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  معهد الدوحة للدراسات العليا

 سياسة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة 

 تمهيد: 

ال�ي تكفل للمعهد تحقيق رسالتھ ع�� أكمل    ،بمنظومة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودةيل��م معهد الدوحة للدراسات العليا  

األهداف   ع��  يحددها   اإلس��اتيجيةوجھ  العا��  ،ال�ي  التعليم  خدمات  تقديم   �� يتبناها  ال�ي  التشغيلية  وال��امج    ،واآللية 

 عن �ادي�ي والدعم األ ،األ�اديمية والبحثية
ً
 ا�خدمات اإلدار�ة.فضال

 

   :املصط�حات�عر�ف 

ؤسسة �� ضوء رسال��ا وأهدافها االس��اتيجية. وتتحدد أ�شطة  امل�� عملية من�جية لقياس وتقييم أداء    :الفاعلية املؤسسية

وخط��ا   املؤسسة  رسالة  ضوء   �� تلك  وثيقوترتبط    اإلس��اتيجية،التقييم  املؤسسة  �ش�ل  تتبناها  ال�ي  التخطيط    . �عملية 

 منتظمة. صورة� وتتج�� الفاعلية ع�� تقييم ع�� مستوى املؤسسة ووحدا��ا األ�اديمية واإلدار�ة بصفة دور�ة و 

ومدى ا�ساقها مع املعاي�� ا�حلية   ،املعنيةؤسسة  املهو نظام متبع لقياس مدى وضوح املعاي�� األ�اديمية لدى    :ضمان ا�جودة

 وتلبية توقعات األطراف املعنية. ،ومستوى املشاركة ا�جتمعية ،والدولية، وجودة التعليم والبحث

يكفالن للمؤسسة تحقيق رسال��ا بأفضل صورة مع    م��ابطانرافدان  وتجدر اإلشارة إ�� أن الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة  

 مواصلة النمو والتطور. 

 

 : أهداف السياسة

، وتر��ي املبادئ  للدراسات العليا  للفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة �� معهد الدوحة  ةالرسمي  نظومةتحدد هذه السياسة امل

  ،وأعضاء هيئة التدريس  ،. وتوفر للطالبه املنظومةوطرق اإلدارة املتبعة �� العمل ��ذ  ،وا�حوكمة  ،املتعلقة بضمان ا�جودة

عهد ��  امل ة ع�� العناصر األساسية للن�ج الذي يتبعھ  وغ��هم من األطراف املعنية الداخلية وا�خارجية نظرة عام  ، واإلدار��ن

ومن الضروري قراء��ا جنًبا إ�� جنب مع السياسات واإلجراءات ذات الصلة (انظر القسم    .ا�جودةضمان  التعامل مع مسألة  

عل��ا    السادس من هذه السياسة) ال�ي �ش�ل منظومة شاملة لضمان ا�جودة تكفل مجتمعة الوصول إ�� املبادئ املنصوص

 أدناه.

وع�� الطالب م�ى �ان    املعهدواإلدار��ن العامل�ن ��    ،أعضاء هيئة التدريسمنتس�ي املعهد من  و�سري هذه السياسة ع�� جميع  

 . مناسًباذلك 
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 :املبادئ –  بيان السياسة

أدناهاتحدد   عل��ا  املنصوص  الدوحة،ـ  ملبادئ  معهد  ��ا  يل��م  وتوجيھ  اعمل  نطاق    وال�ي  ا�جودة  وضمان  املؤسسية  لفاعلية 

 أ�شط��ا وأدوارها ا�ختلفة: 

 بوصفھ وسيلة لتحقيق رسالة املؤسسة؛ ،ع�� التحس�ن املستمر  ،لتم�� األ�ادي�يلالس��  •

 ؛وا�حاسبةوضع وتب�ي هي�ل حوكمة �عزز ا�جودة و�ضمن املساءلة  •

و�دار��ن وموظف�ن    ،وأعضاء هيئة تدريس  ،من طالب  ؛�عز�ز املشاركة �� اتخاذ القرار بالشراكة مع مختلف األطراف املعنية •

 وغ��هم؛

 ؛ �افة  األطراف املعنية  �� مستوى  و�ناء القدرات ع ،ع�� التعاطي املتواصل مع مبادئ ضمان ا�جودة  ،�عز�ز ثقافة ا�جودة •

 �� ضوء املعاي�� الدولية؛  وضع معاي�� املقارنة مع املؤسسات املناظرة و  ،إشراك األطراف املعنية ا�خارجية •

