرا��ي  السنوي معالتقييم    و�بدأ 
ُ
و�

 التا�� بما �� ذلك ما يتعلق باملوارد. 
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لل��امج األ�اديمية ��  �كفل  و  �� تقديم ا�خدمات األ�اديمية    املعهد، التقييم السنوي  ضمن وجود مراجعة  �باملعهد و اال�ساق 

و�التا�� �س��شد ��ا املراجعة   ،مناسبة ملستوى ا�جودة �� جميع ال��امج. وت�ون هذه العملية مدعومة بمتا�عة مستمرة لل��امج 

 الدور�ة.

البيانات ا�ختلفة وم��ا  تقر�ر التقييم السنوي لل��امج. وي�جل التقر�ر    استمارةالتقييم السنوي لل��امج ع�� استخدام  يجرى   

قبول الطالب، ومعدالت التخرج، و�يانات ا�خر�ج�ن ووظائفهم، ودرجات الطالب، وأي �غي��ات ��    :ع�� سبيل املثال ال ا�حصر

العملية   هذه  تتضمن  كما  املستقبلية.  التطو�ر  وخطط  املعنية،  األطراف  ومشاركة  والتعلم،  التعليم  واس��اتيجيات  ال��امج، 

 هذه املهمة.   تنفيذخرجات التعليمية لل��امج ع�� نموذج فر�� محدد من القالب و�تو�� مكتب التعليم والتعلم والتقييم  تقييم ا�

ويس��شد بمعطيا��ا ع�� النحو   ،أدوات ضمان ا�جودة وآليا��ا تنوعة من  ممجموعة  ويستخدم تقر�ر التقييم السنوي لل��امج  

امل  سبيل  ع��  مقدم��ا  و��  أعاله،  ا�حصراملو�ح  ال  هيئة   :ثال  أعضاء  مالحظات  ونماذج  ا�ختلفة،  الطالبية  االستبيانات 

ال��نامج  ودراسة   ،إذا اقت��ى األمر  ،وملفات املقررات الدراسية  ،التدريس. كذلك ت�ون هناك فرصة مواتية إلعادة النظر �� 

 فيھ.بت وم��ا ما قد ي�ون معلًقا لم ي ،املالحظات املستمرة ال�ي تم ا�حصول عل��ا ع�� مدار العام

لل��امج �ل عام ال��امج إعداد تقر�ر التقييم السنوي  ال�لية ا�ختص  ،تتو��  إ�� عميد  للنظر فيھ واعتماده إذا لزم    ، و�رسالھ 

  ، ذه التقار�ر أي مالحظات تتعلق ��  ،التعليم والتعلم والتقييم  و�دارةالفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة،    إدارةقدم  تو األمر.  

  ،م��ا �� إعداد التقر�ر السنوي لل�لية�ستفاد  عالوة ع�� دعم ال��امج �� إعداد التقر�ر. و�نظر عميد ال�لية �� تقار�ر ال��امج ال�ي  

 و��� رئيس املعهد.  ،إ�� نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية قبل إرسالهما ، وخطة العمل

مسؤولية   ،وعميد ال�لية  ، والتغي��ات ا�خاصة بال��امج واعتمادها، يتو�� رئيس ال��نامج ا�ختص  ،وعند مراجعة خطط العمل

وسالمة ا�خرجات التعليمية املرجوة. وفيما يتعلق بالتغي��ات الك��ى �� ال��امج ال�ي   ،األهداف التعليمية لل��نامج   تحقيق  متا�عة

 .أخرى ذات عالقةع�� ال��امج ا�حالية، وأي سياسات  الرئيسة الت�سفر ع��ا التقييم السنوي، فتخضع لسياسة التعدي 

 

 : املراجعة الدور�ة ا�خارجية لل��امج األ�اديمية  )4

للتأكد من أن املعاي�� األ�اديمية    املعهد،إ�� تقييم ال��امج املطروحة ��    ،أو اعتماد ال��امج   ،��دف املراجعة الدور�ة ا�خارجية

ع�� الصعيد اإلقلي�ي والدو��. و�� آلية من آليات    ،املمنوحة تر�� ملستوى مؤسسات التعليم العا�� املناظرةللدرجات العلمية  

جزء ال يتجزأ من منظومة الفاعلية املؤسسية  ، كما أ��ا  ضمان ا�جودة �عزز الثقة �� الدرجات األ�اديمية ال�ي يمنحها املعهد

