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لنوعية  املستمر  للتطوير  وتطبيق سياسة  إرساء  إلى  إصالح طموحة هدفت  مبادرة  تبني  إلى   2003 عام  في  شرعت جامعة قطر 
اخلدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها، إلى جانب تعزيز كفاءتها التنفيذية. كنتاج ملبادرة اإلصالح، وضعت جامعة قطر أول خطة 
2009 تلك التجربة وقامت بإعداد عملية التخطيط  فت اجلامعة عام  2009. ثم وظّ 2006 إلى  أكادميية غطت األعوام األكادميية من 

االستراتيجي على نطاق اجلامعة ولكافة قطاعاتها.

إن اخلطة اإلستراتيجية املبينّة في هذه الوثيقة هي نتاج عمل مجتمع اجلامعة، إذ استغرق إعدادها من قبل أعضاء هيئة التدريس 
أن اخلطة احلالية  بالذكر  الوحدات اخملتلفة على مرتكزات خطة اجلامعة. اجلدير  وإدارة اجلامعة عدة أشهر، وقامت خطط  واملوظفني 
تغطي أربعة مجاالت أداء رئيسية تركز على تعزيز نوعية التعليم واخلدمات بكفاءة وفعالية. كما استرشدت فرق العمل برؤية اجلامعة 
اجلامعة-  خارج  من  قيّم  بدعم  حظي  ما  وهذا  الرئيسة)،  األداء  (مؤشرات  واملؤشرات  األهداف  من  مجموعة  الستخالص  ورسالتها 

مؤسسة راند في قطر.

بالرغم من أن إعداد هذه اخلطة املطوّرة احملدثة هي ملدة ثالث سنوات وتغطي األعوام األكادميية 2011/2010 إلى 2013/2012، فإن الوصول 
بها إلى هذا املستوى مثّل محطة إجناز قيّمة. كما أنه ال يزال هناك الكثير الذي يتعنيّ القيام به خالل مرحلة التنفيذ واملتابعة. و حتى 
ً من  عندما تستكمل املتابعة والرصد، فإن عملية التخطيط سوف تتواصل، إذ أنها ليست ممارسة ملرة واحدة، بل يجب أن يكون جزءا

عمل اجلامعة اليومي، ومنارة استرشاد جلميع األنشطة في اجلامعة.

بشكل عام، ميكن إعادة النظر في مكونات اخلطة وحتديثها كلما وجدت الضرورة أو احلاجة لتحسني األداء والفعالية.

املقدمة
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كلمة رئيسة اجلامعة

اعتراف  وقفة  في  أنني  من  الرغم  على  التميز.  من  مزيد  لتحقيق  رحلة  في  قطر  جامعة  شرعت 
متواضعة في الكيفية التي أدرك فيها مجتمع اجلامعة هذه املسؤولية، أجد أنه من املستحيل إخفاء 

اإلثارة؛ فالتخطيط االستراتيجي يتيح لنا أن نحوّل رؤيتنا إلى حقيقة.
وإضافات  مببادرات  التقدم  عملية  تزال  وال  اجلامعي،  اإلصالح  مشروع  إطالق  على  سنوات  مرّت  لقد 

متميّزة وقيّمة من أولويات اجلامعة.

مقترحاتكم  بجمع  لنا  سمح  مما  االستراتيجية،  اجلامعة  خطة  مسودة  إطالق  املاضي  العام  شهد 
هة  موجّ وسيلة  واملتقدمة،  الطموحة  قطر  جامعة  رؤية  وتعتبر  لدينا.  القوة  نقاط  وحتديد  القيمة 
للمعرفة والقدرة التقنية، تسمح باستثمار خبرات كل منتسب إلى اجلامعة واالستفادة منها، إذ أن 

عملنا املتميّز هو التزام ومسؤولية كبيرة جتاه اجملتمع. 

إن اخلطة االستراتيجية املعروضة هنا متثل نسخة معدلة من النسخة التي مت تعميمها في العام املاضي، وهي نتاج عمل مجتمع 
ً رائعاً، إما مباشرة أو من خالل خطط وحداتهم، ونحن فخورون مبا أسهمتم  اجلامعة، وأنا واثقة أن كثيرين  منكم شاركوا وقدموا جهدا
به. ومع ذلك، فإن التخطيط عملية مستمرة تتطلب مساهمة متواصلة من جميع الوحدات األكادميية وغير األكادميية؛ ببساطة، هو 
طريقة احلياة في جامعة قطر. وبالرغم من أهمية احلفاظ على كفاءتنا وفعاليتنا، فإنه يجب علينا حتديد أولويات أهدافنا على مستوى 

اإلدارات واجلامعة.

