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 التعريفات 

 

 .مجموعة من المقررات الدراسية و/أو المتطلبات التي تؤدي إلى درجة علمية البرنامج األكاديمي:

 

 ،2019خريف  يشمل 2019/2020 األكاديمي)العام  ف وينتهي مباشرة بعد فصل الصيفيبدأ في فصل الخري :األكاديميالعام 

وحتى  الصيف من بداية فصل األكاديمي العام بدأي، أعداد الخريجين (. لحساب2020وصيف  ،2020وربيع  ،2020وشتاء 

 .(2020، وربيع 2020، وشتاء 2019، وخريف 2019صيف  يشمل 2019/2020 األكاديمي)العام  نهاية فصل الربيع

 

لطة عليا داخل الجامعة. وهو مكلف بتحديد السياسة العامة للجامعة، ويعمل كس   ،عيَّن بمرسوم أميريي  مجلس األمناء: 

اإلشراف العام على جميع أنشطتها وأنظمتها. ويمارس المجلس السلطة المؤسسية  باإلضافة إلى، واإلشراف على تنفيذها

 . أن ذلك مناسب  األخرى إذا رأى  السياسات عليه في لوائحه الداخلية أو فيالكاملة على النحو المنصوص 

 

، وتضطلع بدور سياساتالفي اتخاذ القرارات ذات الصلة ب الجامعة رئيسجهة استشارية تساعد  لجنة اإلدارة التنفيذية:

 . رئيس الجامعة هارأست، ويوالمستشار القانوني العام الرئيستضم اللجنة نواب لة الجامعة. مراقبة األداء بما يتماشى مع رسا

 

وأستاذ مساعد، ومحاضر، بدرجة أستاذ، وأستاذ مشارك، بدوام كامل والرتب األكاديمية  وشاغل أعضاء هيئة التدريس:

 .إضافية بعد موافقة مجلس األمناءأكاديمية  استحداث رتبويمكن . ومساعد تدريس

 

  .ديسمبر شهرنهاية شهر يناير وتنتهي في  من بداية :أي ،مع التقويم السنوي تبدأالسنة المالية: 

 

 والباحثين ومساعدي الباحثين.أعضاء هيئة التدريس باستثناء بدوام كامل جميع موظفي الجامعة : الموظفون

 

 . والمكاتب واألقساماإلدارات الكليات والمراكز و مثل جامعة قطرتمثل أي كيان في الوحدة: 

 

يضم ى الجامعة. ولجنة اإلدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات على مستو رئيس الجامعةجهة استشارية تساعد مجلس الجامعة: 

يترأس رشحهم رئيس الجامعة الذي ي  الذين  من المدراء انواب الرئيس والعمداء وعدد  المجلس نواب الرئيس ومساعدي 

   المجلس. 
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 المقدمة -1

 

تعّرف جامعة قطر التقييم بأنه عملية منهجية ومستمرة لجمع المعلومات بهدف تحسين الفاعلية العامة للمؤسسة. وتشمل 

 :يأتالعملية ما ي

 

  .إعداد رسالة وأهداف مؤسسية واضحة 

  واضحة قابلة للقياس مرتبطة باألهداف مخرجاتتحديد. 

 جمع البيانات ومقارنة النتائج. 

  بفاعلية.استخدام نتائج التقييم لتخصيص الموارد المؤسسية 

 

في عام  عليهو. لتميز الجامعة األساسيةالركيزة لذي يعد ا ،ة التقييممن فعاليالجامعة بتنفيذ العمليات التي تض تلتزموبالفعل 

اإلدارات وكيفية ترابط مسؤوليات الكليات و لتحديدالمصممة على عدد من العمليات وافقت لجنة اإلدارة التنفيذية  ،2011

 ،العمليات المعتمدةدائمة مسؤولية تطبيق ورئيس لجنة  ومدير كل عميد على عاتق ويقعاألنشطة ضمن جداول زمنية محددة. 

 .تحسين العملياتل اتأو لتقديم مقترح ،مساعدة أيّ حاجة إلى ال والتطوير عند االستراتيجيةمكتب رئيس  مع والتواصل

 

 نبذة عن جامعة قطر -2

 

، 1977في عام طالبة .  93و طالب ا 57عدد الملتحقين بها بلغ و ،كلية التربية أ نِشئت 1973در عام ابموجب مرسوم أميري ص

ا 92 وتضمنت ،الكلية فيتخرجت الدفعة األولى  َست، هنفسالعام . وفي جاتخري 106و خريج  جامعة قطر لتضم إلى  أ ّسِ

كلية العلوم، وكلية العلوم اإلنسانية  هي: كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،وجانب كلية التربية ثالث كليات أخرى 

الكليات األربع السابقة لمواكبة التغيرات في سوق جانب الهندسة وكلية اإلدارة واالقتصاد إلى  كلية أ ضيفَتاالجتماعية. وقد و

عشر كليات وهي: كلية اآلداب والعلوم، كلية اإلدارة  حالي ا تضم جامعة قطر. لطالب الجامعة جديدة تاحة فرص  إلو ،العمل

واالقتصاد، كلية التربية، كلية الهندسة، كلية العلوم الصحية، كلية القانون، كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية الشريعة والدراسات 

 45 :األكاديميةمن البرامج جامعة قطر مجموعة  تطرحاحتياجات المجتمع القطري،  تلبيةِ لوإلسالمية، وكلية طب األسنان. ا

 . دكتور صيدلي ، وبرنامجَ برامج دبلوم 4 ،دكتوراهبرامج  8 ،ماجستير برنامجَ  27 ،بكالوريوس برنامجَ 

 

ن  يقع حرم جامعة قطر في شمال غرب الدوحة، عاصمة قطر، حيث  الجامعة  إلىالمجتمع  وصول سهولةَ هذا الموقع  يؤّمِ

قد اعتمدت خطة للتوسع والتجديد والبناء بما يلبي احتياجات البرامج الجامعة، نجد أنها  مرافق. وبالنظر إلى هامواردو

تطوير برامج عليا ، ويةالبحثفي األنشطة ع توسالحالية. كما دعمت هذه الخطة ال يرات في تركيز بعض البرامجالجديدة، والتغ

البنية التحتية للطرق والخدمات العمل على تحسين  جريا يكم. تهاوفعالي باإلضافة إلى تعزيز كفاءة عمليات الجامعة ،جديدة

 آمنة ومريحة. ودراسة عملذلك لخلق بيئة و ها؛وتوسيعالحرم الجامعي  في كافة أنحاء

 

 الحوكمة  -3

 

ا تستمد منه الجامعة قوتها. ا رئيسي  مصدر   د  ع، والتي ت  الدولةلقد حظيت جامعة قطر باهتمام كبير ورعاية خاصة من قيادة 

لَ ري ، صدر مرسوم أمي2005في عام رأس اإلدارة العليا للجامعة. هو من يت المفدى وكان حضرة سمو أمير البالد  ش ّكِ

 من نيوبعضوية ممثل ،هللا بن حمد آل ثاني الشيخ عبد الدولةنائب أمير  ايرأسه حالي   قطر، والذي جامعةبموجبه مجلس أمناء 

 .الهيئات العامة والخاصة

 

ا قوي ايقدم مجلس  . وعالوة االستراتيجيةنها المحرك الرئيسي للتحسينات لإلدارة التنفيذية للجامعة، التي أثبتت أ األمناء دعم 

دت ت وشجعت استقالل الجامعة وسيادة قرارها. ومنذ تشكيل المجلس؛ شهمعلى ذلك، فقد كان المجلس أحد الجهات التي دع

ا اك الموارد المالية للجامعة نمو  للجامعة وسياساتها  االستراتيجيةجلس في الموافقة على التوجهات تتمثل مسؤوليات الم. بير 

، باإلضافة إلى أمور أخرى. ومن وحدات األكاديمية واإلدارية، وموازنتها وتعيين رئيس الجامعة ونوابهلالهياكل التنظيمية لو
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 فريق اإلدارة.و الجامعة رئيسل جانب آخر، فإن مسؤولية اإلدارة التنفيذية ت تَرك  

 

العمليات نواب الذين يشرفون على ال ستة من، ويساعده بن راشد الدرهم رئيس ا للجامعةالدكتور حسن  ع يِّنَ ، 2015في عام 

عمداء الكليات ومدراء المراكز  ي عيَّنالتنظيمي المعتمد لجامعة قطر. الهيكل ، 1 شكلكما هو موضح في  األساسية والداعمة

 2018مجلس األمناء في عام راجع تتماشى مع رسالة الجامعة. وقد  المنوطة بهم والتي المهامللقيام بواإلدارات والمكاتب 

 .واعتمدهالجامعة قطر الحالية  االستراتيجيةالرؤية والرسالة واألهداف 

 

ضل لطلبة العلم وبكونها الخيار المف، تميزها النوعي في التعليم والبحثب اأن تعرف جامعة قطر إقليمي  : "رؤية الجامعة

 ."للتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة لدولة قطر اوالباحثين ومحفز  

 

التي تقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية  جامعة قطر هي الجامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر: "رسالة الجامعة

خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم،  بإعداد موتقوعليم الجامعي والدراسات العليا، للت

كما تضم نخبة متميزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم وإجراء الدراسات والبحوث ذات 

 "ي تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته.الصلة بالتحديات المحلية واإلقليمية وتقدم المعرفة، واإلسهام اإليجابي ف
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 : الهيكل التنظيمي لجامعة قطر1شكل 
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 منهجية الدليل -4

 
 أ ِعدَّ قد ل. والموازنةعملية إعداد  مراعاةمع  لجامعةاات لف عمليات التخطيط والتقييم للبرامج ووحديوضح هذا الدليل مخت

 تهم. المساعدة جميع الموظفين وتوعيتهم بهذه العمليات وإرشادهم إلى استكمال عمليات التقييم الخاصة بوحد

 

 مراعاةع م أو المركز أو المكتب يحقق رسالتهأو البرنامج  اإلدارةإلى توضيح ما إذا كانت الكلية أو  المؤسسية الفاعليةتهدف 

تساعد على تحسين جميع جوانب العمليات.  والتي تركز طيط والتقييم الشاملة والمتكاملة،عمليات التخ فيالمحددة  أهدافه

 .أداء الخدمات التشغيليةو بتعلم الطال جودة الجامعةَ على فهم مدى الفاعلية المؤسسية نتائج

 

تتطلب والجامعة. و لتقييم مدى تحقيق أهداف الوحدة هاواستخدام هاوتحليلالفاعلية المؤسسية جمع النتائج عملية تتضمن 

تقييم واضحة ومحددة بشكل منتظم وممنهج  إجراءاتق  ت طبّ و ،ليست مهمة لمرة واحدة؛ ألنها مستمرة القيام بعملياتالفاعلية 

. كما للوحدة االستراتيجية هدافاألغايات ب ،والموارد والقدرات والممارسات لتخطيط المؤسسيالعمليات المتداخلة بين التقييم 

 يمكن للكيانات ذات الصلة استخدام نتائج التقييم إلجراء. وهاوخدمات هابرامج مخرجاتو هالغاياتالوحدة م مدى تحقيق أنها تقيّ 

 مزيد من التحسينات. 

