
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير الفاعلية المؤسسية

 2020/2021العام األكاديمي 

 إعداد

 إدارة البحث المؤسسي والتحليالت



I 

 

 قائمة المحتويات

 VII ................................................................................................................................................. التعريفات

 VIII ....................................................................................................................................... الملخص التنفيذي

 1 ....................................................................................................................................................... المقدمة

 2 ................................................................................................................... الفصل األول: المسح البيئي الخارجي

 2 ........................................................................................................................خريجو الثانوية العامة 1.1

 2 ................................................................................................. الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة 1.2

 3 .................................................................................................................. بتعاث الحكوميبرنامج اال 1.3

 3 ..........................................................................................................................الظروف االستثنائية 1.4

 4 ...................................................................................................................... الفصل الثاني: الخطة االستراتيجية

 4 .................................................................................................................. مؤشرات األداء المؤسسية 2.1

 10 .................................................................................................................................... الفصل الثالث: الطلبة

 10 ............................................................................................................................الطلبة المسجلون 3.1

 10 ..........................................................................................................................طلبة البكالوريوس 3.1.1

 12 .......................................................................................................................طلبة الدراسات العليا 3.1.2

 14 ............................................................................................................................الطلبة المتقدمون 3.2

 15 .........................................................................................................................المؤشرات الطالبية 3.3

 15 ........................................................................................................................معدل استبقاء الطلبة 3.3.1

 15 .................................................................................معدل انتقال الطلبة من السنة األولى إلى السنة الثانية 3.3.2

 15 ..................................................................................................................َي قيدُهمالطلبة الذين طُو   3.3.3

 16 . ..................................................................................................................................الخريجون 3.4

 16 ..................................................................................................... والمساعدات المالية المنح الدراسية 3.5

 17 ..................................................................................................... ت المسحية الخاصة بالطلبةالدراسا 3.6

 17 ..........................................................................................................درجة رضا طلبة السنة األخيرة 3.6.1

 18 ........................................................................................................درجة رضا طلبة الدراسات العليا 3.6.2

 18 ....................................................................................................ضا خريجي الدراسات العليادرجة ر 3.6.3

 19 ..................................................................................................................الفصل الرابع: أعضاء هيئة التدريس

 19 ......................................................................................................................أعضاء هيئة التدريس 4.1

 21 ........................................................................................................ دريس القطريونأعضاء هيئة الت 4.2

 23 ................................................................................................ برنامج االبتعاث وبناء القدرات الوطنية 4.3

 23 .................................................................................................... معدل استبقاء أعضاء هيئة التدريس 4.4

 24 ...................................................................................الدراسات المسحية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس 4.5

 24 .......................................................................................................دريسدرجة رضا أعضاء هيئة الت 4.5.1

 25 ......................................................................................................................... الفصل الخامس: البحث العلمي

 25.................................................................................................................. مخرجات البحوث العلمية 5.1

 27 .......................................................................................................................المنح والعقود البحثية 5.2

 27 ....................................................................................................منح أعضاء هيئة التدريس والباحثين 5.2.1

 29 .................................................................................................المنح الطالبية وبرامج التدريب البحثي 5.2.2

 31 ......................................... الفصل السادس: مراجعة مخرجات التعلم والبرامج األكاديمية والوحدات غير األكاديمية وتقييمها

 31 ........................................................................................................................تقييم مخرجات التعلم 6.1

 35 ............................................................................................................... مراجعة البرامج األكاديمية 6.2

 35 .................................................................................برامج البكالوريوس التابعة لقطاع الشؤون األكاديمية 6.2.1

 39 ...........................................................................الصحية والطبية برامج البكالوريوس التابعة لقطاع العلوم 6.2.2

 39 ......................................................................................................................برامج الدراسات العليا 6.2.3

 41 ........................................................................................................ مراجعة الوحدات غير األكاديمية 6.3

 43 .................................................................................................................. الموظفون اإلداريون :الفصل السابع



II 

 

 43 ........................................................................................................................الموظفون اإلداريون 7.1

 44 ....................................................................................................... معدل استبقاء الموظفين اإلداريين 7.2

 45 ........................................................................................................................... الفصل الثامن: خدمة المجتمع

 45 .............................................................................................................. االتفاقيات ومذكرات التفاهم 8.1

 45 .........................................................................................................................الخدمات المجتمعية 8.2

 45 ........................................................................................................................................اتالكلي 8.2.1

 47 .............................................................................................................المراكز البحثية وغير البحثية 8.2.2

 49 .............................................................................................................. الدورات والبرامج التدريبية 8.3

 51 ................................................................................................................... صل التاسع: المشاريع الرأسماليةالف

 54 ......................................................................................... : مؤشرات األداء المؤسسية للخطة االستراتيجية1مرفق 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III 

 

 قائمة الجداول

ي الثانوية العامة )المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع معايير الوزارة ومنازل وموازي( خالل السنوات أعداد خريج :1جدول 

 2 ....................................................................... األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنس والجنسية ومعدل الثانوية العامة

 7 ............. ، حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي العالمي2022التغيرات التي طرأت على  تصنيف التخصصات في العام  :2جدول 

 10 .................................... توزيع الطلبة القطريين المسجلين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنس :3جدول 

 11 ..... ، حسب الكلية والجنسية2020/2021: توزيع الطلبة المسجلين )بكالوريوس والبرنامج التأسيسي( في العام األكاديمي 4جدول 

 13 ،حسب الجنس2020/2021توزيع الطلبة المسجلين في برامج الدارسات العليا )ال تضم فئة الشهادة( في العام األكاديمي  :5جدول 

 13 ، حسب الجنسية2020/2021توزيع الطلبة المسجلين في برامج الدارسات العليا )ال تضم فئة شهادة( في العام األكاديمي  :6جدول 

 14 .............. ، حسب المستوى التعليمي2020/2021الطلبة )المتقدمين والمقبولين والمسجلين( في العام األكاديمي توزيع  :7جدول 

 15 ...................................................................... معدل استبقاء الطلبة خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة :8جدول 

 15 .. الثانية خالل السنوات الخمس األخيرة، حسب الجنسية أعداد الطلبة المسجلين في السنة األولى ونسبة انتقالهم إلى السنة :9جدول 

َي قيدهم خالل السنوات األكاديمية الخمس أعداد طلبة البكالوريوس والدراسات العليا )يستثنى منهم حاالت التظلم(  :10جدول  الذين طُو 

 15 ..................................................................................................................................................... األخيرة

 17 .................. ، حسب الجنس والجنسية2021 وربيع 2020أعداد الطلبة المستفيدين من المساعدات المالية في خريف  :11جدول 

 20 ........................................توزيع أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنس :12جدول 

 20 ...................................... توزيع أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنسية :13 جدول

 21 ................ توزيع أعضاء هيئة التدريس القطريين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الرتبة األكاديمية : 14جدول

 21 ..... توزيع أعضاء هيئة التدريس القطريين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنس والرتبة األكاديمية :15جدول 

، حسب الكليات والفئة 2020/2021توزيع حملة درجة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس القطريين في العام األكاديمي  :16جدول 

 22 ..................................................................................................................................................... العمرية

، حسب الفئة العمرية 2020/2021توزيع حملة درجة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس القطريين في العام األكاديمي  :17جدول 

 22 .................................................................................................................................................... والجنس

 23 ............... ، حسب الجنس ونوع منحة الدراسات العليا2020/2021توزيع المبتعثين  في الخارج في العام األكاديمي  :18جدول 

 23 ..... أعداد المنتسبين إلى برنامج االبتعاث وبناء القدرات الوطنية والخريجين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة :19جدول 

توزيع أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين )يستثنى منهم مساعدو التدريس والبحث( ومخرجاتهم البحثية المنشورة في  :20جدول 

 25 ................................................................................................................ ، حسب الكليات والمراكز2020العام 

 27 .................................................. عدد اإلفصاحات وبراءات االختراع الصادرة خالل السنوات الخمس األخيرة :21جدول 

 27 ........................................................................................................ 2020قيم المنح البحثية في العام  :22 جدول

 28 .................................................. 2020لمنح الداخلية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين وقيمها في العام أعداد ا :23جدول 

لبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثين وقيمها في العام أعداد المنح الخارجية الممولة من الصندوق القطري لرعاية ا :24جدول 

2020 ...................................................................................................................................................... 28 

 29 .......... ، حسب الكليات والمراكز2020لعلمي في العام عدد المقترحات البحثية في برنامج األولويات الوطنية للبحث ا: 25جدول 

 29 .............. ، حسب المجال البحثي2020عدد المقترحات البحثية في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي في العام  :26جدول 

 30 ..................................................................... 2020أعداد المنح الداخلية والخارجية للطلبة وقيمها في العام  :27 جدول

 30 ................................................. لمقترحات البحثية للمنح الطالبية الداخلية خالل السنوات الخمس األخيرةعدد ا :28جدول 

 30 ................................ 2020/2021و 2019/2020العامين األكاديميين  عدد الطلبة في برامج التدريب البحثي في :29جدول 

 31 ................ رجات تعلمها، حسب مدى تحقق مخ2021/2020عدد البرامج األكاديمية  التي قيمت في العام األكاديمي  :30جدول 

 31 ....................................2021/2020البرامج األكاديمية التي لم يتحقق فيها مخرجان أو أكثر في العام األكاديمي  :31جدول 

 35 ..................................... 2027-2020الخطط التحسينية لبرامج البكالوريوس التي روجعت خالل الدورة الحالية  :32جدول 

 36 .................................... 2020-2015الخطط التحسينية لبرامج البكالوريوس التي روجعت خالل الدورة السابقة  :33جدول 

-2020الخطط التحسينية لبرامج البكالوريوس التابعة لقطاع العلوم الصحية والطبية التي روجعت خالل الدورة الحالية  :34جدول 

2026 ...................................................................................................................................................... 39 

 39 .................................. 2025-2020الخطط التحسينية لبرامج الدراسات العليا التي روجعت خالل الدورة الحالية  :35جدول 

 40 ................................. 2020-2015الخطط التحسينية لبرامج الدراسات العليا التي روجعت خالل الدورة السابقة  :36جدول 

 41 ............................. 2021-2015الوحدات اإلدارية التي روجعت خالل الدورة الحالية  -الوحدات غير األكاديمية  :37جدول 

 42 ................................ 2021-2015ثية التي روجعت خالل الدورة الحالية المراكز البح -الوحدات غير األكاديمية  :38جدول 



IV 

 

 45 ............................... خارجية، حسب الجهة ال2020/2021عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم خالل العام األكاديمي  :39جدول 

 48 ...................................................... 2020/2021الفعاليات المقدّمة من المراكز البحثية خالل العام األكاديمي  :40جدول 

 49 ....................................................... 2020/2021الخدمات المقدمة من المراكز البحثية خالل العام األكاديمي  :41جدول 

 49 .... 2020/2021الدورات والبرامج التدريبية المقدمة من مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر خالل العام األكاديمي  :42جدول 

 51 ................................................................................................................ قائمة المشاريع الرأسمالية :43جدول 

 

  



V 

 

 مة األشكالقائ

 1 .........................................................................................................................إطار الفاعلية المؤسسية :1شكل 

( STEMنسبة الطلبة القطريين المسجلين في البرامج والفرص األكاديمية لكليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ) :2شكل 

 4 ................................................................................................................... األربعة األخيرة خالل فصول خريف

 5 ............... نسبة الطلبة الذكور القطريين المسجلين في برامج البكالوريوس من خريجي الثانوية الذين حققوا معايير القبول :3شكل 

 5 ............................. معدل انتقال الطلبة من السنة األولى إلى السنة الثانية فما فوق خالل فصول خريف األربعة األخيرة :4شكل 

 6 ............................................................................ اإلصدارات البحثية المفهرسة خالل السنوات األربع األخيرة :5شكل 

 6 ................................................................................. تمويل أبحاث جامعة قطر خالل السنوات األربع األخيرة :6شكل 

 6 ................................................................................................ تكلفة الطالب خالل السنوات األربع األخيرة :7شكل 

 7 .................................................................... معدل نمو اإليرادات في جامعة قطر خالل السنوات األربع األخيرة :8شكل 

 7 .... (THE( والتايمز للتعليم العالي العالمي )QSالتصنيف الدولي لجامعة قطر في تصنيف مؤسسة كواكواريلي سيموندز ) :9شكل 

 8 ............................. أربع سنوات( خالل السنوات األكاديمية األربع األخيرة -متوسط الوقت للتخرج )الخطة الدراسية  :10شكل 

 8 .................................................. معدل الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات األكاديمية األربع األخيرة :11شكل 

 9 ......................................................................... معدل التخرج لطلبة خطة األربع سنوات خالل خمس سنوات :12شكل 

 9 ................... ؤهالت دكتوراه خالل فصول خريف األربع األخيرةعدد أعضاء هيئة التدريس القطريين الذين يحملون م :13شكل 

 10 ................................................ توزيع الطلبة المسجلين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنس :14شكل 

 11 ..... ، حسب الكلية والجنس2020/2021توزيع الطلبة المسجلين )بكالوريوس والبرنامج التأسيسي( في العام األكاديمي  :15شكل 

 11 . 2020توزيع الطلبة المسجلين ببرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، حسب الجنس والجنسية في خريف  :16شكل 

 12 .................................... ، حسب المستوى التعليمي2020/2021امج الدراسات العليا في العام األكاديمي توزيع بر :17شكل 

)ال تضم فئة الشهادة( خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب توزيع الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا  :18شكل 

 12 ...................................................................................................................................................... الجنس

ضم فئة الشهادة( خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب توزيع الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا )ال ت :19شكل 

 13 ..................................................................................................................................................... الجنسية

 14 ....... فئة شهادة( خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، توزيع الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا )ال تضم :20شكل 

 14 ...................................... خمس األخيرةتوزيع الطلبة المتقدمين والمقبولين والمسجلين خالل السنوات األكاديمية ال :21شكل 

 16 .......................................................................... توزيع الخريجين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة :22شكل 

 16 ...................................................... توزيع الخريجين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنسية :23شكل 

 18 ................................................................... درجة رضا طلبة السنة األخيرة خالل الدورات الخمس  األخيرة :24شكل 

 18 ................................................................... درجة رضا طلبة الدراسات العليا خالل الدروات األربع األخيرة :25شكل 

 18 ............................................................... بع األخيرةدرجة رضا خريجي الدراسات العليا خالل الدورات األر :26شكل 

 21 ............................. توزيع أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الرتبة األكاديمية :27شكل 

 22 ، حسب الفئة العمرية2020/2021توزيع حملة درجة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس القطريين في العام األكاديمي  :28شكل 

 23 ........................................................ معدل استبقاء أعضاء هيئة التدريس خالل فصول خريف الخمسة األخيرة :29شكل 

 24 ................................................................. درجة رضا أعضاء هيئة التدريس خالل الدورات الخمس األخيرة :30شكل 

%( خالل السنوات الخمس 10عدد المخرجات البحثية المنشورة والمصنفة ونسبتها في المجالت العلمية المتميزة )أعلى  :31شكل 

 26 ..................................................................................................................................................... األخيرة

 26 ................................................................ ، حسب المجاالت البحثية2020توزيع المخرجات البحثية في العام  :32شكل 

 27 ............................................................................. تأثير االستشهاد الميداني خالل السنوات الخمس األخيرة :33شكل 

 28 ...... في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي خالل الدورات الخمس األخيرة عدد المقترحات المقدمة ونسبة نجاحها :34شكل 

 30 ............................ الجامعيين خالل الدورات الست األخيرةعدد المقترحات البحثية في برنامج خبرة األبحاث للطلبة  :35شكل 

 43 ......................................... ، حسب الجنس والجنسية2020/2021توزيع الموظفين اإلداريين في العام األكاديمي  :36شكل 

 44 .......................................... توزيع الموظفين اإلداريين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنسية :37شكل 

 44 ........................................................... معدل استبقاء الموظفين اإلداريين خالل فصول خريف الخمسة األخيرة :38شكل 

 45 ........................................... ، حسب القطاع2020/2021عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم خالل العام األكاديمي  :39شكل 

 

  



VI 

 

  

، املس مترانطالقًا من تبين فلسفة حتسني الأداء 

تلزتم جامعة قطر بتعزيز استتتتت تالام ات  ا   

 تصتتتتتتتقتتتا تتتة اتتتجتترا ،  تتتجتت تت  ا تترجتتتا ،

املام ستتتا   اتعال ا  املا لة ت تتتام    تط  ق

 اجلودة.

حيتوي هتت ا اتتجرير  ا ات  تتا    امل  ا  

ادلاةل  ا أأداء اجلامعة، نرجو أأ  حيجق اتفائلة 

 املرجوة منه،  يقال اس تحسانمك.

 

 اخلقجي محملد. خادل                             

  ئيس الاسرتات ج ة  اتتطوير
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 تعريفات ال

والفصول الدراسية ( خريف (هو الفترة الزمنية التي تبدأ من اليوم األول للدراسة في الفصل الدراسي األولالعام األكاديمي: 

 من السنة التالية. (خريف)، حتى آخر يوم قبل اليوم األول للدراسة في الفصل الدراسي األول الالحقة

 الفترة الزمنية التي يحددها قانون النظام المالي لدولة قطر.السنة المالية: 

د الساعات المعادلة عدد الساعات الدراسية المعتمدة التي قام الطالب بتسجيلها مقسومة على عدبدوام كامل:  المعادلونالطالب 

 .ساعة دراسية معتمدة في كل عام أكاديمي( 30لطالب بدوام كامل )

ُس )أعضاء هيئة التدريس المعادلون بدوام كامل:  ( مقسوًما على عدد الساعات ICHمجموع عدد الساعات التي تُدرَّ

 ساعة(. 18التدريسية المعادلة لعمل عضو هيئة التدريس بدوام كامل )

 برامجهم التخصصية في فترة زمنية محددة. فيهو نسبة الطالب من فوج معين والذين تخرجوا  :معدل التخرج

 هو الطالب الملتحق الذي قام بالتسجيل في مقرر أو عدة مقررات خالل الفصل الدراسي في جامعة قطر. الطالب المسجل:

  الصيدلة. وكلية األسنان، طب كليةو الطب، كليةو الصحية، العلوم كلية يتضمن :والطبية الصحية العلوم قطاع

فيها بغرض القبول في أي كلية أو  ل يُنَظرَ هو الفرد الذي قام بتسليم األوراق المطلوبة لاللتحاق بالجامعة الطالب المتقّدم: 

 برنامج أكاديمي من أي مستوى.

 هو الطالب المتقدم لاللتحاق والحاصل على قبول في جامعة قطر.الطالب المقبول: 

 على العدد الكلي ابالتسجيل في فصل دراسي معين، مقسومً  قاموامن فوج معين والذين  الطالبهو عدد ستبقاء: االدل مع

 خريف في فصل سّجلواهو عدد الطالب الذين  2017خريف  للسنة الثانية لفوج االستبقاءثال: معدل ه )منفس الفوجلطالب 

 ج(. الفو مقسوًما على حجم( 2017خريف  من فوج) 2018

 .رض  الجامعة بسبب ُسلوك غير مقبول أو تحصيل دراسي غير مُ  فيإنهاء سجل الطالب  طي القيد:

محاضر، و أستاذ مساعد،وأستاذ مشارك، وشاغلو الرتب األكاديمية بدوام كامل وبدرجة أستاذ،  أعضاء هيئة التدريس:

 . ومساعد تدريس

 بالعمل فياستمروا في فصل دراسي معين و أعضاء هيئة التدريس نسبة من إجمالي أعضاء هيئة التدريس: استبقاءمعدل 

 حتى الفصل الدراسي الالحق.الجامعة 

هو موظف أكاديمي أو موظف معين على منحة بحثية وتتمثل مهمته األساسية في إجراء البحوث. يشغل الباحث أحد  الباحث:

باحث، باحث مشارك، باحث ما بعد الدكتوراه، باحث المناصب اآلتية: أستاذ باحث، أستاذ مشارك باحث، أستاذ مساعد 

 مساعد أول، وباحث مساعد. 

  والبرامج األكاديمية. اكز واإلدارات والمكاتب واألقسامالكليات والمر :تمثل أي كيان في جامعة قطر مثلالوحدة: 

 .دير إدارةم وأمساعد مدير إدارة  وأ مدير وأ منصب رئيس قسم الذي يشغلإشرافي:  منصب يشغلموظف 

موظف أكاديمي بدوام كامل تتمثل وظيفته األساسية في دعم المهام األكاديمية للجامعة، مثل المرشد  دعم األكاديمي:الموظف 

 األكاديمي، وأخصائي المكتبة، وأخصائي دعم التعلم.

 بالعمل واستمروا معين دراسي فصل في الموظفين اإلداريين بدوام كامل إجمالي من نسبة :الموظفين اإلداريين استبقاءمعدل 

 .الالحق الدراسي الفصل حتى الجامعة في
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 الملخص التنفيذي

مراجعة مختلف عملياتها األكاديمية والتشغيلية  قياس مدى فاعلية الجامعة من خالل يهدف تقرير الفاعلية المؤسسية إلى

واجهت الجامعة في سبيل تحقيق خطتها االستراتيجية. أهم اإلنجازات والتحديات التي  إلىوتقييمها، باإلضافة إلى التعرف 

 :2020/2021ألهم نتائج العام األكاديمي  ملخصوفيما يأتي 

 إلى انضم. 2019/2020العام األكاديمي  فيطالبًا وطالبةً  9,092: بلغ عدد خريجي الثانوية العامة المسح البيئي الخارجي

 32في الجامعة. بلغ عدد الجامعات والكليات في دولة قطر  نسب القبولققوا % من إجمالي الطلبة الذين ح46الجامعة حوالي 

جامعة طرحتها % 57برنامًجا أكاديميًا، منها حوالي  336هذه الجامعات/الكليات  طرحتكلية حكومية وخاصة، و جامعة

أو مقاربًا ا أكاديميًا مشابًها برنامجً  35جامعة قطر  طرحتقطر وكلية المجتمع وكلية شمال األطلنطي وجامعة حمد بن خليفة. 

، طالبًا وطالبةً  166ومي خارج قطر الجامعات األخرى في الدولة. بلغ عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج االبتعاث الحك طرحتهلما 

 .جامعة قطرمبتعثين ب طالبًا وطالبةً  296منهم  طالبًا وطالبةً  575 وداخل قطر

قدًما في خطتها االستراتيجية، واتخذت مجموعة من الخطوات األساسية في تنفيذها. أحرزت الجامعة ت الخطة االستراتيجية:

( وتداعياتها. ونتيجةً 19-إذ قامت بتقييم تقدم تنفيذ الخطة االستراتيجية، ومراجعة أولوياتها في ظل أزمة جائحة كورونا )كوفيد

مؤشًرا منها  56مبادرة، والمؤشرات الرئيسية  40ت هدفًا، والمبادرا 20لعملية المراجعة أصبحت األهداف االستراتيجية 

 في اآلتي:  المؤسسيةوتتلّخص أهم نتائج مؤشرات األداء . مؤسسيمؤشر أداء  12

  العلوم والتكنولوجيا  والتطبيقيةبلغت نسبة الطلبة القطريين المسجلين في البرامج والفرص األكاديمية لكليات

 % من المستوى المنشود لهذا العام. 83.3حققت الجامعة  لكوبذ%، 15( STEM) والهندسة والرياضيات

  من إجمالي القطريين الذكور 30بلغت نسبة الطلبة الذكور القطريين المسجلين في برامج البكالوريوس %

حققت الجامعة المستوى المنشود  الثانوية العامة خالل سنة من التخرج وحققوا معايير القبول، وبذلك منالمتخرجين 

 العام. لهذا

  وبذلك تجاوزت الجامعة المستوى المنشود 54بلغ معدل انتقال الطلبة من السنة األولى إلى السنة الثانية فما فوق ،%

 لنهاية الخطة االستراتيجية. 

  وبذلك تجاوزت الجامعة المستوى ةمفهرس ةبحثي اتإصدار 2,508بلغت عدد اإلصدارات البحثية المفهرسة ،

 االستراتيجية. المنشود لنهاية الخطة

  مليون لاير قطري، وبذلك تجاوزت الجامعة المستوى المنشود لنهاية الخطة  121بلغ إجمالي تمويل األبحاث حوالي

 االستراتيجية.