 ال��ك�� ع�� املراحل ا�ختلفة للدورة األ�اديمية للطالب لضمان توف�� تجر�ة �عليمية فر�دة؛ •

 وا�جتمعية؛ ،والبحثية ،وال��بو�ة ،األطراف التعليميةضمان التفاعل املناسب ب�ن  •

حيث �سفر املالحظات والدراسة الذاتية واملشاركة ا�خارجية عن تحسن م�حوظ    ،�عز�ز بيئة تقوم ع�� التدبر والتقييم •

 �� مختلف نوا�� عمل املؤسسة؛

 ليات ذات الصلة.والعم ،وتطو�ر منظومة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة ،املراجعة املستمرة •

 

 : رجعيةاملنقاط ال

الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة �عدد من النقاط املرجعية ع��    سةممار   �س��شد معهد الدوحة للدراسات العليا �� من�ج

يناسب أغراض   بمااملستو��ن ا�ح�� والدو��. وقد أفاد نظام الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة من األطر والضوابط التالية  

 املعهد و�تفق مع املعاي�� الوطنية و�حظى بالقبول الدو��. 

 ). 2018(وزارة التعليم والتعليم العا�� �� قطر،  بدولة قطر ملؤسسات التعليم العا��  معاي�� ال��خيص واالعتماد  •

العلمية �� إنجل��ا وو�لز وأيرلندا الشمال  إطار • (و�الة ضمان   يةمؤهالت التعليم العا�� التا�عة للهيئات املانحة للدرجات 

 ) 2014ا�جودة،  

 (و�الة ضمان ا�جودة)  املتحدة �� مجال التعليم العا��، بما �� ذلك التوجيھ واإلرشاد  قواعد ا�جودة للمملكة •

 ): 2015(  املعاي�� والضوابط املنظمة لضمان ا�جودة �� مجال التعليم العا�� األورو�ي •

وشبكة �ليات السياسات والشؤون واإلدارة  ،  مؤسسة اعتماد إدارة األعمال الدوليةهيئات اعتماد ال��امج ا�ختلفة مثل   •

 ، وغ��ها من النقاط املرجعية ا�حددة بحسب التخصصات.العامة

 

https://www.edu.gov.qa/Documents/HigherEducationLicensing/Standards%20for%20licensing.pdf?csf=1&e=PzR5wh
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/qualifications-frameworks.pdf
https://www.qaa.ac.uk/quality-code
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://www.fibaa.org/en/accreditation-certification/accredited-study-programmes/?menu=weitere&cHash=acab58a6d3a04e04221205377fd624f9
https://www.naspaa.org/
https://www.naspaa.org/
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 : التحس�ن املتواصل

تتبوأ دورة التحس�ن املستمر الصدارة �� منظومة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة لتكفل ملعهد الدوحة للدراسات العليا  

رسالتھ   إ��  األ�اديمية  ،املنشودةالوصول  خدماتھ   �� ا�جودة  مستوى  الدوري    تا�عةاملع��    ،وتحس�ن  والتقييم  املنتظمة 

 وتوظيف نتائج التقييم �� التطو�ر املستمر.  ،اإلدار�ة والوحدات ،لل��امج األ�اديمية املستمرةواملراجعة 

  إلجراء   للمعهدبصورة تفاعلية إلتاحة الفرصة    لرئيسيةاآلية عمل هذه امل�ونات  أدناه،  )  1و�و�ح إطار العمل الوارد �� الش�ل (

 .س��اتيجيةاإل من ذلك �� مراجعة ا�خطة  واالستفادة  ،وأ�شطتھ السنو�ة ،تقييم دوري م���� �خططھ التشغيلية

رئيس عناصر  من  الدورة  هذه  امل  ؛ةيوتتألف  ال��امج   ،والتقييم  ،تا�عة��  السنوي    ،األ�اديمية   ومراجعة  التقييم  ع��  عالوة 

 اإلدار�ة. للوحدات

 

 

 



اإلطار�ة اتالسياس –معهد الدوحة للدراسات العليا   

) 5(سياسة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة  –  اإلطار�ةالسياسات   

 
 

 املعهد ): دورة التحس�ن املستمر �� 1الش�ل (

 

 : ا�حوكمة واإلدارة

دَعم  
ُ
من  املعهد  ويعززها ع�� مستوى    ،املؤسسية وضمان ا�جودة ع�� هي�ل تنظي�ي يجسد ضمان ا�جودة  اعليةحوكمة الف ت