 

 تية: اآلاألسئلة مراعاة  هاوموظفي عملية الفاعلية المؤسسيةيتعين على إدارة الوحدات المشاركة في 

 

 األهداف العامة[و ،الرسالة، من نحن؟ ]اسم الوحدة 

  الوحدة[ غاياتتحقيقه؟ ]إلى  نسعىما الذي 

  ذلك؟ ]األهداف والنتائج[تحقيق ما مدى نجاحنا في 

 ]كيف يمكننا تحسين ما نقوم به؟ ]إجراءات لتحسين األداء بناء  على النتائج 

 تبين األداء الذي تم تحسينه[ التي اآلتية؟ ]نتائج الدورة ادليل الذي يثبت أننا حققنا تحسن  ما هو ال 

 

 .الموازنةو ،التحسينو، التقييمو، هي: التخطيطو أربع ركائز رئيسةتستند الفاعلية المؤسسية على 

 

 التخطيط .1

 

المؤسسة من وضعها الحالي إلى المكانة التي تطمح إليها في المستقبل كما هو  لقيادة اإلدارةهو الطريق الذي يساعد التخطيط 

وأعضاء هيئة التدريس والموظفين  المؤسسة إدارةمن خالل التعاون بين  في رسالتها ورؤيتها. تتم عملية التخطيط موضح

المؤسسي واإلداري.  يينالمستوكال  على يتم التخطيطوبالموارد المتاحة. تحقيق األهداف المؤسسية  تساهم في خطة إلعداد

 : اآلتيةاإلجراءات تتضمن عملية التخطيط 

 

  ِمَعتالمطلوب تحقيقها على المستوى المؤسسي بناء  على المعلومات التي  األهداف والغاياتتحديد على مستوى  ج 

 .الوحدة

  على مستوى المؤسسة والوحدة الغاياتتحديد األولويات السنوية لتحقيق. 

  واألولويات الغاياتلتحقيق  الالزمة القرارات بشأن تخصيص الموارداتخاذ. 

 المحددة.لتحقيق الغايات  تهاومراقبإلجراءات المتخذة تنفيذ ا 

 

توفر بيانات التي  االستراتيجيةتقوم كل وحدة بتطوير خطتها حيث أنشطة الوحدات.  تعتمد علىخطة شاملة خطة الجامعة  تعدّ 

يتماشى مع خطة و مدة خطتها بما يتناسب مع غاياتهاالوحدة تحدد ولتقييم الخطة بشكل  سنوي، حول أداء خطة الجامعة. 

 .السنوية عند إعداد خطتها السابقة للدورة التقييممخرجات نتائج عاة راممن  لوحدةلبد باإلضافة إلى ذلك، ال ة.سنويالالجامعة 
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 التقييم .2

 

 اتالتعلم أو الخدم مخرجاتاألداء مع  مدى تطابقعملية مستمرة لجمع المعلومات وتقييمها واستخدامها لتحديد  هو التقييم

اللتان  ومخرجات تعلم الطالب االستراتيجيعملية التخطيط  :منها عدة آليات من خاللالمقدمة. يتم التقييم في جامعة قطر 

 جماعية   بجهود  كل خمس سنوات.  مرة  فت راجع  مراجعة الوحدات غير األكاديمية عمليةة وامج األكاديميلبرا أّما ؛سنوي ات نفّذان 

تعلم الطالب، ومعرفة مدى باألدلة المتعلقة بجمع  تقوم الجامعةأعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطلبة والموظفين، من 

المؤسسية.  األهدافالرسالة و قتحقمدى رصد وللنتائج المتوقعة، والبحثية تحقيق المقررات والبرامج والوحدات اإلدارية 

ستند التقييم على البحث وما لم ي. تعزيز وتحسين البرامج والخدمات الحاليةلنتائج الاستخدام يتم  ومن خالل عملية التقييم،

 جدوى وقيمة. لتقييم، فلن يكون لاس والتحليلغرض التحسين من خالل القيبالمستمر 

 

 التحسين  .3
 

تهدف .  ية المؤسسيةعلالتقييم السنوي وتوصيات لجنة الفاخطط عالجية بناء  على نتائج ل الوحدات التحسين هو عملية وضع

سنوي ا الفاعلية المؤسسية مرتين لجنة تتم متابعة توصيات والتقييم.  عملية وإنهاء أداء الجامعة تعزيزخطة التحسين إلى 

 .بشكل فعال اللجنة توصياتلالوحدات  تنفيذ لضمان

 

 الموازنة  .4
 

تفصيلية لجميع  موازنةالتعاون بين اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لوضع من خالل  لموازنةإعداد ا تتم عملية

 فيبعد تقييم أدائها كما هو مبين  الموازنة الخاصة بها لبطمسؤولية الوحدات  وتتولىالبنود المالية على مستوى الوحدة. 

 غاياتها.وتحقيق مهامها األساسية  ها متطلبات الوحدة الالزمة لتنفيذعلى أن . وتعرف الموازنةخططها نتائج

 

يركز هذا الدليل على إيضاح كيفية تفاعل وتكامل هذه العمليات الرئيسية األربع مع بعضها البعض لتعزيز الفاعلية في وظائف 

من التخطيط والتقييم  اجزء   تعدّ الجامعة. ولذلك يبدأ الدليل بتوضيح إطار الفاعلية المؤسسية، ثم يعرض عمليات التقييم التي 

وتتوقع الجامعة من  خاصة بها. نيةزممهام ومسؤوليات وجداول وتتضمن كل  من عمليات التقييم وازنة. إعداد الموالتحسين و

ا عمليات التقييم  واإلداراتالموظفين في الكليات  . يتحملوا مسؤولياتهم وفق ا لذلكووالمراكز والكيانات األخرى أن يدركوا تمام 

ا لضمان نجاح فإن اتخاذ اإلجراءات في الوقت المناسب أمر بالغ األهمية  ،لطبيعة االعتماد المتبادل بين الوحدات ونظر 

 جامعة.ال على مستوىالفاعلية 

 

 إطار الفاعلية المؤسسية  -5
 

في  عليه روِجَع ووفِقَ  ، ولقدعلى النسخة األولى من إطار الفاعلية المؤسسية 2011وافقت لجنة اإلدارة التنفيذية في ربيع 

. وعلى الرغم من استمرار وحدات الجامعة في التخطيط والتقييم والتحسين ألدائها منذ فترة طويلة، إال أن 2020 خريف

إطار الفاعلية  2شكل فادة من الموارد المتاحة. يوضح فاعلية من خالل االستب العملياتاإلطار المعتمد ي لِزم الوحدات بتنفيذ 

ابدالمعلومات عمل وتفاعل ال مساروالذي يوضح ، المؤسسية المعتمد إلى خطة  صوال  ورسالة الجامعة ورؤيتها و من ء 

 التحسين.
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 إطار الفاعلية المؤسسية المعتمد : 2شكل 

 

دائها في ضوء رسالتها ورؤيتها، طريقة تقييم الجامعة أل إيضاحإن الغرض من إطار الفاعلية المؤسسية هو ، ذ ِكر آنِف اكما 

مترابطة ومتكاملة ومتعددة المستويات آلية  الفاعلية وتعدّ تحسين عملياتها. ل لنتائج التقييم هااستخدامباإلضافة إلى كيفية 

يمكن تلخيص اإلطار من خالل التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير والتقييم والتحسين. والتي يمكن أن تكون منظمة  ،والقطاعات

 : اآلتيةمن خالل العمليات 

 

  قطر لجامعة االستراتيجيةالخطة  في والتي تنصب الرسالة والرؤيةتحدد جامعة قطر . 

  المسح  يتضمن. التقييم السنويخالل مرحلة  راعىلي   للجامعة االستراتيجيةالخطة في إثراء  المسُح البيئيي سهم

ووجود جامعات خاصة  ،التركيبة السكانية :مثل القطري بالمجتمع متعلقةمعلومات وبيانات داخلية وخارجية  البيئي

 .وشبه حكومية أخرى في الدولة، إلخ

 والتشغيلية السنوية لجميع القطاعات الرئيسية في  االستراتيجيةالخطط  لجامعة قطر االستراتيجيةالخطة  تتضمن

 .جامعة قطر بياناتواستبانات  مع مراعاة التقييم السنويمن خالل  تقييمها سنوي ا ويمكن ،الجامعة

 المؤسسية واإلدارية واألكاديمية االستباناتمن  جامعة قطربيانات استبانات وتكون ت. 