  المستوى المنشود لهذا العام.  من أفضلوهذا ألف لاير قطري،  93بلغت تكلفة الطالب حوالي 

  قطري، وبذلك تجاوزت الجامعة المستوى المنشود لنهاية الخطة مليون لاير 172بلغ معدل نمو اإليرادات حوالي 

 االستراتيجية.

  في تصنيف تايمز للتعليم  336في تصنيف كواكواريلي سيموندز للجامعات العالمية، و 224حققت الجامعة المرتبة

 وحصلت على المركز الثاني في كال التصنيفين على مستوى جامعات المنطقة العربية. .العالي

  حققت الجامعة  وبذلكسنوات للتخصصات المتوقع استكمالها خالل أربع سنوات،  5بلغ متوسط الوقت للتخرج

 % من المستوى المنشود لهذا العام.96

  (. 1:18، وذلك أقل من المستوى المنشود لهذا العام )1:19بلغت نسبة الطالب إلى عضو هيئة التدريس 

  54سنوات خالل خمس سنوات تخرج لتخصصات خطة األربع البلغ معدل.% 

  حققت الجامعة  وبذلك، 2020خريف  في عضًوا160الدكتوراه درجة بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس القطريين حملة

 % من المستوى المنشود لهذا العام.77.3

وبرنامج  جامعةمتطلبات البرنامج دراسات عليا باإلضافة إلى برنامج  43برنامج بكالوريوس، و 45الجامعة طرحت طلبة: ال

% 19وشكلت نسبة الذكور القطريين طالبًا وطالبةً،  23,929التميز األكاديمي والبرنامج التأسيسي. بلغ عدد الطلبة المسجلين 

طالبًا وطالبةً، منهم  22,089. بلغ عدد الطلبة المسجلين في برامج البكالوريوس والبرنامج التأسيسي من إجمالي القطريين

برامج الدراسات العليا بلغ عدد الطلبة المسجلين في % عن العام الماضي. 3ن، وهذه زيادة بحوالي % قطريو71حوالي 
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% مقارنة بالعام الماضي. بلغ معدل االستبقاء لطلبة فوج 9% قطريون، وذلك ارتفاع بحوالي 34طالبًا وطالبًة، منهم  1,422

. 2020إلى خريف  2019% من خريف 55بة القطريين معدل انتقال الطل بلغ%. 88.1في الخريف الثاني  2019خريف 

َي قيدهم مقارنة بالعام الماضي  . % من إجمالي الطلبة المسجلين في الجامعة(2.4) % تقريبًا34ارتفعت نسبة الطلبة الذين ُطو 

عدات المالية % منهم قطريون. بلغ عدد الطلبة المستفيدين من المسا68خريًجا وخريجةً، حوالي  3,576بلغ عدد الخريجين 

%، ونسبة رضا 82نسبة رضا طلبة الدراسات العليا و%، 88طالبًا وطالبةً. بلغت نسبة رضا طلبة السنة األخيرة  2,944

 .العام في هذا %87خريجي الدراسات العليا 

ماضي. % مقارنة بالعام ال3عضًوا، أي بنسبة نمو حوالي 1,375هيئة التدريس بلغ عدد أعضاء  أعضاء هيئة التدريس:

% مقارنة بالعام الماضي. بلغ عدد 3التدريس، وزاد عددهم بحوالي % من إجمالي أعضاء هيئة 25.5يشكل القطريون 

% منهم 24%(، 7عضًوا )زيادة عن العام الماضي بـ  168العام  فيأعضاء هيئة التدريس القطريين حملة درجة الدكتوراه 

، 164برنامج االبتعاث وبناء القدرات الوطنية  إلىالمنتسبين فوق(. بلغ عدد  سنة وما 60قد بلغوا أو تجاوزوا سن التقاعد )

خريًجا )انخفاض عن العام  12 هذا العام في بلغ عدد الخريجين من البرنامجالتحقوا بمقر البعثة خالل هذا العام.  98منهم 

 %.70أعضاء هيئة التدريس . بلغت نسبة رضا %95معدل استبقاء أعضاء هيئة التدريس  بلغ%(. 52الماضي بـ 

% خالل السنوات الخمس الماضية. بلغ متوسط 11متوسط معدل النمو السنوي للمخرجات البحثية حوالي  بلغالبحث العلمي: 

. انخفض الناتج البحثي في التعاون الدولي من 2.3معدل المخرجات البحثية إلى أعضاء هيئة التدريس/ الباحثين في الجامعة 

. ارتفع إجمالي المخرجات 2020-2016% في الفترة 4.3% إلى 3.1، بينما ارتفع التعاون المحلي من %73% إلى 77.8

%، ونسبة المخرجات البحثية في المجالت العلمية المتميزة )أعلى 28%، والمصنفة بحوالي 12البحثية المنشورة بحوالي 

علوم وعلوم الطبيعة، وفي مجال الهندسة والتكنولوجيا، % مقارنة بالعام الماضي. أظهرت الجامعة نشاًطا عاليًا %0.7( 10

إلى  1.53االستشهاد الميداني من تأثير  ارتفعالحياة والطب، بينما أظهرت مستويات منخفضة في مجال اآلداب واإلنسانيات. 

لتمويل البحثي بلغ إجمالي ا. 59، وعدد اإلفصاحات 14 الصادرة. بلغ عدد براءات االختراع 2020-2016في الفترة  1.86

% من إجمالي تمويل المنح التنافسية. بلغ عدد المنح البحثية 82مليون لاير قطري. تشكل المنح الخارجية حوالي  121حوالي 

منحة  51مليون لاير قطري، و 19.2منحة بقيمة إجمالية تفوق  82ألعضاء هيئة التدريس من جامعة قطر الداخلية المقدمة 

منحة  244مليون لاير قطري. قدمت الجامعة  86ي لرعاية البحث العلمي بقيمة إجمالية تفوق مقدمة من الصندوق القطر

كما  مليون لاير قطري. 3منحة خارجية بقيمة إجمالية تفوق  52مليون لاير قطري، و 2داخلية للطلبة بقيمة إجمالية تفوق 

ريااًل  مليون 8منح بقيمة إجمالية تفوق  10م على عزز الباحثون في الجامعة الشراكات البحثية مع القطاع الخاص بحصوله

َب  قطريًّا.  طالبًا وطالبة في برامج التدريب البحثي. 432دُّر 

برنامًجا  81قُّي َمت مخرجات التعلم لـ مراجعة مخرجات التعلم والبرامج األكاديمية والوحدات غير األكاديمية وتقييمها: 

قطاع العلوم ل% من برامج البكالوريوس التابعة 50وريوس التابعة للشؤون األكاديمية و% من برامج البكال27أكاديميًّا. حققت 

في العام األول من الدورة الحالية . % من برامج الدراسات العليا كل مخرجات التعلم التي قُيّ َمت75، والصحية والطبية

عمل قطاع العلوم برنامج بكالوريوس، و 11، عمل قطاع الشؤون األكاديمية على مراجعة لمراجعة البرامج األكاديمية

لَت مراجعة برنامج الصحة العامة الصحية والطبية على  وعمل مكتب الدراسات العليا ، مراجعته من الدورة السابقةالذي أُّج 

عَت وبرنامج دبلوم وبرنامج دكتوراه. برامج ماجستير  8على مراجعة  ة، وحدة غير أكاديمية خالل الدورة الحالي 40روج 

% منها 43حوالي ومنها تقدًما جيدًا في تنفيذ التوصيات، % 48وحدات روجعت خالل هذا العام. أظهرت حوالي  5منها 

 مازالت تعمل على تنفيذ التوصيات. 

، منهم موظفًا وموظفةً بدوام كامل 1,574بلغ عدد الموظفين اإلداريين بما فيهم الدعم األكاديمي الموظفون اإلداريون: 

% منهم 14.9% من إجمالي الموظفين اإلداريين، حوالي 44.4يشغلون مناصب إشرافية. يشكل القطريون حوالي % 11.6

 حوالي يشغلون مناصب إشرافية. بلغ معدل الموظفين اإلداريين بما فيهم الدعم األكاديمي إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين

  %.96. بلغ معدل استبقاء الموظفين 1:1

مذكرة تفاهم  36اتفاقية و 36اتفاقية ومذكرة تفاهم، منها  230بلغ عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم المفعلة  مع:خدمة المجت

َحت عن بعد.  190برنامًجا ودورة تدريبية، منها  232ُوقّ عَت خالل هذا العام. قدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر  ُطر 

َحت عن بعد 5تي قدمها المركز قد زاد بحوالي وبذلك يكون عدد البرامج والدورات ال بأكثر من زادت %، والبرامج التي ُطر 

 .العام الماضيثالثة أضعاف 
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مبنى التكييف ومبنى كلية التربية، وتم االنتهاء من سبعة مشاريع رأسمالية وهي: مبنى كلية القانون،  المشاريع الرأسمالية:

طريق محطة المترو، ومختبر طب األسنان وكهربائي لمجمع البحوث،  محولوشبكة توزيع المياه، و(، 4) يالمركز

تم تعليق مشروع مبنى . و2021 منها مع نهاية العام 8مشاريع، سيتم االنتهاء من  10وتعمل الجامعة حاليًا على . االفتراضي

 لعدم توفر الموازنة المطلوبة. "أشغال"قبل كلية الطب وكلية العلوم الصحية من 
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 مقدمةال

بشكل نقدي على نطاق شامل  وتُناقَش تُفَسَّرعملية تقييم ذاتي مستمر، تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة هي  ية المؤسسيةعلالفا

 .الجامعةبرسالة لتحديد مدى صلة اإلنجازات والنتائج 

َمت المؤسسية المعتمد  الفاعليةإطار  بجامعة قطر لتغطي جميع جوانب المؤسسة، استنادًا إلى ية المؤسسيةعلالفاعملية  ُصّم 

  المؤسسية من أربعة عناصر رئيسية: . تتكون عملية الفاعلية1شكل بمن لجنة اإلدارة التنفيذية والموضح 

 :طمح إليها في المستقبل الطريق الذي يساعد اإلدارة على قيادة المؤسسة من وضعها الحالي إلى المكانة التي ت التخطيط

 كما هو موضح في رسالتها ورؤيتها.

 :عملية مستمرة لجمع المعلومات وتقييمها واستخدامها لتحديد مدى تحقيق الوحدات ألهدافها، ومدى مواءمة  التقييم

 .النتائج مع رسالة الجامعة

 :وصيات لجنة الفاعلية المؤسسية.  عملية وضع الوحدات لخطط عالجية بناًء على نتائج التقييم السنوي وت التحسين 

 خالل ستُنفَق التي والنفقات، الجامعة عليها ادات التي يتوقع أن تحصلاإلير يتضمنبيان تقديري تفصيلي  :الموازنة 

 .المالية السنة

 
 إطار الفاعلية المؤسسية :1شكل 
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 المسح البيئي الخارجيالفصل األول: 

قسيتالخارجية التي البيئية مل من أهم العوا الجامعات الحكومية والخاصة وفي هذا الفصل: خريجو الثانوية العامة، إليها  طرَّ

عَتوالظروف االستثنائية.  ،برنامج االبتعاث الحكوميوفي الدولة،   وزارة تقارير المعلومات المتضمنة في هذا الفصل من ُجم 

 ة المالية.ووزار التعليم والتعليم العاليالتربية و

 الثانوية العامة خريجو 1.1

قبول نسب ال% 77حوالي  منهم حقق ،2020/2021 العام األكاديمي فيطالبًا وطالبةً  8,451بلغ عدد خريجي الثانوية العامة 

 .2021/2022العام األكاديمي  في قبولهم في الجامعةفي الجامعة، ومن المتوقع 

% نسب القبول 78حوالي منهم ، حقق 2019/2020كاديمي العام األ فيا وطالبةً طالبً  9,092بلغ عدد خريجي الثانوية العامة 

العام  في حققوا معايير القبولممن طالبًا وطالبة  3,250 الجامعة انضم إلى. 1جدول كما هو موضح في ، في الجامعة

% 73يشكل القطريون حوالي . نسب القبول% من إجمالي الطلبة الذين حققوا 46، وهذا يمثل حوالي 2020/2021األكاديمي 

 ي خريجي الثانوية العامة المقبولين في الجامعة.من إجمال( طالبًا وطالبةً  2,379)

 على القدرة االستيعابية تحديًا يشكل% وما فوق، 70على الحاصلين  المتقدمين الطلبة القطريين بقبول كافة الجامعة التزام

 الجامعة لكثير من يؤدي إلى فقدان قدمما  بة،المرغو اتتلبية رغبات الطلبة في اختيار التخصص علىقدرتها وللجامعة، 

  .قطريينالغير  المتميزين الطلبة

 الخمسخالل السنوات األكاديمية  (ل وموازيومناز )المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع معايير الوزارة أعداد خريجي الثانوية العامة :1جدول 
 العامة األخيرة، حسب الجنس والجنسية ومعدل الثانوية

 العام األكاديمي

  ناثاإل ذكورال

 

 المجموع

 الكلي

 غير قطري قطري غير قطري قطري

 أقل من

70 

70 

 فأعلى

 أقل من

70 

70 

 فأعلى

 أقل من

70 

70 

 فأعلى

 أقل من

70 

70 

 فأعلى

2021/2020  748  1,192   371  1,477  565   1,857   234  2,007 8,451* 

2019/2020  747  1,300   426   1,631   547   2,023   275  2,143 9,092 

2018/2019  1,020   784   513   1,296   757   1,676   322   1,792   8,160  

2017/2018  809   660   366   1,229   725   1,478   269   1,595   7,131  

2016/2017  1,147   831   504   1,307   947   1,583   364   1,608   8,291  

 نتائج اختبارات الدور الثانيقبل صدور *أُعدت اإلحصائيات 

 الدولة فيوالخاصة  الحكومية الجامعات 1.2

 بلغت مخصصات على قطاعالهذا  استحوذ كبيًرا. اهتماًما التعليم قطاع يشهد ،2030 قطر رؤية لتحقيق الدولة سعي إطار في

 الدولة توسعت الصدد، هذا وفي. المصروفات إجمالي من% 10.5 تمثل والتي 2020 موازنة في قطري لاير مليار 22.1

 شجعت كما جامعات جديدة. ة، وعملت على إنشاءتطوير المؤسسات التعليمية القائمب قامت حيث العالي، التعليم مجال في

  .لذلك المحفزة القوانين من عدد   وضع من خالل مجال التعليم والتعليم العالي في االستثمار على الخاص القطاع

مقارنة بالعام جامعات/ كليات  ها بثالثوبذلك ارتفع عدد وخاصة، جامعة وكلية حكومية 32بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 

بين جامعة قطر والجامعات أو متقاربًا برنامًجا متشابًها  35منها  أكاديميًا برنامًجا 336الماضي. طرحت هذه المؤسسات 

 قطر وكلية كل من جامعة طرحت .% مقارنة بالعام الماضي16مية المطروحة بحوالي ارتفع عدد البرامج األكادي. األخرى

 إنمن إجمالي البرامج األكاديمية المطروحة في الدولة.  %57خليفة حوالي  بن حمد وجامعة األطلنطي شمال وكلية المجتمع

في استقطاب  قطر جامعةل يشكل تحديًامعات، لمؤسسات التعليمية في الدولة، وتشابه بعض البرامج بين الجال الزيادة المطردة

 القبول.  نسب الختالف النظر عند وخاصةالمتميزين  الطلبة
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 برنامج االبتعاث الحكومي 1.3

 برامج% في 79، منهم حوالي وطالبةً  اطالبً  166 قطر خارج الحكومي االبتعاث برنامجب الملتحقيندد الطلبة بلغ ع

، وطالبةً  طالبًا 279بلغ عدد الطلبة المبتعثين داخليًا )عدا جامعة قطر( والعليا. % في برامج الدراسات 19والبكالوريوس 

طالبًا  296وبلغ عدد المبتعثين بجامعة قطر  % في برامج الدراسات العليا.10% في برامج البكالوريوس و87منهم حوالي 

 ات العليا. % في برامج الدراس6% في برامج البكالوريوس وحوالي 94وطالبةً، منهم حوالي 

  ةالظروف االستثنائي 1.4

 في ،بما في ذلك جامعة قطر ،التعليمية المؤسسات استمرت، (19-فيروس كورونا المستجد )كوفيدجائحة تفشي  استمرارمع 

التعليم  مؤسساتاستمرت ف. على استمرار العملية التعليمية الناتجة عن هذه الجائحة والمؤثرةالظروف  مواجهةالعمل على 

أثر على  ألزمةا الستمرار هذه كان كما. التعلم عملية الستمرار وتطويرها معلوماتيةال اتهنظمألتحتية البنية ال دعمبالعالي 

على  ثرأ التخفيض كان لهذا شك دونو. مما أدى إلى تخفيض الموازنات المخصصة للمؤسسات ؛للدولة االقتصادي الجانب

  .شغيلية والتعليمية والبحثيةالت عملياتهاطر على تطوير قدرة مؤسسات التعليم العالي بما فيها جامعة ق
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 الخطة االستراتيجية : الثانيالفصل 

واتخذت مجموعة من الخطوات  ،2020/2021العام األكاديمي  في االستراتيجيةخطتها  فيأحرزت جامعة قطر تقدًما 

 ومراجعة أولوياتها في ظل أزمة جائحة ،(2022-2018قامت بتقييم تقدم تنفيذ الخطة االستراتيجية )واألساسية في تنفيذها. 

لتركيز على المبادرات االستراتيجية المتعلقة اعجلة  في تسارع كان للجائحة تأثير إيجابيو .وتداعياتها (19-كورونا )كوفيد

 40، والمبادرات 35من أصل  هدفًا 20 األهداف االستراتيجيةونتيجةً لعملية المراجعة أصبحت . تكار والريادةبالرقمنة واالب

ارتفع عددها  المؤسسيةلمؤشرات األداء وبالنسبة  .102من أصل  مؤشًرا 56، والمؤشرات الرئيسية 132من أصل  مبادرة

  .مؤشًرا 12إلى  10من 

أثر البحث العلمي على أصحاب المصلحة المحليين، ومؤشر معدل توظيف الخريجين، اعتبار الجامعة إعادة النظر في  قررت

طريقة  وغيرت. مؤسسيةكمؤشرات أداء  يير إطار مؤهالت جامعة قطر معرفة ومحددة مع جميع أصحاب المصلحةمعاو

للتخرج بقياس متوسط الوقت  واكتفت احتساب معدل التخرج ليصبح معدل التخرج لخطة أربع سنوات خالل خمس سنوات.

معدل انتقال الطلبة من السنة األولى إلى ت الجامعة وفي المقابل، اعتمد كمؤشر مؤسسي. (سنواتأربع  – الدراسية خطة)ال

 الطلبة ومعدلمعدل نمو اإليرادات في جامعة قطر، وتكلفة الطالب، واإلصدارات البحثية المفهرسة، و، السنة الثانية فما فوق

  .مؤسسيةأداء إلى عضو هيئة التدريس كمؤشرات 

  المؤسسيةمؤشرات األداء  2.1

مؤشرات بهذه ال، ولالطالع على الغايات االستراتيجية المرتبطة للخطة االستراتيجية المؤسسيةداء يما يأتي نتائج مؤشرات األف

  .(1رقم ) مرفقاليمكن الرجوع إلى 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة  تلكليابرامج والفرص األكاديمية النسبة الطلبة القطريين المسجلين في  .1

 البرامج في المسجلين الثانية السنة في القطريين الطلبة نسبة ياسبق المؤشر هذا عنىيُ  :)STEM( والرياضيات

 القطريين الطلبة عدد إجمالي من والطب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لكليات األكاديمية والفرص

 سنويًا% 1 دلبمع البرامجالمسجلين في هذه  القطريين نسبة الطلبة انخفضت .الجامعة في نيةالثا السنة في المسجلين

 الجامعةحققت  وبذلك%، 15بلغت  حتى 2020 خريف فيارتفعت ، ثم 2019 خريف وحتى 2017 خريف من

  .2شكل  % من المستوى المنشود لهذا العام، كما هو موضح في83.3

 
 فصول خالل( STEM) والرياضياتالعلوم والتكنولوجيا والهندسة لين في البرامج والفرص األكاديمية لكليات نسبة الطلبة القطريين المسج :2شكل 

 األخيرة األربعةخريف 

 :من خريجي الثانوية الذين حققوا معايير القبول الذكور القطريين المسجلين في برامج البكالوريوس الطلبةنسبة  .2

البكالوريوس  برامج في المسجلين العامة الثانويةمن خريجي  القطريين الذكور الطلبة هذا المؤشر بقياس نسبة عنىيُ 

 معايير حققوا الذين العامة الثانوية من خريجي القطريين الذكورالطلبة  بإجمالي مقارنة التخرج من سنة خالل

بالعام الماضي.  % مقارنة9، أي ارتفعت بنسبة 2020/2021العام األكاديمي  في %30بلغت نسبة الطلبة . القبول

% من المستوى المنشود لنهاية الخطة 88وحققت حوالي  ،المستوى المنشود لهذا العاموبذلك حققت الجامعة 

15%
12% 13%

14%

20%
18%

16%
14%

2021خريف 

(نهاية الخطة)

2020خريف  2019خريف  2018خريف  2017خريف 

(خط األساس)

القيمة الفعلية المستوى المنشود
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 نتيجة لبدء الطلبة القطريين الخدمة الوطنية، ،2018/2019العام األكاديمي  في. لم تتوفر أية بيانات االستراتيجية

  .3شكل  كما هو موضح في

 
 الذكور القطريين المسجلين في برامج البكالوريوس من خريجي الثانوية الذين حققوا معايير القبول  الطلبةنسبة  :3شكل 

 األربع األخيرة األكاديمية السنوات خالل

معدل انتقال طلبة  هذا المؤشر بقياس عنىيُ  :فوق فما من السنة األولى إلى السنة الثانيةانتقال الطلبة معدل  .3

 2019وخريف  2018كان معدل االنتقال في خريف  .الثالثة السنة الثانية أو البكالوريوس من السنة األولى إلى

لنهاية الخطة  تجاوزت الجامعة المستوى المنشود وبذلك. 2020خريف  في% 54ثابتًا، في حين ارتفع إلى 

 .4شكل  %، كما هو موضح في5االستراتيجية بـ 

 
 فصول خريف األربعة األخيرة خالل فما فوق من السنة األولى إلى السنة الثانيةانتقال الطلبة معدل  :4شكل 

شهدت  .الماليةلبحثية المفهرسة في السنة عدد اإلصدارات اهذا المؤشر بقياس  عنىيُ  اإلصدارات البحثية المفهرسة: .4

 اتإصدار 2,508ت بلغالسنوات األربع األخيرة، حتى  على مدىاإلصدارات البحثية المفهرسة زيادة ملحوظة 

 373لنهاية الخطة االستراتيجية بـ  تجاوزت الجامعة المستوى المنشود وبذلك .2020في العام  ةمفهرس ةبحثي

 .5شكل كما هو موضح في ، امفهرسً  ابحثيً  اإصدارً 

30%

21% 22%

34%
30%

26%

2022/2021

(نهاية الخطة)

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017

(خط األساس)
القيمة الفعلية  المستوى المنشود 

54%

50% 50%

48%
49%

48% 48%

2021خريف 

(نهاية الخطة)

2020خريف  2019خريف  2018خريف  2017خريف 

(خط األساس)

القيمة الفعلية  المستوى المنشود 
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 السنوات األربع األخيرة خاللاإلصدارات البحثية المفهرسة  :5شكل 

. الماليةهذا المؤشر بقياس حجم التمويل الداخلي والخارجي لألبحاث في السنة  عنىيُ  تمويل أبحاث جامعة قطر: .5

مليون لاير  121حوالي تمويل البلغ إجمالي األربع الماضية. سنوات الإجمالي تمويل األبحاث على مدى ارتفع 

مليون  9بما يقارب  تجاوزت الجامعة المستوى المنشود لنهاية الخطة االستراتيجية وبذلك، 2020العام  في قطري

 .6شكل  ، كما هو موضح فيلاير قطري

 
 السنوات األربع األخيرة خاللتمويل أبحاث جامعة قطر  :6شكل 

انخفضت تكلفة الطالب في ب. للطال المباشرة وغير المباشرة التكلفةمتوسط هذا المؤشر بقياس  عنىيُ  تكلفة الطالب: .6

بلغت . 2019% في العام 2.5ساس بحوالي مقارنة بخط األساس بنسبة طفيفة، ثم تجاوزت خط األ 2018العام 

كما هو موضح ، لمستوى المنشودأفضل من ا، وهي 2020العام  في اقطريً  ريااًل  93,462 التقديرية تكلفة الطالب

 .7 شكل في

 
 رةالسنوات األربع األخي خاللتكلفة الطالب  :7 شكل

2,508

1,965

1,541
1,460

1,775 1,690
1,609

1,533

2021

(نهاية الخطة)

2020 2019 2018 2017

(خط األساس)

القيمة الفعلية المستوى المنشود

121,149,299 114,133,582

89,823,038 89,442,225112,000,000
106,336,890 100,005,335

93,673,780

2021

(نهاية الخطة)

2020 2019 2018 2017

(خط األساس)

القيمة الفعلية المستوى المنشود

93,462

97,660

95,129 95,310
96,437

94,546

92,691

90,874

2021

(نهاية الخطة)

2020 2019 2018 2017

(خط األساس)

القيمة الفعلية المستوى المنشود
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، المعامالت التبادليةالجامعة من إيرادات إجمالي هذا المؤشر بقياس  عنىيُ  رادات في جامعة قطر:يمعدل نمو اإل .7

، ولكن 2019وحتى العام  2017من العام  ارتفع معدل نمو اإليرادات البحثية. والعقود المنح باستثناء إيرادات

(. وعلى الرغم من انخفاض معدل اإليرادات، يمليون لاير قطر 172% )1 حواليب 2020العام  انخفض في

، كما مليون لاير قطري 18بما يقارب  تجاوزت المستوى المنشود لنهاية الخطة االستراتيجية إال إن الجامعة

  .8شكل  هو موضح في

 
 السنوات األربع األخيرة خاللة قطر معدل نمو اإليرادات في جامع :8شكل 

 تصنيفتصنيف الجامعة حسب  بقياسيُعنى هذا المؤشر : التصنيف الدولي لجامعة قطر من قبل وكالة مستقلة .8

العام  فيحققت الجامعة  .(THEالتايمز للتعليم العالي العالمي )تصنيف ( وQSمؤسسة كواكواريلي سيموندز )

في  .2021العام مرتبة مقارنة ب 12أي قفزت بـ كواكواريلي سيموندز،  مؤسسةفي تصنيف  224المرتبة  2022

 ،2021مرتبة مقارنة بعام  18ـ ب ت، أي انخفض336 العالمي المرتبة في تصنيف تايمز للتعليم العاليحين حققت 

كواكواريلي سيموندز ني في كل من تصنيف صلت الجامعة على المركز الثاوح. 9شكل  كما هو موضح في

ت التغيرات التي طرأ 2جدول يوضح . على مستوى جامعات المنطقة العربيةالعالمي  تايمز للتعليم العاليوتصنيف 

مقارنة بالعام  الميالع التايمز للتعليم العالي تصنيف حسب 2022في العام  لجامعةلعلى تصنيف التخصصات 

2021. 