إن التقدم اجلاري اليوم في اجلامعة هو متيّز ليس في الكم فحسب، بل في املضمون. وهذه التغييرات هي نتاج لطبيعة البيئة املتغيرة 
التي تعيشها اجلامعات، وما توفره رؤية قطر 2030 من فرص ومسؤوليات، وما يسهم به ذوو االرتباط باجلامعة.

شكراً ملشاركتكم ومساهمتكم؛ معاً، سوف ننجح.
أمتنّى لكم التوفيق.

األستاذة الدكتورة شيخة بنت عبداهللا املسند
رئيسة اجلامعة
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مخطط اخلطة االستراتيجية

الرؤية
أن تصبح جامعة قطر منوذجاً للجامعة الوطنية في املنطقة، تتميز بنوعية التعليم واألبحاث، وبدورها 

الرائد في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

رسالة اجلامعة
جامعة قطر هي اجلامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر التي تقدم برامج أكادميية ذات جودة 

عالية للتعليم اجلامعي والدراسات العليا، وتقوم بإعداد خريجني أكفاء قادرين على املساهمة بفعالية 
في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم، كما تضم نخبة متميزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس 
امللتزمني بتجويد عملية التعليم وإجراء الدراسات ذات الصلة بالتحديات احمللية واإلقليمية وتقدم 

املعرفة، واإلسهام اإليجابي في حتقيق احتياجات اجملتمع وتطلعاته.

مجال األداء الثالث

حتديد احتياجات اجملتمع 
ومواكبة تطلعاته

مجال األداء الثاني

إعداد بحوث عالية اجلودة 
تتناول التحديات املعاصرة

وتنمي املعارف
مجال األداء الرابع

تقدمي أنشطة الدعم   
والتسهيالت الفعالة 

والكافية ملهام التعليم 
األكادميي واحلفاظ على مناخ 
عمل مشجع داخل مجتمع 

اجلامعة

مجال األداء األول

إعداد كوادر عالية الكفاءة 
من اخلريجني من خالل توفير 

تعليم عالي اجلودة
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مجال األداء األول: إعداد كوادر عالية الكفاءة من اخلريجني من خالل توفير تعليم عالي اجلودة

تستند جامعة قطر على استراتيجية قياس جودة برامجها واستبقاء أعضاء هيئة تدريس وموظفني عاليي الكفاءة لتدريس املهارات ذات 
الصلة من أجل إعداد خريجني أكفاء. كما ستعمل اجلامعة على حتسني برامجها األكادميية وتوفيقها مع املعايير الدولية واالحتياجات 
املتغيرة للسوق، محتكمة إلى املقارنة البينية، وآراء أرباب العمل وذوي العالقة ومشاركتهم في تشكيل البرامج أو إعادة تشكيلها. كما 
والعمل  االتصال،  مهارات  مثل  الصلة  ذات  واخلبرات  املهارات  اجلامعية  واألنشطة  التعليمية  البرامج  تضمني  على  اجلامعة  ستعمل 
اجلماعي، والقيادة وتكنولوجيا املعلومات، والتعلم التجريبي، وتوفير فرص إجراء البحوث سواء في البرامج األكادميية أو احلياة اجلامعية 

اخلصبة. وستصبح جميع هذه االستراتيجيات ممكنة من خالل استقطاب أعضاء هيئةِ تدريسٍ وموظفني أكفاء واستبقائهم.

مجال األداء األول
إعداد كوادر عالية الكفاءة من اخلريجني من خالل 

توفير تعليم عالي اجلودة

تعزيز مهارات االتصال، والعمل 
اجلماعي، والقيادة، وتقنية 

املعلومات، واخلبرات التخصصية 
املتعمقة لدى الطالب في مجال 

دراستهم الرئيسية 

إجراء مقارنة معيارية لبرامج الدرجات 
األكادميية واملناهج الدراسية 

األساسية، على أساس معايير نظام 
االعتماد، أو غيرها من املعايير الدولية

املناهج الدراسية والبحوث

اجتذاب واستبقاء أعضاء 
هيئة التدريس واملوظفني 

ذوي الكفاءة العالية 
واحلفاظ على مناخ لهيئة 

التدريس يثري أعضاءه
توفير الفرص البحثية للطالب

 اجلامعيني

تعديل البرامج األكادميية 
لتلبية احتياجات السوق 
املتغيرة واالجتاهات الدولية

اجتذاب أعضاء هيئة  
التدريس واملوظفني ذوي 

الكفاءة العالية واستبقاؤهم، 
واحلفاظ على مناخ يثري عمل 

أعضاء هيئة التدريس

خلق جتربة حياة جامعية متثل 
إثراء للطالب

املوارد البشريةالبنية التحتية والتمويل والبيئة اجلامعيةالعالقات والتواصل مع ذوي العالقة
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الهدف 1.1 إجراء مقارنة معيارية لبرامج الدرجات 
األكادميية واملناهج الدراسية األساسية، على أساس 