 كافيةالمخصصة  الموازنةكانت  إذاما  لتحديد الموازنةإعداد  عند والتشغيلية السنوية االستراتيجيةالخطط  ت راعى 

، تقوم الجامعة بمراجعة خطتها وفق ا السقف المحددالمطلوبة  الموازنة توفي حالة تجاوز .الجامعة خططتنفيذ ل

 .المتاحة للموازنة

  ومراجعة الوحدات غير األكاديمية الطالب، ومراجعة البرامج األكاديمية،مخرجات تعلم  التقييم السنوييشمل ،

 ت راعىالقادم، وللعام  تحسينالخطة يتم استخدام نتائج عملية التقييم إلعداد جامعة قطر.  استراتيجيةوخطة تقييم 

 خالل هذه الخطوة.  جامعة قطر وبيانات استبيانات

 لتحسين فاعلية الجامعة القادمللعام  للجامعة االستراتيجيةالخطة  عند إعداد خطة التحسين ت راعى. 

  ّية. خمسال االستراتيجيةمخرجات عملية الفاعلية المؤسسية مدخالت لدورة الخطة  تعد 
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 عملية الفاعلية المؤسسية  -6

 

قِّقَتعلى اإلنجازات التي الضوء  اإلدارة التنفيذية للجنةتسلط عملية الفاعلية المؤسسية  معوقات ناتجة عن أداء وأي  ح 

لَت، والتي الفاعليِة المؤسسية لجنة   الفاعلية المؤسسية ر عمليةَ الوحدات واللجان الرئيسية. وتسيّ   رئيس الجامعة قرارب ش ّكِ

بفاعلية في عمل  نيسهموها ممن وخارجالجامعة  داخل من نياللجنة ممثل تتضمنسنوي ا.  تشكليها عادوي   ،2010عام في 

 اللجنة فإن عمل وعليهاللجنة. وتمارس اللجنة عملها جنب ا إلى جنب مع مجتمع الجامعة لتعزيز ثقافة الفاعلية المؤسسية. 

إلطار الزمني ا 3 شكليوضح  .مختلف الوحدات واللجان من ت جَمع  الزمني يتماشى مع التقارير التي  وإطاره تعاوني

. جنةلّ ل التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطارالضوء على  1جدول يسلط في حين لجنة الفاعلية المؤسسية. لجراءات واإل

وتؤدي  الجامعة.لتعزيز فعالية  الالزم ام والدعمم التوجيه العيتقدلباإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة مكلفة بتوفير القيادة 

ا استشاري ا ورق ا وتنسيقي ا وتنظيمي ا خالل عملية الفاعلية المؤسسية. كما تقدم اللجنة المشورة للجنة اإلدارة ي  بااللجنة دور 

تشمل مسؤوليات اللجنة ؤسسي. وجميع جوانب التقييم الم ها،وتقييملجامعة قطر  االستراتيجيةالتنفيذية بشأن تنفيذ الخطة 

والخطة  والرؤية رسالةالاللجنة تستخدم وإعداد خطط التحسين.  ،وتقييم التقييمات السنوية ،المسح البيئيتقييم 

 :اآلتيةفي إنجاز مسؤولياتها  تهاكمدخالت لمساعد الموازنةونتائج إعداد  جامعة قطرل االستراتيجية

 

 والمؤشرات األخرى  الطالب تعلمنتائج مخرجات  تقييم :مثل هاوتحليل الفاعلية المؤسسية مراجعة مؤشرات

 .للجامعة االستراتيجيةالمذكورة في الخطة 

  األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية، بما في ذلك تقارير التقدم المحرز  التي تقدمهامراجعة النتائج والتقارير

 .وخطط العمل االستراتيجيةفي الخطط 

 أكتوبر من كل عام شهر في الموازنةعند إعداد  بالِحسبانؤَخذَ ليالسنوي  الفاعلية المؤسسية إعداد تقرير. 

 التحسين في الحرم الجامعي بناء  على نتائج عمليات الفاعلية  الستمرار لجنة اإلدارة التنفيذية تقديم توصيات إلى

 .المؤسسية

 المساءلة  تحفيزمن أجل صحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ألالفاعلية المؤسسية  إيصال نتائج جهود

 .والشفافية

 العمل مع مجتمع جامعة قطر لتحقيق متطلبات االعتماد المؤسسي. 

 لجهود الفاعلية المؤسسية في الحرم الجامعي. مرجع ومصدر 
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 لجنة الفاعلية المؤسسيةاإلطار الزمني واإلجراءات ل: 3شكل 

 
 الفاعلية المؤسسية  لجنةل التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار :1جدول 

 

 المخرج العملية المدخل الهدف الشهر 

 مارس

مع لجنة  اجتماععقد 

 الفاعلية المؤسسية

نموذج طلب البيانات، 

دليل الفاعلية المؤسسية، 

البحث  وقاموس

 المؤسسي

المؤسسية عقد رئيس لجنة الفاعلية ي

لمناقشة دليل  اللجنةمع  ااجتماع  

البيانات طلب و الفاعلية المؤسسية

 الفاعلية المطلوب إلعداد تقرير

 السنوي المؤسسية

البيانات قائمة 

 المطلوبة 

إعداد تقرير بالبدء 

 لفاعلية المؤسسيةا

 السنوي

 طلببريد إلكتروني/ 

 رسمي

إلى قطاعات إلكتروني إرسال بريد 

والمعلومات  البيانات لطلبجامعة ال

عداد تقرير إل والتقارير الالزمة

 السنوي المؤسسيةلفاعلية ا

 ال يوجد

توصيات لجنة متابعة 

 المؤسسية الفاعلية

 للعام الماضي

 للتذكيرإلكتروني بريد 

الخاص  ر األولرسال التذكيإ

بمتابعة توصيات لجنة الفاعلية 

 للعام الماضيالمؤسسية 

 خطط العمل

- بريلإ

 أغسطس

جمع البيانات 

 المطلوبةوالتقارير 
 ال يوجد

 والتقارير المطلوبةجمع البيانات 

 المعنية الجهات جميعمن 
 البيانات والتقارير

 أغسطس

 سبتمبر -

مناقشة البيانات 

 تعَ مِ والتقارير التي ج  

لفاعلية اوإعداد تقرير 

 السنويالمؤسسية 

 البيانات والتقارير

لمناقشة البيانات  اجتماععقد 

ِمعَت التي والتقارير  وإعداد ج 

 السنوي لفاعلية المؤسسيةاتقرير 

 لمسودة األولىا

لتقرير الفاعلية 

 المؤسسية السنوي
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 سبتمبر

توصيات لجنة متابعة 

الفاعلية المؤسسية 

 للعام الماضي

 للتذكيرإلكتروني بريد 

إرسال التذكير الثاني الخاص 

بمتابعة توصيات لجنة الفاعلية 

 المؤسسية للعام الماضي

 خطط العمل

 أكتوبر

إعداد النسخة النهائية 

لفاعلية التقرير 

 المؤسسية السنوي

 المقترح

المسودة خطط العمل و

لتقرير الفاعلية  ىاألول

 المؤسسية السنوي

لتقرير مراجعة المسودة األولى 

السنوي لفاعلية المؤسسية ا

 تذخِ التي ات   دراج خطط العملوإ

بشأن توصيات العام الماضي 

األسبوع األول من شهر  خالل

 أكتوبر

 

النسخة النهائية 

لتقرير الفاعلية 

المؤسسية السنوي 

 المقترح

الحصول على 

توصيات لجنة اإلدارة 

بخصوص التنفيذية 

لفاعلية اتقرير 

السنوي  المؤسسية

 المقترح

النسخة النهائية لتقرير 

الفاعلية المؤسسية 

 السنوي المقترح

المؤسسية الفاعلية تقرير عرض 

لجنة اإلدارة  السنوي على

األسبوع الثاني من  خاللالتنفيذية 

 شهر أكتوبر

 واآلراء التوصيات

النسخة النهائية إعداد 

لتقرير الفاعلية 

 المؤسسية السنوي

 التوصيات واآلراء

تقرير الفاعلية المؤسسية تحديث 

على توصيات لجنة  بناء  السنوي 

 وآرائهااإلدارة التنفيذية 

تقرير الفاعلية 

المؤسسية السنوي 

 المعتمد

تزويد إدارة الشؤون 

توصيات لجنة المالية ب

 الفاعلية المؤسسية

الفاعلية لجنة توصيات 

 المؤسسية المعتمدة

تزويد إدارة الشؤون المالية 

بتوصيات لجنة الفاعلية المؤسسية 

خالل عملية إعداد  ت راعىل

 الموازنة

 ال يوجد

 ديسمبر

األمناء  تزويد مجلس

لفاعلية اتقرير ب

 المؤسسية السنوي

تقرير الفاعلية المؤسسية 

 السنوي المعتمد

تزويد مجلس األمناء بتقرير 

 لفاعلية المؤسسية السنويا
 ال يوجد

إرسال توصيات لجنة 

إلى  المؤسسية الفاعلية

 المعنية القطاعات

توصيات لجنة الفاعلية 

 المؤسسية المعتمدة

 الفاعليةإرسال توصيات لجنة 

إلى القطاعات  المؤسسية المعتمدة

 للتنفيذالمعنية 

 ال يوجد

 يناير

تقرير الفاعلية نشر 

المؤسسية السنوي 

 المعتمد

تقرير الفاعلية المؤسسية 

 السنوي المعتمد

الفاعلية المؤسسية تقرير نشر 

السنوي المعتمد على موقع الجامعة 

 باستثناء المعلومات السرية

 ال يوجد

 

 االستراتيجيعملية التخطيط  -7

 

حول المكانة والطموح الذي تسعى  بين قيادة الجامعة اتفاق مشتركن خاللها بنى مي   ،عملية تعاونية االستراتيجيالتخطيط  يعدّ 