 
 (THE( والتايمز للتعليم العالي العالمي )QSالتصنيف الدولي لجامعة قطر في تصنيف مؤسسة كواكواريلي سيموندز ) :9شكل 

 السنوات الخمس األخيرة خالل 

 التايمز للتعليم العالي العالمي، حسب تصنيف 2022العام  في التغيرات التي طرأت على  تصنيف التخصصات :2جدول 

 الفئة المستوى
التصنيف الدولي للجامعات 

2021 

التصنيف الدولي للجامعات 

2022 
 التغيير

  336 318 التصنيف الدولي مؤسسي

 تخصصي
  301-400 301-400 اإلدارة واالقتصاد

  101-125 101-125 علوم الحاسب اآللي

172,012,254 173,956,401

167,341,399

146,331,682

154,379,924 152,462,221 150,448,914
148,435,608

2021

(نهاية الخطة)

2020 2019 2018 2017

(خط األساس)

القيمة الفعلية المستوى المنشود

224 245
276

332 349336 318

408
430 436

2022 2021 2020 2019 2018

 QS THE
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  401-500 301-400 بيةالتر
  126-150 126-150 الهندسة

  250-201 251-300 العلوم الفيزيائية

  500-401 301-400 العلوم االجتماعية
  400-301 176-200 العلوم ما قبل السريرية والسريرية الصحية

متوسط الفترة بين أول فصل ياس هذا المؤشر بق عنىيُ  سنوات(: أربع -الدراسية  خطةالمتوسط الوقت للتخرج ) .9

. بلغ منهتخرج  الذي فصلالو( سنوات أربع -الدراسية  خطة)السجل فيه الطالب في مرحلة البكالوريوس دراسي 

على مدار السنوات  سنوات للتخصصات المتوقع استكمالها خالل أربع سنوات خمسلتخرج الوقت لمتوسط 

، كما من المستوى المنشود %96 حققت الجامعة، 2020/2021كاديمي وفي العام األ األكاديمية األربع األخيرة.

 .10شكل  هو موضح في

 
 األخيرة األربعالسنوات األكاديمية  خالل (سنوات أربع -ة الدراسية خطال) للتخرج وقتالمتوسط  :10شكل 

 هيئة عضوسبة الطالب المعادلين بدوام كامل إلى ن هذا المؤشر بقياس عنىيُ : هيئة التدريس ضوعإلى  الطلبة معدل .10

 2017/2018منذ العام األكاديمي شهد معدل الطلبة إلى عضو هيئة التدريس ثابتًا  .بدوام كامل المعادل التدريس

عدل الطلبة إلى عضو هيئة التدريس بلغ م، 2020/2021في العام األكاديمي . و2019/2020حتى العام األكاديمي و

  .11شكل  وذلك أقل من المستوى المنشود لهذا العام، كما هو موضح في، 1:19

 
 السنوات األكاديمية األربع األخيرة خاللهيئة التدريس  أعضاءإلى  الطلبة معدل :11شكل 

الخطة الدراسية ) البكالوريوسالمنتظمين الذين سجلوا ببرامج نسبة الطالب  هذا المؤشر بقياس عنىيُ  التخرج: معدل .11

 2013شهد معدل التخرج ارتفاًعا ملحوًظا لفوج خريف  خالل خمس سنوات.وأكملوا تلك البرامج  أربع سنوات( -

 %7انخفض بنسبة  أي ،2016خريف  فوج% ل54 تخرجالمعدل  بلغ األساس. طمقارنة بخ 2015ولفوج خريف 

، احتساب المؤشر نتيجةً لتغيير طريقة العاملهذا مستوى منشود لم يُحدَّد . 2015خريف  فوجتخرج  مقارنة بمعدل

 .12شكل  كما هو موضح في

5.0 5.0 5.0 5.0

4.7

4.8 4.8 4.8

2022/2021

(نهاية الخطة)

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017

(خط األساس)

القيمة الفعلية  المستوى المنشود 

1:19

1:18 1:18 1:18

1:17

1:18

2022/2021

(نهاية الخطة)

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017

(خط األساس)

القيمة الفعلية المستوى المنشود
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  طلبة خطة األربع سنوات خالل خمس سنواتلتخرج المعدل  :12شكل 

عدد أعضاء هيئة التدريس هذا المؤشر بقياس  عنىيُ  :دكتوراهال حملة درجةدريس القطريين عدد أعضاء هيئة الت .12

شهدت أعداد أعضاء هيئة التدريس القطريين انخفاًضا طفيفًا من . دكتوراه بجامعة قطرال حملة درجةالقطريين 

 %77.3حوالي ، أي حققت الجامعة 2020خريف  فيا عضوً 160 عددهمبلغ . و2019وحتى خريف  2017خريف 

 مقارنة% 3.2 نسبةبزاد عدد أعضاء هيئة التدريس القطريين حملة الدكتوراه  من المستوى المنشود لهذا العام.

من إجمالي أعضاء  %50 لتصل نسبتهم إلى القطريين أعداد إلى زيادةتطمح  ومازالت الجامعة، 2019بخريف 

َل  .كل كليةهيئة التدريس في  بداًل من  180ليصبح  هذا العام في نهاية الخطة االستراتيجيةالمستوى المنشود لُعدّ 

كما هو موضح في تقاعدهم، المتوقع  األساتذةباإلضافة إلى العام القادم لمبتعثين الذين سيعودون عدد ال نتيجة ،228

 .13شكل 

 
 فصول خريف األربع األخيرة خالليئة التدريس القطريين الذين يحملون مؤهالت دكتوراه عدد أعضاء ه :13شكل 

  

54%
61%

52%
45%

55%

2017فوج خريف 

(نهاية الخطة)

2016فوج خريف  2015فوج خريف  2014فوج خريف  2013فوج خريف 

(خط األساس)

القيمة الفعلية  المستوى المنشود

160 155 156 157

180
207

189
172

2021خريف 

(نهاية الخطة)

2020خريف  2019خريف  2018خريف  2017خريف 

(خط األساس)

القيمة الفعلية  المستوى المنشود 



10 

 

 طلبةالالثالث:  الفصل

 الطلبة المسجلون 3.1

 الطلبة، أي بما يفوق ثالثة أضعاف %76 حوالي الطالبات نسبة تمثلوطالبًا وطالبةً،  23,929المسجلين بلغ عدد الطلبة 

 ،الخمس األخيرةاألكاديمية على مدى السنوات اإلناث  في عددزيادة مطردة نالحظ وجود  ،14شكل  بالنظر إلىالذكور. و

بلغت نسبة الزيادة في في حين  .، ويعزى ذلك لخصوصية حرم جامعة قطر%5هذا العام حوالي في الزيادة حتى بلغت نسبة 

 %.13 حواليالذكور المسجلين  عدد

 
 توزيع الطلبة المسجلين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنس :14شكل 

مقارنة بالعام  %10بحوالي  أي زاد عددهم، في الجامعة المسجلين الطلبة% من إجمالي 69 حوالي نوالطلبة القطري يشكل

% مقارنة بالعام 29بحوالي  نسبتهم ارتفعتو ،هذا العام في القطريينمن إجمالي الطلبة % 19. بلغت نسبة الذكور الماضي

 . 3 جدولكما هو موضح في وبذلك تكون هذه أعلى نسبة زيادة خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، . الماضي

 ين المسجلين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنستوزيع الطلبة القطري :3 جدول

 المجموع
 الذكور اإلناث

 العام األكاديمي
 العدد النسبة العدد النسبة

16,399 81% 13,277 19% 3,122 2020/2021 

14,854 84% 12,428 16% 2,426 2019/2020 

14,115 83% 11,687 17% 2,428 2018/2019 

13,561 82% 11,071 18% 2,490 2017/2018 

12,470 81% 10,128 19% 2,342 2016/2017 

 

 طلبة البكالوريوس  3.1.1

. بلغ عدد الطلبة 2020/2021العام األكاديمي  في كليات 10موزعة على  ،برنامج بكالوريوس 45طرحت جامعة قطر 

بالبرنامج التأسيسي. شهد البرنامج التأسيسي ن طالبًا ملتحقو 831طالبًا وطالبةً، منهم  22,089المسجلين في هذه البرامج 

%. 24هذا العام حوالي  فياألخيرة، حتى بلغت نسبة الزيادة األكاديمية الخمس زيادة في عدد الطلبة المسجلين خالل السنوات 

%(. وما 25%(، تليها كلية اإلدارة واالقتصاد )35سة )كلية الهند فيأن أعلى نسبة من الذكور المسجلين  15شكل  يوضح

%. وسجلت كلية 4منخفًضا، حيث شكلت نسبتهم حوالي قطاع العلوم الصحية والطبية يزال عدد الطلبة الذكور في كليات 

 أعلى نسبة إناث. %( 19%(، تليها كلية اإلدارة واالقتصاد )33اآلداب والعلوم )

 

18,250 
17,421 

16,485 15,802 
14,788 

5,679 5,040 4,989 5,078 5,016 

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016

اإلناث الذكور
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 ، حسب الكلية والجنس2020/2021العام األكاديمي  فيتوزيع الطلبة المسجلين )بكالوريوس والبرنامج التأسيسي(  :15شكل 

% 32على التوالي لطلبة القطريين، حيث بلغت نسبتهم في عدد اكانت كلية اآلداب والعلوم وكلية اإلدارة واالقتصاد األعلى 

وكلية الشريعة والدراسات  قطاع العلوم الصحية والطبية. بينما كانت كليات ينالطلبة القطريين المسجل % من إجمالي23و

 . 4 جدول لطلبة القطريين، كما هو موضح فيفي عدد ااإلسالمية األقل 

 ، حسب الكلية والجنسية2020/2021العام األكاديمي  فييسي( توزيع الطلبة المسجلين )بكالوريوس والبرنامج التأس: 4 جدول

 المجموع
 قطري غير قطري

 الكلية 
 العدد النسبة العدد النسبة 

 كلية اآلداب والعلوم 5,061 32% 1,635 25% 6,696

 كلية اإلدارة واالقتصاد 3,634 23% 933 14% 4,567

 كلية التربية 2,022 13% 709 11% 2,731

 كلية الهندسة 1,992 13% 1,611 25% 3,603

 كلية العلوم الصحية 303 2% 264 4% 567

 كلية القانون 1,674 11% 320 5% 1,994

 كلية الطب 215 1% 239 4% 454

 كلية الصيدلة 73 0.47% 206 3% 279

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 585 4% 498 8% 1,083

 سنانكلية طب األ 38 0.24% 21 %0.33 59

 غير ُمعرف 49 0.31% 7 0.11% 56

 اإلجمالي 15,646 100% 6,443 100% 22,089

، 2020فصل خريف  فيطالبًا وطالبةً  ,6045 العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتبرامج ب المسجلينبلغ عدد الطلبة 

بهذه  المسجلين% من إجمالي الطلبة 32بلغت نسبة الطلبة الذكور حوالي . 2019% مقارنة بخريف 9 قدرهازيادة بأي 

 . 16شكل كما هو موضح في ، 2019بخريف مقارنة  %8البرامج، أي زادت نسبتهم بحوالي 

 
 2020خريف  في الجنسيةو الجنس حسب،  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتبرامج توزيع الطلبة المسجلين ب :16شكل 

33%

19%

0.26%

15%

11%

3%

9%

2% 1%

6%

0.25%

19%

25%

0.29%
4%

35%

0%

10%

3%
0.48%

3% 0.27%

اآلداب 

والعلوم

اإلدارة 

واالقتصاد

طب األسنان التربية الهندسة العلوم 

الصحية

القانون الطب الصيدلة الشريعة 

والدراسات 

اإلسالمية

غير ُمعرف

اإلناث الذكور

2,274

1,521

570

1,239

غير قطريقطري

اإلناث  الذكور 
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 طلبة الدراسات العليا 3.1.2

برامج دبلوم  4تتوزع على النحو اآلتي:  2020/2021العام األكاديمي  فيبرنامًجا في الدراسات العليا  43طرحت الجامعة 

حسب  توزيع برامج الدراسات العليا 17شكل برامج دكتوراه. يوضح  9برنامج ماجستير وبرنامج دكتور صيدلي و 29و

  المستوى التعليمي. 

 
 حسب المستوى التعليمي، 2020/2021العام األكاديمي  فيا توزيع برامج الدراسات العلي :17شكل 

، حتى العليا خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرةين في برامج الدراسات زيادة عدد الطلبة المسجل 18شكل يوضح 

%، 17الذكور بحوالي  ارتفع عدد. طالبًا وطالبةً  1,422، وبذلك بلغ عدد الطلبة المسجلين %10هذا العام  فيوصلت الزيادة 

 مقارنة بالعام الماضي. %6 بحوالياإلناث  وعدد

 
 خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنس )ال تضم فئة الشهادة(توزيع الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا  :18شكل 

ي برامج المسجلين ف% من إجمالي الطلبة 60تشكل أكثر من نجد أن نسبة الطلبة غير القطريين ، 19شكل بالنظر إلى 

% من إجمالي طلبة 34 حوالي الطلبة القطرييننسبة بلغت  األخيرة.الدراسات العليا خالل السنوات األكاديمية الخمس 

  العام الماضي.ب مقارنة% 9بحوالي  ارتفع عددهمأي  ،2020/2021العام  في الدراسات العليا

9%

2%

68%

21%

دبلوم دكتور صيدلي ماجستير دكتوراه

861
814 751

706
642

561
478 477 445

395

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016

اإلناث الذكور
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 خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنسية  )ال تضم فئة الشهادة(ا رامج الدراسات العليتوزيع الطلبة المسجلين في ب :19شكل 

أقل بينما كانت  المسجلين في برامج الدراسات العليا في كلية الهندسة، %(21%( واإلناث )43ة من الذكور )نسب كانت أعلى

 . 5جدول  ضح فيكما هو مو، قطاع العلوم الصحية والطبيةت كليانسبة في 

 حسب الجنس،2020/2021العام األكاديمي  في )ال تضم فئة الشهادة( توزيع الطلبة المسجلين في برامج الدارسات العليا :5جدول 

 المجموع
 الذكور اإلناث

 الكلية 
 العدد النسبة  العدد النسبة 

 كلية اآلداب والعلوم 83 15% 163 19% 246

 كلية اإلدارة واالقتصاد 53 9% 92 11% 145

 كلية التربية 35 6% 163 19% 198

 كلية الهندسة 242 43% 182 21% 424

 كلية العلوم الصحية 11 2% 54 6% 65

 كلية القانون 55 10% 72 8% 127

 كلية الطب 3 1% 11 1% 14

 الصيدلة كلية 5 1% 40 5% 45

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 74 13% 84 10% 158

 كلية طب األسنان 0 0% 0 0% 0

 اإلجمالي 561 100% 861 100%  1,422 

 قطاع العلوم الصحية والطبية%( في كلية القانون، بينما كانت أقل نسبة في كليات 21بلغت أعلى نسبة للطلبة القطريين )

 .6جدول ح في %(، كما هو موض3.42)

 ، حسب الجنسية2020/2021العام األكاديمي  في )ال تضم فئة شهادة(توزيع الطلبة المسجلين في برامج الدارسات العليا  :6جدول 

 المجموع
 قطري غير قطري

 الكلية 
 العدد النسبة  العدد النسبة 

 كلية اآلداب والعلوم 87 18% 159 17%  246 

 كلية اإلدارة واالقتصاد 53 11% 92 10%  145 

 كلية التربية 63 13% 135 14%  198 

 كلية الهندسة 93 19% 331 35%  424 

 كلية العلوم الصحية 13 3% 52 6%  65 

 كلية القانون 103 21% 24 3%  127 

 كلية الطب 2 0.42% 12 1%  14 

 كلية الصيدلة 0 0% 45 5%  45 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 66 14% 92 10%  158 

 كلية طب األسنان 0 0% 0 0% 0

 اإلجمالي 480 100% 942 100%  1,422 

942
853

778 753
682

480 439 450
398 355

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016

غير قطري قطري
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 الخمس األخيرة، حتى األكاديمية خالل السنوات بشكل مستمرالطلبة المسجلين في برامج الماجستير والدكتوراه  زاد عدد

لطلبة المسجلين في برنامج دكتور وبلغت نسبة الزيادة ل. % على التوالي25% و4العام حوالي هذا  فيبلغت نسبة الزيادة 

 . 20شكل  كما هو موضح في% على التوالي، 25% و30.7 صيدلي وبرامج الدبلوم

 
 خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة،  )ال تضم فئة شهادة( ع الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العلياتوزي :20شكل 

 حسب المستوى التعليمي 

في مختلف  (مهنية) دراسات عليا شهادات ر خمسةالدراسات العليا، تطرح جامعة قطباإلضافة إلى برامج البكالوريوس و

طالبًا  154الطلبة المسجلين في هذه الشهادات  بلغ عدد .2018/2019نذ العام األكاديمي التخصصات األدبية والعلمية م

 للناطقين بغيرهاكما تطرح شهادة اللغة العربية  % مقارنة بالعام الماضي.47 زاد عددهم بحوالي، وبذلك هذا العام فيوطالبةً 

 .2005منذ عام 

 ن والمتقدمالطلبة  3.2

% مقارنة بالعام 9حوالي زاد عددهم ب، أي وطالبةً  طالبًا 14,498 هذا العام في جامعةفي الدراسة لل المتقدمينبلغ عدد الطلبة 

 ويوضح .21شكل  ، كما هو موضح في% على التوالي3و% 5حوالي بالطلبة المقبولين والمسجلين  كما ارتفع عدد الماضي.

  .التعليمي ىالمستوحسب توزيع الطلبة المتقدمين والمقبولين والمسجلين  7 جدول

  
 توزيع الطلبة المتقدمين والمقبولين والمسجلين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة :21شكل 

 ، حسب المستوى التعليمي2020/2021العام األكاديمي  فيلمتقدمين والمقبولين والمسجلين( توزيع الطلبة )ا :7 جدول

 المستوى التعليمي نيعدد المتقدم نيعدد المقبول عدد المسجلين من الطالب المقبولين

 دكتوراه 359 120 76

 ماجستير 1,080 445 322

 صيدليدكتور  18 15 14

 دبلوم 176 72 65

102 78 82 80 77
15 12 11 20 23

1,004 962 944 912
836

301
240 191

139 101

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016

دبلوم دكتور صيدلي ماجستير دكتوراه

5,804 5,659 5,306 5,437 5,037 

7,320 6,977 6,685 6,696 6,308 

14,498 
13,254 12,337 

13,055 
13,814 

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016

عدد المسجلين عدد المقبولين عدد المتقدمين
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 بكالوريوس 11,172 5,742 4,916

 شهادة 1,693 926 411

 اإلجمالي 14,498 7,320 5,804

 

 المؤشرات الطالبية 3.3

 استبقاء الطلبة معدل 3.3.1

، نجد أن 2019وبالتركيز على فوج خريف األخيرة. الخمس % لألفواج 86الخريف الثاني  فيتجاوز معدل استبقاء الطلبة 

  .8 جدول %، كما هو موضح في88.1معدل االستبقاء للطلبة في الخريف الثاني بلغ 

 معدل استبقاء الطلبة خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة :8 جدول

 الفوج عدد الطلبة الخريف الثاني الخريف الثالث الخريف الرابع

 2015فوج خريف  1,961 87.1% 85.5% 83.4%

 2016خريف فوج   2,843  88.5% 84.2% 81.1%

 2017خريف فوج   2,678  86.2% 84.4% 84.2%
 2018خريف فوج   2,604  87% 86.10% 

 2019خريف فوج   2,884  88.1%  

 

 الثانية السنة من السنة األولى إلى  الطلبةانتقال  معدل 3.3.2

% خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، 55ولى إلى السنة الثانية معدل انتقال الطلبة القطريين من السنة األ لم يتجاوز

إلى خريف  2019بالنظر لمعدل انتقال الطلبة من خريف و%. 62لم يتجاوز معدل انتقال الطلبة غير القطريين في حين 

مقارنة ثابتًا ير القطريين غ%، في حين كان معدل انتقال الطلبة 55ارتفع إلى  نجد أن معدل انتقال الطلبة القطريين، 2020

 .9جدول  كما هو موضح في، بالعام الماضي

 حسب الجنسيةاألخيرة،  الخمس سنواتالالسنة األولى ونسبة انتقالهم إلى السنة الثانية خالل في  المسجلين الطلبةأعداد  :9جدول 

سجلين الم مجموع

 السنة األولىفي 

 نوالطلبة القطري الطلبة غير القطريين

نسبة االنتقال  الفترة الدراسية

 إلى السنة الثانية

في عدد المسجلين 

 السنة األولى

نسبة االنتقال 

 إلى السنة الثانية

في عدد المسجلين 

 السنة األولى

 2020إلى خريف  2019خريف   4,446  %55  2,309  %53  6,755 

 2019إلى خريف  2018خريف   4,455  %49  2,022  %53  6,477 

 2018إلى خريف  2017خريف   5,040  %50  1,630  %53  6,670 

 2017إلى خريف  2016خريف   4,367  %43  1,581  %62  5,948 

 

 همقيدُ  ُطِوي  الذين  الطلبة 3.3.3

َي قيدهم 10ل جدوباالطالع على  %، 34حوالي بهذا العام مقارنة بالعام الماضي  في، لوحظ ارتفاع عدد الطلبة الذين ُطو 

وبدراسة حاالت طي القيد بشكل  % من إجمالي الطلبة المسجلين في الجامعة.2.4 تشكل نسبتهم فإنوعلى الرغم من ذلك 

 %.    300سباب متعلقة بالبرنامج التأسيسي بأكثر من أل، و%2 بـتفصيلي، نجد ارتفاع الحاالت المسجلة ألسباب أكاديمية 

 قيدهم خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرةُطو َي  الذين( حاالت التظلممنهم  ى)يستثن والدراسات العلياالبكالوريوس  طلبةد أعدا :10ل جدو

 حاالت طي القيد 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020

 أسباب أكاديمية 316 416 623 395 403

 أسباب غير أكاديمية 35 28 8 1 0

 أسباب متعلقة بالبرنامج التأسيسي 134 105 77 35 173

 اإلجمالي 485 549 708 431 576
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  الخريجون 3.4

خريجين على لل% مقارنة بالعام الماضي، وهي أعلى نسبة 14بحوالي هذا العام  فيالخريجين  عددارتفاع  22شكل  يوضح

 . السنوات األكاديمية الخمس األخيرةمدار 

 
 توزيع الخريجين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة :22شكل 

% على التوالي 11% و15يًجا بارتفاع قدره حولي خر 816 عدد الخريجين من الذكورو ،خريجة 2,760بلغ عدد الخريجات 

الخريجين غير القطريين بحوالي  عدد نخفضوا ،%24الخريجين القطريين بحوالي في حين زاد عدد  .مقارنة بالعام الماضي

  .23شكل  %، كما هو موضح في2

 
 ع الخريجين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنسيةتوزي :23شكل 

 المالية والمساعدات المنح الدراسية 3.5

 :جامعة إلى قسمينالتنقسم المنح الدراسية في 

 منحة(. تتضمن منحة جامعة  220منحة( ومنحة جامعة قطر ) 60وتشمل منحة الديوان األميري ) ،منح تنافسية

سمو األمير للتفوق العلمي، منح األداء المتميز، المنح الخارجية للطلبة من خارج دولة  : منحاآلتيةقطر الفئات 

 داخلية للطلبة من داخل دولة قطر.المنح الو ،قطر

  أبناء لكل موظف(، منحة أبناء دول مجلس التعاون  3منحة أبناء العاملين في جامعة قطر ) وتشملمنح غير تنافسية

 42منحة دول مجلس التعاون الخليجي )ونوية العامة من قطر )غير محدودة العدد(، الخليجي الحاصلين على الثا

 منحة(.