معايير نظام االعتماد، أو غيرها من املعايير الدولية

هيئات  لها  يكون  التي  اجلامعية  الدرجات  لبرامج  بالنسبة 
مع   البرامج  تلك  مبقارنة  قطر  جامعة  ستقوم  اعتماد 
األخرى  الدرجات  لبرامج  بالنسبة  أما  االعتماد.  متطلبات 
فستقوم جامعة قطر مع ذلك مبراجعة برامجها مع البرامج 
املماثلة وفقاً لسياستها اخلاصة مبراجعة البرامج األكادميية 
قطر  جامعة  فستسعى  البكالوريوس  لبرامج  بالنسبة  أما 
ستسهل  كما  دوليا.  بها  معترف  جامعات  مع  االرتباط  إلى 
الدعم  توفير  خالل  من  املرجعي،  والقياس  االعتماد  اجلامعة 

والتطوير املهني لالعتماد.

مؤشرات األداء األساسية 

1.1.1 النسبة املئوية للبرامج األكادميية (التي لها جهات 
اعتماد) و املعتمدة من قبل جهات االعتماد

1.1.2 النسبة املئوية لبرامج الدرجات األكادميية واملناهج 
الدراسية األساسية (التي ليس لها هيئات اعتماد) 

واستكمال املراجعة مع مثيالتها وفقا لسياسة 
اجلامعة  اخلاصة مبراجعة البرامج األكادميية

1.1.3 النسبة املئوية ألرباب العمل الذين يرون أن معظم 
البرامج األكادميية في جامعة قطر ”عالية اجلودة“

1.1.4 إنشاء برنامج اجلامعة الواسع ”لدرجات الشرف“
1.1.5 النسبة املئوية لبرامج الدراسات العليا املرتبطة 

بجامعات معترف بها  عامليا

الهدف 1.2 تعزيز مهارات الطالب  لالتصال، والعمل 
اجلماعي، والقيادة، وتقنية املعلومات، واخلبرات 
التخصصية املتعمقة في مجال تخصصهم 

الرئيسي

ستشجع جامعة قطر أعضاء هيئة التدريس على استخدام 
مهام دراسية للطالب تركز على االتصاالت والعمل اجلماعي، 
ستشجع  كما  املعلومات،  تكنولوجيا  ومهارات  والقيادة، 
في  التعاوني،  التعلم  تطبيق  على  التدريس  هيئة  أعضاء 
املهنية  التنمية  اجلامعة  وستدعم  الدراسية.  فصولهم 
كما  الطالب.  تقييم  عملية  في  التدريس  هيئة  ألعضاء 
أنشطة  في  لالنخراط  للطالب  فرصاً  قطر  جامعة  ستوفر 
أن  شأنه  من  مبا  اجملتمع،  خدمة  وفي  اجلامعي  احلرم  داخل 
هذه  وتهدف  وغيرها.  املهارات  هذه  تعزيز  في  يسهم 
مستوى  يعكسها  التي  النتائج  حتقيق  إلى  االستراتيجيات 
رضا أرباب العمل والنسبة املئوية من الطالب الذين يحققون 
املستويات املتوقعة من نتائج التعلم املتصلة بهذه املهارات 
ضمن منهج البرنامج األساسي وتخصص الطالب الرئيسي.

مؤشرات األداء األساسية

1.2.1 مستوى رضا أرباب العمل بشأن مهارات االتصال 
والعمل اجلماعي، والقيادة، ومهارات تقنية املعلومات

1.2.2 النسبة املئوية للطالب الذين يحققون 80 ٪ في 
تقييم نتائج التعلم الطالبي املتعلقة باآلتي:

االتصال أ. 
العمل اجلماعي ب. 

1.2.3 النسبة املئوية لطالب املناهج األساسية الذين 
يحققون 80 ٪ في تقييم مهارات االتصال الشفهي 

والكتابي باللغتني التاليتني:
اللغة العربية أ. 