دابير مواجهة التدابير الالزمة للنجاح وتحقيق األهداف باإلضافة إلى مراعاة ت الحسبانب مع األخذ ،الجامعة إلى تحقيقه

ا كيفية  وتحدد للجامعة االستراتيجيةاألولويات  االستراتيجيعملية التخطيط  توضح في هذا التوجه. المخاطر للسير قدم 

قبل سنة  االستراتيجيتبدأ عملية التخطيط  .تحقيق تلك األولوياتفي اها ومد المتوفرةالموارد البشرية والمالية  مساهمة

أي من العام األكاديمي  سنوات 4 الخطة الحالية لجامعة قطرمدة  لحجم الجامعة الكبير. مراعاة   وذلك ونصف من الدورة

هي: التعلم والتعليم، التجربة وخمس استراتيجيات أساسية  . وتتضمن2021/2022وحتى العام األكاديمي  2018/2019

 تجَ هِ باإلضافة إلى ذلك، فقد انت  تمعية. المج والمشاركة، ، التميز المؤسسيةالمعرفالعلمي واالرتقاء بالطالبية، البحث 

أهداف الجامعة. ومن خالل وضع هذه االستراتيجيات، تسعى الجامعة إلى تحقيق تتداخل مع تمكين عامة واحدة  استراتيجية

التعليم العالي في قطر، التميز في التعليم، تميز الخريجين، التميز في البحث العلمي، في هي: التحول و استراتيجيةغايات  6

مبادرة   120و استراتيجيًّاا هدف   35م هذه الغايات في طياتها وتض .التميز في المشاركة المجتمعيةالتميز المؤسسي، و
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التي تسعى الجامعة لتحقيقها بحلول  االستراتيجيةوقد وضعت الجامعة مؤشرات األداء الرئيسية لقياس األهداف  .استراتيجية

: فيمختلف قطاعات الجامعة المتمثلة  بينعلى التفاعل  االستراتيجي. ويعتمد مبدأ العمل في مجال التخطيط 2022العام 

، ةالماليو البحث والدراسات العليا، شؤون الطالب، العلوم الصحية والطبية، الشؤون األكاديمية، الشؤون اإلدارية

 .السنوي االستراتيجيملية التخطيط الرئيسية لعإلطار الزمني واإلجراءات ا 4شكل  والتطوير. يوضح ستراتيجيةاالو

 

 
 السنوي االستراتيجيالرئيسية لعملية التخطيط اإلطار الزمني واإلجراءات  :4شكل 

 
الوحدات إلى  ي تتخذهاالخطط واألنشطة التعلى مستوى القطاع، يعين كل قطاع ممثال  عنه ليتولى مسؤولية تسليم كافة 

 واألداء بتحديثات الخطة التشغيلية السنوية االستراتيجيةإدارة  بتزويد ممثل القطاعويقوم . واألداء االستراتيجيةإدارة 

 االستراتيجيةها طالقطاعات بمراجعة خط والتطوير االستراتيجيةمكتب  يوجهلقطاع ثالث مرات في السنة. با الخاصة

، االستراتيجيخالل عملية التخطيط بشكل جيد وتحديثها باستمرار.  عليهالضمان الحفاظ  في السنة مرة   (أربع سنوات)

 هاواعتمادللجامعة  االستراتيجيةالخطة لمناقشة  مرة واحدة على األقل في الشهر ستراتيجيةاللتجتمع اللجنة التوجيهية 

لعملية التخطيط  التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطارالضوء على  2جدول يسلط  .هاوإعطاء التوجيهات بشأن تنفيذ

 . السنوي االستراتيجي

 
 السنوي االستراتيجيلعملية التخطيط  التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار :2جدول 

 

 المخرج العملية المدخل الهدف الشهر

 سبتمبر
بدء تنفيذ الخطة 

 التشغيلية الحالية

وثيقة الخطة 

 التشغيلية

للخطة التشغيلية  القطاع بدء تنفيذ

 الحالية
 ال يوجد

 نوفمبر

تذكير القطاع بإرسال 

التحديث األول 

للخطة التشغيلية 

 الحالية

بريد إلكتروني 

 رسمي

 القطاع ممثللإرسال التذكير األول 

لخطة التشغيلية ا بشأن تحديث

 الحالية

األول تحديث ال

للخطة التشغيلية 

 الحالية



14 

  

Page 14 of 26 
 

-نوفمبر

 ديسمبر

مراجعة التحديث 

األول للخطة 

 التشغيلية الحالية

التحديث األول للخطة 

 التشغيلية الحالية

مراجعة التحديث األول للخطة 

 التشغيلية الحالية

المالحظات 

 واآلراء

 فبراير

 إعداد اإلعالن عن

لخطة التشغيلية ا

 الجديدة

إلكتروني بريد 

 إعالن /رسمي

إعداد  يفلبدء با ممثل القطاعإبالغ 

لخطة التشغيلية للعام األكاديمي ا

 الجديد

 ال يوجد

 مارس

تذكير القطاع بإرسال 

بشأن الخطة  تحديثاته

 االستراتيجية

 

بريد إلكتروني 

 رسمي

ممثل القطاع بشأن إرسال تذكير إلى 

 االستراتيجيةالخطة  تحديث

تحديثات الخطة 

 االستراتيجية

بتسليم  تذكير القطاع

الخطة التشغيلية 

 الجديدة

بريد إلكتروني 

 رسمي

ممثل القطاع إرسال تذكير إلى 

تسليم الخطة التشغيلية للعام ل

 األكاديمي الجديد

الخطة التشغيلية 

 الجديدة

- مارس

 بريلإ

مراجعة الخطة 

 االستراتيجية

تحديثات الخطة 

 االستراتيجية

مراجعة تحديثات الخطة 

 للقطاع االستراتيجية

المالحظات 

 واآلراء

 - إبريل

 مايو

مراجعة الخطة 

 التشغيلية الجديدة

تشغيلية الخطة ال

 جديدةال

مراجعة الخطة التشغيلية للعام 

 األكاديمي الجديد

المالحظات 

 واآلراء

 إبريل

تذكير القطاع بإرسال 

التحديث الثاني 

للخطة التشغيلية 

 الحالية

بريد إلكتروني 

 رسمي

القطاع  لممثل إرسال التذكير الثاني

بشأن تحديث الخطة التشغيلية 

 الحالية

التحديث الثاني 

للخطة التشغيلية 

 الحالية

 مايو

مراجعة التحديث 

الثاني للخطة 

 التشغيلية الحالية

التحديث الثاني 

للخطة التشغيلية 

 الحالية

مراجعة التحديث الثاني للخطة 

 التشغيلية الحالية

المالحظات 

 واآلراء

 أغسطس

القطاع بإرسال تذكير 

التحديث الثالث 

للخطة التشغيلية 

 الحالية

بريد إلكتروني 

 رسمي

القطاع  إرسال التذكير الثالث لممثل

بشأن تحديث الخطة التشغيلية 

 الحالية

الثالث التحديث 

للخطة التشغيلية 

 الحالية

 

 سبتمبر

 

مراجعة  التحديث 

الثالث للخطة 

 الحاليةالتشغيلية 

التحديث الثالث 

للخطة التشغيلية 

 الحالية

مراجعة  التحديث الثالث للخطة 

 التشغيلية الحالية

المالحظات 

 واآلراء

تسليم نتائج مؤشرات 

 األداء الرئيسية

بريد إلكتروني 

 رسمي

تسليم نتائج مؤشرات األداء الرئيسية 

 للخطة التشغيلية الحالية

نتائج مؤشرات 

 األداء الرئيسية

 

 عملية إعداد الموازنة  -8

 

لتمويل الذي لنفقات المتوقعة على مستوى الوحدة لاعملية تعاونية تحدد الجامعة من خاللها مستوى  الموازنة عملية إعداد تعدّ 

  وزارة المالية.  هخصصتس

 

 الموازنة)ب( مناقشة طلبات  الموازنة،طلبات لوحدة  كل: )أ( إعداد اآلتيةمراحل البالوحدة  موازنةعملية إعداد  تلخيصيمكن 

)هـ( تخصيص  ،الموازنةَ  الجامعة رئيِس والعليا  اإلدارةِ اعتماد )د(  ،الموازنةَ  وزارة المالية اعتماد)ج(  ة،على مستوى الجامع

 .المعتمدة الموازنة
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وتقوم  ،الجامعةاإلعالن عن بدء عملية إعداد الموازنة السنوية لجميع وحدات بإعداد الموازنة المالية عملية الشؤون إدارة تبدأ 

بتنسيق عملية الموازنة عبر مكلفة  ،قطاع ل لجنة للموازنة في كلتشكَّ  أولي مع أصحاب الموازنة.بالتنسيق لعقد اجتماع 

بمراجعة  الماليةالشؤون إدارة تبدأ بعد ذلك، . لقطاعات األخرى عند الضرورةل التابعةلقطاع وكذلك التابعة لالوحدات 

األولي الموازنة سقف المالية الشؤون إدارة تتلقى  من ثم .دهاوتوحي هاوتحليل لمة من جميع الوحداتمقترحات الموازنة المست

المقترحة في حسابات وزارة المالية  والموازنةاألولي  الموازنةتقوم اإلدارة بعد ذلك بتخصيص سقف . ومن وزارة المالية

، هانفس خالل الفترةو .قبل نهاية العام المالي من وزارة المالية النهائيقى الجامعة سقف الموازنة تتلو. الموازنةلجميع أبواب 

عند  والتعديل لالعتماد الجامعة رئيساإلدارة العليا و علىلكل وحدة  الموازنةمخصصات  الماليةالشؤون إدارة  تعرض  

 5شكل يوضح  لكل وحدة. الموازنةعن تخصيص المالية الشؤون إدارة ، تعلن النهائي الحصول على االعتمادوبعد الحاجة. 