من عدد  التشغيلية  وال�جان.  ،وا�جالس  ،واإلدار�ة  األ�اديميةالوحدات    خالل  العناصر  يوفر  أن  شأنھ  من  وعناصر    ،وهذا 

وتكفل   و�تقان.  بكفاءة  ا�جودة  وضمان  املؤسسية  الفاعلية  منظومة  تفعيل  للمؤسسة  ليتس�ى  الالزمة  وا�حوكمة  اإلدارة 

الدوحة  مل ا�حوكمة   العليا  عهد  وضمانللدراسات  املؤسسية  الفاعلية  منظومة  العناصر    تطبيق  من  عدد  جانب  من  ا�جودة 

املستمر التحس�ن  تكفل  ال�ي     ،البنيو�ة 
ّ
ا�جودة  وتمث لضمان  أساسية  بنية  املناسبةل  ا�ختلفة  العناصر  ع��  مثل    ؛�شتمل 

 رسالة معهد الدوحة

ا�خطة التشغيلية 

 السنو�ة

 ا�خطة االس��اتيجية

 (ا�حالية)
 التخطيط االس��اتي��

 ((بصفة دور�ة)

ة املستمرةتا�عامل   

التقييم الداخ�� 

  السنوي 

املراجعة 

ا�خارجية 

   الدور�ة

تحسينات/�عديالت ا�خطة للعام 

 التا��
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الداخلية األ   ،اللوائح  لتنفيذ  الالزمة  باملسؤوليات  وا�جالس  وال�جان  الوحدات  وتفو�ض  ا�جودة،  مراقبة    دوار وسياسات 

�� عموم املؤسسة.  ا�ختلفة ب�ن سياسات ضمان ا�جودة ذات الصلة، ع�� سبيل    للفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة  ومن 

ا�حصر ال  ال��امج    :املثال  اعتماد  ا�حالية؛    الرئيسةالتعديالت  و ا�جديدة؛    األ�اديميةسياسة  ال��امج  املقررات  و ع��  اعتماد 

األ�ادي�يسياسة  و واال��حاب؛   األ�ادي�ي  سياسةو ؛  السلوك  الطالب  السياساتوسياسة  ؛  التماس  وتطو�رها   إعداد 

هناك   ،سياسة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة؛ وسياسة متا�عة ال��امج وتقييمها ومراجع��ا. وعالوة ع�� ذلكو ؛  واعتمادها

�شارك  ال�ي  ال�جان  من  ا�جودة  عدد  ضمان  والتعلم �جنة  :  أهمهاو   ،��  التعليم  و�جنة  ا�جودة؛  وضمان  املؤسسية  الفاعلية 

 والتقييم، و�جنة السياسات األ�اديمية.

املستمر التطو�ر  أ�شطة  تحديد  ا�جودة  وضمان  املؤسسية  الفاعلية  �جنة  ��    ،تتو��  ا�جودة   ، وتنفيذها  املعهد،وضمان 

التعليم والتعلم والتقييم فتعمل عن كثب مع مكتب الفاعلية    واإلشراف عل��ا، بما �� ذلك االعتماد و�عادة ال��خيص. أما �جنة 

ا�جودة وضمان  والتقييم  ،املؤسسية  والتعلم  للتعليم  ا�ختلفة  املمارسات  جودة  لتحس�ن  العمليات   ،و�س��  تطو�ر  ع�� 

ووضع    ،األ�اديميةع�� مراجعة السياسات    �� املعهدوالسياسات الالزمة. و�سهم �جنة السياسات األ�اديمية �� ضمان ا�جودة  

 وتقديم التوصيات تبًعا لذلك.   ،سياسات جديدة

ال�املة عن أ�شطة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة املنصوص عل��ا �� هذه السياسة ع�� عاتق رئيس    ،وتقع املسؤولية 

املدير التنفيذي للشؤون املالية واإلدار�ة، وال�ليات  أو  /نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية، و  مسؤولياتھ إ��  يفوضالذي    ،املعهد

ا�جودة وضمان  املؤسسية  الفاعلية  ومكتب  رؤسا��ا،  ع��  األ�اديمية  وال��امج  عمدا��ا،  مسؤوليةال  ، ع��  يتو��  �شغيل   ذي 

 منظومة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة ومتا�عة عملها. 