اللغة االجنليزية ب. 
1.2.4 مستوى التحدي األكادميي كما يراه الطالب (متوسط 
طالب السنة اجلامعية األولى وطالب السنة اجلامعية 

النهائية)
طالب السنة األولى  أ. 

طالب السنة النهائية  ب. 



7

الهدف1.3 تعديل البرامج األكادميية لتلبية 
احتياجات السوق املتغيرة واالجتاهات الدولية

ستدعو جامعة قطر إلى مشاركة القطاع الصناعي في جلان 
باحتياجات  علماً   البرامج  هذه   لتحيط  واجلامعة  الكليات 
جامعة  ستسعى  الدولية.كما  واالجتاهات  املتغيرة  السوق 
قطر إلى عقد اتفاقات مع شركاء لتطوير برامج جديدة. وعلى 
استحداث  إلى  قطر  جامعة  تهدف  التفاعل،  هذا  أساس 
ويشمل  وتعديلها.  االحتياجات  هذه  على  القائمة  البرامج 
بجودة  اجملتمع  إدراك  زيادة  االستراتيجيات  هذه  من  الهدف 
للخريجني  التوظيف  ومعدل  األكادميية،  قطر  جامعة  برامج 
في عمل بدوام كامل، أو ما يحتاج منها إلى مزيد من الدراسة.

مؤشرات األداء األساسية 

1.3.1 النسبة املئوية للكليات التي لديها ممثلني من القطاع 
الصناعي  في جلنة واحدة على األقل

1.3.2 النسبة املئوية من اجلمهور ”الراضون بشدة أو راضون 
جدا“عن املستوى  األكادميي جلامعة قطر

1.3.3 النسبة املئوية للخريجني العاملني احلاصلون على 
وظائف بدوام كامل أو امللتحقون  بدراسات عليا في 

غضون ستة أشهر من التخرج
1.3.4 النسبة املئوية للبرامج التي تربط بني مخرجات 

التعليم الطالبية واحتياجات سوق العمل
1.3.5 عدد الكليات التي تتنبأ بالطلب املستقبلي للطالب 

مبا في ذلك اجتاهات الطلب على التخصصات 
الرئيسية (مرة كل خمس سنوات على األقل)

1.3.6 تعديل البرامج األكادميية كي تلبي االحتياجات 
التعليمية واحتياجات السوق (تراجع كل 5 سنوات)

الهدف 1.4 إثراء املنهج بالتعليم التفاعلي
 

هيئة  أعضاء  قبل  من  النشط  التعلم  تشجيع  يهدف 
تعزيز  إلى  الدراسية   واجملاالت  األقسام  جميع  في  التدريس 
فرص التعلم النشط في املنهاج بكامله.و سيتم حتديث كلٍ 
هيئة  أعضاء  مراجعة  ونظام  املنهاج  تقييم  ملف  من 
كبعد  النشط  التعلم  على  ليحتوي  وتطويرهم   التدريس 
قطر  جامعة  ستقوم  الهدف،  هذا  ولتحقيق  تقييمي. 
بتحسني محتوى اخلبرة املهنية ملناهجها من خالل التدريب 
التعلم  ستدعم  كما  التطبيقية.  واملشاريع  الصناعي 
اخلدمات  ومركز  املعملية،  التسهيالت  خالل  من  النشط 

الطالبية، واملكتبة.

مؤشرات األداء األساسية 

1.4.1 مستوى التعلم النشط والتعاوني الذي أشار إليه 
الطالب (متوسط الطالب املستجدون وطالب 

السنوات النهائية)
الطالب املستجدون  أ. 

طالب السنوات النهائية ب. 
1.4.2 النسبة املئوية للطالب الذين يشيرون إلى أنهم 

”راضون“ (4) أو ”راضون جدا“ (5) عن:
خدمات مركز دعم  التعلم الطالبي  أ. 

خدمات املكتبة اجلامعية ب. 
خدمات املعامل  ت. 

تكنولوجيا املعلومات ث. 
ً للتقييم في: 1.4.3 إدراج  التعلم النشط باعتباره بعدا

ملف تقييم املقررات الدراسية أ. 
نظام مراجعة و تنمية أعضاء هيئة التدريس  ب. 
1.4.4 النسبة املئوية من برامج املستوى اجلامعي األول 

(بكالوريوس) التي تقدمها جامعة قطر والتي حتتوي على:
التجربة التعليمية الشاملة و/أو مشاريع التخرج    أ. 

التي تدعم أهداف التعلم
فترات التدريب الصناعي / التدريب الصيفي التي  ب. 