 .الموازنةإعداد لعملية  الرئيسيةإلطار الزمني واإلجراءات ا

 

 
 الموازنةلعملية إعداد  الرئيسيةاإلطار الزمني واإلجراءات  :5شكل 

 

داء أمراجعة ويتعين على كل وحدة . االستراتيجيطيط والتخ إعداد الموازنةيربط بين  اا حديث  لقد اعتمدت جامعة قطر نهج  

عداد الموازنة إ في عملية االستراتيجيداء األنتائج  ت راعىللسنة المالية القادمة. وس الموازنةقبل تسليم طلب  االستراتيجية تهاخط

 . الموازنة إعدادلعملية  التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار 3جدول  يوضحواتخاذ القرارات. 

 
 الموازنة إعدادلعملية  التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار :3جدول 

 

 المخرج العملية المدخل الهدف الشهر

-يناير

 فبراير

تحديث نماذج 

الموازنة التشغيلية 

والرأسمالية وإصدار 

رسالة/ بريد 

 بشأن ذلك إلكتروني

 المقترحة النماذج

التشغيلية الموازنة تحديث نماذج 

بالتنسيق مع  المقترحة والرأسمالية

واألداء  االستراتيجيةإدارة 

 واإلدارات المركزية

الموازنة نماذج 

لية والرأسمالية التشغي

النهائية، رسالة/ بريد 

 لكتروني إ
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 مارس

اإلعالن عن بدء 

الموازنة إعداد 

والتنسيق السنوية 

 مع لعقد اجتماع أولي

 الموازنةأصحاب 

الموازنة نماذج 

لتقرير ملخص و

النفقات الموازنة و

 سنوات 3 خالل

اإلعالن عن بدء عملية إعداد 

وحدات  لكافةالسنوية الموازنة 

الموازنة مع إرفاق نماذج  الجامعة

الموازنة والنفقات  تقريرملخص و

سنوات، وعقد اجتماع  3خالل 

لجمع الموازنة أولي مع أصحاب 

 ع بِّئَتالتي الموازنة نماذج 

الموازنة نماذج 

 ع بِّئَتالمقترحة التي 

- إبريل

 يونيو

الموازنة مراجعة 

 هاوتحليلالمقترحة 

  هانماذجوتوحيد 

نماذج الموازنة 

المقترحة التي 

 ع بِّئَت

الموازنة المقترحة مراجعة 

ستَلَمة من الوحدات   هاوتحليلالم 

لعقد  ، والتنسيقهانماذجوتوحيد 

الموازنة عند اجتماع مع أصحاب 

 الحاجة

النهائية الموازنة 

 المقترحة

 -مايو

 يونيو

عالن إعداد إاستالم 

والنماذج الموازنة 

وزارة قبل من 

 المالية

 ال يوجد

الموازنة إعداد إعالن استالم 

واألجور  الرواتبونماذج 

من قبل والمشاريع الرأسمالية 

 وزارة المالية

الموازنة إعداد إعالن 

 ونماذج وزارة المالية

 إدارة التنسيق مع

الموارد البشرية 

وإدارة المشاريع 

عداد إلالرأسمالية 

 النماذج المطلوبة

موازنة نماذج 

 وزارة المالية

الموارد  كل من إدارة التنسيق مع

 الرواتبالبشرية إلعداد موازنة 

المشاريع  وإدارةواألجور 

موازنة الرأسمالية إلعداد 

 المشاريع الرأسمالية

الميزانيات النهائية 

واألجور للمرتبات 

 والمشاريع الرأسمالية

 يوليو
سقف استالم 

 ألولياالموازنة 

المقترحة الموازنة 

على مستوى 

 الجامعة

من سقف الموازنة األولي استالم 

 وزارة الماليةقبل 

 لجامعةا موازنةمقترح 

 المعدل

 - أغسطس

 سبتمبر

سقف تخصيص 

الموازنة األولي 

 1ناريو يسوإعداد 

 برنامج من خالل

 (مااليا)

مقترح موازنة 

 الجامعة المعدل

تخصيص سقف الموازنة األولي 

المقترحة( الموازنة ) 1وسيناريو 

 لجميعحسابات وزارة المالية  في

 األبواب

المخصصة الموازنة 

وفق حساب لكل باب 

 وزارة المالية

موازنة مناقشة 

 جامعة قطر

الموازنة 

المخصصة لكل 

باب وفق حساب 

 وزارة المالية

جامعة قطر مع موازنة مناقشة 

 وزارة المالية
 ال يوجد

-أكتوبر 

 ديسمبر

استالم السقف 

 للموازنةالنهائي 
 ال يوجد

من للموازنة استالم السقف النهائي 

 وزارة الماليةقبل 

السقف النهائي 

من وزارة للموازنة 

 المالية

-أكتوبر

 نوفمبر

الموازنة عرض 

لكل المخصصة 

 رئيسعلى وحدة 

واإلدارة  الجامعة

 العليا

السقف النهائي 

للموازنة من 

 وزارة المالية

عرض الموازنة المخصصة لكل 

وحدة على رئيس الجامعة واإلدارة 

عند والتعديل  العليا لالعتماد

 الحاجة

الموازنة المخصصة 

المعتمدة لوحدات 

 جامعة قطر

 ديسمبر

اإلعالن عن 

الموازنة المخصصة 

 لكل وحدة

الموازنة 

المخصصة 

المعتمدة لوحدات 

 جامعة قطر

إعالن عن الموازنة المخصصة 

 لكل وحدة
 إعالن

 

  . موازنة وزارة المالية على اإلطار الزمني وإجراءات الموازنة في جامعة قطر إعالن إعداد * قد تؤثر التغييرات في
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 عملية مخرجات تعلم الطالب  -9

 

َمتعملية تحليل وتقييم مستمرة  الطالب تعلممخرجات  عملية تعدّ  ّمِ لمراقبة وتقييم مدى تحصيل الطلبة لنتائج التعلم على  ص 

 الطالب.عملية تعلم والتحسين المستمر للبرامج  إلى . وتهدف هذه العمليةستوى البرنامجم

 

مج باتباع خطة التقييم المعتمدة يتعين على جميع البرامج األكاديمية تقييم مدى تحصيل الطالب لنتائج التعلم على مستوى البرنا

دورة تقييم تكون مدتها سنتين إلى ثالث  خالل من ويمكن إجراء تقييم لجميع مخرجات تعلم البرنامج كل عام أو للبرنامج.

م، والفصل الدراسي المحدد فيه أنشطة التقييتنفَّذ ، والسياق الذي ستهوأنشطالتقييم تحدد خطة التقييم لكل برنامج طرق  سنوات.

جوانب والغرض من التقييم هو تحديد الثغرات إن ورة التقييم المعتمدة للبرنامج. األنشطة المخطط لها خالل دفيه تنفَّذ سالذي 

هج سلبية، لتحفيز المناقشة الهادفة والتفكير والنظر في من مكانت إيجابية أأواستخدام النتائج، سواء  الطالبالقصور في تعلم 

كما يفكر أعضاء هيئة  البرنامج، وطرق التدريس والتعلم المعتمدة، ونوع التدريس وطرق تقديمه، والموارد المتاحة للبرنامج.

 الفاعلية المؤسسية التي تعكس في عملية التعلم والحفاظ على الطالبالتدريس في كيفية تعديل العملية التدريسية إلشراك 

مخرجات تعلم الطالب  لعملية الرئيسيةإلطار الزمني واإلجراءات ا 6شكل يوضح  أهدافها.مدى تحقيق الجامعة لرسالتها و

لبرامج الدراسات مخرجات تعلم الطالب  لعملية الرئيسيةإلطار الزمني واإلجراءات ا 7شكل ويوضح لبرامج البكالوريوس. 

 . العليا

 

هذه  مخرجاتأهم يعد التقرير السنوي لمخرجات تعلم الطالب الذي يقوم بإعداده كل برنامج بعد نهاية العام األكاديمي من 

العام  خالل ن فِّذتوإجراءات التحسين التي  ،البرنامج مخرجاتوأنشطة التقييم ونتائجه، حيث يوثق هذا التقرير العملية. 

ِصلتحليل وتقييم شاملين لما إجراء السابق بعد  األكاديمي عليه من النتائج. كما تعتمد البرامج إجراءات تحسين لتعزيز أداء  ح 

ا،. وي  الطالب ومكتب  ،مكتب شؤون الجودة األكاديمية لبرامج البكالوريوسا، كلٌّ من سنويًّ  اتقرير   على مستوى القطاع ِعد  أيض 

 اأساس   تقاريرال هذه وتعد مكتب الدراسات العليا لبرامج الدراسات العليا.و ،الصحيتجمع اللبرامج  ةضمان الجودة األكاديمي

 التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار 4جدول يوضح  للتقييم والرصد الشامل ألداء البرنامج على مستوى القطاع والجامعة.