 

 التطبيق: نطاق 

الالزمة مع ال��ك�� ع�� ضمان    وصالحيات اإلدارات   بالسياسات واإلجراءاتتدعم هذه السياسة �� سياق وضعها قيد التنفيذ   

 مجاالت العمل التالية:جودة ا�خدمات ال�ي يقدمها املعهد وتحسي��ا ��  

 ها: وتطو�ر  ال��امج األ�اديمية ا�جديدة إعداد  (أ) 

و�طالقع��    املعهد يحرص   السياسة    إعداد  ضوء   �� ا�جديدة  األ�اديمية    املعتمدةبرامجھ  ال��امج  اعتماد  (سياسة 

والوفاء   ،واإلقليمية والتعليمية  ،وتلبية االحتياجات الوطنية  ، ا�جديدة) والعمليات ال�ي تكفل اال�ساق مع رسالة املعهد

 بمتطلبات ا�جهات التنظيمية ومؤسسات االعتماد.  واالل��ام ،بمعاي�� ا�جودة املتوقعة
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 :بما �� ذلك أ�شطة االعتماد ،ومراجع��ا ،متا�عة ال��امج األ�اديمية (ب)

دور�ة لها ع�� عمليات رسمية وفق سياسة   اتمراجعو�جراء    ،ع�� متا�عة جميع ال��امج بصفة مستمرة  املعهديحرص  

  توصيف مثل وثائق    ؛معتمدة. وتكفل سياسة متا�عة ال��امج وتقييمها ومراجع��ا تطبيق عناصر ضمان ا�جودة املطلو�ة

ال��امج ع�� املتا�عة املستمرة  ،ال��امج، وملفات املقررات الدراسية، واالستبيانات   ، وذلك ��دف التطو�ر املستمر لهذه 

 . املوا��للعام من نتائج التقييم �� عملية التخطيط   واالستفادةألهدافها  هالتحديد مدى تحقيق  ،والتقييم السنوي 

كذلك تكفل هذه السياسة املراجعة الدور�ة لل��امج ع�� عملية اعتماد خارجية مستقلة ع�� مستوى ال��امج ��دف لتقييم  

  �� املطروحة  مناسب  املعهدال��امج  مستوى  ذات  املمنوحة  العلمية  للدرجات  األ�اديمية  املعاي��  أن  من  وتر��    ،للتأكد 

 � الصعيد اإلقلي�ي والدو��. ملستوى مؤسسات التعليم العا�� املناظرة ع� 

 :و�غالقهاإجراء �غي��ات �� ال��امج  )ت(

 متسأي م��ا    إغالقل أي برامج مطروحة أو  و ع�� أن ت�ون التغي��ات الك��ى ال�ي تطا  املعهد يحرص  
ً
ذات  مع السياسات    قة

  صوصا خ  ،وا�حد من أي تبعات ت��تب ع�� هذه اإلجراءات ،والتطبيق ال�حيح  ،ال�ي تكفل التقييم املناسب لها العالقة،

  إغالق ع�� ال��امج ا�حالية، وسياسة    الرئيسةفيما يتعلق بمص�حة الطالب. وتضم هذه السياسات: سياسة التعديالت  

 ال��امج. 

 

 :أ�شطة التعليم والتعلم والتقييم  (د)

ال�ي ترا�� مص�حة    املعتمدةالتعليم والتعلم والتقييم وفق السياسات واإلجراءات    مجال  �� س�� العمل    ع��  املعهد يحرص  

العامل�ن بمسؤوليا��م. كما    ،الطالب آليات ضمان ا�جودةيحرض ع��  وال��ام    لألغراضومالءم��ا    ،وشفافي��ا  ،تفعيل 

، واالمتحاناتسياسة التقييم  و   ،�ادي�ياأل  السلوكاملوضوعة لها. ومن أبرز السياسات ال�ي تدعم هذه األ�شطة: سياسة  

 . والغياب ، وسياسة ا�حضور الرسالة، وسياسة التماس الطالب األ�ادي�يالدرجات، وسياسة نظام سياسة و 

مع ال��ك��    ،وعالوة ع�� ذلك، يضطلع مكتب التعليم والتعلم والتقييم بمهام املتا�عة واإلجراءات ا�خاصة ��ا �� هذا ا�جال

  �ٌل   ،واملساعدة �� التطو�ر امل�ي لهم  ،ودعم أعضاء هيئة التدريس  ،والتطو�ر املستمر  ،بوجھ خاص ع�� ضمان ا�جودة 

 �� تخصصھ. 