3,576 

3,129 
3,157 

3,364 

3,146 

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016

1,137 1,157 
1,370 1,481 1,377 

2,439 

1,972 
1,787 1,883 1,769 

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016

غير قطري قطري
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بلغ عدد الطلبة . الشخصي واألكاديمي نموهمعم يوفر قسم المساعدات المالية الطالبية خدمات مالية متنوعة للطلبة من أجل د

يدين من خدمات المستف الطلبةعدد  11 جدوليلخص و طالبًا وطالبةً. 2,944العام  فيالمستفيدين من المساعدات المالية 

 .المساعدات المالية

 الجنسيةو الجنس حسب، 2021وربيع  2020خريف  فيلية من المساعدات الما المستفيدينأعداد الطلبة  :11 جدول

 2020فصل خريف 

 المجموع
 ريّينغير قط

قطريون وحملة 

 نوع المساعدة الوثائق القطرية

 الذكور اإلناث الذكور اإلناث

 تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة 0 0 427 825 1,252

 **اإلعفاء من رسوم المواصالت 0 0 0 0 0

 تسديد رسوم السكن الجامعي 0 0 7 7 14

 المساعدة المالية الشهرية 70 753 110 244 1,177

 أجهزة كمبيوتر محمول ومكتبية 0 1 8 4 13

 ***بسبب جائحة كورونا جزئي من الرسوم للمتضررين ماليًا إعفاء 0 0 20 16 36

 برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق الجميع 0 0 16 14 30

 برامج بتمويل مركز نماء 0 0 3 1 4

 برامج بتمويل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية 0 2 7 13 22

 2021فصل ربيع 

 المجموع
 غير قطريّين

قطريون وحملة 

 نوع المساعدة الوثائق القطرية

 الذكور اإلناث الذكور اإلناث

 تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة 0 0 377 872 1,249

 **اإلعفاء من رسوم المواصالت 0 0 0 0 0

 تسديد رسوم السكن الجامعي 0 0 10 9 19

 المساعدة المالية الشهرية 72 691 111 250 1,124

 أجهزة كمبيوتر محمول ومكتبية 1 4 7 8 20

 ***إعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين ماليًا بسبب جائحة كورونا 0 0 9 17 26

 برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق الجميع 0 0 15 14 29

 برامج بتمويل مركز نماء 0 0 5 1 6

 سة جاسم وحمد بن جاسم الخيريةبرامج بتمويل مؤس 3 6 20 22 51

      .2021مايو  3 تاريخل وفقًاالبيانات المذكورة *

 .االحترازية المتبعةالصحية ونظًرا لإلجراءات ، العام هذا فيخدمة المواصالت لم تكن متوفرة للطلبة **

      .ا بسبب الجائحةللطلبة الذين تضررت أسرهم ماليً لعام ا لهذا هذه الخدمة استثنائية***

 بالطلبة الخاصة المسحية الدراسات 3.6

 درجة رضا طلبة السنة األخيرة 3.6.1

. عن البرامج األكاديمية والخدمات والتسهيالت الجامعية طلبة السنة األخيرة رضاتُعَدُّ هذه االستبانة سنويًا لقياس مدى 

%، أي 88 الدورة األخيرة فيالطلبة نسبة رضا % خالل الدورات الخمس األخيرة. بلغت 80تجاوزت نسبة رضا الطلبة 

 .  24شكل  ، كما هو موضح فيبالدورة السابقة% مقارنة 2ارتفعت بحوالي 
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 األخيرة الخمس  دوراتالدرجة رضا طلبة السنة األخيرة خالل  :24شكل 

  طلبة الدراسات العليا رضا درجة  3.6.2

% خالل الدورات 75تجاوزت نسبة رضا الطلبة . طلبة الدراسات العليارضا دُّ هذه االستبانة مرة كل سنتين لقياس مدى تُعَ 

، كما هو بالدورة السابقة% مقارنة 5%، أي ارتفعت بحوالي 82 الدورة األخيرة فيالطلبة نسبة رضا . بلغت األربع األخيرة

 .  25شكل  موضح في

 
 األخيرة األربع درواتالخالل  درجة رضا طلبة الدراسات العليا :25شكل 

  خريجي الدراسات العليا رضا درجة  3.6.3

% خالل 80 الخريجينتجاوزت نسبة رضا . الدراسات العليا خريجيرضا تُعَدُّ هذه االستبانة مرة كل سنتين لقياس مدى  

بالدورة % مقارنة 1بحوالي  انخفضت%، أي 87 الدورة األخيرة في الخريجيننسبة رضا . بلغت األربع األخيرةرات الدو

 .  26شكل  ، كما هو موضح فيالسابقة

 
 بع األخيرة خالل الدورات األر درجة رضا خريجي الدراسات العليا :26شكل 

88%

86%

84% 84% 85%

2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016

82%

77% 77% 78%

2021/2020 2018/2017 2015/2014 2013/2012

87%
88%

83%
84%

2021/2020 2019/2018 2017/2016 2015/2014
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  أعضاء هيئة التدريس :الرابعالفصل 

 أعضاء هيئة التدريس  4.1

 مقارنة% 3 بحوالي نموأي  الكليات، مختلف في (دولة 65)يمثلون أكثر من  عضًوا 1,318 التدريس هيئة أعضاء عددبلغ 

، كما هو بالجامعة الملتحقين الطلبة أعدادفي  ردةالمطّ  والزيادة ،أكاديمية برامج ثالثة ستحداثال نتيجةوذلك  ،الماضي بالعام

  .12جدول موضح في 

 هيئة أعضاء عدد ، أي زادفي الكلياتمن إجمالي أعضاء هيئة التدريس % 24.2أعضاء هيئة التدريس القطريين  تشكل نسبة

 خارج إدارية مناصبيشغلون  أعضاء هيئة التدريس الذين بلغ عددالماضي.  بالعام مقارنة %3 بحواليالقطريين  التدريس

الماضي، كما هو  بالعام مقارنة% 14 بحوالي القطريين . وقد زاد عددقطريون منهم %56 عضًوا، حوالي 57 الكليات

 . 13 جدولموضح في 
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 حسب الجنسنوات األكاديمية الخمس األخيرة، خالل الس ء هيئة التدريسأعضا توزيع :12جدول 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2108 2016/2017 
 الفئة الكلية

 ذكورال ناثاإل المجموع ذكورال ناثاإل المجموع ذكورال ناثاإل المجموع ذكورال ناثاإل المجموع ذكورال ناثاإل المجموع

 اآلداب والعلوم 277 144 421 261 148 409 264 140 404 266 141 407 276 144 420

أعضاء هيئة التدريس في 

 الكليات

 اإلدارة واالقتصاد 112 36 148 113 40 153 119 42 161 117 43 160 114 46 160

 طب األسنان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8

 تربيةال 29 62 91 26 55 81 27 57 84 30 62 92 33 63 96

 الهندسة 151 34 185 144 37 181 138 33 171 141 35 176 137 37 174

 العلوم الصحية 17 23 40 15 25 40 16 29 45 20 31 51 22 34 56

 القانون 51 18 69 50 22 72 50 26 76 54 26 80 57 26 83

 الطب 12 7 19 19 11 30 20 13 33 28 15 43 30 19 49

 الصيدلة 18 12 30 15 12 27 15 11 26 16 13 29 17 14 31

 الشريعة والدراسات اإلسالمية 59 9 68 60 9 69 64 10 74 67 11 78 69 14 83

 متطلبات الجامعةبرنامج  8 7 15 6 8 14 6 13 19 5 13 18 5 15 20

 البرنامج التأسيسي 90 63 153 82 54 136 83 59 142 83 59 142 80 58 138

 المجموع الكلي 824 415 1,239 791 421 1,212 802 433 1,235 827 453 1,280 844 474 1,318

 مناصب إدارية 27 10 37 30 10 40 39 15 54 42 14 56 40 17 57
أعضاء هيئة التدريس خارج 

 الكليات

 حسب الجنسيةيرة، نوات األكاديمية الخمس األخأعضاء هيئة التدريس خالل الس توزيع :13 جدول

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

 الفئة الكلية
 المجموع

غير 

 قطري
 المجموع قطري

غير 

 قطري
 المجموع قطري

غير 

 قطري
 المجموع قطري

غير 

 قطري
 المجموع قطري

غير 

 قطري
 قطري

 داب والعلوماآل 113 308 421 120 289 409 118 286 404 123 284 407 128 292 420

أعضاء هيئة التدريس في 

 الكليات

 اإلدارة واالقتصاد 24 124 148 33 120 153 39 122 161 40 120 160 38 122 160

 طب األسنان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0  8 8

 التربية 34 57 91 30 51 81 30 54 84 33 59 92 35 61 96

 الهندسة 37 148 185 39 142 181 41 130 171 42 134 176 42 132 174

 العلوم الصحية 7 33 40 9 31 40 8 37 45 8 43 51 10 46 56

 القانون 19 50 69 25 47 72 27 49 76 28 52 80 29 54 83

 الطب 2 17 19 2 28 30 2 31 33 4 39 43 4 45 49

 الصيدلة 3 27 30 3 24 27 3 23 26 3 26 29 3 28 31

 الشريعة والدراسات اإلسالمية 26 42 68 28 41 69 27 47 74 28 50 78 25 58 83

 متطلبات الجامعةبرنامج  1 14 15 1 13 14 3 16 19 3 15 18 4 16 20

 البرنامج التأسيسي 0 153 153 1 135 136 1 141 142 1 141 142 1 137 138

 المجموع الكلي 266 973 1,239 291 921 1,212 299 936 1,235 313 967 1,280 319 999 1,318

 مناصب إدارية 19 18 37 22 18 40 26 28 54 28 28 56 32 25 57
أعضاء هيئة التدريس خارج 

 الكليات
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حين  ، فيهذا العام في (1,375) ( من إجمالي أعضاء هيئة التدريس%22أن فئة المحاضر تشكل األعلى نسبة ) 27شكل يوضح 

 بينما، قد زادت المشاركين واألساتذة األساتذة نسبةمقارنة بالعام الماضي، فإن الوعند %(. 17تشكل فئة األستاذ األقل نسبة )

. ويرجح ذلك إلى التعيينات الجديدة والترقيات بشكل طفيف ين والمحاضرين ومساعدي التدريسالمساعد ةاألستاذ نسبةانخفضت 

 ترقية بمختلف الرتب األكاديمية.  69موعها األكاديمية والتي بلغ مج

 
 األكاديمية الرتبةتوزيع أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب  :27شكل 

  القطريون أعضاء هيئة التدريس 4.2

% 7عضو هيئة تدريس( بنسبة 168) القطريينمن أعضاء هيئة التدريس  الدكتوراه درجةملة ح عدد رتفاع، ا 14جدوليوضح 

 .مقارنة بالعام الماضي

 األكاديمية ة، حسب الرتباألخيرة الخمس األكاديمية السنوات خالل القطريين التدريس هيئة أعضاء توزيع : 14جدول

2020/2021  2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 
 األكاديمية الرتبة

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 أستاذ 24 %8 26 %8 30 %9 31 %9 38 %11

 أستاذ مشارك 49 %17 46 %15 41 %13 45 %13 44 %13

 أستاذ مساعد 80 %28 85 %27 86 %26 81 %24 86 %25

 محاضر 44 %15 54 %17 56 %17 66 %19 71 %20

 مساعد تدريس 88 %31 102 %33 112 %34 118 %35 112 %32

 اإلجمالي  285 %100 313 %100 325 %100 341 %100 351 %100

عدد الذكور كان  في حين%، 5 اإلناث بحوالي عددارتفع  .% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس القطريين61اإلناث حوالي  تشكل

حملة درجة عدد  ارتفع. % من إجمالي حملة درجة الدكتوراه القطريين49حوالي نسبة اإلناث بلغت ارنة بالعام الماضي. ثابتًا مق

 .15 جدول % مقارنة بالعام الماضي، كما هو موضح في2الذكور بحوالي  نوم %،12حوالي باإلناث الدكتوراه من 

 الرتبة األكاديميةو أعضاء هيئة التدريس القطريين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، حسب الجنس توزيع :15 جدول

2020/2021  2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 
 األكاديمية الرتب

 ذكورال ناثاإل ذكورال ناثاإل ذكورال ناثاإل ذكورال ناثاإل ذكورال ناثاإل

 أستاذ 7 17 11 15 17 13 17 14 20 18

 أستاذ مشارك 29 20 28 18 24 17 26 19 25 19

 أستاذ مساعد 46 34 46 39 46 40 40 41 40 46

 محاضر 10 34 17 37 20 36 23 43 22 49

 مساعد تدريس 29 59 27 75 30 82 32 86 31 81

 الي اإلجم 121 164 129 184 137 188 138 203 138 213

18.7%20.0%20.9%21.1%21%

24.5%23.5%22.8%22.5%22%

25.5%24.8%23.0%21.3%20%

19.4%18.8%19.2%20.4%21%

12.0%12.9%14.0%14.7%17%

2017/20162018/20172019/20182020/20192021/2020

مساعد تدريس محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

1,2761,2521,2891,3361,375 
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 ويوضح .عاًما 60قد بلغوا أو تجاوزا سن من أعضاء هيئة التدريس القطريين حملة درجة الدكتوراه % 24أن  28شكل  يوضح

 .، والفئة العمريةب الكلياتتوزيع الفئات العمرية ألعضاء هيئة التدريس القطريين حس 16 جدول

 
 ، حسب الفئة العمرية2020/2021العام األكاديمي  فيدرجة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس القطريين  حملةتوزيع  :28شكل 

 لفئة العمريةالكليات وا ، حسب2020/2021األكاديمي  العام في ريينالدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس القط درجة ةتوزيع حمل :16 جدول

 الكلية 60+ 59-55 54-50 49-45 44-40 39-30 30أقل من  المجموع

 اآلداب والعلوم 20 11 4 5 6 4 0 50

 اإلدارة واالقتصاد 1 0 1 2 0 4 0 8

 التربية 10 2 7 2 0 4 0 25

 الهندسة 3 3 5 3 2 5 0 21

 لوم الصحيةالع 0 0 0 2 0 1 0 3

 طب األسنان 0 0 0 0 0 0 0 0

 القانون 0 0 1 0 0 7 1 9

 الطب 0 0 0 0 0 2 0 2

 الصيدلة 0 0 0 0 1 1 0 2

 الشريعة والدراسات اإلسالمية 3 3 4 1 1 3 0 15

 برنامج متطلبات الجامعة 0 0 0 0 1 0 0 1

 البرنامج التأسيسي 0 0 0 0 1 0 0 1

 خارج الكليات 4 5 6 6 4 6 0 31

 اإلجمالي 41 24 28 22 15 37 1 168

الذكور و .% من إجمالي اإلناث41حوالي يشكلن وما فوق(  55)اإلناث اللواتي بلغن أو تجاوزن سن التقاعد أن  17 جدوليوضح 

يشكلون  (59-55اقتربوا من سن التقاعد )والذين ، %20والي حيشكلون وما فوق(  60)أو تجاوزوا سن التقاعد  بلغواالذين 

 . من إجمالي الذكور% 16حوالي 

 ، حسب الفئة العمرية والجنس2020/2021العام األكاديمي  في من أعضاء هيئة التدريس القطرييندرجة الدكتوراه  حملةتوزيع  :17 جدول

 لعمرية الفئة ا الذكور اإلناث المجموع

 وما فوق  60 17 24 41

24 10 14 59-55 

28 10 18 54-50 

22 10 12 49-45 

15 9 6 44-40 

37 20 17 39-30 

  30أقل من  1 0 1

 اإلجمالي 85 83 168

24%

14%

17%
13%

9%

22%
1%

وما فوق 60 59-55 54-50 49-45 44-40 39-30 30أقل من 
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 برنامج االبتعاث وبناء القدرات الوطنية 4.3

. قدمت منتسب( 164) ث وبناء القدرات الوطنيةبرنامج االبتعاإجمالي منتسبي من مبتعثًا  98الخارج  إلىبلغ عدد المبتعثين 

 .18جدول ، كما هو موضح في واحدة منحة دكتوراه، ومنحة لغة 13وير، منحة ماجست 14هذا العام منها  فيمنحة  28الجامعة 

 الدراسات العليا منحةونوع  ، حسب الجنس2020/2021لعام األكاديمي ا فيفي الخارج  توزيع المبتعثين  :18جدول 

 منح الدراسات العليا الذكور اإلناث المجموع

 دكتوراه 29 44 73

 ماجستير 9 16 25

 اإلجمالي  38 60 98

، األخيرةالخمس األكاديمية القدرات الوطنية على مدى السنوات  برنامج االبتعاث وبناءب المنتسبينعدد  زيادة 19 جدول يوضح

% 52الخريجين بـ  عدد انخفضأي ، خريًجا 12هذا العام  فيعدد الخريجين بلغ  .%4 هذا العام فيالزيادة نسبة  بلغت حتى

  مقارنة بالعام الماضي.

 والخريجين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة وبناء القدرات الوطنية اثأعداد المنتسبين إلى برنامج االبتع :19 جدول

 العام األكاديمي 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

 المنتسبين مجمل 86 112 136 158 164

 نسبة الزيادة السنوية 30% 30% 21% 16% 4%

 عدد الخريجين 18 11 19 25 12

 

 اء أعضاء هيئة التدريسمعدل استبق 4.4

)يستثنى منهم مساعدو التدريس(  معدل استبقاء أعضاء هيئة التدريس هو مؤشر غير مباشر يقيس مدى رضا أعضاء هيئة التدريس

 2015 بين خريف% 95% و89عن جودة البيئة األكاديمية والتطوير المهني واألمان الوظيفي. تراوح معدل االستبقاء بين 

% مقارنة 2بـ  2019خريف  فيارتفعت نسبة استبقاء أعضاء هيئة التدريس  .29شكل  هو موضح في، كما 2019وخريف 

 . 2018بخريف 

 
 األخيرة فصول خريف الخمسةمعدل استبقاء أعضاء هيئة التدريس خالل  :29شكل 

95%

93% 92%

89%

93%

2019خريف  2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف 
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 التدريس هيئة بأعضاء الخاصة المسحية الدراسات 4.5

 درجة رضا أعضاء هيئة التدريس 4.5.1

الدورات الجامعة خالل المقدمة من  التعليمية والبحثية خدماتالبيئة العمل وعن هيئة التدريس عن عضاء أتباينت نسبة رضا 

، كما لسابقةا الدورةعن  %3 بنسبة زيادةأي  ،%70الدورة األخيرة بلغت نسبة الرضا في  .%74و% 61الخمس األخيرة بين 

  . 30شكل في هو موضح 

 
 خالل الدورات الخمس األخيرة درجة رضا أعضاء هيئة التدريس :30شكل 

 
 

 

 

 

 

  

70% 67% 64%

74%

61%

2021/2020 2019/2018 2016/2015 2013/2012 2011/2010
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 : البحث العلميالخامسالفصل 

 مخرجات البحوث العلمية 5.1

( Digital-Measuresي هذا الفصل إلى البيانات المستنبطة من برنامج القياس الّرقمي )تستند النتائج التي ستُعَرض وستُناقَش ف

 ة(. تعتمد المنهجية المتبعة في تحليل البيانات على القياسات الببليومتريScopus/ Scival) سيفال /وقاعدة البيانات سكوبس

(Bibliometric) فيلجامعة ل للنشاط البحثي. ويقدم هذا الفصل تحلياًل المستخدمة في دراسة الخصائص البينية للنتاج البحثي 

 .2020العام 

، أي بمتوسط معدل 2020عام الفي  ابحثيً  امخرجً  2,478وارتفعت إلى  2016عام الفي  ابحثيً  امخرجً  1,639جامعة الأصدرت 

، 20 جدولباالطالع على . منطقة الشرق األوسط الجامعات نمًوا فيجامعة من أسرع المما يجعل  ،%11نمو سنوي تقريبي

  .2.3 نالحظ أن متوسط معدل المخرجات البحثية إلى أعضاء هيئة التدريس/ الباحثين في الجامعة بلغ

الفترة  % في4.3% إلى 3.1%، بينما ارتفع التعاون المحلي من 73% إلى 77.8من  انخفض الناتج البحثي في التعاون الدولي

جامعة آزاد اإلسالمية، وجامعة تمبيل،  على الصعيد الدولي: 2020العام المنصرم  في الجامعة من أبرز شركاء .2016-2020

هم أبرز قطر  - للطب جامعة وايل كورنيلوجامعة حمد بن خليفة، و، مؤسسة حمد الطبيةفي حين أّن  وجامعة الملك سعود،

 على الصعيد المحلي.الشركاء 

، حسب 2020العام  فيرة التدريس والبحث( ومخرجاتهم البحثية المنشو ومساعدمنهم  ىيستثنالباحثين )و توزيع أعداد أعضاء هيئة التدريس :20 جدول

 المراكزو الكليات

معدل المخرجات البحثية إلى أعضاء هيئة 

 التدريس/ الباحثين

أعداد المخرجات 

 البحثية

ء هيئة أعداد أعضا

 التدريس/ الباحثين
 الكلية/ المركز 

 اآلداب والعلوم              343 653 1.90

 اإلدارة واالقتصاد           125 178 1.42

 طب األسنان 4 0 0.00

 التربية                     60 72 1.20

 الهندسة                     138 939 6.80

             العلوم الصحية   33 125 3.79

 القانون                     62 36 0.58

 الطب                        41 143 3.49

 الصيدلة                     30 112 3.73

 الشريعة والدراسات اإلسالمية 66 79 1.20

 الجامعةمتطلبات برنامج  13 6 0.46

 البرنامج التأسيسي 130 3 0.02

 لبحوث الحيوية الطبيةمركز ا 5 40 8.00

 مركز المواد المتقدمة 12 207 17.25

 المختبرات المركزية 2 5 2.50

 مركز العلوم البيئية 15 57 3.80

 مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 5 0 0.00

 مركز أبحاث حيوانات المختبر 1 1 1.00

 مسحية معهد البحوث االجتماعية االقتصادية ال 10 11 1.10

 اإلجمالي 1,095 *2,478 2.30

 الكليات بين المشتركة إجمالي أعداد المخرجات البحثية ال يتضمن األبحاث * 

لمخرجات البحثية نسبة او %،28، والمصنفة بحوالي %12ع إجمالي المخرجات البحثية المنشورة بحوالي اارتف 31شكل  يوضح