تدعم أهداف التعلم
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الهدف 1.5توفير الفرص البحثية لطالب مرحلة 
البكالوريوس

 
سوف متتد جهود جامعة قطر إلعداد اخلريجني األكفاء إلى ما 
إتاحة فرص واسعة  التعليمية املقررة؛ لتشمل  املناهج  وراء 
للطالب لالنخراط في مجال البحث. وقد يتم هذا من خالل 
ضمن  الفائزة  املشاريع  أو  البحوث  على  تركز  التي  املقررات 
برنامج منح الطالب البحثية الداخلية ، إذ ستشجع اجلامعة 
الطلبة على االنخراط في مجال البحوث سواء في املناهج 

الدراسية املنفردة أوفي أنشطة  التخصصات البينية. 

مؤشرات األداء االساسية

1.5.1 عدد طالب درجة بكالوريوس احلاصلني على منح من 
برنامج اخلبرة البحثية لطالب البكالوريوس أو منح 

طالبية داخلية  و من جامعة قطر

الهدف 1.6خلق جتربة حياة جامعية طالبية مثرية 

للطالب  اجلامعية  احلياة  تثري  بيئة  قطر  جامعة  ستهيّئ 
تشكيل  في  للمشاركة  الطالب  تشجيع  على  وستعمل 
مشاركة  من  ميكّنهم  مبا  الطالبية  والتنظيمات  األندية 
نوادي  في  الطالب  سيشارك  كما  التدريس.  هيئة  أعضاء 
احلرم  داخل  وفعاليات  أكادميية  غير  وأنشطة  النوعية  عالية 
اجلامعي وحتت ادارته. وتهدف هذه األنشطة إلى تعزيز انخراط 
الطالب في األنشطة غير األكادميية وأن تزيد النسبة املئوية 
للطالب الذين يعربون عن رضاهم بتجربة حياتهم اجلامعية.

مؤشرات األداء األساسية
 

1.6.1 النسبة املئوية للطالب الراضني عن األنشطة 
الطالبية، والترفيهية، واأللعاب الرياضية

1.6.2 نسبة األنشطة التي ينظمها  وينفذها الطالب 
1.6.3 عدد نوادي الطلبة واملنظمات اجلامعية داخل احلرم اجلامعي

1.6.4 النسبة املئوية لطالب السنوات النهائية  الذين 
يشعرون بالرضا أو بالرضا الشديد عن جتربة احلياة في 

احلرم اجلامعي
1.6.5 مستوى مشاركة الطالب في إدارة  شؤون احلرم اجلامعي

1.6.6 مستوى إثراء اخلبرات التعليمية كما يراها الطالب 
(متوسط الطالب املستجدون وطالب السنوات النهائية)

الطالب املستجدون أ. 
طالب السنوات النهائية ب. 

1.6.7 نسبة الطالب املشاركون  في فعاليات مجتمع 
جامعة قطر (معدل الفعاليات املستهدفة للطالب)
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1.7.5 النسبة املئوية  لطالب السنوات النهائية  الذين مت 
استطالع آرائهم وأفادوا أن مستوى األداء التدريسي 

“ً ألعضاء هيئة التدريس ”ممتاز“ أو ”جيد جدا
1.7.6 النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني في 

جلنة واحدة على األقل
على مستوى الكلية أ. 

على مستوى اجلامعة ب. 
1.7.7 عدد القطريني املكفولني من جامعة قطر للحصول 

ً  لشغل وظائف  على شهادات جامعية عليا استعدادا
الهيئة التدريسية  

1.7.8 النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
املشاركني في فعاليات مجتمع  جامعة قطر (متوسط 

األنشطة التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس)
1.7.9 النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس املتفقني على أن 

صورة جامعة قطر أفضل من اجلامعات األخرى في املنطقة

الهدف 1.7 اجتذاب أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
ذوي الكفاءة العالية واستبقاؤهم، واحلفاظ على 

مجتمع  مثري ألعضاء هيئة التدريس 

الستقطاب  شاملة  باستراتيجيات  املبادرات  هذه  ستُدعم 
في  للمساعدة  كفاءة.  ذوي  وموظفني  تدريس  هيئة  أعضاء 
تطوير استراتيجيات في هذا اجملال، ستقارن جامعة قطر أجور 
املماثلة في  التدريس مع املؤسسات  املوظفني وأعضاء هيئة 
قطر  جامعة  وسترعى  أوسع.  عاملي  نطاق  وعلى  املنطقة، 
مستوى  على  اجلامعية  الدراسة  ملتابعة  املوهوبني  القطريني 
البكالوريوس إلعدادهم لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس. 
مثمر  مجتمع  جتربة  تنمية  تشجيع  إلى  أيضا  وستسعى 
اللجان  في  املشاركة  ذلك  في  مبا  التدريس  هيئة  ألعضاء 
  ً وأخيرا اجلامعي،  احلرم  وفعاليات  وللجامعة  للكليات  التابعة 
تتوقع جامعة قطر أن تؤدي هذه التحسينات إلى مزيد من رضا 
العاملني وأعضاء هيئة التدريس والطالب عن  نوعية التدريس 

الذي يتلقونه.