 

 :متا�عة األ�شطة البحثية وتقييمها (هـ)

��ن  املستو ع��    �� التعر�ف الواسع ��ا  و�ساعدوتحليلها    املعهد ا�خرجات البحثية ��  متا�عة  تتو�� إدارة األبحاث واملنح  

عدد من املقاييس الرئيسة املرتبطة باإلنتاجية البحثية وا�جودة والتأث��    تطبيق وا�خار��. و�قت��ي هذا التحليل    ا�ح��

التدريس هيئة  أعضاء  مستوى  املؤسسةع��  مستوى  وع��  وال�ليات،  وال��امج،  حجم  ك�ل  ،  املقاييس  هذه  و�شمل   .

ل ف��ة زمنية محددة، ومعامل التأث��، وتصنيفات ا�جالت العلمية �� التخصصات ذات الصلة، ومستوى  األعمال خال

 .هااألطراف املعنية أو ا�جمهور املس��دف مع وتفاعل، البح�ي التعاون  وترتيبات،  باألبحاث الصادرة االستشهاد 
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 :اإلدار�ة وتقييمها الوحداتمتا�عة  (و) 

وتقديم املالحظات والدعم املطلوب.    ،اإلدار�ة  للوحداتع�� التقييم السنوي    �شرف إدارة التخطيط والتطو�ر والتوثيق

التشغيلية من خالل تحديد أهداف اإلدارات وغايا��ا، ومؤشرات األداء    املعهد وتخضع إدارات   لتقييم سنوي ل�خطط 

تحقق   مدى  لقياس  املناسبة  التقييم  وطرق  الذي  الرئيسية،  اإلنجاز  مستوى  تقييم  إدارة  �ل  تتو��  ثم  األهداف.  هذه 

ملكتب الرئيس واملدير    املوا��للعام  والتحسينات املطلو�ة    ،والتوصيات  ،وذلك بتقديم نتائج التقييم  ،حققتھ �� �ل هدف

ع�� مستوى املؤسسة  والتنفيذ  من هذه التقار�ر �� التخطيط    االستفادة . و�تم  التنفيذي للقطاع اإلداري واملا�� �� املعهد

 للمعهد.  اإلس��اتيجيةو�� وضع ا�خطة  ،�لك

 

 : بناء القدرات والتدر�ب ألغراض ضمان ا�جودة (ز) 

وذلك ع��    ا�حاجة،مان ا�جودة عند  لض  ،ودورات تدر�بية  ،ورش عمل  املؤسسية وضمان ا�جودةالفاعلية    �عقد إدارة 

أعضاء هيئة التدريس، عالوة ع�� ورش عمل للعامل�ن وأعضاء و   ،مدار العام. ويشمل هذا ندوة �عر�فية للطالب ا�جدد 

 فضال عن برامج تدر�بية خاصة لالعتماد.   ،هيئة التدريس

 

 : ذات املص�حةمع األطراف  التفاعل  (ح) 

ع�� الصعيد الداخ�� وا�خار��، كما يحرص ع��    فاعلةبصورة    ذات املص�حةإشراك مختلف األطراف    ��   املعهد  يج��د  

وع�� املنتديات ا�ختلفة وقنوات استطالع الرأي،    ،الطالب من خالل التفاعل مع ا�جلس الطال�ي  استيضاح آراء ومشاغل

وكذلك من خالل مشاركة الطالب �� ال�جان، وغ�� ذلك. و�رحب املعهد بمالحظات األطراف املعنية ا�خارجية بما �� ذلك  

شار�ة املراجع�ن ا�خارجي�ن �شأن تطو�ر برامج جديدة، عالوة ع�� مشاركة هذه األطراف �� �جان املعهد وا�جالس االست

 ا�خارجية لل�ليات وال��امج. 

 

 : التعاطي مع السياسات األخرى فيما يخص الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة (ط)

مع السياسات األخرى ال�ي �سهم ��   املعهدعالوة ع�� ما سبق، تتداخل منظومة الفاعلية املؤسسية وضمان ا�جودة ��  

 ضمان جودة ا�خدمات املقدمة. ويشمل هذا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر السياسات التالية:

 . .واعتمادهاوتطو�رها السياسات  إعداد سياسة  •

 . سياسة التنوع •

 األ�ادي�ي. سياسة اإلرشاد  •

 . األ�ادي�ي املستوى سياسة  •

 الطالب والطالبات وتظلما��م.   ش�اوى سياسة  •

 .الشهادات والتخرج منح سياسة  •
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 :تار�خ املراجعة والتعديل

 اإلعداد جهة  اإلعداد تار�خ  العنوان  اإلصدار 

01 
سياسة الفاعلية املؤسسية  

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

 جهة االعتماد  تار�خ االعتماد  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  •

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

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

 �� نفس التار�خ. 

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