 مقارنة بالعام الماضي.  2020العام  في% 0.7 بنسبة (%10في المجالت العلمية المتميزة )أعلى 
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 ( خالل السنوات الخمس األخيرة%10عدد المخرجات البحثية المنشورة والمصنفة ونسبتها في المجالت العلمية المتميزة )أعلى  :31شكل 

علوم الطبيعة و، %(34) الهندسة والتكنولوجيامجال في في المخرجات البحثية المتخصصة المحكمة يًا جامعة نشاًطا عالال أظهرت

%(، كما هو موضح في 1) نسانياتواإلفي اآلداب مستويات منخفضة  أظهرتبينما  %(،23علوم الحياة والطب )، و%(24)

  . 32شكل 

 
 ، حسب المجاالت البحثية2020العام  في توزيع المخرجات البحثية :32شكل 

رة في الفت 1.86 إلى 1.53من  (Field Weighted Citation Impactالميداني )االستشهاد  تأثيرارتفاع  33شكل يوضح 

  .(1 المتوسط العالمي=) 2016-2020

2,508 

1,963 

1,543 1,469 1,499 

2,621 

2,338 

1,926 

1,673 1,639 29.1%

28.4% 28.2%

29.2% 30.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

 -

 1,000

 2,000

 3,000

2020 2019 2018 2017 2016

عدد المخرجات البحثية المنشورة في المجالت المصفنة

عدد المخرجات البحثية المنشورة في المجالت 

في المجالت المصنفة%( 10أعلى )نسبة المخرجات البحثية في المجالت العلمية المتميزة 

13%

24%

34%

1%

23%

5%

العلوم االجتماعيه واإلدارة  علوم الطبيعية الهندسة والتكنولوجيا

اآلداب واإلنسانيات علوم الحياة والطب العلوم البيئية
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 تأثير االستشهاد الميداني خالل السنوات الخمس األخيرة :33شكل 

. وعند 2020-2016في الفترة  14إلى  3من  الصادرةبراءات االختراع ، وارتفع عدد 59إلى  35اإلفصاحات من ارتفع عدد 

أكثر من ب ت، نجد أن اإلفصاحات ارتفع2020و 2019خالل العاميين  الصادرةمقارنة عدد اإلفصاحات وبراءات االختراع 

 .21 جدول %، كما هو موضح في55.5بنسبة  تارتفعبراءات االختراع والضعف، 

 خالل السنوات الخمس األخيرة الصادرةبراءات االختراع وفصاحات عدد اإل :21 جدول

  العام  فصاحاتعدد اإل الصادرةءات االختراع عدد برا

14 59 2020 

9 23 2019 

7 23 2018 

4 24 2017 

3 35 2016 
 

 البحثية  المنح والعقود 5.2

 تمويل% من إجمالي 82حوالي  المنح الخارجية شكلت منحة خارجية. 119حصلت على منحة داخلية و 326الجامعة  منحت

 % مقارنة بالعام الماضي. 6وقد ارتفع إجمالي التمويل البحثي بحوالي  .22 جدول يكما هو موضح ف المنح التنافسية،

 2020العام  فيالمنح البحثية  مقي :22 جدول

 نوع المنحة عدد المنح (لاير قطري)قيمة المنحة 

 منحة داخلية 326 22,098,319.34

 منحة خارجية 119 99,050,980.05

 اإلجمالي 445 121,149,299.39

 

 أعضاء هيئة التدريس والباحثينمنح  5.2.1

تنافسية من خالل برامج هادفة  بحثيةً  اتقدم الجامعة منحً  الدولي والمحلي؛كات مع المجتمع اوبناء شردعم النشاط البحثي بهدف 

ثَت .البحثية هاتتوافق مع أولويات ومنح تطوير المفاهيم  ،منح االستجابة للطوارئ :وهي 2020العام  فيبحثية جديدة  منح استُحد 

طري، مليون لاير ق 19.2جمالية تفوق إبقيمة منحة  82المقدمة من الجامعة البحثية عدد المنح  بلغ .االستجابة للطوارئ -البحثية 

لحصة األكبر من إجمالي المنح ا على التعاونيةالمنح تحوذ . تس% مقارنة بالعام الماضي24التمويل البحثي بحوالي  وبذلك ارتفع

 6المشترك بمبلغ يفوق  للتمويل الدولي البحثي التعاون ، تليها منح برنامج%(39.4) مليون لاير قطري 7الداخلية بمبلغ يفوق 

  .23 جدول، كما هو موضح في %(35.9) مليون لاير قطري

1.86

1.54
1.70 1.64

1.53

2020 2019 2018 2017 2016
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 2020العام  في هاوقيم ألعضاء هيئة التدريس والباحثينالمنح الداخلية  أعداد :23 جدول

 نوع المنحة عدد المنح (قطرييمة المنحة )لاير ق

 منح عالية التأثير 4 1,708,690

 المنح التعاونية 34 7,591,622.50

 منح بناء القدرات الوطنية 8 1,680,394

 منح تطوير المفاهيم البحثية 3 148,229

 برنامج التعاون البحثي الدولي للتمويل المشترك 17 6,926,287.84

 منح االستجابة للطوارئ 9 891,000

 االستجابة للطوارئ-منح تطوير المفاهيم البحثية  7 321,124

 اإلجمالي 82 19,267,347.34

 8,080,641.32قدرها  منح بقيمة إجمالية 10ة مع القطاع الخاص بحصولهم على ن في الجامعة الشراكات البحثيوالباحثعزز 

مليون  86منحة مقدمة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بقيمة إجمالية تفوق  51ريااًل قطريًّا. كما حصل الباحثون على 

مسار التجمعات  -ولويات الوطنية للبحث العلمي برنامج األوهي:  2020العام  فيبحثية جديدة  ثالث منح استحدثت قطري.لاير 

 .24 جدولكما هو موضح في ، برنامج نداء األمن الغذائيو، برنامج الباحث المهني المبكرو، البحثية

 2020العام  في هاوقيمألعضاء هيئة التدريس والباحثين  رعاية البحث العلميالمنح الخارجية الممولة من الصندوق القطري لأعداد  :24 جدول

 نوع المنحة عدد المنح (لاير قطري)قيمة المنح 

  (PDRA06) برنامج منحة أبحاث ما بعد الدكتوراه 2 1,454,355

  (NPRP12S) برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي 33 63,784,080.66

  (CWSP 18 and 19) امج رعاية المؤتمرات وورش العملبرن 7 697,412.43

   ) Cycle th4OSRA( منحة أسرة البحثية 3 510,361.96

  (NPRP 11C)  مسار التجمعات البحثية -برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي  1 9,400,385.75

  (ECRA01)  برنامج الباحث المهني المبكر 1 1,177,240.23

  (MME01)   برنامج نداء األمن الغذائي 4 9,868,308.97

 اإلجمالي 51 86,892,145

% خالل الدورة الثانية عشرة مقارنة 5بنسبة  طفيفبشكل  برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي انخفضت نسبة النجاح في

 % مقارنة بالدورة السابقة.  13انخفض إجمالي التمويل البحثي بحوالي كما  .34شكل في  موضحكما هو بالدورة السابقة، 

 
 في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي خالل الدورات الخمس األخيرة المقترحات المقدمة ونسبة نجاحهاعدد  :34شكل 
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لم  وفي المقابل، .%20.3بنسبة نجاح بلغت و( 69المقدمة ) البحثية قترحاتالهندسة المرتبة األولى من حيث عدد الم احتلت كلية

البحثية المقدمة من كلية التربية وكلية العلوم الصحية وكلية القانون وكلية الصيدلة وبرنامج متطلبات ينجح أي من المقترحات 

، وعلى الرغم والعام الماضيهذا العام  فيكلية العلوم الصحية مقترحات بحثية  . قدمت25جدول ، كما هو موضح في الجامعة

ل من ذلك  أية  الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية. في حين لم تقدم رعاية البحث العلمي أيًّا منهال القطريُّ  الصندوقُ لم يُمّو 

 ين على التوالي. مقترحات بحثية لمدة عام

 ، حسب الكليات والمراكز2020العام  فيعدد المقترحات البحثية في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي : 25جدول 

 المركز الكلية / المقترحات المقدمة المقترحات الفائزة نسبة النجاح

 كلية اآلداب والعلوم   34 6 %17.6

 كلية اإلدارة واالقتصاد 11 2 %18.2

 لية التربيةك 1 0 %0

 كلية الهندسة 69 14 %20.3

 كلية العلوم الصحية 5 0 %0

 كلية القانون 3 0 %0

 كلية الطب 4 1 %25

 كلية الصيدلة 4 0 %0

 كلية طب األسنان 0 0 -

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 0 0 -

 مركز البحوث الحيوية الطبية 4 1 %25

 ة مركز المواد المتقدم 13 4 %30.8

 برنامج متطلبات الجامعة 1 0 %0

 مركز العلوم البيئية  10 3 %30

 مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية  2 2 %100

 اإلجمالي 161 33 %20.5

ولوحظ أن مجال ي. مجال البحثب الالوطنية للبحث العلمي حس تالمقترحات البحثية المقدمة إلى برنامج األولويا 26جدول يوضح 

وكان مجال العلوم  %.20( وبنسبة نجاح 16الفائزة )و (80المقدمة ) الهندسة والتكنولوجيا كان األعلى في عدد المقترحات

 %(.25األعلى في نسبة النجاح ) االجتماعية

 ، حسب المجال البحثي2020العام  فيلوطنية للبحث العلمي عدد المقترحات البحثية في برنامج األولويات ا :26جدول 

 المجال البحثي المقترحات المقدمة المقترحات الفائزة نسبة النجاح

 العلوم اإلنسانية 0 0 -

 العلوم الطبيعية  38 9 %23.7

 العلوم االجتماعية 20 5 %25

 العلوم الزراعية 0 0 -

 العلوم الصحية والطبية 23 3 %13

 الهندسة والتكنولوجيا 80 16 %20

 اإلجمالي 161 33 %20.5

 

 وبرامج التدريب البحثي بيةمنح الطالال 5.2.2

، من إجمالي الدعم %58حوالي  شكلت المنح الخارجية. مليون لاير قطري 6.8حوالي بلغ إجمالي الدعم البحثي المقدم للطلبة 

%، بينما ارتفع إجمالي تمويل المنح الخارجية 34إجمالي تمويل المنح الداخلية بحوالي  انخفض. 27 جدول كما هو موضح في

 .وطالبةً  طالبًا 369، ومن المنح الداخلية وطالبةً  طالبًا 330استفاد من المنح الخارجية  .مقارنة بالعام الماضي %41بحوالي 
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 2020العام  في هاوقيم للطلبة الداخلية والخارجية أعداد المنح :27 جدول

 المنح الداخلية  عدد المنح قيمة المنح )لاير قطري(

 (QUST) منح طالبية 244 2,830,972

 المنح الخارجية عدد المنح قيمة المنح )لاير قطري(

 (UREPبرنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين ) 52 3,968,843.73

 إجمالي المنح الداخلية والخارجية 296 6,799,815.73

، كما هو موضح في 2020العام  في %98 بنسبة نجاح ا، أيمقدمً ا مقترحً  249منحة بحثية من أصل  244جامعة بـ ال فاز طلبة

  مقارنة بالعام الماضي.  %19نسبة النجاح  ارتفعت. 28 جدول

 خالل السنوات الخمس األخيرة الداخلية عدد المقترحات البحثية للمنح الطالبية :28 جدول

 العام المقترحات المقدمة المقترحات الفائزة نسبة النجاح

98%  244 249 2020 

79%  256 324 2019 

100%  208 208 2018 

89.7%  236 263 2017 

92.3%  182 197 2016 

كانت األعلى  الجامعيين للطلبة األبحاث خبرة برنامج منوالعشرين  ةأن نسبة النجاح خالل الدورة السادس 35شكل يوضح 

  على الرغم من أن عدد المقترحات المقدمة كانت األقل. ( مقارنة بالدورات السابقة،44.8%)

 
 مقترحات البحثية في برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين خالل الدورات الست األخيرةعدد ال :35شكل 

وبرامج التدريب البحثي في المدارس الثانوية.  ،برنامج التدريب البحثي الصيفي :تقدم الجامعة برامج تدريب متعلقة بالبحث مثل

 العاميين األكاديميين الماضيين. فيد الطلبة المستفيدين من هذه البرامج عد 29جدول ويوضح 

 2020/2021و 2019/2020العامين األكاديميين  فيعدد الطلبة في برامج التدريب البحثي  :29جدول 

 2020/2021 2019/2020 اسم البرنامج 

 90 126 برنامج التدريب البحثي الصيفي

 342 655 ج التدريب البحثي في المدارس الثانويةبرام

 432 781 اإلجمالي 
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البرامج األكاديمية والوحدات غير األكاديمية و مخرجات التعلم مراجعة :السادسالفصل 

 هاوتقييم

 تعلم مخرجات ال تقييم 6.1

سات العليا، باإلضافة إلى برنامج للدرابرنامًجا  43وبرنامج بكالوريوس  45برنامًجا أكاديميًا، منها  88قدّمت جامعة قطر 

 ، وبرنامج التّمّيز األكاديمي، والبرنامج التأسيسي. متطلبات الجامعة

% من برامج البكالوريوس التابعة 27. حققت موجًزا ألداء الطلبة على مستوى مخرجات التعلم لكل البرامج 30 جدول يوضح

% من برامج الدراسات العليا كل 75و قطاع العلوم الصحية والطبيةلبرامج البكالوريوس التابعة % من 50كاديمية وللشؤون األ

 هذا العام.  فيقُيّ َمت التي مخرجات التعلم 

 مخرجات تعلمها، حسب مدى تحقق 2021/2020العام األكاديمي  في التي قيمت عدد البرامج األكاديمية  :30 جدول

 عدد برامج الدراسات العليا
 عدد برامج البكالوريوس

 مدى تحقق المخرجات
 الشؤون األكاديمية العلوم الصحية والطبية

 مخرجات أو أكثر 3لم يحقق  12 1 1

 لم يحقق ُمخرجين 7 0 2

 لم يحقق ُمخرًجا واحدًا 8 3 6

 حقق كل الُمخرجات 10 4 27

 اإلجمالي 37 8 36

دَ الذي الهدف المنشود  مخرجان أو أكثر من مخرجات تعلمها تحققولم  لبرامج األكاديمية التي قُيّ َمتا 31 جدولضح يو  مسبقًا. ُحدّ 

 2021/2020ألكاديمي العام ا فيالبرامج األكاديمية التي لم يتحقق فيها مخرجان أو أكثر  :31 جدول

نسبة 

 تحقيقها
قَّق  ُمخرجات التّعلّم التي لم تُح 

 عدد المخرجات

لم  الكلية/ العمادة اسم البرنامج

قَّق  تُح 
 قيمت

45% 
تحديد المفاهيم األساسية وشرحها وتطبيق أساليب : 1المخرج 

 البحث ذات الصلة لتحليل السياسات وتقييمها.

3 3 

 بكالوريوس في اآلداب،

السياسات والتخطيط 

 والتنمية

 كلية اآلداب والعلوم

54% 

التقييم النقدي واإلبداعي لألدوار المتعددة : 5المخرج 

لمصادر الطاقة المختلفة ضمن السياق الدولي وفي األحداث 

 المركزية في تاريخ العالم.

72% 
تقييم كيفية تأثير قرارات المجتمع وممارساته : 6المخرج 

 امة البيئية المحلية والعالمية. على االستد

58% 
تطبيق أدوات التحليل اللغوي على اللغة  :2المخرج 

  اإلنجليزية وغيرها من اللغات.
2 2 

بكالوريوس في اآلداب، 

األدب اإلنجليزي 

 واللسانيات )إناث(
48% 

تحليل األنواع األدبية الهامة في السياقات  :4المخرج 

  والفكرية.التاريخية واالجتماعية 

52% 
أن يوّظف اللغة العربية في التعبير عن حاجات : 2المخرج 

 المجتمع المحلي والعربي واإلسالمي.
2 3 

بكالوريوس في اآلداب، 

 اللغة العربية
78% 

أن يميز عصور األدب العربي واتجاهاته الفنية :4المخرج 

 المختلفة.
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نسبة 

 تحقيقها
قَّق  ُمخرجات التّعلّم التي لم تُح 

 عدد المخرجات

لم  الكلية/ العمادة اسم البرنامج

قَّق  تُح 
 قيمت

79% 

والنظم واالتجاهات في : تحليل القضايا العالمية 1المخرج 

إطار مجموعة متنوعة لوجهات النظر )السياسية، والثقافية، 

 والجغرافية، والدبلوماسية(. واالقتصادية،

3 5 
بكالوريوس في اآلداب، 

 الشؤون الدولية
 كلية اآلداب والعلوم

63% 
االستفادة من المعلومات الخاصة بمجاالت/نظم  :2المخرج 

 ة.محددة من المصادر المناسب

70% 
تطبيق مهارات طرق البحث النوعية والكمية  :6المخرج 

 .على القضايا المتعلقة بالشؤون الدولية

 أن يظهر مهارة اتصال كتابي باللّغة العربية. . أ. 2المخرج  78%

4 7 
برنامج متطلبات 

 الجامعة
 عمادة الدراسات العامة

 .باللغة العربية أن يظهر مهارة اتصال شفهي. ب. 2المخرج  72%

74% 
أن يظهر مهارة اتصال شفهي باللغة . ج. 2المخرج 

 اإلنجليزية.

64% 

أن يحدد القضايا واألفكار والمشكالت التي تُثار . 3المخرج 

في النصوص المكتوبة، الوسائط المرئية، وغير ذلك من 

أشكال الخطاب قبل قبول أو صياغة أي رأي وصواًل إلى دعم 

 تاجات.االستن

74% 
يفّسر نصوًصا وأحكاًما عقدية ودعوية، ويبرز : 5المخرج 

 أثرها في صياغة الهوية اإلسالمية.

4 4 

بكالوريوس في العقيدة 

والدعوة، العقيدة 

 والدعوة )ذكور وإناث(

كلية الشريعة 

 والدراسات اإلسالمية

77% 
مل يعبّر عن رؤية سليمة لمنهجية اإلسالم في التعا: 7المخرج 

 مع اآلخر.

70% 
يشخص واقع الحركات الدينية والتيارات : 9المخرج 

 والمذاهب الفكرية المعاصرة مبرًزا خلفياتها وامتداداتها.

71% 
يقدم بحوثًا علمية في علوم العقيدة والدعوة : 10المخرج 

 واألديان والتيارات المعاصرة.

59% 
ر الحضاري اإلسالمي يَستنتج سننًا في التطوّ  :4المخرج 

 واإلنساني ويُبيّنها.

3 7 

بكالوريوس في الفقه 

وأصوله، الفقه وأصول 

 الفقه )ذكور وإناث(

69% 
يُقارن بين الفقه اإلسالمي والتشريعات المعاصرة  :7المخرج 

 في أمهات المسائل في المجاالت المختلفة.

50% 
لمعروض منها يَستنبط أحكاًما فقهية ويقارن بين ا: 8المخرج 

 ويوازن بمنهجية علمية.

54% 
يفّسر النصوص الدينية والتراثية في العلوم : 5المخرج 

 اإلسالمية.

3 5 

بكالوريوس في الشريعة 

والدراسات اإلسالمية، 

الدراسات اإلسالمية 

 )ذكور وإناث(

 يبين أحكاًما شرعية في مجاالت حياتية مختلفة.: 6المخرج  39%

يحقق مخرجات أحد التخصصات الفرعية المتاحة : 9رج المخ 70%

 في الجامعة.

 يوّضح معالم ومفاهيم أساسية في العلوم اإلسالمية :3المخرج  32%

3 5 

بكالوريوس القرآن 

والسنة، القرآن والسنة 

 )ذكور وإناث(

55%  
يبيّن سنن هللا في األنفس واآلفاق من خالل القرآن  :8المخرج 

 والسنة.

70% يقارن بين مناهج المفسرين والمحدثين القدامى   :10المخرج  

 والمعاصرين، وينتقد المناهج المنحرفة ويفند شبهاته.

77% 
يبين األحكام الفقهية التي تجمع بين األصالة : 1المخرج 

 والمعاصرة في ضوء كليات الشريعة.
2 4 

ماجستير في الشريعة 

والدراسات اإلسالمية، 

 %70 أصول الفقهالفقه و
يقارن بين التشريعات اإلسالمية واألنظمة : 3المخرج 

 الوضعية.
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نسبة 

 تحقيقها
قَّق  ُمخرجات التّعلّم التي لم تُح 

 عدد المخرجات

لم  الكلية/ العمادة اسم البرنامج

قَّق  تُح 
 قيمت

74% 
إظهار القدرة على التحليل النقدي للقضايا  :1المخرج 

 المحاسبية واستخدام المعرفة المحاسبية في حل المشاكل.

3 5 

بكالوريوس في إدارة 

األعمال، المحاسبة 

 )ذكور وإناث(

 قتصادكلية اإلدارة واال

 التعامل مع القضايا المحاسبية من منظور عالمي. :2المخرج  55%

64% 
إظهار القدرة على استيعاب المفاهيم واألساليب  :5المخرج 

 المحاسبية وتطبيقها.

65% 
إظهار القدرة على التحليل النقدي للقضايا : 1المخرج 

 اكل.المحاسبية واستخدام المعرفة المحاسبية في حل المش

4 5 

بكالوريوس في إدارة 

األعمال، المحاسبة 

)ذكور وإناث( مسار 

 عربي

 التعامل مع القضايا المحاسبية من منظور عالمي.: 2المخرج  57%

72% 
استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ : 3المخرج 

 القرارات في مجال األعمال.

66% 
ستيعاب المفاهيم واألساليب إظهار القدرة على ا: 5المخرج 

 المحاسبية وتطبيقها.

35% 
فهم النظريات اإلدارية والممارسات اإلدارية : 1المخرج 

 الفضلى لحل مشكالت األعمال وتطبيقها.
2 3 

بكالوريوس في إدارة 

األعمال، اإلدارة )ذكور 

 %77 وإناث( مسار عربي
جابة اتخاذ قرارات أعمال دولية فعالة است: 5المخرج 

 للتحديات في بيئة األعمال العالمية.

67% 
القدرة على تحديد البيانات وإدارتها واستخدامها : 2المخرج 

 التخاذ قرارات العمل.
2 5 

بكالوريوس في إدارة 

األعمال، نظم إدارة 

المعلومات )ذكور 

 وإناث(
63% 

القدرة على تطبيق البعد العالمي في عملية اتخاذ : 5المخرج 

 رارات المتعلقة بنظم المعلومات.الق

72% 
اتخاذ قرارات تسويقية مبنية على التحليل السليم : 2المخرج 

 لبيانات أبحاث التسويق.
2 4 

بكالوريوس في إدارة 

األعمال، التسويق 

 %69 )ذكور وإناث(
فهم محددات وعمليات سلوك المستهلك  :4المخرج 

 واستخدامها لتطوير برامج التسويق.

71% 
اتخاذ قرارات تسويقية مبنية على التحليل السليم : 2المخرج 

 لبيانات أبحاث التسويق.

3 4 

بكالوريوس في إدارة 

األعمال، التسويق 

)ذكور وإناث( مسار 

 عربي

55% 
فهم محددات وعمليات سلوك المستهلك  :4المخرج 

 واستخدامها لتطوير برامج التسويق.

78% 
عالجة التحديات التسويقية الخاصة فهم وم: 5المخرج 

 بالشركات ذات النطاق العالمي.

79% 
تطبيق تكنولوجيا المعلومات بفاعلية في اتخاذ : 3المخرج 

 قرارات األعمال.
2 8 

ماجستير في إدارة 

 األعمال، إدارة األعمال
71% 

االنخراط في مجتمع األعمال من خالل مواجهة : 5المخرج 

 لعملية.تحديات األعمال ا

 تقييم البيئة األخالقية والتنظيمية للمحاسبين.: 1المخرج  60%

3 6 
ماجستير في المحاسبة، 

 المحاسبة

40% 
تطبيق المهارات التحليلية للمشاكل المتعلقة : 2المخرج 

 بالمحاسبة.