مؤشرات األداء األساسية 

1.7.1 النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني في 
واحد أو أكثر من:

أنشطة التنمية املهنية أ. 
ندوات، مؤمترات وورش عمل خارج قطر ب. 

1.7.2 النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يتم 
ترقيتهم ملناصب أعلى من بني  الذين تقدموا للترقية  

في كل عام
1.7.3 حزم املكافآت/األجور  باملقارنة مع  جامعات ومؤسسات 
ً في االعتبار معدالت  تكاليف املعيشة وفقاً  أخرى أخذا

لدراسة الرواتب
ألعضاء هيئة التدريس أ. 

للموظفني ب. 
1.7.4 مستوى الرضا العام عن جتربة جامعة قطر

ألعضاء هيئة التدريس أ. 
للموظفني ب. 
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مجال األداء الثاني: إجراء بحوث عالية اجلودة تتناول التحديات املعاصرة وتنمي املعارف

لقد اختارت جامعة قطر استراتيجية تضم البنية التحتية واملوارد البشرية وبرامج الدراسات العليا، واملراكز، والشراكات، واألولويات، 
بهدف حتسني جودة البحوث وضمان أن اجلهد البحثي يتناول التحديات املعاصرة في قطر ودولياً. إن الهدف الرئيس جلامعة قطر هو 
حتقيق مستوى بحثي يشار إليه وطنياً ودولياً، من خالل تقدمي برامج الدراسات العليا، وتشجيع البحث، واستضافة مؤمترات أكادميية 
أولوية وطنية. وتعتمد هذه االستراتيجية على حتديد اجملاالت املمكنة لتطوير الشراكات االستراتيجية داخل  دولية في مجاالت ذات 
وخارج قطر لتحفيز البحوث عالية اجلودة. كما ستوفر اجلامعة البنية التحتية والدعم املالي الالزمني، فتنشئ مراكز متيز لدعم بحوث 

عالية اجلودة، كما ستقتطب وحتافظ على أعضاء هيئة التدريس وموظفي دعم البحوث وتطورهم من أجل توسيع نطاق البحث.

مجال األداء الثاني

املناهج الدراسية والبحوث

حتقيق نتائج أداء بحثية معترف بها
تشجيع املشاريع البحثية التي 
تتوافق مع األولويات الوطنية 

للبحث

حتديد وتطوير شراكات 
البحوث االستراتيجية 

داخل قطر وخارجها

إنشاء مراكز / وحدات متيز 
على مستوى اجلامعة في 

مجاالت البحث، التي تدعم 
أولويات البحوث

توفير البنية التحتية 
والدعم املالي الالزمني 

إلجراء البحوث

املوارد البشريةالبنية التحتية والتمويل والبيئة اجلامعيةالعالقات والتواصل مع ذوي العالقة

إعداد بحوث عالية اجلودة تتناول التحديات املعاصرة وتنمي املعارف

تقدمي برامج دراسات العليا بحثية 
في اجملاالت ذات األولويات الوطنية 

(تتطلب على األقل 6 ساعات 
مكتسبة للبحث)

تطوير أعضاء هيئة التدريس 
وموظفي دعم البحوث 

وجذبهم واستيفائهم، لرفع 
مستوى القدرات البحثية
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الهدف 2.1 تشجيع املشاريع البحثية التي تتوافق 
مع أولويات البحث الوطنية