لعملية  التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار 5جدول . ويوضح المخرجات تعلم الطالب لبرامج البكالوريوسلعملية 

 ات العليا.لبرامج الدراس مخرجات تعلم الطالب

 

 
 مخرجات تعلم الطالب لبرامج البكالوريوس  لعملية الرئيسيةاإلطار الزمني واإلجراءات  :6شكل 
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 مخرجات تعلم الطالب لبرامج البكالوريوسلعملية  التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار :4جدول 

 

 المخرج العملية المدخل الهدف الشهر

 سبتمبر

ييم توثيق نتائج تق

الطالب، تعلم  مخرجات

وتحليل النتائج، واعتماد 

ت نفَّذ لإجراءات التحسين 

 األكاديميالعام  خالل

وتوثيق إجراءات القادم، 

 ن فِّذَت التي التحسين 

 األكاديميالعام خالل 

 السابق

 التقييمفاصيل نتائج ت

  تهأنشطو

تفاصيل أنشطة التقييم جمع 

 ونتائج التقييم اإلجمالية لكل

عقد اجتماع ، مخرج تعليمي

 أعضاء هيئة التدريس مع

لتحليل النتائج واعتماد 

إجراءات التحسين، وجمع 

جراءات التحسين التي إ

 األكاديميخالل العام ن فِّذَت 

 هاوتوثيق السابق

 التقييم السنوي/ تقرير

 نهاية دورة التقييمل

 -سبتمبر 

 كتوبرأ

 خرجاتتقرير مإعداد 

تعلم الطالب السنوي 

رئيس على مستوى نائب 

للشؤون الجامعة 

رئيس  نائب /األكاديمية

 لعلوم الصحيةل الجامعة

 الطبيةو

التقييم السنوي/  تقرير

 نهاية دورة التقييمل

 خرجاتتقرير تقييم مإعداد 

على تعلم الطالب السنوي 

رئيس مستوى نائب 

 /للشؤون األكاديميةالجامعة 

لعلوم ل رئيس الجامعة نائب

 الطبيةو الصحية

 خرجاتتقرير تقييم م

تعلم الطالب السنوي 

على مستوى نائب 

الجامعة رئيس 

 /للشؤون األكاديمية

 رئيس الجامعة نائب

 لعلوم الصحيةل

 الطبيةو

 -يوليو 

 ديسمبر

التقييم  تقريرمراجعة 

نهاية دورة السنوي/ ل

 التقييم

التقييم السنوي/  تقرير

 نهاية دورة التقييمل

أو  /تنفيذ مراجعة داخلية و

خارجية ألنشطة التقييم 

والمعلومات األخرى 

المدرجة في التقارير 

تي تقدمها  السنوية ال

وإعداد تقارير  ،البرامج

المالحظات والتوصيات 

 لكل برنامج

المالحظات  تقرير

 خرجاتلموالتوصيات 

 تعلم الطالب

 -سبتمبر 

 نوفمبر

رفع مستوى الوعي، 

ومشاركة أفضل 

الممارسات، وتقديم 

والتوصيات بناء اآلراء 

تقييم  قريرتعلى 

 تعلم الطالبمخرجات 

التقييم السنوي/  تقرير

 نهاية دورة التقييمل

 ىعلى مستو

 تقريرالبرنامج، و

المالحظات 

والتوصيات 

تعلم  خرجاتلم

 الطالب

اجتماعات مع الكليات عقد 

 الحاجة عندوالبرامج 

اجتماعات التقييم 

 المجدولة

 -سبتمبر 

 يونيو

البرنامج  مع متابعةال

 بشأن تنفيذ خطة التقييم

خطة التقييم 

والمعلومات األخرى 

المسجلة في نظام 

إدارة التقييم 

 اإللكتروني

التحقق بشكل دوري من 

تنفيذ خطة التقييم للبرنامج 

 للتأكد من االلتزام بالخطة

للتذكير بريد إلكتروني 

 وإشعار

 فبراير

متابعة تنفيذ إجراءات 

 األكاديمي للعامالتحسين 

 السابق

بريد إلكتروني 

 للتذكير وإشعار

من  الجزئيجمع التقرير 

البرنامج ومتابعة تنفيذ 

إجراءات التحسين البرنامج 

 لعاما المعتمدة خالل

 السابق ألكاديميا

لفصل  الجزئيالتقرير 

لخريف الخاص بتنفيذ ا

 ،إجراءات التحسين

وبيان حالة تنفيذ 

 إجراءات التحسين
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 يونيو

توثيق خطة التقييم 

، بمخرجات تعلم الطال

والنتائج، والتحليل األولي 

 لنتائج التقييم

خطة التقييم، أنشطة 

نتائج والتقييم المنفذة، 

 جماليةالتقييم اإل

أنشطة نتائج وجمع تفاصيل 

جراء تحليل أولي ، وإالتقييم

، والحصول المنفذةلألنشطة 

على النتائج لتسجيل النتائج 

الرئيسية قبل بدء العطلة 

 الصيفية

التقييم السنوي/  تقرير

 نهاية دورة التقييمل

 األولي

 

 
 مخرجات تعلم الطالب لبرامج الدراسات العليا لعملية الرئيسيةاإلطار الزمني واإلجراءات  :7شكل 

 
 مخرجات تعلم الطالب لبرامج برامج الدراسات العليالعملية  التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار :5جدول 

 

 المخرج العملية المدخل الهدف الشهر

 يناير
البدء بعملية تقييم 

   مخرجات تعلم الطالب
 ال يوجد

عداد إخطار البرنامج إل

تقييم لالتقرير السنوي 

 تعلم الطالبمخرجات 

 رسميلكتروني بريد إ

 فبراير
تسليم البرنامج بتذكير 

 خطة إجراءات التحسين
 ال يوجد

إرسال تذكير إلى البرنامج 

تسليم خطة إجراءات ب

التحسين للفصل الدراسي 

 السابق

 إشعارتذكير و

 ال يوجد البرنامجمع متابعة ال إبريل

عن المتابعة مع البرنامج 

نظام إدارة التقييم  طريق

 اإللكتروني

 إشعار

 مايو

من النسخة األولية  جمع

التقرير السنوي لتقييم 

  الطالب تعلممخرجات 

 تذكير وإشعار

استالم النسخة األولية من 

التقرير السنوي لتقييم 

 تعلم الطالبمخرجات 

النسخة األولية من 

لتقييم التقرير السنوي 

 مخرجات تعلم الطالب

 أغسطس

تسليم تذكير البرنامج ب

تقييم مخرجات تقرير 

السنوي  تعلم الطالب

 النهائي

 ال يوجد

إرسال تذكير للبرنامج 

تسليم تقرير تقييم ب

مخرجات تعلم الطالب 

 السنوي النهائي

 تذكير وإشعار
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 سبتمبر

 ال يوجد المتابعة مع البرنامج

المتابعة مع البرنامج عن 

طريق نظام إدارة التقييم 

  اإللكتروني

 إشعار

تقرير تقييم جمع 

مخرجات تعلم الطالب 

 المقترحالسنوي النهائي 

 تذكير وإشعار

تقرير تقييم مخرجات جمع 

تعلم الطالب السنوي 

 النهائي المقترح

تقرير تقييم مخرجات 

تعلم الطالب السنوي 

 النهائي المقترح

 -أكتوبر 

 نوفمبر

تقرير تقييم مراجعة 

مخرجات تعلم الطالب 

 السنوي النهائي 

تقييم تقرير 

مخرجات تعلم 

الطالب السنوي 

 النهائي المقترح

االجتماع مع الخبراء 

تقييم تقرير لمراجعة 

طالب ال تعلممخرجات 

 السنوي النهائي 

 تعليقاتتوصيات/ 

 -ديسمبر 

 يناير

إرسال إجراءات 

التحسين المتفق عليها 

والتعليقات إلى لجنة 

 التقييم 

تقرير تقييم 

مخرجات تعلم 

 الطالب السنوي

النهائي المقترح 

التوصيات  متضمن ا

 والتعليقات

حسين إرسال إجراءات الت

المتفق عليها والتعليقات 

ومكتب )من الخبراء 

( إلى لجنة الدراسات العليا

التقييم الخاصة ببرنامج 

 الدراسات العليا

تقرير تقييم مخرجات 

تعلم الطالب السنوي 

 النهائي

 فبراير

تقرير تقييم تسليم 

تعلم الطالب مخرجات 

 السنوي النهائي

تقرير تقييم 

مخرجات تعلم 

الطالب السنوي 

 النهائي

تقرير تقييم تسليم 

مخرجات تعلم الطالب 

إلى نائب السنوي النهائي 

رئيس الجامعة للبحث 

 والدراسات العليا

 ال يوجد

 

 عملية مراجعة البرامج األكاديمية  -10

 

. والهدف األساسي تهاوجود في تحسين فاعلية البرامج األكاديمية تساهمدورية البرامج األكاديمية عملية  مراجعة عملية تعدّ 

الجامعة بما يتماشى مع رسالة الجامعة وأهدافها وخطتها  فياألكاديمية  وجودة البرامج هو تعزيز المعايير عمليةهذه المن 

من أجل  وجودتهرنامج وتقييم جدواه وانتاجيته اط القوة والضعف في البتحديد نق إلىالعملية هذه  كما تهدف .االستراتيجية

أو  ،إيقافه ته،كلإعادة هي على البرنامج، تحسينه،إثراء وتوجيه التحسين المستمر للبرنامج والتوجه المستقبلي له )أي الحفاظ 

 .(تجميده

 

 وذلك خارجيالمراجعة الشامل، وتقرير الذاتية الدراسة ال: إعداد تقرير أتيما يتتكون عملية المراجعة من عدة عناصر، منها 

مع لبرنامج واضحة لخطة  البرنامج خطة تحسينتقدم . خطة تحسين البرنامجو ،ميدانيةالزيارة البالمراجع الخارجي قيام بعد 

 لبرنامجاأعضاء هيئة التدريس ألداء  وتحليلورؤى  ،مدونة في تقرير المراجعة الخارجيال واآلراء التوصيات الحسبانخذ باأل

حيث يوفر ألعضاء هيئة التدريس تخذها البرنامج قيد المراجعة؛ يتقرير الدراسة الذاتية خطوة  تطوير د  ويع .وما يطرحه حالي ا

ومكتب  ةشؤون الجودة األكاديمييقوم مكتب  .وجودته ئهوأدا حالي االبرنامج يطرحه  فيماللتشخيص الذاتي والتفكير  فرصة  

تقرير الدراسة  ، وإرسالات بالنماذج المطلوبة لهذه العمليةيزويد الكلبت ومكتب ضمان الجودة األكاديمية العليا الدراسات

االتجاهات البرنامج  تحسينخطة  تعرضوتوصياتهم.  آرائهمالمراجعين الخارجيين للحصول على  إلىالذاتية المكتمل 

المقترحة وخطط العمل التفصيلية، كما تحدد الموارد اإلضافية التي قد يحتاجها  ، وتسجل إجراءات التحسينالمستقبلية

 القادم.العام  موازنةإدراج الطلبات في عليه  إلى موارد مالية إضافية، فينبغيوفي حال حاجة البرنامج البرنامج. 