40% 
تقييم القضايا والممارسات المحاسبية الدولية، في : 5المخرج 

 سياق عالمي.

*96% 
وإظهار  ،: التعامل مع طالبي الخدمة والزمالء2.11المخرج 

 الكفاءة في مجال تفهم الفروق الثقافية ومراعاتها.

4 14 
، العلومفي بكالوريوس 

 تغذية اإلنسان
 %96* كلية العلوم الصحية

: إحالة العمالء والمرضى إلى متخصصين 2.6المخرج 

ق الممارسة آخرين عندما تكون االحتياجات خارج نطا

 الفردية.

 إظهار مهارات التفاوض. :2.8المخرج  97%*
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نسبة 

 تحقيقها
قَّق  ُمخرجات التّعلّم التي لم تُح 

 عدد المخرجات

لم  الكلية/ العمادة اسم البرنامج

قَّق  تُح 
 قيمت

21% 
إجراء دراسات الجدوى للمنتجات والبرامج  :4.7المخرج 

سبان التكاليف والفوائد.  والخدمات مع األخذ بالح 

50% 01-A04 :.مهارات التصميم المعماري 

8 13 
بكالوريوس في العمارة، 

 العمارة )إناث(

 ية الهندسةكل

65% 01-C02 :.التقييمات المتكاملة وعملية اتخاذ القرار 

65% 01-C03 :.التصميم التكاملي 

55% 02-A07 :.التاريخ والثقافة العالمية 

25% 02-A08 :.التنوع الثقافي والعدالة االجتماعية 

65% 02-B01 :.ما قبل التصميم 

70% 03-B08 :اء والتركيبات.مواد البن 

30% 06-A03 :.مهارات التحقيق 

38% 
:CS-PI (1)-2  تطبيق استراتيجيات تصميم الخوارزمية

 لتحديد الحلول لمشكلة الحوسبة المعقدة.

3 7 

بكالوريوس في العلوم، 

علوم الحاسب )ذكور 

 وإناث(

65% 
CS-PI (2)-1 : تصميم حل قائم على الحوسبة لتلبية

 ة من متطلبات الحوسبة.مجموعة معين

62% 
CS-PI (2)-2 : تنفيذ تصميم حل قائم على الحوسبة لتلبية

 مجموعة معينة من متطلبات الحوسبة.

48% 

القدرة على تحديد وحل المشكالت الهندسية : 1المخرج 

المعقدة وصياغتها من خالل تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم 

 والرياضيات.

4 7 

العلوم، بكالوريوس في 

الهندسة الكهربائية 

 )ذكور وإناث(

70% 

القدرة على تطبيق التصميم الهندسي إلنتاج  :2المخرج 

الحلول التي تلبي االحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة 

العامة والسالمة والرفاهية، فضاًل عن العوامل العالمية 

 والثقافية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية.

72% 
القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة من  :3مخرج ال

 الحضور.

78% 

القدرة على التعرف على المسؤوليات األخالقية  :4المخرج 

والمهنية في الحاالت الهندسية وإصدار أحكام مستنيرة، والتي 

يجب أن تأخذ بعين االعتبار تأثير الحلول الهندسية في 

 والبيئية واالجتماعية.السياقات العالمية واالقتصادية 

78% 

القدرة على تطبيق التصميم الهندسي إلنتاج : 2المخرج 

الحلول التي تلبي االحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة 

العامة والسالمة والرفاهية، فضاًل عن العوامل العالمية 

 والثقافية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية.

4 7 

بكالوريوس في العلوم، 

لهندسة الميكانيكية ا

 )ذكور(

79% 
القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة من  :3المخرج 

 الحضور.

76% 

القدرة على التعرف على المسؤوليات األخالقية : 4المخرج 

والمهنية في الحاالت الهندسية وإصدار أحكام مستنيرة، والتي 

سبان تأثير الحلول الهندسية في  السياقات يجب أن تأخذ بالح 

 العالمية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية.

42% 

القدرة على تطوير التجارب المناسبة وإجرائها  :6المخرج 

وتحليل البيانات وتفسيرها، واستخدام الحكم الهندسي 

 الستخالص النتائج.

 % حسب طلب جهات االعتماد 100 المخرجتحقق نسبة * 
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 يةالبرامج األكاديممراجعة  6.2

  الشؤون األكاديمية لقطاعالتابعة  برامج البكالوريوس 6.2.1

عَت ،2027-2020خالل العام األول من الدورة الحالية  لَت مراجعتها  البرامج األكاديمية التي روج   2020 ربيعفصل  فيأُّج 

العلوم وي واللسانيات، األدب اإلنجليز وهي:على طلب البرنامج  أو بناءً  بسبب أزمة كورونا( 2020-2015)الدورة السابقة 

تخصص وعلوم الحاسب، وهندسة الحاسب، والهندسة المدنية، والتعليم االبتدائي، واالقتصاد، ونظم إدارة المعلومات، والبيئية، 

المناهج طوير طلبات تنُفّ ذَت تخصص فرعي في ريادة األعمال، وتخصص فرعي في األعمال الدولية. وفرعي في الجيولوجيا، 

بالنسبة أما  .الحاسب علوم في العلوم بكالوريوس برنامج طلبات تنفيذ على جاريًا يزال ما العملَ  أن حين في، نأكاديميي لبرنامجين

  .32جدول  كما هو موضح في تعمل على تطوير خططها التحسينية، تزالفما الثمانية المتبقية، برامج لل

 2027-2020 الحالية دورةالالخطط التحسينية لبرامج البكالوريوس التي روجعت خالل  :32جدول 

 الحالة تطوير المناهجطلبات  مواعيد الزيارات البرنامج

العلوم  ،العلومفي بكالوريوس 

 البيئية
 2021إبريل  11-13

 -وسيع طرح برنامج بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية ت

 ق في التكنولوجيا الحيوية للبنين.تخصص دقي

   توسيع طرح برنامج بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية- 

 .تخصص دقيق في علوم البحار للبنات

هندسة  ،العلومفي بكالوريوس 

 الحاسب
  CMPE 364. تغيير وصف مقرر  2021إبريل  4-6

علوم  ،العلومفي بكالوريوس 

 الحاسب
 2021إبريل  4-6

 .CMPS 356تغيير اسم، وصف، والمتطلب السابق لمقرر 

  

 .CMPS 310تغيير قيود التسجيل لمقرر 

 .CMPS 433تحديث بيانات مقرر 

إلى مجموعة المتطلبات  CMPS 460إضافة مقرر  

وم الحاسب االختيارية في بكالوريوس العلوم في عل

المتطلبات بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسب ومجموعة و

  .االختيارية في التخصص الفرعي في علوم الحاسب

 .CMPS 151بمقرر  GENG 106معادلة مقرر 

 CMPSو   CMPS 251تغيير المتطلبات السابقة لمقرري 

263. 

تحديث عدد الساعات التدريسية، نوع المقرر، ووصف 

  CMPS 434. المقرر لمقرر 
بكالوريوس في إدارة األعمال، 

 إدارة نظم المعلومات
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج بعد. 2021مارس   7-9

بكالوريوس في إدارة األعمال، 

 االقتصاد
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج بعد. 2021مارس  7-9

   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج بعد. (2021بدون زيارة )مارس  تخصص فرعي في ريادة األعمال
بكالوريوس في التربية، التعليم 

 االبتدائي
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج بعد. 2021مارس  2 - فبراير 28

تخصص فرعي في األعمال 

 الدولية
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج بعد. (2021زيارة )فبراير  بدون

بكالوريوس في العلوم، الهندسة 

 المدنية
   تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج بعد. لم 2021فبراير   21-23

بكالوريوس في اآلداب،  األدب 

 اإلنجليزي واللسانيات
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج بعد. 2021فبراير   21-23

   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج بعد. بدون زيارة  تخصص فرعي في الجيولوجيا
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  مناهجاالنتهاء من تنفيذ طلبات تطوير ال 

    على تنفيذ طلبات تطوير المناهجالعمُل جار 

   لم يقدم البرنامج طلبات لتطوير المناهج 

ذَت آخر المستجدات التي  33جدول يوضح  البرامج الخاصة ببشأن طلبات تطوير المناهج  2020/2021العام األكاديمي  خاللاتُّخ 

 .2020-2015التي روجعت خالل الدورة السابقة ة األكاديمي

 2020-2015 السابقة دورةالالخطط التحسينية لبرامج البكالوريوس التي روجعت خالل  :33جدول 

 الحالة المناهج تطوير طلبات  مواعيد الزيارات البرنامج

  2020فبراير  25-23 القانونالقانون، بكالوريوس في 

في مجموعة  LAW 200بمقرر آخر  LAW 310ستبدال مقرر ا

 .المتطلبات اإلجبارية في التخصص الرئيسي

   استبدال مقررLAW 101  بمقرر آخرLAW 100  في مجموعة

 .المتطلبات اإلجبارية في التخصص الرئيسي

 .LAW 100بمقرر  LAW 101مقرر معادلة 

بكالوريوس في العلوم، الهندسة 

 ة والنظمالصناعي
ئت سابقًا بمقررات قديمة.  2020فبراير  23-25    معادلة مجموعة من المقررات الجديدة التي أُنش 

   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج )إلعادة هيكلته(. 2020فبراير  18-16 للناطقين بغيرهااللغة العربية 

 تخصص فرعي في الترجمة
  بدون زيارة 

 (2020)إبريل 

 ة التخصص ورؤيته.تغيير رسال

  

 .تغيير أهداف التخصص

 .تغيير مخرجات تعلم التخصص

 عي.إضافة مقررين إلى مجموعة المتطلبات االختيارية في التخصص الفر

 بات االختيارية في التخصص الفرعي.حذف مقررين من مجموعة المتطل

لبعض تحديث بيانات أسماء، رموز، وصف، والمتطلبات السابقة 

 .المقررات

 تخصص فرعي في الفلسفة
 بدون زيارة 

 (2020)إبريل 

إلى مجموعة المتطلبات االختيارية في  PHIL 120إضافة مقرر 

  .التخصص الفرعي
   تغيير اسم مقررPHIL 400. 

 .PHIL 400تغيير وصف مقرر 

 تخصص فرعي في اللغة اإلسبانية
 بدون زيارة 

 (2020)إبريل 

 الة التخصص ورؤيته.تغيير رس

  

 تغيير أهداف التخصص.

 تغيير مخرجات تعلم التخصص.

 .SPAN 110و  SPAN 100تغيير المتطلبات السابقة لمقررين 

بات االختيارية في من مجموعة المتطل SPAN 440حذف مقرر 

 التخصص الفرعي.

التخصص  من مجموعة المتطلبات االختيارية في SPAN 221نقل مقرر 

 الفرعي إلى مجموعة المتطلبات اإلجبارية في التخصص الفرعي.

تحديث بيانات أسماء، رموز، وصف، والمتطلبات السابقة لبعض 

 .المقررات

الهندسة ، العلومفي بكالوريوس 

 الكهربائية
 2019 فبراير 17-19

 .تغيير متطلبات مجموعة المتطلبات االختيارية في التخصص الرئيسي

  

مقررات إلى مجموعة المتطلبات االختيارية في التخصص  سبعةإضافة 

  .الرئيسي

 اعات التدريسية لعدد من المقررات.تغيير عدد الس

مقررات من مجموعة المتطلبات االختيارية في التخصص  ستةحذف 

 .الرئيسي

 .تغيير وصف عدد من المقررات

 .ELEC 353تغيير الساعات التدريسية لمقرر 

   تغيير نوع المقررELEC 355  وELEC325  وELEC428. 

 .ELEC 371و  ELEC 231و  ELEC 353تغيير وصف المقرر 
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 الحالة المناهج تطوير طلبات  مواعيد الزيارات البرنامج

الهندسة  ،العلومفي بكالوريوس 

 الميكانيكية
 2019 فبراير 17-19

 .MECH 448تغيير المتطلبات السابقة لمقرر 

   إضافة مقررMECH 410 ات االختيارية في بإلى مجموعة المتطل

 التخصص الرئيسي.

إلى مجموعة المتطلبات االختيارية في  MECH 420إضافة مقرر 

   .التخصص الرئيسي

بكالوريوس في العلوم، الهندسة 

 الكيميائية

إبريل  2 -مارس  31

2018 
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج.

بكالوريوس في التربية، التربية 

 الخاصة
   تحديث مسمى أحد التخصصات الدقيقة. 2018اير فبر 24-26

 2018فبراير  26-24 برنامج متطلبات الجامعة

 تغيير أسماء بعض المجموعات.

  

 دمج مجموعتين معًا.

 رات من بعض المجموعات.حذف عدة مقر

 ة عدد من المقررات إلى المجموعات.إضاف

 .نقل عدة مقررات بين المجموعات

التعليم  ،التربيةفي وس بكالوري

 الثانوي
 2018فبراير  24-26

إعادة هيكلة التخصص الدقيق في الكيمياء ليتضمن التغييرات التي طرأت 

 .على برنامج بكالوريوس العلوم في الكيمياء

  

 .إضافة، حذف، تغيير المتطلبات السابقة، ووصف عدد من المقررات

المتطلبات التكميلية في التخصص  زيادة عدد الساعات المعتمدة لمجموعة

 ساعات. 6إلى  3لغة اإلنجليزية من الدقيق في ال

تخفيض عدد الساعات المعتمدة لمجموعة متطلبات الجامعة في التخصص 

  .ساعة 39إلى  42الدقيق في اللغة اإلنجليزية من 

إضافة مقررين إلى مجموعة متطلبات الجامعة في التخصص الدقيق في 

 .ة اإلنجليزيةاللغ

مقررات من مجموعة متطلبات الجامعة في التخصص الدقيق في  3حذف 

 .اللغة اإلنجليزية

نقل مقرر من مجموعة متطلبات الجامعة في التخصص الدقيق في اللغة 

اإلنجليزية إلى مجموعة المتطلبات التكميلية في التخصص الدقيق في اللغة 

  .اإلنجليزية

رات إلى مجموعة المتطلبات التكميلية في التخصص الدقيق مقر 3إضافة 

 .في اللغة اإلنجليزية

حذف مقررين من مجموعة المتطلبات التكميلية في التخصص الدقيق في 

 .اللغة اإلنجليزية

نقل مقرر من مجموعة المتطلبات التكميلية في التخصص الدقيق في اللغة 

لجامعة في التخصص الدقيق في اللغة اإلنجليزية إلى مجموعة متطلبات ا

 .اإلنجليزية

   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج. (2018بدون زيارة ) تخصص فرعي في اللغة الفرنسية

اللغة  ،اآلدابفي بكالوريوس 

 العربية
 2018مارس  18-20

 .إعادة هيكلة البرنامج

  توسيع طرح البرنامج للبنين. 

 عربيةتخصص فرعي في اللغة ال
مارس   18-20

2018 
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج.

بكالوريوس في اآلداب، علم 

 االجتماع
 2018مارس  25-27

 تغيير أسماء بعض المقررات ورموزها ووصفها والمتطلبات السابقة لها. 

  

حذف وإضافة عدد من المقررات من وإلى مجموعة المتطلبات اإلجبارية 

 لتخصص الرئيسي.واالختيارية في ا

 معادلة مجموعة من المقررات الجديدة التي أُنشئت سابقًا بمقررات قديمة.

 .SOCI 310و  SOCI 309و  SOCI 308إضافة مقرر 
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 الحالة المناهج تطوير طلبات  مواعيد الزيارات البرنامج

 2018مارس  27-25 علم النفس ،اآلداب في بكالوريوس

 تغيير متطلبات البكالوريوس.

  

جبارية في التخصص إضافة سبعة مقررات إلى مجموعة المتطلبات اإل

 الرئيسي.

حذف أربعة مقررات من مجموعة المتطلبات اإلجبارية في التخصص 

 الرئيسي.

مقررات إلى مجموعة المتطلبات االختيارية في التخصص إضافة ثالثة 

 .الرئيسي

 .حذف مقررين من مجموعة المتطلبات االختيارية في التخصص الرئيسي

في التخصص اإلجبارية ت إلى مجموعة المتطلبات مقرراإضافة ثالثة 

  .الفرعي

في التخصص اإلجبارية لبات مقررات من مجموعة المتطحذف ثالثة 

 الفرعي.

  .إضافة مقررين إلى مجموعة المتطلبات االختيارية في التخصص الفرعي

  .حذف مقررين من مجموعة المتطلبات االختيارية في التخصص الفرعي

 .مقررات لمتطلبات السابقة والمتزامنة ألربعةتغيير ا

بكالوريوس في إدارة األعمال، 

 المالية
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج.  2018مارس  25-27

بكالوريوس في إدارة األعمال، 

 اإلدارة
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج.  2018مارس  25-27

ال، بكالوريوس في إدارة األعم

 التسويق
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج.  2018مارس  25-27

   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج.  2018مارس  27-25 تخصص فرعي في التسويق

 ،إدارة األعمال في بكالوريوس

 المحاسبة
  ACCT 221. ليكون  ACCT 420تحديث المتطلبات السابقة لمقرر  2018مارس  25-27

 2018مايو  8-6 التاريخ ،اآلداب في وسبكالوري

 .HIST 416و  HIST 204تغيير اسم مقرري 

  

 .HIST 416و HIST 204 ،HIST 331تغيير وصف مقرر 

في مجموعة المتطلبات  HIST 406بمقرر  HIST 121استبدال مقرر 

 اإلجبارية في التخصص الرئيسي.

جبارية في التخصص من مجموعة المتطلبات اإل HIST 121نقل مقرر 

 الرئيسي إلى متطلبات الجامعة.

إلى مجموعة المتطلبات االختيارية في  HIST 377إضافة مقرر 

   .التخصص الفرعي

 بكالوريوس في اآلداب، اإلعالم
نوفمبر  26-28

2017 
   لم تُستََلم أي طلبات تطوير مناهج.

بكالوريوس في العلوم، العلوم 

 البيولوجية

ر ديسمب 12-14

2016 
َل المقترح إلى التخطيط األكاديمي.    إعادة هيكلة البرنامج وُحّو 

 الكيمياء ،العلومفي بكالوريوس 
نوفمبر  15-17

2015 

 CHEMومقرر  CHEM 237بمقرر  CMEH 231استبدال مقرر 

 .CHEM 238بمقرر   234

  
 لكلية الصيدلة. CHEM 240إضافة مقرر 

  .مقررات بعةتغيير المتطلبات السابقة لس
 

 

 

 

 

 

   طلبات تطوير المناهجتنفيذ االنتهاء من 

  العمُل جار  على تنفيذ طلبات تطوير المناهج 

   تطوير المناهج لطلبات البرنامج  يقدملم 

 



39 

 

 لقطاع العلوم الصحية والطبيةبرامج البكالوريوس التابعة  6.2.2

عَ  ،2026-2020 خالل العام األول من الدورة الحالية لَت الذي  نامج الصحة العامةبر روج  -2015 من الدورة السابقة مراجعتهأُّج 

 . 34جدول ، كما هو موضح في 2020

 2026-2020الخطط التحسينية لبرامج البكالوريوس التابعة لقطاع العلوم الصحية والطبية التي روجعت خالل الدورة الحالية  :34جدول 

 الحالة المناهج تطويرطلبات  زياراتمواعيد ال البرنامج

الصحة  ،العلومفي بكالوريوس 

 العامة
 2020ديسمبر  2 -نوفمبر  30

( وهو 1+4برنامج الصحة العامة لمدة خمس سنوات )

ا ومدمج )بكالوريوس + عموديً  وغبرنامج مص

 .ماجستير علوم(

تم إلغاء طلبات 

 تطوير المناهج

بناًء على طلب 

 الكلية
لة البرنامج ليصبح بكالوريوس في التربية إعادة هيك

 .الصحية والتثقيف الصحي

   .الصحة العامةتخصص فرعي في تطوير 
 هتوصيات محددة حول محتوى المقرر الدراسي وهيكل

وآليات التقييم باإلضافة إلتاحة فرص االبتكار وتطور 

 .أعضاء هيئة التدريس
  

 

 

 

 

 

 

 لدراسات العلياابرامج  6.2.3

عَ ، 2025-2020خالل العام األول من الدورة الحالية  . ومازالت جميع برامج ماجستير وبرنامج دبلوم وبرنامج دكتوراه 8 تروج 

 .35جدول  في ، كما هو موضحالتحسينية خططهاات المحكمين الخارجيين وإعداد دراسة مالحظالبرامج في طور 

 2025-2020 الحالية دورةالالخطط التحسينية لبرامج الدراسات العليا التي روجعت خالل  :35جدول 

 الحالة وير المناهجطلبات تط مواعيد الزيارات البرنامج

دراسات  اآلداب، ماجستير في

 الخليج
 2021فبراير  8-10

البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيين وإعداد 

   .الخطة التحسينية
 2021فبراير  10-8 دكتوراه الفلسفة في دراسات الخليج

البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيين وإعداد 

   التحسينية. الخطة
، المناهج اآلدابماجستير في 

 الدراسية والتدريس والتقييم
 2021مارس  8-10

البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيين وإعداد 

   الخطة التحسينية.
 2021مارس  10-8 ماجستير في التربية، التربية الخاصة 

ن وإعداد البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيي

   الخطة التحسينية.
 2021مارس  10-8 دبلوم في التربية الخاصة

البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيين وإعداد 

   الخطة التحسينية.
 2021مارس  9-7 التسويقالعلوم، ماجستير في 

البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيين وإعداد 

   الخطة التحسينية.
اإلحصاء العلوم، ماجستير في 

 التطبيقي
 2021مارس  29-31

البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيين وإعداد 

   الخطة التحسينية.
 2021إبريل  13-11 الحوسبةالعلوم، ماجستير في 

البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيين وإعداد 

   الخطة التحسينية.
 2021إبريل  13-11 اإلدارة الهندسية العلوم، في ماجستير 

البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيين وإعداد 

   الخطة التحسينية.
 2021إبريل  6-4 الهندسة البيئيةالعلوم، ماجستير في 

البرنامج في طور دراسة مالحظات المحكمين الخارجيين وإعداد 

   الخطة التحسينية.
 