 
الوطنية  البحث  أداء  بتوجيه  خاص  بوجه  اجلامعة  تهتم  
والدولية إلى اجملاالت البحثية التي من شأنها اإلسهام بشكل 
ستقوم  الغاية،  ولهذه  الوطنية.  األولويات  تلبية  في  قوي 
اجلامعة بإجراء عملية مراجعة داخلية لتحديد مدى مالءمة 
برامجها احلالية  ملعاجلة أولويات القضايا الوطنية. كما أنها 
املصلحة  أصحاب  مع  تشاورية  لقاءات  في  تشارك  سوف 
األولوية  ذات  البحثية  اجملاالت  لتحديد  للجامعة  الرئيسني 
الوطنية. وستصب هاتان العمليتان في وضع أولويات خطة 
بني  توافق  خريطة  رسم  أساس  على  تقوم  جديدة،  بحثية 
وتتوقع  الوطنية.  األولويات  مع  اجلامعة  في  البحثية  اجملاالت 
جامعة قطر أن تسهم هذه التوجهات في زيادة إدراك أصحاب 
تشجيع  طريق  عن  األساسية  البحوث  لنتائج  املصلحة 
اجملتمع. كما  احتياجات  لتلبية  للجامعة  البحثية  األنشطة 
هيئة  أعضاء  ملكافآة  نظاما  ومتول  قطر  جامعة  ستنشئ 

التدريس ألبحاثهم املنشورة في الدوريات املفهرسة.

مؤشرات األداء األساسية

2.1.1 وضع خطة ألولويات البحوث جلامعة قطر مع األخذ 
بعني االعتبار وضع األولويات الوطنية للبحث بالتعاون 

مع اجلامعات الرئيسية  وأصحاب املصلحة من خارج 
اجلامعة

2.1.2 النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يتقدمون 
بطلبات للحصول على منح برنامج األولويات الوطنية 

للبحث
2.1.3 مشاركة جامعة قطر في استقصاء نصف  سنوي 

مليزانية البحث القطرية احمللية

الهدف 2.2 توفير البنية التحتية والدعم املالي 
الالزمني إلجراء البحوث

يعتمد تعزيز األداء البحثي على توفير املستوى املناسب من 
هذا  وفي  البحوث.  إلجراء  الالزمني  واملالية  التحتية  البنية 
بذلك من خالل عدة طرق.  بالقيام  تلتزم جامعة قطر  اجملال 
اجلامعة  تستغل  سوف  التحتية  البنية  دعم  مجال  ففي 
ومقتنياتها،  املكتبة  مرافق  لتطوير  املتاحة  الفرص 
اخملصصة  األخرى  واملساحات  املؤمترات،  قاعات  ومساحات 
لدعم األنشطة البحثية، مع احلرص في الوقت نفسه على 
التدريس  هيئة  ألعضاء  الكافية  املساحة  توفير  ضمان 
تهدف  كما  فعال.  نحوٍ  على  بعملهم  للقيام  الباحثني 
جامعة قطر إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه املكتبة للباحثني، 
خاصة من خالل التوسع في احلصول على عدد من الدوريات 
واملصادر األخرى، وتلتزم اجلامعة بتجميع قائمة من املعدات 
إجراءات  وجود  بضمان  ستقوم  كما  الرأسمالية،  البحثية 
املعدات  لتنظيم  املناسب،  املكان  في  املناسبة  السالمة 
بالدعم  يتعلق  فيما  أما  منها.  والتخلص  وإدارتها  اخلطرة 
حجم  زيادة  هو  قطر  جلامعة  الرئيس  الهدف  فإن  املالي 
مستوى  على  البحثي  للعمل  واخلارجي  الداخلي  التمويل 

اجلامعة واملستوى الفردي.

مؤشرات األداء األساسية

2.2.1 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس وموظفي دعم 
البحث العلمي مثل الباحثني املساعدين والفنيني في 

املرافق والبنية التحتية التالية اخلاصة بالبحث 
العلمي:

مرافق املكتبات  أ. 
البنية التحتية للمعامل ب. 

الصيانة ت. 
مرافق املؤمترات ث. 

البنية التحتية واملرافق البنيوية للبحوث ج. 
2.2.2 متوسط املساحة اخملصصة (باملتر املربع) لكل وحدة 

بحث زمنية كاملة (FTE) حسب نوع املرافق البحثية:
مختبرات البحوث  أ. 
معامل احلاسوب ب. 

السعة املكانية للمكاتب ت. 
مرافق أخرى ث. 
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2.2.3 كفاية موارد املكتبة الحتياجات البحث
2.2.4 النسبة املئوية لرضا أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

عن مكتب البحث األكادميي
2.2.5 امليزانية املكونة  من جوائز  مسابقات تنافسية 

(حسب تاريخ إعالن اجلائزة، إجمالي امليزانية)
منح برنامج األولويات الوطنية للبحث أ. 

منح برنامج متويل البحوث الطالبية  ب. 
سائر املنح التنافسية الوطنية ت. 

املنح التنافسية الدولية ث. 
املنح البحثية املتعاقد عليها محليا   ج. 