 

المعتمدة في الجامعة مراجعة كل برنامج أكاديمي خالل دورة مراجعة تمتد من خمس إلى سبع  تتطلب عملية المراجعة

مراجعة كل برنامج أكاديمي المخصص ل قبل بداية كل دورة لتحديد الفصل الدراسي لمراجعةلالتقويم الرئيسي  وي عتَمدسنوات. 

في فصل إما  خالل دورة المراجعة،رة واحدة لمراجعة ملبكالوريوس مج نابريخضع كل بحيث  خالل دورة المراجعة.

لفصل الربيع قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد في التقويم  ةاألكاديمي البرامجتقييم  الربيع. وتبدأ عملية فصل في الخريف أو

تقييم  برامج الدراسات العليا، فتبدأ عملية أما بشأنفصل الخريف.  فيالمطبقة  هانفساتباع الخطوات ضمان مع الرئيسي، 

اإلطار الزمني  8شكل . يوضح األكاديميفي التقويم الرئيسي في فصل الخريف من العام  المدرجة البرامج األكاديمية
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اإلطار الزمني  9 يوضح شكل .)فصل الخريف( لبرامج البكالوريوس مراجعة البرامج األكاديمية لعملية الرئيسيةواإلجراءات 

 تواإلجراءاالزمني  اإلطار 6جدول  يبين. لبرامج الدراسات العليا البرامج األكاديميةمراجعة  لعملية الرئيسيةواإلجراءات 

 اإلطارالضوء على  7جدول  ويسلط ،)فصل الخريف(لبرامج البكالوريوس  مراجعة البرامج األكاديميةلعملية  التفصيلية

 .لبرامج الدراسات العليا مراجعة البرامج األكاديميةلعملية  التفصيلية تواإلجراءاالزمني 

 

 
 )فصل الخريف( لبرامج البكالوريوس مراجعة البرامج األكاديمية لعملية الرئيسيةاإلطار الزمني واإلجراءات  :8شكل 

 
 )فصل الخريف( لبرامج البكالوريوس مراجعة البرامج األكاديمية لعملية التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار :6جدول 

 

 المخرج العملية المدخل الهدف الشهر

 فبراير

 البرنامجإشعار 

 المجدول للمراجعة 

 وتأكيده

ونموذج  إشعاررسالة 

 تأكيد

الذي إرسال النموذج إلى البرنامج 

ويجب على البرنامج  ،راَجعسي  

موعد المخصص القبول 

 هتأخيرللمراجعة أو طلب 

نموذج التأكيد الذي 

 ع بِّئ

 مارس

شرح عملية 

مراجعة البرامج 

 لبرنامجاألكاديمية ل

 ومتطلباتها

المواد المتعلقة بمراجعة 

 البرامج األكاديمية

لخ( )النماذج، المعايير، إ

نموذج  إلى باإلضافة

 ع بِّئالتأكيد الذي 

تنظيم لقاء تعريفي بالتعاون مع 

 لتوضيحسي راَجع الذي البرنامج 

 والمشاكل المتوقعةالعمليات 

اللقاء التعريفي 

  المجدول

 -مارس 

 ديسمبر

البرنامج إعداد 

تقرير الدراسة ل

 الذاتية 

نماذج مراجعة البرامج 

 األكاديمية ، والسياسة

، والبيانات واإلجراءات

المطلوبة من مكتب 

والتطوير،  االستراتيجية

وبيانات تقييم مخرجات 

 ،والتقييم تعلم الطالب

وإجراءات التحسين 

لنتائج التقييم المستمرة 

 السابقة

الفريق  لجنة البرنامج/ حصول

التابع لمكتب شؤون الجودة 

األكاديمية/ ضمان الجودة 

بيانات ومصادر العلى  األكاديمية

، عند الحاجة المعلومات األخرى

كتابة تقرير الدراسة الذاتية 

، وتسليمه إلى الكلية لالعتماد

نائب وإرسال التقرير إلى مكتب 

للشؤون رئيس الجامعة 

 نائب رئيس الجامعة /األكاديمية

 الطبية و للعلوم الصحية

 

تقرير الدراسة 

 الذاتية 

-نوفمبر 

 يناير

اختيار المراجعين 

الخارجيين 

 لمراجعة البرنامج

قائمة بالمراجعين 

المرشحين من البرنامج 

من سيرهم  ةنسخ مع

ثم المراجعين  يرشح البرنامج

 ، نموذج التقييمباستخدام قيَّمون ي

ومن ثم يعتمد البرنامج المراجعين 

بالمراجعين قائمة 

ن الذين يالخارجي

 اختيروا
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اختيار نموذج و الذاتية،

 وتقييمهالمراجع 

 الخارجيين

 يناير

القيام بإجراء 

مراجعة أولية 

لتقرير الدراسة 

 الذاتية

تقرير الدراسة الذاتية 

 صلةالذات  والمواد

مراجعة تقرير الدراسة الذاتية 

 وتزويد ،والمواد ذات الصلة

 عند الحاجة  باآلراءالبرنامج 

تقرير المراجعة 

تقرير الداخلية ل

 دراسة الذاتيةال

 -مارس 

 إبريل

إجراء مراجعة 

 األقران للبرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 

 والمواد ذات صلة

 تزويد المراجعين الخارجيين

، ومراجعة بتقرير الدراسة الذاتية

 تقرير الدراسة الذاتية والمواد

عند  القيام بزيارة الصلة،ذات 

وتسليم تقرير مراجعة الحاجة، 

مكتب نائب رئيس األقران إلى 

الجامعة للشؤون األكاديمية/ نائب 

رئيس الجامعة للعلوم الصحية 

 والطبية

تقرير مراجعة 

 األقران

 مايو
تطوير خطة 

 البرنامج  تحسين

قرير مراجعة األقران ت

 وتقرير الدراسة الذاتية

خطة  بتطويريقوم البرنامج 

على أراء  البرنامج بناء   تحسين

ومع  أعضاء هيئة التدريس

تقرير مراجعة توصيات  مراعاة

 األقران

خطة تحسين 

 البرنامج

 -يونيو 

 سبتمبر

خطة  مراجعة

 تحسين البرنامج

 واعتمادها

 البرنامج تحسينخطة 

البرنامج  تحسينمراجعة خطة 

 ،المعنيمع البرنامج ومناقشتها 

نائب رئيس توصيات إلى ال وتقديم

الجامعة للشؤون األكاديمية/ نائب 

رئيس الجامعة للعلوم الصحية 

 والطبية التخاذ القرار النهائي

 تحسينخطة 

 البرنامج المعتمدة

 -سبتمبر 

 أكتوبر

 الموازنةص يخصت

للكلية مع مراعاة 

 تحسينخطة 

 البرنامج

البرنامج  تحسينخطة 

لمعتمدة، والتمويل ا

 المالي المتوفر،

  المقترحة والموازنة

 رئيس القسم مع العميد مناقشة

 الموازنةمن  التمويلتخصيص 

للعام  الموازنةالحالية، وطلب 

 القادم

 الموازنةطلب 

 المعتمد

 أكتوبر  *
متابعة تنفيذ خطة 

 البرنامج تحسين

امج نالبر تحسينخطة 

وطلب  ،المعتمدة

 الموازنة

متابعة خطط العمل المعتمدة 

إلجراءات التحسين بالتعاون مع 

 البرنامج المعني

التقرير الدوري 

 لسير العمل

 
 لقادم المجدول.موعد المراجعة ا وتستمر حتىأكتوبر شهر * تبدأ عملية المتابعة في 
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 الدراسات العليا لبرامج مراجعة البرامج األكاديمية لعملية الرئيسيةاإلطار الزمني واإلجراءات  :9شكل 

 
 الدراسات العليالبرامج  مراجعة البرامج األكاديمية لعملية التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار :7 جدول

 