 

 

 

 

   هجيذ طلبات تطوير المناتنفاالنتهاء من 

    على تنفيذ طلبات تطوير المناهج العمُل جار 

  لم يقدم البرنامج طلبات لتطوير المناهج 
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  تهاء من تنفيذ طلبات تطوير المناهجاالن 

  العمُل جار  على تنفيذ طلبات تطوير المناهج 

  لم يقدم البرنامج طلبات لتطوير المناهج 

ذَت آخر المستجدات التي  36جدول يوضح  البرامج الخاصة بج بشأن طلبات تطوير المناه 2020/2021خالل العام األكاديمي اتُّخ 

 .2020-2015األكاديمية التي روجعت خالل الدورة السابقة 

 2020-2015 السابقة دورةالالخطط التحسينية لبرامج الدراسات العليا التي روجعت خالل  :36جدول 

 الحالة تطوير المناهجطلبات  مواعيد الزيارات البرنامج

 2018مارس  27-25 المحاسبة المحاسبة، ماجستير في
قيق المتقدم لألدلة تقديم مقررات جديدة حول موضوعات في التد

   .الجنائية، وأمن المعلومات
إدارة إدارة األعمال، تير في سماج

 األعمال
 2018مارس  25-27

إضافة محتوى أكثر حول القيادة إلى مقرر اإلدارة االستراتيجية 

MAGT-610.   
 اللغة العربية اآلداب،ماجستير في 

 وآدابها
    .تعديالت على مقررات البرنامج ومساراته/ مساقاته 2018مارس  25-27

التخطيط  العلوم، ماجستير في

 العمراني والتصميم
   .هيكلة رئيسية لمقررات البرنامج وإجمالي الساعات المعتمدةإعادة  2018مايو  1 -بريل إ 28

، علوم علومالفي ماجستير 

 الموادوتكنولوجيا 
   .هيكلة رئيسية لمقررات البرنامج وإجمالي الساعات المعتمدةإعادة  2018 مايو 13-15

   .إعادة هيكلة وتأسيس وتصميم التخصصات الدقيقة والمقررات 2018 مايو 31-29 دبلوم في التعليم  االبتدائي
   .تخصصات الدقيقة والمقرراتإعادة هيكلة وتأسيس وتصميم ال 2018مايو  31-29 دبلوم في التعليم الثانوي
   .إعادة هيكلة وتأسيس وتصميم التخصصات الدقيقة والمقررات 2018مايو  31-29 دبلوم في الطفولة المبكرة

الشريعة والدراسات ماجستير في 

 الفقه  الفقه وأصولاإلسالمية، 
   .إعادة هيكلة رئيسية لمقررات البرنامج 2018مايو  13-15

ة والدراسات في الشريعماجستير 

 التفسير وعلوم القرآناإلسالمية، 
   .إعادة هيكلة رئيسية لمقررات البرنامج 2018مايو  13-15

العلوم الحيوية  ،العلومفي ماجستير 

 الطبية
 2018سبتمبر  16-18

تحسين الماجستير القائم على أساس المشروع البحثي ويشمل 

   .المقترح أعضاء هيئة التدريس والعبء التدريسي
الهندسة  ،العلومفي ماجستير 

 الكهربائية
 2018سبتمبر  23-25

إعادة هيكلة رئيسية لمقررات البرنامج ومساراته وإجمالي الساعات 

   .المعتمدة
الهندسة  ،العلومفي ماجستير 

 الميكانيكية
 2018سبتمبر  23-25

إعادة هيكلة رئيسية لمقررات البرنامج ومساراته وإجمالي الساعات 

   .المعتمدة
   .اليزال البرنامج  يقوم بإعداد خطة التعزيز/ التحسين 2019إبريل  30-28 الهندسة المدنية ،العلومفي ماجستير 

   .اليزال البرنامج  يقوم بإعداد خطة التعزيز/ التحسين 2019إبريل  23-21 القيادة التربويةالتربية، ماجستير في 
   .خطة التعزيز/ التحسين قيد الدراسة 2020فبراير  18-16 القانون العام القانون، ماجستير في
القانون القانون، ماجستير في 

 الخاص
   .خطة التعزيز/ التحسين قيد الدراسة 2020فبراير  16-18

 

 

 

 

 

 

 

  االنتهاء من تنفيذ طلبات تطوير المناهج 

  العمُل جار  على تنفيذ طلبات تطوير المناهج 

  لمناهجلم يُواَفق على طلبات تطوير ا 

  لم يقدم البرنامج طلبات لتطوير المناهج 



41 

 

 األكاديمية الوحدات غير مراجعة  6.3

-2015خالل الدورة الحالية  (ايًّ بحث امركزً  13و إدارية ةوحد 27) وحدة 40لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية  راَجعَت

 16) وحدة 17زال تما، بينما لجنةال تنفيذ توصياتفي  دًاجيًما تقد( ابحثيًّ  امركزً  11وحدات إدارية و 8)وحدة  19أظهرت . 2021

عَتبلغ عدد الوحدات التي . تعمل على تنفيذ التوصيات( مركز بحثيوإدارية  وحدة  2020/2021العام األكاديمي خالل  روج 

 .38جدول و  37جدول كما هو موضح في (، مركزين بحثيينو إدارية اتوحد 3وحدات )خمس 

 2021-2015 الحاليةالتي روجعت خالل الدورة  اإلدارية الوحدات - الوحدات غير األكاديمية :37جدول 

 الحالة الوحدة اإلدارية القطاع/ المكتب المعني

   الطبية لجامعة قطر العيادة العلوم الصحية والطبية 

 شؤون الطالب 

   مركز اإلرشاد األكاديمي
   مركز دعم تعلم الطالب

   إدارة القبول
   إدارة التسجيل

   األنشطة الطالبيةإدارة 
   إدارة الخدمات الطالبية
   مركز التطوير المهني

   مركز دمج ودعم ذوي االحتياجات الخاصة
   مركز االستشارات الطالبية

   إدارة السكن الطالبي والحياة السكنية

 البحث والدراسات العليا
   معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

   إدارة دعم البحث )المنح والعقود(

 الشؤون األكاديمية

   مركز التميز في التعليم والتعلم
   مكتبة جامعة قطر

   مكتب التخطيط األكاديمي وضمان الجودة

 ب رئيس الجامعةمكت

   إدارة االتصال والعالقات العامة
   إدارة المشاريع الرأسمالية

   مكتب المستشار القانوني العام

 الشؤون اإلدارية والمالية

   إدارة الموارد البشرية

   إدارة المشتريات والعقود

   إدارة المرافق والخدمات العامة

   إدارة الشؤون المالية

   كنولوجيا المعلوماتإدارة خدمات ت
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 االستراتيجية والتطوير 

   إدارة االستراتيجية واألداء

   إدارة البحث المؤسسي والتحليالت

   مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 

   ًفي تنفيذ التوصيات اا جيدًأظهرت تقدم 

    على تنفيذ التوصيات العمُل جار 

  التوصيات أو نفذت جزئيًا تنفذم ل 

  يُنتهَ من مراجعة الوحدةم ل 

 2021-2015 الحاليةالمراكز البحثية التي روجعت خالل الدورة  -الوحدات غير األكاديمية  :38جدول 

 الحالة المركز البحثي القطاع/ المكتب المعني

 الشؤون األكاديمية 

   المركز الوطني للتطوير التربوي
   مركز أبحاث الغاز

   ركز ريادة األعمالم

   مركز الكندي لبحوث الحوسبة

   مركز قطر للنقل والسالمة المرورية

   مركز القانون والتنمية

   مركز دراسات الخليج 

   مركز التنمية المستدامة

 البحث والدراسات العليا

   مركز مختبر أبحاث الحيوانات

   مركز المواد المتقدمة

   مركز العلوم البيئية

   المختبرات المركزية

   مركز البحوث الحيوية الطبية
 

 \  ًفي تنفيذ التوصيات اا جيدًأظهرت تقدم 

    على تنفيذ التوصيات العمُل جار 

  التوصيات أو نفذت جزئيًا تنفذم ل 

  يُنتهَ من مراجعة الوحدةم ل 
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 الموظفون اإلداريون   :السابعلفصل ا

 ن ون اإلداريولموظفا 7.1

العام األكاديمي  في وظفة بدوام كاملوما موظفً  1,574 الدعم األكاديمي وموظفبما فيهم  لموظفين اإلداريينبلغ عدد ا

. تشكل من إجمالي الموظفين اإلداريين %62.6 حوالينسبة اإلناث تشكل %. 44.4، وتشكل نسبة القطريين منهم 2020/2021

نسبة اإلناث القطريات أكثر من نصف إجمالي تشكل في حين امعة، % من إجمالي الذكور في الج21.9نسبة الذكور القطريين 

الموظفين الذكور الجامعة تواجه صعوبة في استقطاب زالت  . وما36شكل  %(، كما هو موضح في57.9اإلناث في الجامعة )

 .مقارنة بالجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية

% من 55إلناث حوالي ا شغلت % من إجمالي الموظفين اإلداريين.11.6المناصب اإلشرافية  يشكل الموظفون اإلداريون شاغلو

منهم اإلناث وتشكل شاغلي المناصب اإلشرافية،  الموظفينإجمالي % من 57حوالي  القطريون الموظفونيمثل هذه المناصب. 

 %.71حوالي 

 
 ، حسب الجنس والجنسية2020/2021العام األكاديمي  فيتوزيع الموظفين اإلداريين  :36شكل 

العام األكاديمي  فياألخيرة، وبلغت نسبة الزيادة الخمس  األكاديمية زيادة مستمرة خالل السنوات اإلداريينشهدت أعداد الموظفين 

إلداريين بالزيادة، إال أنه هذا العام شهد أقل زيادة في عدد الموظفين ا أعدادوعلى الرغم من استمرار . %1حوالي  2020/2021

شهدت أعداد الموظفين . جائحةاللية التوظيف لعدم توفر االعتمادات المالية خالل ويرجع ذلك إلى تقنين عم ،الموظفين اإلداريين

حوالي  2020/2021ي العام األكاديمي القطريين زيادة ملحوظة خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة، وبلغت نسبة الزيادة ف

الماضيين،  ن% مقارنة بالعام األكاديمي الماضي. وفي المقابل، ارتفعت أعداد الموظفين غير القطريين في العاميين األكاديميي5.7

 .37شكل %، كما هو موضح في 1.8بحوالي  2020/2021ثم انخفضت أعدادهم في العام األكاديمي 
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غير قطري قطري



44 

 

 
 ، حسب الجنسيةتوزيع الموظفين اإلداريين خالل السنوات األكاديمية الخمس األخيرة :37شكل 

( 134( والباحثين )1,375( إلى أعضاء هيئة التدريس )185( بما فيهم الدعم األكاديمي )1,574بلغ معدل الموظفين اإلداريين )

 في المؤسسات التعليمية والبحثية المكافئة.  ي الجامعة، وهو معدل شبيه بنظائرهف 1:1حوالي 

 معدل استبقاء الموظفين اإلداريين 7.2

ل عن بيئة العماإلداريين مدى رضا الموظفين  يقيسهو مؤشر غير مباشر  معدل استبقاء الموظفين اإلداريين 38شكل ال حوضي

 .2018 بخريفمقارنة %( 1) بشكل طفيف 2019خريف  في معدل االستبقاء انخفضوالتطوير المهني واألمان الوظيفي. 

 
 فصول خريف الخمسة األخيرةمعدل استبقاء الموظفين اإلداريين خالل  :38شكل 
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 خدمة المجتمعالثامن: الفصل 

 االتفاقيات ومذكرات التفاهم 8.1

 36و اتفاقية 36)تفاهم ومذكرة  اتفاقية 72اتفاقية ومذكرة تفاهم، منها  230عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم المفعلة  غ إجماليبل

 18) مجموع عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهمفي وقد كان قطاع الشؤون األكاديمية األعلى . ُوقّ َعت خالل هذا العام (مذكرة تفاهم

 . 39شكل  في ؛ وبهذا يكون أيًضا أعلى قطاع في إبرام مذكرات التفاهم أو االتفاقيات، كما هو موضح(تفاقيةا 12مذكرة تفاهم و

 
 ، حسب القطاع2020/2021عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم خالل العام األكاديمي  :39شكل 

القطاع والقطاع الحكومي،  وهي:فئات  أربع الجهة الخارجية، ووزعت علىحسب طبيعة عمل  ذكرات التفاهم واالتفاقياتم ُصنّ فَت

 مذكرات التفاهم واالتفاقيات عدداألعلى في وقد كان القطاع الخاص  .والمؤسسات األكاديميةمؤسسات المجتمع المدني، والخاص، 

َمت  .39 جدول( كانت األقل، كما هو موضح في 5مؤسسات المجتمع المدني ) ، بينما(32)جامعة المع  التي أُبر 

 ، حسب الجهة الخارجية2020/2021 األكاديمي العامعدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم خالل  :39 جدول

 ة تفاهممذكر اتفاقية المجموع اإلجمالي لكل قطاع
 الجهات الخارجية

2020/2021 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 القطاع الحكومي 2 5 8 4 10 9 19

 القطاع الخاص 4 12 4 12 8 24 32

 مؤسسات المجتمع المدني 2 1 0 2 2 3 5

 المؤسسات األكاديمية 4 6 3 3 7 9 16
 

 الخدمات المجتمعية 8.2

 الكليات 8.2.1

والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع مختلف الجهات داخل  ورش العملت الكلية في تنظيم عدد من شارك: كلية اآلداب والعلوم

المؤسسة ومركز الشفلح، و، التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعيةوزارة ومكتبة قطر الوطنية،  :الدولة وخارجها مثل

 التربية جمعية التاريخية لدول مجلس التعاون الخليجي، ووزارةالولوكية، مركز دعم الصحة السوالعامة للحي الثقافي )كتارا(، 

وسائل اإلعالم القطرية ر في الخارج، باإلضافة إلى قدمت استشارات لمؤسسات الدولة وسفارات قطوالتعليم والتعليم العالي. و

كما شاركت كعضو في لجنة . يةإقليممحلية و، ودورات مناهج تعليمية تربويةو ،أكاديميةوالدولية. وشاركت في تحكيم برامج 

في إعداد  وساهمتالتعليم والتعليم العالي. التربية والوطنية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة  للجنةالتابعة  2030التعلم المستمر 

30
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الشؤون األكاديمية شؤون الطالب

البحث والدراسات العليا العلوم الصحية والطبية

الشؤون اإلدارية والمالية  االستراتيجية والتطوير

اإلدارات التابعة لمكتب رئيس الجامعة 
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بن عبد  تحكيم جائزة األمير نايفو ،كليف من الشرطة المجتمعيةحقيبة تدريبية حول الحس األمني االجتماعي لبرنامج وفاق بت

العزيز للبحوث األمنية التابعة لألمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وقدمت خدمات إشراف وتعاون بحثي مع هيئة الرقابة 

 النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.حول اإلدارية والشفافية 

تبادل المعارف وتطوير البحوث لدوة بحثية ن 15ندوة عن ريادة األعمال واالبتكار، و 18نظمت الكلية واالقتصاد: اإلدارة كلية 

 حولعلى مستوى الدولة  يةحلقات نقاشعدة في كما شاركت  .شاركت في عدة مؤتمرات وملتقيات وبرامج تأهيليهو. العلمية

عمال دة األالمسابقة السنوية لريا ونظمت التداعيات االقتصادية والمالية لجائحة كورونا: وجهات نظر على المديين القصير والبعيد.

ليجري  مشروعينالختيار  (امعً )مبادرة عمال على أمناء ريادة األ مشاريعأفضل وعرضت واالبتكار بالتعاون مع كلية الهندسة، 

  من غرفة تجارة قطر. تمويلهما

مؤسسة الو ،بالتعاون مع مركز قطر الثقافي االجتماعي للمكفوفين التخصصيةعددًا من الندوات  الكلية نظمتكلية التربية: 

 والثقافة للتربية القطرية الوطنية واللجنة ،التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعيةوزارة و ،القطرية للعمل االجتماعي

 على القائم التعلم برنامج قدمتو. الدراسية المناهج مراجعةو المدارس، فيتحكيم األبحاث العلمية للمعلمين  في شاركتو. والعلوم

العديد من المبادرات التربوية كما قدمت  .(STEM) العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتبومشاريع متعلقة  امجبرو المدرسة

 االفتراضي المؤتمر الدوليو والقيادات المدرسية، ملتقى التعلم المدمجو ،مبادرة "عاون" من أجل قطرو ،ومنها مبادرة "ساند"

  .والبرامج والمشاريع اللغوية والتكنولوجية الهندسي التعليمو للتربية االفتراضي المؤتمرو ،األول

طالب قطري من  100أكثر من شارك فيه  ؛من شركات القطاع الصناعيبدعم  الحياة هندسةبرنامج  الكلية نظمتكلية الهندسة: 

مؤتمر التربية والتعليم  نظمتكما . صديقة للبيئة وبرمجة سياراتتصميم وذلك من خالل  ،مدارس الثانوية والخاصةمختلف ال

المسابقة الوطنية للسالمة المرورية، و. وأطلقت مبادرة ديجيتال قطر، بالتعاون مع كلية التربية الهندسي وتكنولوجيا التعليم

 ومسابقة الجسر سفراء السالمة المرورية،مسابقة ومسابقة الوطنية للذكاء الصناعي، الو، 19بكوفيد  تعلقةممسابقات أخرى دولية و

  .واستضافت حفل إطالق الرابطة العربية لألمن السيبراني .الخشبي للمدارس الثانوية

القانون في مواجهة المؤتمر السنوي الدولي بعنوان " وكان أبرزها إقامة ،قدمت الكلية عددًا من الفعاليات المختلفة: كلية القانون

رئيس المجموعة االستراتيجية الوطنية للتصدي و ،ة القطريوزير الخارجي سعادة مساعداستضاف والذي ، األزمات العالمية"

قامت بتنظيم مؤتمر عن بعد بالتعاون مع العيادات القانونية بالجامعات األجنبية المختلفة بعنوان "نتائج و. 19-لفيروس كوفيد

 القانونية لجائحة كورونا".ثار اآلمشروع 

، محاضرات علمية تخصصية وتوعوية، ووورش العمل ،من الدورات دًاعدكلية ال قدمتكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية: 

عن فكر االستغراب وعقدت مؤتمًرا دوليًا  في عدد من المساجد. وخطبة الجمعة واإلمامة ،حلقات تدريسية في العلوم الشرعيةو

التي  مسابقة القرآن الكريمفي تحكيم  وشاركت .في التداول المعرفي المعاصر نحو رؤية علمية موضوعية في استكشاف اآلخر

إعداد وثيقة المعايير المطورة في  التعليم والتعليم العاليالتربية و وزارةمع وتعاونت  .بأمريكا الشمالية ISNAمنظمة  نظمتها

دمت قكذلك . في المستقبل هاونشرا لتأليف مصادر تدريس المادّة وقدّمت لها مشروعً ، 12-1للصفوف من لمادة التربية اإلسالمية 

الدورة الثالثة لجائزة قطر العالمية لحوار نظمت و .المسلمين لعلماء العالمي لجنة الفقه والفتوى لالتحادل ى وآراء  فقهيةفتاوعدة 

دوٌر بارٌز في اإلعالم  لهاكان و .واتحاد جامعات العالم اإلسالمي القطرية لتحالف الحضارات اللجنةالحضارات بالتعاون مع 

 .التواصل االجتماعي والصحافة ووسائل

 هيئة أعضاء مساهمة خالل من لجائحة،ل الوطنية االستجابة في فعال دور القطاعلكليات  كان: قطاع العلوم الصحية والطبية

الكليات في عدة لجان  وشاركت. الوطني االتصال مركز مع التطوعية األعمال من العديد في هاالكليات وخريجي وطلبة التدريس

 ،ارات السريريةرشادية والمسلجنة الوطنية للمبادئ اإلالو والوبائيات، المراقبة عمل زارة الصحة مثل: فريقو معوفرق عمل 

في كتابة العديد  شاركتكما  .للسرطان قطر لجنةو ،الطبية حمد مؤسسة لجنةو للبحث العلمي والمراجع، (19-)كوفيد ملفريق عو

ونشرت العديد من الرسائل التوعوية ومؤتمرات صحفية.  ،اء مقابالت تلفزيونيةوإجر قاالت المنشورة في الصحف المحلية،من الم
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مركز البحوث الحيوية الطبية بنشر و متمثاُل في كلياته األربع القطاعوقام  .المرئية والمقروءة عن الفيروس وسبل الوقاية منه

ون مع وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية وإدارة ندوة بالتعاوقدم  .منحة بحثية 24وحصل على  ،الجائحة حولورقة علمية  130

 الفيروس حولبرامج توعوية إعداد  ، باإلضافة إلى19-كوفيدالمتعلقة بلقاحات  ولية لإلجابة عن تساؤالت الجمهورالرعاية األ

حمد الطبية  مع مؤسسة تعاون. والصحية للبحوث الكندي والمعهد جينوم قطر مشروع عضًوا في اتحاد وكان. وطرق الوقاية منه

جائحة الللتعامل مع  سياسة تطويرعلى  وعملومؤسسة الرعاية األولية إلنشاء المعهد األول في قطر إلجراء أبحاث صحة الفم. 

لجنة قامت والمستمر.  المهني التطوير خدمات واستضاف اللقاء الوطني المشترك لمقدميالعامة.  الصحة وزارة مع بالتعاون

مناظرتين  وعقدت .الملتقى السنوي السادس للتعليم الصحي المتداخلو ،بتنظيم عدة فعاليات التابعة للقطاع لالتعليم الصحي المتداخ

  .مريكيةمع مركز النهوض والتعليم الصحي المتداخل في المملكة المتحدة وجامعة سانت لويس في الواليات المتحدة األ

 البحثية وغير البحثية  المراكز 8.2.2

 المختلفة للجهات التدريبية االحتياجات ومتخصصة تلبي عامة تدريبية المركز برامج قدم: لتعليم المستمرمركز خدمة المجتمع وا

تعاون و. في الجامعات القبول وامتحان الدولية المهنية الشهادات المتحانات الطلبة إلعداد ريةيتحض برامج قدم. كما في المجتمع

التحول  استطاعو .تلك الجهات احتياجاتلتلبية  صممت خصيًصامج تدريبية جهة حكومية وخاصة في تقديم دورات وبرا 16مع 

 .كوروناجائحة لتي تزامنت مع التعلم عن بعد في تقديم وتنفيذ الدورات التدريبية استجابة للمتغيرات ا إلىبشكل كامل 

وث والدعم الفني لمتحف الفن قام بتقديم البحوشارك المركز في عدة مؤتمرات وورش عمل محلية. مركز المواد المتقدمة: 

جامعة الكما قام بدعم خدمات خارج . ياللجنة الفرعية للتعليم البوليمرالنفط. وشارك في  لصناعة كهرماء، والمسعودواإلسالمي، 

  مثل شركة ألفا كيو للصناعات النفطية التوريدات والخدمات، وجامعة تكساس في قطر.

وزارة  :مؤسسات الدولة الصحية مثل نحو في المركز الخدميووجيه معظم النشاط البحثي ت استمرمركز البحوث الحيوية الطبية: 

بسبب استمرار  وزارة الدفاعو، وزارة البلدية والبيئةإلى إضافة  ،مؤسسة الرعاية الصحية األوليةومؤسسة حمد الطبية، و ،الصحة

مساهمة بشكل رئيسي في الوتأهيل كوادر الموظفين، و األبحاث،مثل: وانب مع هذه الجهات في عدة جتعاون و كورونا. جائحة

ساهم بشكل وتسلسل الجيني للفيروسات. على تقنيات فك الشفرات وال الموظفينتدريب و، إنشاء المختبرات المرجعية الوطنية

 (BSL3) تشغيل منشأةعمل على باإلضافة إلى ذلك،  .الوباءي وضع االستراتيجيات لمواجهة فرئيسي مع وزارة الصحة 

وزارة و بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية لث لخدمة المشاريع المتعلقة بالوباءذات المستوى الثا الحيويةالمتخصصة بالسالمة 

 الصحة العامة.

قامت بتحليل عدد من و .عينة للمختبر الجنائي بوزارة الداخلية 22على تحليل المركزية عملت المختبرات : المختبرات المركزية

الخبرة التحليلية قدمت ومع تقديم اإلمكانيات الفنية وتفسير النتائج وكتابة التقارير.  (شل جي تي ال قطر)لصناعية لشركة العينات ا

مسابقة الباحث البيئي لطلبة و ،لجنة السالمة الحيوية بوزارة البلدية والبيئةفي شاركت و .كهرماءلعينات المياه الخاصة بشركة 

 . رآن النباتية التابعة لمؤسسة قطرحديقة الق متهانظالمدارس الثانوية التي 

خدمات التربية والرعاية البيطرية، والتكاثر لمستعمرات الحيوانات  :قدم المركز عدة خدمات مثل: مركز أبحاث حيوانات المختبر

لعدد  دام حيوانات المختبرلمستشفى سدرة للطب وجامعة حمد بن خليفة. كما قدم برنامجين تدريبيين حول الرعاية اإلنسانية الستخ

 ومؤسسة حمد الطبية. من الباحثين في مستشفى سدرة للطب

دراسة نفذ كما وقطر غاز.  ،موبيلكسون إو، قطر للبترول :مشاريع بيئية مع شركاء محليين مثل نفذ المركز: مركز العلوم البيئية

مشروع حماية و ،ل الشعاب المرجانية بهدف حمايتهانقا على تنفيذ مشروع يعمل حاليً و .س لفان الصناعيةأشاملة لمنطقة ر

مقالة في مجالت علمية محكمة.  80نشر أكثر من  هنتج عنبالتعاون مع جهات علمية محلية وعالمية مما  وقامالسالحف البحرية. 

مختبرية موثوقة  توفير تحليالتخالل نشر الوعي البيئي في المجتمع من و ،ءجودة الهواء والماحول ات دراس إعداد ساهم فيو

 .للجهات الحكومية والشركات
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والذي يهدف لحصر الناتج  ،ساهم المعهد بالقيام بأكبر تعداد زراعي لدولة قطر: معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

 اصيفيًّ  اتدريبً وقدم طر. جائحة على التعليم في قالقام بتنفيذ مسح آثار والزراعي والحيواني بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة. 