 يا.وضمان ا�جودة �� معهد الدوحة للدراسات العل

 �حتواه وعملياتھ ا�ختلفة  ،وتقوم عملية املراجعة ع�� أساس الدراسة الذاتية
ً
 شامال

ً
بما �� ذلك   ،وف��ا ُيجري ال��نامج تحليال

نامج والتواصل، والدعم املقدم من أعضاء والقبول، والتعليم والتعلم، و�دارة ال��   ، املن�ج الدرا��ي  : ع�� سبيل املثال ال ا�حصر

واستخدام نتائج التحليل �� تقديم توصيات لتطو�ر    ،وتحليلها  ،ع�� جمع البيانات  ،والدعم اإلداري للطالب  ،هيئة التدريس

 ال��نامج وتحسينھ.

و�� بمثابة إطار عمل للتقييم   ،االعتمادجهة    تضعها�� ضوء معاي�� ا�جودة ال�ي    ،وتنظيمها  ،إعداد الدراسة الذاتية�جري  و 

 من خالل استيفاء هذه املعاي�� ي��هن ال��نامج ع�� ما ي��: وتطو�ره. و  ،الذا�ي لل��نامج 
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 ال�ي �سهم �� تحقيق رسالة املعهد؛  ، واألهداف ،وضوح الرسالة •

 واألهداف؛ ،لتحقيق الرسالة ،وتنظيمها  ،حشد املوارد  •

 واألهداف؛  ،تحقيق الرسالة  •

 والتطو�ر. ،واألهداف ،امتالك القدرة ع�� مواصلة تحقيق الرسالة •

من  أعضاء    إ��  الدراسة  �عض مهام إعداد الذي يجوز لھ تفو�ض    ،الدراسة الذاتية مسؤولية ال��نامج من خالل رئيسھو�عد  

  وفق ما يراه مناسًبا. و�توجب ع�� جميع أعضاء ال��نامج املشاركة �� مراجعة مسودة الدراسة الذاتية  ،هيئة التدريس �� ال��نامج 

 . قبل ان �عتمد بصيغ��ا ال��ائية

ا�جودة ضمان  أدوات  ع��  الذاتية  الدراسة  ال�ي    ،وآليا��ا  ،و�عتمد  التحليالت  من  شاملة  بصورة  و�ستفيد  أعاله،  املو�حة 

واالنتقال    ،أسفرت ع��ا املالحظات الواردة من هذه املصادر. و�وفر هذا لل��نامج صورة عامة عن مستوى التقدم الذي تحقق

 مطلو�ة لهذا ال��نامج.  ،وتحسينات  ،وتصو�بات  ،تاحة الفرصة لإلشراف ع�� أي �عديالتمن دورة اعتماد إ�� أخرى، عالوة ع�� إ

ع  و  �جَّ
ُ
وأن   ،ع�� تحديد جهات اعتماد تناسب تخصصا��ا م�ى أمكن. وُ�توقع من ال��امج أن ت�ون معتمدة طوال الوقتال��امج  �

 ختصة. وفق ما تقرره جهة االعتماد ا� ،تحافظ ع�� حالة االعتماد بصفة دور�ة

 

 :تار�خ املراجعة والتعديل

 اإلعداد جهة  اإلعداد تار�خ  العنوان  اإلصدار 

01 
متا�عة ال��امج وتقييمها  سياسة 

 ومراجع��ا 
 إدارة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة  01/2022/ 19

 جهة االعتماد  االعتماد تار�خ  جهة املراجعة  تار�خ املراجعة 

  مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا 03/2022/ 09  

  24 /07/2022 
مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات 

 العليا

 

 

بناء ع�� إطار  ،2022يناير �انون الثا�ي/ 19هذه السياسة بتار�خ املسودة األو�� من أعدت إدارة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة  •

 .2015الذي أقره مجلس األمناء ��  لإلدارة العمل األص��

دخلت عل��ا �عض التعديالت ��  •
ُ
م اعتمادها  تو  27/1/2022تار�خ اجتماع مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا بنوقشت السياسة وأ

 �� نفس التار�خ. 

 .24/07/2022واعتمدت بتار�خ  06/07/2022بتار�خ للدراسات العليا السياسة إ�� مجلس أمناء معهد الدوحة   رفعت •
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