 المخرج العملية المدخل الهدف الشهر

 سبتمبر

 واإلعالن عن بدءال

ومتطلبات عملية 

مراجعة البرامج 

 األكاديمية 

لمواد المتعلقة ا

اجعة البرامج مرب

األكاديمية )القالب، 

، ايير، المعالنموذج

 ،، إلخ(السياسة

 نموذج التأكيد

برؤساء األقسام  االتصال

عملية  بدء والعمداء لتأكيد

، مراجعة البرامج األكاديمية

 لتعريف بالعملية وعقد اجتماع ل

لتأكيد الذي نموذج ا

 ع بِّئ

 كتوبرأ

بأسماء قوائم  جمع

أعضاء اللجنة 

والمراجعين 

 وموعد ،الخارجيين

 الزيارة

ني/ طلب إلكتروبريد 

 رسمي

أعضاء بأسماء جمع قوائم 

اللجنة إلعداد تقرير الدراسة 

، والمراجعين الخارجيين الذاتية

الزيارة  موعدلالبرنامج وتحديد 

 المناسب

قوائم بأسماء أعضاء 

اللجنة والمراجعين 

الخارجيين، وموعد 

 الزيارة المناسب

-نوفمبر

 ديسمبر

قائمة المراجعين  اعتماد

 الخارجيين

قوائم بأسماء أعضاء 

اللجنة والمراجعين 

 الخارجيين

ائب ن الحصول على موافقة

للبحث رئيس الجامعة 

على قائمة  والدراسات العليا

 المراجعين الخارجيين

قائمة المراجعين 

 الخارجيين المعتمدة

 ديسمبر
استالم النسخة األولية 

 تقرير الدراسة الذاتيةل

بريد إلكتروني/ طلب 

 رسمي

استالم النسخة األولية لتقرير 

 الدراسة الذاتية

تقرير لالنسخة األولية 

 الدراسة الذاتية

 يناير

إجراء مراجعة أولية 

لتقرير الدراسة الذاتية، 

وتحديد موعد زيارة 

 ينالمراجع

تقرير لولية األنسخة ال

 ،الدراسة الذاتية

، ومعايير التقييم

وقائمة المراجعين 

 وموعد المعتمدة،

 الزيارة

 تقرير الدراسة الذاتية  مراجعة

األولي، والتنسيق مع 

الموارد إدارة المراجعين و

البشرية لتحديد موعد زيارة 

 ينالمراجع

تقرير المراجعة 

الداخلية لتقرير 

الدراسة الذاتية 

وموعد الزيارة 

 ينللمراجع

 فبراير
تقرير الدراسة ستالم ا

 الذاتية النهائي

بريد إلكتروني/ طلب 

 رسمي

استالم تقرير الدراسة الذاتية 

 النهائي وإرساله إلى المراجعين

تقرير الدراسة الذاتية 

 النهائي
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 -مارس 

 إبريل
 ميدانيةالقيام بزيارة 

قرير الدراسة الذاتية ت

 ، ومعاييرالنهائي

 ومواد أخرى ،التقييم

 ال يوجد ميدانيةالقيام بزيارة 

 -إبريل 

 مايو
 تقارير المراجعينجمع 

تقرير الدراسة الذاتية 

النهائي، ومعايير 

 التقييم، ومواد أخرى

 تقارير المراجعين جمع
تقرير مراجعة 

 األقران

 -مايو 

 ديسمبر

 تحسينخطة  تطوير

 البرنامج 

تقرير مراجعة 

 األقران
 ال يوجد خطة تحسين البرنامجتطوير 

يناير 

)العام 

 المقبل(

خطة تحسين  جمع

 البرنامج

 إلكترونيبريد 

 للتذكير
 خطة تحسين البرنامج جمع خطة تحسين البرنامج

 

 كاديمية األغير عملية مراجعة الوحدات  -11

 

 وتعزيزتحقيق رسالتها وأهدافها من أجل تحديد مجاالت التحسين  علىمراجعة الوحدات غير األكاديمية الوحدات  عملية تساعد

في العام األكاديمي  تنفيذهاب وب ِدئ ،مراجعة الوحدات غير األكاديمية. وافقت لجنة اإلدارة التنفيذية على عملية بشكل عامأدائها 

المعتمد  الرئيسيالتقويم يحدد و ،ييم شامل مرة واحدة كل خمس سنواتأن تخضع جميع الوحدات لتق المفترضومن . 2010/2011

 ويعدّ . الربيعو ي الخريففصل خالل هانفساإلجراءات والخطوات  ت تَّبع. حيث الخريف أو الربيع في فصل ت راجعسالوحدات التي 

االطالع على ما تقوم من خالله  بمثابة الخطوة األساسية في هذه العملية؛ حيث يمكن للوحدة الذي تعده الوحدة تقرير الدراسة الذاتية

 روِجعَتلوحدة التي يتوقع من ا كما .أدائهاتحسين ل مراجعة الوحدات غير األكاديمية مع لجنة مناقشتهبمن ثم تقوم و .من أنشطة به

طلب من الوحدة إعداد يتاعتماد التوصيات،  منوبعد مرور عام مجلس الجامعة.  اعتمدهاخطة عمل لتنفيذ التوصيات التي  إعداد  

مراجعة الوحدات غير  مع لجنة ناقَشمن ثم ي  و ،التوصيات هذه تنفيذ بشأنذة الضوء على اإلجراءات المتخ يسلطتقرير متابعة 

مراجعة الوحدات  لعملية الرئيسيةاإلطار الزمني واإلجراءات  10شكل  . يوضحعلى مجلس الجامعة قبل عرضه األكاديمية

مراجعة الوحدات  لعملية مراجعةلعملية  التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار 8 )فصل الخريف(. يوضح جدول غير األكاديمية

  . غير األكاديمية )فصل الخريف(

 

 
 )فصل الخريف( مراجعة الوحدات غير األكاديمية لعمليةالرئيسية اإلطار الزمني واإلجراءات  :10شكل 
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 )فصل الخريف( غير األكاديمية مراجعة الوحدات لعملية التفصيلية تواإلجراءاالزمني  اإلطار :8 جدول

 

 المخرج العملية المدخل الهدف الشهر

 يناير

مراجعة عملية بالبدء 

 الوحدات غير األكاديمية

 لعمليةالتقويم الرئيسي 

مراجعة الوحدات غير 

 األكاديمية

بمراجعة يقوم أعضاء اللجنة 

بدء عملية و ،التقويم الرئيسي

من خالل إرسال المراجعة 

طلب رسمي إلى الوحدة 

 المعنية

 لكترونيبريد إ

 للتأكيد

 ممثل الوحدةترشيح 

 خارجيينالمراجعين الو

مراجعة الوحدات سياسة 

ونموذج  غير األكاديمية

 تقرير الدراسة الذاتية

داد فريق داخلي إلع تشكيل

تقرير الدراسة الذاتية، 

ممثال  عنها  الوحدة حوترش

 خارجيينومراجعين 

ممثل الوحدة 

المراجعين و

 خارجيينال

 المرشحين

 فبراير
لخارجي المراجع ا دعوة

 لمشاركةل

المراجعين الخارجيين 

وسياسة ، المرشحين

مراجعة الوحدات غير 

ورسالة ، األكاديمية

، ونموذج تحديد المهام

تقرير المراجع 

 الخارجي

إلى وإرسالها إعداد دعوة 

لمشاركة المراجع الخارجي ل

 في عملية المراجعة

بريد إلكتروني 

 للتأكيد

-فبراير 

 مايو
 إعداد تقرير الدراسة الذاتية

مراجعة الوحدات سياسة 

ونموذج  غير األكاديمية

 تقرير الدراسة الذاتية

تقرير الدراسة الوحدة لإعداد 

منسق  والتواصل مع الذاتية 

 اللجنة عند الحاجة

 ال يوجد

 يونيو

تقرير مسودة  مراجعة

 الدراسة الذاتية 
 للتذكير لكترونيبريد إ

تقرير الدراسة  مسودةاستالم 

 ومراجعتهاالذاتية 

تقرير الدراسة 

الذاتية المراجع 

 متضمن ا

 التعليقات

االنتهاء من تقرير الدراسة 

 الذاتية

تقرير الدراسة الذاتية 

المراجع متضمن ا 

 التعليقات

تقرير الدراسة الذاتية  إرسال

الوحدة للمراجعة، إلى 

واستالم التقرير النهائي بعد 

 المراجعة

تقرير الدراسة 

 الذاتية النهائي

إعداد تقرير المراجع 

 الخارجي

تقرير الدراسة الذاتية 

 النهائي

تقرير الدراسة الذاتية  إرسال

المراجع  إلىالنهائي 

 الخارجي للمراجعة

تقرير المراجع 

 الخارجي

 سبتمبر

للمراجعة مع عقد اجتماع 

 األطراف المعنية

 

تقرير الدراسة الذاتية، 

تقرير المراجع و

رير تقوالخارجي، 

المتابعة من الدورة 

 السابقة حال توفره

تحديد موعد لالجتماع مع 

مراجعة الوحدات غير لجنة 

والمراجع  األكاديمية

الخارجي ومدير الوحدة 

لمراجعة تقرير الدراسة 

الذاتية وتقرير المراجع 

ارجي وتقرير المتابعة الخ

حال  من الدورة السابقة

 ومناقشتها توفره

التوصيات 

 المقترحة

 التوصيات المقترحة إعداد تقرير بالتوصيات

إعداد تقرير بالتوصيات 

ى اجتماع المقترحة بناء عل

مراجعة الوحدات غير لجنة 

 األكاديمية

تقرير 

التوصيات 

 المقترحة

 أكتوبر
مراجعة تقرير التوصيات 

 وتأكيده المقترحة

تقرير التوصيات 

 المقترحة

تقرير التوصيات  إرسال

الوحدة  إلىالمقترحة 

 للمراجعة والتأكيد

تقرير 

المراجعة 

 والتوصيات



26 

  

Page 26 of 26 
 

 -نوفمبر 

 ديسمبر

تقرير الموافقة على 

 المراجعة والتوصيات 

تقرير المراجعة 

 والتوصيات

تقرير المراجعة  عرض

على مجلس  والتوصيات

 الجامعة للموافقة

التوصيات 

 المعتمدة

إرسال التوصيات المعتمدة 

 إلى الوحدة
 التوصيات المعتمدة

إرسال التوصيات المعتمدة 

إلى الوحدة إلعداد خطة 

عمل تنعكس في خطتها 

التشغيلية الحالية وفي خطتها 

 للعام القادم االستراتيجية

 خطة العمل

 –ديسمبر 

العام يناير )

 (القادم

 خطة العمل متابعة سير خطة العمل

عة إعداد الوحدة لتقرير المتاب

من اعتماد مرور عام بعد 

 التوصيات

تقرير مسودة 

 المتابعة 

مناقشة تقرير المتابعة مع 

 الوحدة
 مسودة تقرير المتابعة 

عقد اجتماع مع الوحدة التي 

لمناقشة تقرير  روِجعت

 المتابعة

التعليقات 

 واآلراء

إطالع مجلس الجامعة  

التقدم المحرز في تنفيذ  على

 التوصيات المعتمدة

 تقرير المتابعة  النهائي 

 علىإطالع مجلس الجامعة 

التقدم المحرز للوحدة في 

 تنفيذ التوصيات المعتمدة

توصيات 

 مجلس الجامعة

 

 