عدد من الحلقات وعقد من داخل وخارج الجامعة بهدف تعريفهم وتدريبهم على مجال البحوث المسحية وتحليل السياسات.  للطلبة

خطة تدوير النفايات الغذائية المؤسسية بدولة و ،تحديات مشاركة المرأة في سوق العمل في دولة قطرمثل: النقاشية وورش العمل 

 في تنفيذ المسح الدولي للصحة العقلية في قطر بالتعاون مع وزارة الصحة والعديد من المؤسسات الدولية. ساهمو. قطر

. كما النقاشية والدورات التدريبيةمن الندوات المهنية والحلقات  االمركز عددً قدّم مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية: 

 مشاركات في وسائل اإلعالم المختلفة المحلية واإلقليمية والدولية. وكانت له .قطاعين العام والخاصفي اللموظتدريبية  اورشً قدّم 

. بالتعاون مع كلية القانون وكلية الشريعة والدراسات اإلسالميةعمل الوورش ندوات ال من ادً عدالدار  تنظمدار نشر جامعة قطر: 

 مؤسسةالبية شارع ابن الريب الثقافي شاركت في فعال. وكتابًا 20قارب ما يو ،التابعة للدارمجالت نسخة من ال 12نشرت و

سطنبول للناشرين بهدف الترويج ابرنامج زمالة ، وملتقى القطري للناشرين والموزعينبالتعاون مع ال (كتارا) الثقافي للحي العامة

بالتعاون مع الملتقى عة الثانية من إصداراتها في حفل تدشين كتب الدفكما شاركت . والتعارف وبيع وشراء حقوق النشر والترجمة

في ضي ااالفترافتراضية، من أهمها معرض الكتاب الدولي ومحلية مشاركات في معارض دولية  للدار تكانوالقطري للمؤلفين. 

الثاني  كتاب للموسم أطلقت مسابقة تصميم غالفو. ضي لجامعة قطر بالتعاون مع دار لوسيل للنشراالمعرض االفتر، وأوروبا

محليًا ودوليًا؛ باإلضافة إلى  هاتوصيل الكتب وشحنولكتروني لتيسير عملية بيع اإلصدارات، أطلقت متجرها اإلكما  .على التوالي

 .عدد من إصدارات الدار عبر موقع أمازون الدوليع ف  ذلك رُ 

العلوم والتكنولوجيا  البحثية القائمة على منهجقدم المركز العديد من الورش العلمية واألنشطة مركز جامعة قطر للعلماء الشباب: 

على الجائزة البرونزية في معرض بانكوك  المركز حصل. و( لطلبة المدارس وطلبة الجامعةSTEM) والهندسة والرياضيات

كما حصل طلبة  الدولي للملكية الفكرية واالبتكار والتكنولوجيا، والجائزة الفضية في مسابقة االبتكار الدولية السادسة في كندا.

أولمبياد كوريا الدولي الخامس للشباب، والمعرض الدولي لالختراع واالبتكار والتكنولوجيا  المركز على العديد من الجوائز في

 ، ومسابقة االبتكار الدولية للعلماء المسلمين الشباب. 2020، ومسابقة البحث العلمي 2020في ماليزيا 

َمت،  فعالية 342نظمت المراكز البحثية  خالل هذا العام، وكان مركز ريادة األعمال األكثر نشاًطا في إجمالي الفعاليات التي نُّظ 

 .40 جدولكما هو موضح في كان مركز العلوم البيئة األقل نشاًطا،  في حين

 2020/2021راكز البحثية خالل العام األكاديمي المالمقدّمة من الفعاليات  :40 جدول

 المجموع
 فعاليات

 أخرى

 حلقات

 نقاشية
 ندوات

 منتديات

 أبحاث

دورات 

 تدريبية
 اتمؤتمر

ورش 

 عمل
 اسم المركز

 مركز القانون والتنمية  0 6 6 4 2 9 0 27

 مركز التنمية المستدامة 3 0 6 0 4 0 9 22

 يج مركز دراسات الخل 0 2 0 0 12 1 0 15

 مركز الكندي لبحوث الحوسبة 3 0 1 2 4 3 4 17

 مركز قطر للنقل والسالمة المرورية 3 0 2 0 3 0 2 10

 مركز أبحاث الغاز 0 0 1 0 6 1 1 9

 مركز ريادة األعمال  5 0 35 0 18 0 22 80

 مركز البحوث الحيوية الطبية 2 5 24 0 6 0 0 37

 مةمركز المواد المتقد 2 2 0 0 7 0 0 11

 معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية 2 0 7 1 0 3 1 14

 مركز أبحاث حيوانات المختبر 2 0 8 0 7 3 2 22

 مركز العلوم البيئية 0 0 1 0 0 0 0 1

 المختبرات المركزية 1 0 16 0 0 0 0 17

 مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 0 1 2 0 5 1 1 10

 مركز جامعة قطر للعلماء الشباب 4 6 23 1 3 13 0 50

 اإلجمالي 27 22 132 8 77 34 42 342
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كان  المختبرات المركزيةأن  41جدول يوضح خدمة.  655بلغ إجمالي الخدمات المقدمة من المراكز البحثية بمختلف أنواعها  

خدمة. في حين  100بيئية الذي قدم أكثر من العلوم اليليها مركز ، خدمة 200 لىما يزيد ع تقدمث حيفي المجتمع  كبيرٌ  دورٌ  اله

 لم يقدم مركز الكندي لبحوث الحوسبة ومركز أبحاث الغاز أية خدمات للمجتمع. 

 2020/2021العام األكاديمي  خاللالخدمات المقدمة من المراكز البحثية  :41جدول 

 اسم المركز  عدد الخدمات المقدمة

 مركز القانون والتنمية  55

 مركز التنمية المستدامة 19

 مركز دراسات الخليج  15

 مركز الكندي لبحوث الحوسبة 0

 مركز قطر للنقل والسالمة المرورية 2

 مركز أبحاث الغاز 0

 مركز ريادة األعمال  58

 الحيوية الطبية البحوثمركز  17

 مركز المواد المتقدمة 42

 معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية 7

 مركز أبحاث حيوانات المختبر 37

 مركز العلوم البيئية 125

 المختبرات المركزية 260

 مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 15

 مركز جامعة قطر للعلماء الشباب 3

 اإلجمالي 655
 

 التدريبية برامجوال الدورات 8.3

، في مختلف المجاالتلفئات المجتمع القطري المختلفة ودورة تدريبية  برنامًجا 232مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر  قدم

َمت عن بُعد. وبذلك يكون عدد البرامج والدورات التدريبية التي قدمها المركز قد زادودورة تدريبية  برنامًجا 190منها  بحوالي  قُدّ 

 بلغ عدد المشاركين في كافة البرامج .بأكثر من ثالثة أضعاف مقارنة بالعام الماضيزادت %، والبرامج التي قدمت عن بعد 5

 .42 جدولمشترًكا، كما هو موضح في  4,590لدورات التدريبية وا

 2020/2021المقدمة من مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر خالل العام األكاديمي  التدريبية مجالدورات والبرا :42 جدول

 الدورات  والبرامج العدد النسبة عدد المشاركين

   الدورات العامة 79 40% 1,368

 برامج الشهادات المعتمدة 22 11% 271

 ختلفة البرامج والدورات المصممة خصيًصا للجهات الم 51 25% 879

 دورات اللغات 45 22% 738

 الدورات التحضيرية لالمتحانات  4 2% 324

 الدورات المجانية )عن بعد( 2 6% 100

 )عن بعد(المهارات العامة   Cegosالدورات المقدمة من  26 84% 598

 توفل )عن بعد( -أيلتس  3 10% 312

 إجمالي البرامج والدورات التدريبية  232

 البرامج والدورات التدريبية المقدمة عن بعدإجمالي  190

  إجمالي الساعات التدريبية 5,404 
  المشاركون في الدورات التدريبية

  قطريون 1,856 52%
  غير قطريين 1,724 48%

  المشاركون حسب الجهات
  األفراد  2,418 68%
 الوزارات/ الشركات  1,162 32%
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  المدربون

  جامعة قطر -التدريس أعضاء هيئة  56 27%
 مدربون من خارج جامعة قطر 154 73%
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 : المشاريع الرأسماليةالتاسعالفصل 

، (4مبنى التكييف المركزي )و، التربيةمبنى كلية و مبنى كلية القانون، وهي:لجامعة، انتهت الجامعة من سبعة مشاريع رئيسية سمالية في االرئيسية للمشاريع الرأخطة التماشيًا مع 

 منهاثمانية من سينتهي مشاريع،  10حاليًا على الجامعة . وتعمل مختبر طب األسنان االفتراضي، وطريق محطة المتروو، محول كهربائي لمجمع البحوثو، توزيع المياه ةشبكو

 خالل السنوات القادمة. ستُنَجزتها إدارة المشاريع الرأسمالية أو يوضح قائمة المشاريع التي أنجز 43جدول . 2021العام  نهايةمع 

 قائمة المشاريع الرأسمالية  :43جدول 

 وصف المشروع حالة المباني اسم المشروع
تاريخ بدء 

 المشروع

تاريخ انتهاء 

 المشروع
 حالة المشروع

   مبنى كلية القانون
طالب وطالبة. يتألف  2,500ألف متر مربع، ويستوعب  53تبلغ مساحة المبنى حوالي 

قاعة دراسية، مختبرات  38وطابق أرضي وقبو. ويحتوي على  المبنى من ثالثة طوابق

شخص،  300شخص، قاعة مؤتمرات تتسع لـ  200حواسيب، مكتبات، مدرج يتسع لـ 

 موقفًا خارجًي. 477موقفًا للسيارات في طابق القبو و 282ومكاتب للموظفين. كما يتضمن 

َز المشروع 2021مايو  2017سبتمبر   أنج 

   مبنى كلية التربية

طالب وطالبة. يتألف  3,000ألف متر مربع، ويستوعب  59تبلغ مساحة المبنى حوالي 

قاعة دراسية، قاعات  39من أربعة طوابق وطابق أرضي وقبو. ويحتوي على المبنى 

مكاتب ات تدريب واستشارات، مختبرات، قاعشخًصا،  350اجتماعات، مدرج يتسع لـ 

 484مواقف للسيارات في طابق القبو و 305مكتبات، وعيادة. كما يتضمن  للموظفين،

 موقفًا خارجيًا.

َز المشروع 2021مايو  2017سبتمبر   أنج 

   (4مبنى التكييف المركزي )
ن رئيسي لحفظ ألف طن. إضافة إلى خزا 25يتألف المبنى من مبردات التكييف بقدرة تبريد 

 الماء المبرد، وتمديد أنابيب تبريد لخدمة مباني الجامعة.
َز المشروع 2020أكتوبر  2018يوليو   أنج 

   شبكة توزيع المياه
ألف متر مكعب. وستُنَشأ خزانات استراتيجية للمياه النظيفة  16تبلغ سعة خزانات المياه 

لمدة ثالثة أيام. إضافة إلى إنشاء شبكة وأخرى للمياه المعالجة بحيث تكفي استهالك الجامعة 

مياه نظيفة وأخرى للمياه المعالجة لخدمة المباني الجديدة. وكذلك إنشاء خزان خاص 

 بمعالجة المياه الستخدام مبردات التكييف المركزية مع شبكة أنابيب المياه الخاصة بها.

َز المشروع 2020أكتوبر  2018نوفمبر   أنج 

محول كهربائي لمجمع 

   البحوث
تغطية األحمال الكهربائية المتنامية للمجمع باإلضافة إلى تغطية حاجة عدد من المشاريع 

الجديدة منها ملحق مختبر البيت الحيواني والمختبر الحيوي الطبي من المستوى الثالث 

 للسالمة.

َز المشروع 2021مارس  2019يوليو   أنج 

   طريق محطة المترو

 تين: سيُنَشأ الطريق على مرحل

كم وتنتهي  1.2المرحلة األولى: من دوار الجولف إلى ما بعد محطة المترو بمئة متر بطول 

 بدوار يُستخدَم خالل هذه المرحلة للدوران إلى الخلف.

كم من الدوار إلى شارع الطرفة ويتم تنفيذها بعد البدء في  0.4المرحلة الثانية: بطول 

عن حارتين بكل اتجاه باإلضافة إلى حارة  منطقة االستثمار، وسيكون الطريق عبارة

طوارئ. الطريق مربوط بالجامعة بأربعة مداخل: اثنين لمجمع الرياضة والفعاليات وواحد 

للجامعة واألخير عند المحطة. وتوجد بوابة دخول رئيسية للشارع من ناحية دوار الجولف. 

 كما يوجد سور يفصل بين الطريق والجامعة.

َز المشروع 2021 يونيو 2019نوفمبر   أنج 

مختبر طب األسنان 

   االفتراضي
متًرا مربعًا، ويحتوي على المختبر التعليمي الرئيسي، غرفة  570تبلغ مساحة المختبر 

 التدريب االفتراضي، غرفة التعقيم، غرفة الخدمات، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.
َز المشروع 2021يوليو  2020ديسمبر   أنج 
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 وصف المشروع حالة المباني اسم المشروع
تاريخ بدء 

 المشروع

تاريخ انتهاء 

 المشروع
 حالة المشروع

   دسةمبنى كلية الهن

طالب وطالبة. يحتوي  3,000ألف متر مربع، ويستوعب  76تبلغ مساحة المبنى حوالي 

المبنى على قاعات دراسية، مختبرات، مدرج رئيسي، صالة عرض، مكاتب طلبة البحوث، 

كافتيريا، ومكاتب للموظفين. باإلضافة إلى وجود مبنى منفصل لورش كلية الهندسة 

 وقفًا للسيارات في طابق القبو. م 282الميكانيكية. كما يتضمن 

 2021 ديسمبر 2013سبتمبر 

قيد اإلنشاء بنسبة إنجاز 

% )تأخر تسليم 88

المبنى بسبب تعثر 

المقاول ماديًا، وعدم 

قدرته على الوفاء 

بالتزاماته لمقاولي 

 الباطن(

   مبنى شؤون الطالب

بق وطابق أرضي مربع، ويتألف من ثالثة طوا ترألف م 75حوالي  مساحة المبنىتبلغ 

شخًصا، وقاعة مؤتمرات  360وقبو. يحتوي المبنى على كافتيريا رئيسية، مدرج يتسع لـ 

موقفًا  180موقف للسيارات في طابق القبو و 300شخص. كما يتضمن  1,500تتسع 

 خارجيًّا على مستوى الطابق األرضي.

2017سبتمبر  2021أغسطس    
قيد اإلنشاء بنسبة إنجاز 

92% 

   كن الطالبيمبنى الس

طالب وطالبة. يتألف  1000ألف متر مربع، ويستوعب  135تبلغ مساحة المبنى حوالي 

كل مجمع سكني من أربعة طوابق، ويحتوي كل طابق على غرف سكن للطلبة. كما يوجد 

مبنى رئيسي يتألف من طابقين وقبو يحتوي على مكاتب إدارية، صالة الطعام الرئيسية، 

ين، قاعة دراسية، مصلى، مكتبة، صالة ألعاب رياضية، وغرفة مطبخ رئيسي، غرف تخز

 يحتوي علىشقق  سكنية. كما  208مبان  يوجد فيها  10تلفزيون. يتألف المشروع أيًضا من 

متر مربع، مبنى للتكييف المركزي، مبنى للصيانة، ومبنى  3,500بمساحة رياضّي  ناد  

 الطرق الداخلية ومواقف للسيارات.أيًضا شبكة من وتوجد  إلدارة المجمع السكني.

 2021نوفمبر  2011مايو 

استخدمت الجامعة معظم 

مباني المشروع بحوالي 

% )تأخر تسليم 75

المشروع بسبب تعثر 

المقاول ماديًا، وعدم 

قدرته على الوفاء 

بالتزاماته لمقاولي 

والجزء المتبقي الباطن(، 

والذي لم يُستَلَم بعد، 

َز أكثر من   % منه90أنج 

توريد أثاث كلية الهندسة 

 2021ديسمبر  2020مايو  طرح مناقصة توريد األثاث وتركيبه حتى يتسنى استخدام مبنى كلية الهندسة.    وتركيبه

تأخر التوريد بسبب 

تأخر المقاول الرئيسي 

 في إنهاء المشروع

   أماكن تجمع الطالب )البنين(
ي الوسط ويحيط بها عدد من أكشاك يتألف هذا المشروع من صالة مغلقة ومبردة تقع ف

الطعام بمساحات مختلفة وجلسات خارجية مع مراعاة تظليل وتهوية الممرات حولها 

 والجلسات.

 2021أغسطس  2020ديسمبر 
العمل أُرسَي المشروع، و

 به جار

 في المشروع العمُل جار   2021سبتمبر  2020نوفمبر  كم. 4استكمال بناء سور دائم للجامعة بطول    سور الجامعة

   تطوير مبنى اإلدارة العليا

متًرا مربعًا،  236تطوير المدخل الرئيسي للمبنى ليكون من الطابق األرضي بمساحة 

متًرا مربعًا، إضافة إلى قاعة االجتماعات  570ومكتب رئيس الجامعة وملحقاته بمساحة 

عدد من األنظمة  متر مربع. تشمل أعمال التطوير أيًضا تغيير 200الرئيسية بمساحة 

 القديمة في المبنى مثل نظام التبريد.

 2021أكتوبر  2021مارس 

أُرسَي المشروع على 

مقاول التنفيذ، والعمل 

 فيه جار  

مصنع الخضروات داخل 

   المزرعة
متًرا مربعًا، حيث تتم الزراعة بتقنية حديثة ال تحتاج  180إنشاء مصنع خضراوات بمساحة 

عية، وإنما تُستخدَم فيها أرفف وإضاءة خاصة إلنتاج النباتات إلى تربة أو إضاءة طبي

 يوًما فقط. 34الخضراء في دورة زراعية تبلغ مدتها 

 في المشروعالعمُل جار   2021ديسمبر  2020سبتمبر 
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 وصف المشروع حالة المباني اسم المشروع
تاريخ بدء 

 المشروع

تاريخ انتهاء 

 المشروع
 حالة المشروع

محطة إنزال وموقف 

 2022يناير  2021يونيو  سيارة. 1185 يتكون المشروع من محطة إنزال للطالبات ومواقف سيارات الستيعاب   3سيارات عند البوابة رقم 
أُرسَي المشروع على 

 مقاول التنفيذ

محطة إنزال وموقف 

 2022مارس  2021يونيو  سيارة. 720يتكون المشروع من محطة إنزال للطالبات ومواقف سيارات الستيعاب    2سيارات عند البوابة رقم 
التحضير للبدء في جار  

 العمل 

مبنى كلية الطب وكلية 

   لعلوم الصحيةا
 800طالب وطالبة لكلية الطب و 700ألف متر مربع، ويستوعب  35تبلغ مساحة المبنى 

طالب وطالبة لكلية العلوم الطبية. ويتألف من طابقين وطابق أرضي وقبو. ويحتوي على 

 مختبرات بحوث علمية.

 غير معروف 2021إبريل 

 "أشغال"علَّقت 

المشروع لعدم توفر 

 الموازنة

ملحق مختبر البيت مبنى 

   الحيواني
متر مربع، ويتألف من طابقين. يحتوي المبنى على معمل  700تبلغ مساحة المبنى حوالي 

الخاليا، مختبر رنين مغناطيسي، معمل المواد الكيميائية، غرفة الدعم الفني، ومكاتب 

 وخدمات أخرى.

 2022مايو  2019نوفمبر 

انتهت مرحلة التصميم، 

ول والترسية على مقا

 جارية التنفيذ

   مبنى مخازن الكيماويات
المبنى يحتوي ويتألف من طابق أرضي فقط. متر مربع،  1,400تبلغ مساحة المبنى حوالي 

عدة مساحات داخلية خاصة بتخزين المواد الكيماوية، غرف لتخزين الزجاجيات، على 

 وغرف الستقبال المواد الكيماوية المنتهية وتخزينها.

 2022ايو م 2019فبراير 

انتهت مرحلة التصميم، 

حت المناقصة  وُطر 

 لمقاول التنفيذ

   حديقة جامعة قطر
ألف متر مربع، وستُْنَشأُ بجوار المدخل الرئيسي للجامعة لخدمة  160تبلغ مساحة الحديقة 

المجتمع والطلبة. ستحتوي على قاعات للعرض باإلضافة إلى ممشى ومطاعم ومناطق 

 لممارسة الرياضة.

 ةأعمال التصميم جاري 2022يونيو  2020و يوني

   مركز األبحاث الزراعية
متر مربع، ويحتوي على خمسة مختبرات متنوعة،  500يتكون المبنى من دورين بمساحة 

قاعة محاضرات، قاعة اجتماعات، غرف تدريب، مكاتب إدارية، مخازن، سكن عمال، 

 وكافيتريا.

 2023أكتوبر  2021سبتمبر 

لى تعيين العمُل جار  ع

مكتب استشاري ألعمال 

 التصميم واإلشراف

 

   ئَتالمباني التي  أُنش 

  المباني قيد اإلنشاء  

  المباني المستقبلية 
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 لخطة االستراتيجيةل المؤسسيةمؤشرات األداء : 1 مرفق

 الهدف الغايات االستراتيجية
 /القطاع

 المكتب
 مؤشر األداء

المستوى 

 المنشود
 الفعلية القيمة

في التعليم  التحّولاية األولى: )الغ

أن تتبوأ الجامعة العالي في دولة قطر( 

في تشكيل وتمكين عملية  اقياديً  دوًرا

 التحّول في نظام التعليم العالي في قطر

إتاحة فرص 

الدخول 

للتعليم 

 الجامعي

الشؤون 

 األكاديمية

القطريين  الطلبةنسبة 

المسجلين في البرامج 

يات والفرص األكاديمية لكل

العلوم والتكنولوجيا 

 والهندسة والرياضيات

(STEM) 

18% 15% 

إطار 

التجربة 

 الطالبية

شؤون 

 الطالب

نسبة الطلبة الذكور 

القطريين المسجلين في 

برامج البكالوريوس من 

خريجي الثانوية الذين 

  حققوا معايير القبول

30% 30% 

: )تميّز الخريجين( أن الثالثةالغاية 

بإعداد خريج ذو تقوم الجامعة 

شخصية متكاملة، وسمات وقيم من 

 شأنها تعظيم أثره ودوره الفعّال

 دعم الطالب
شؤون 

 الطالب

معدل انتقال الطلبة من 

السنة األولى إلى الثانية فما 

 فوق

48% 54% 

)التميّز في البحث  :الرابعةالغاية 

العلمي( أن تتفوق الجامعة في البحوث 

زة، ذات الصلة، وال قابلة للقياس، الُمرك 

التي تنصب على إيجاد الحلول، 

والمؤثرة والتعاونية، والتي تدفع إلى 

 التقدم في المعرفة واالبتكار

ثقافة وبيئة 

 البحث

البحث 

والدراسات 

 العليا

اإلصدارات البحثية 

 المفهرسة
1,690 2,508 

 تمويل أبحاث جامعة قطر
106,336,890 

 لاير قطري

121,149,299 

 لاير قطري

)التميّز المؤسسي( أن  :الخامسةالغاية 

تُعرف جامعة قطر كمرجعية في 

 االستدامة وللتّميز التنظيمي والتشغيلي

 تكلفة الطالب

الشؤون 

اإلدارية 

 والمالية

 تكلفة الطالب  
94,546    

 لاير قطري

93,462   

 لاير قطري

معدل نمو 

اإليرادات 

في جامعة 

 قطر

معدل نمو اإليرادات في 

 ة قطرجامع

152,462,221 

 لاير قطري

172,012,254  

 لاير قطري

 االعتماد
مكتب رئيس 

 الجامعة

التصنيف الدولي لجامعة 

 قطر من قبل وكالة مستقلة 

QS:350 

THE:401-

500 

QS: 224 

THE: 336 

أهداف مؤسسية ال تتبع أي غاية أو 

 هدف

األهداف 

 المؤسسية

مكتب رئيس 

 الجامعة

متوسط الوقت للتخرج 

 أربع -الدراسية خطة لا)

 سنوات (

4.8 5.0 

 %54 غير متوفر معدل التخرج

الشؤون 

 األكاديمية

عضو إلى معدل الطلبة 

 هيئة التدريس
1:18 1:19 

عدد أعضاء هيئة التدريس 

حملة درجة  القطريين 

 دكتوراه

207 160 

 

 