املنح البحثية املتعاقد عليها دولياً  ح. 
التمويل الوطني من خارج اجلامعة  خ. 

التمويل الدولي اخلارجي  د. 
متويل املنح ذ. 

متويل العقود ر. 
 (FTE) 2.2.6 التمويل لكل وحدة بحث زمنية كاملة

وفقاً للمصدر:
التمويل الداخلي  أ. 

التمويل الوطني اخلارجي ب. 
التمويل الدولي اخلارجي  ت. 

متويل املنح  ث. 
متويل العقود ج. 

2.2.7  وضع قائمة جرد عيني للمعدات الرأسمالية ذات 
الصلة بالبحوث وحتديثها سنوياً: 

إجراء اجلرد السنوي للمعدات اجلامعية البحثية  أ. 
الرأسمالية (والتمييز بني املعدات املمولة داخلياً 

واملعدات املمولة خارجياً 
نتائج البحث متاحة ملوظفي اجلامعة ب. 

2.2.8 مراجعة وتعزيز وفرض السياسات واإلجراءات 
املتعلقة بالسالمة على مستوى اجلامعة، (مبا في 

ذلك النفايات اخلطرة)
2.2.9 عدد معامل البحوث القائمة

الهدف 2.3  تطوير واستقطاب واستبقاء أعضاء هيئة 
التدريس وكذلك استقطاب موظفي دعم البحوث 

واستبقائهم، لرفع مستوى القدرات البحثية

جاذبة  ومكافآت  أجور  تقدمي  إلى  قطر  جامعة  ستسعى 
وإضافة  البحوث،  دعم  وموظفي  التدريس  هيئة  ألعضاء 
وظائف دعم  بحث في الكليات، وزيادة فرص التطوير املهني، 

وتقدمي جوائز بحث داخلية. 
والهدف من هذه االستراتيجيات هو زيادة اإلنتاجية ألنشطة 
البحوث، ورفع مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

عن الدعم املقدم لألنشطة البحثية.

مؤشرات األداء األساسية

2.3.1 تتم مراجعة وإنشاء وظائف دعم البحوث على 
مستوى الكليات

2.3.2 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس وموظفي دعم 
البحث عن نشاط دعم البحوث (الوقت املضمون 

للبحث، والتمويل، واملرافق واملوظفني واملعدات، وغيرها)
2.3.3 النسبة املئوية لألساتذة من أعضاء هيئة التدريس، 

الذين يتلقون بعض متويل البحوث من جهات خارجية.
2.3.4 النسبة املئوية لألساتذة من أعضاء هيئة التدريس، 

الذين قدموا  على األقل ـ اقتراح متويلٍ خارجي للبحث 
أثناء السنة

2.3.5 نوعية الدعم والعون املقدمني  ملساعدة أعضاء هيئة 
التدريس في كتابة اقتراحات املنح وإعداد امليزانية
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الهدف 2.4 إنشاء مراكز/وحدات  متيُّز على مستوى 
اجلامعة في مجاالت البحث، التي تدعم أولويات البحوث

يتطلب حتقيق أهداف البحث جلامعة قطر تطلعاً مستقبلياً، 
البحثي  األداء  استدامة  تضمن  قدرات  بناء  وإستراتيجية 
قطر  جلامعة  تتوفر  وعندما  الطويل.  املدى  على  قطر  جلامعة 
مستوى  على  بحثية  ألولويات  لالستجابة  الكافية  املعطيات 
اجلامعة أو املستوى الوطني، ستنشئ اجلامعة في كل أنحائها 
مراكز للتميز البحثي. كما وتتوقع اجلامعة مع مرور الوقت أن 
تتولد من هذه املراكز نتائج بحث معترف بها دولياً وأن جتتذب 

متويالً خارجياً لكال من األنشطة البحثية وغير البحثية.

مؤشرات األداء األساسية

2.4.1 عدد مراكز األبحاث/الوحدات اجلديدة التي يتم 
إنشاؤها سنوياً

2.4.2 عدد املنشورات في دوريات مفهرسة تعترف بدعم 
مراكز البحوث

2.4.3 النسبة املئوية لتكاليف املراكز التي تغطيها 
مصادر خارجية:

األنشطة البحثية أ. 
األنشطة غير البحثية ب. 

2.4.4 مستوى رضا األطراف املعنية الرئيسية في الدولة عن 
املراكز التي مت إنشاؤها

الهدف 2.5 تقدمي برامج دراسات بحثية عليا في 
اجملاالت ذات األولويات الوطنية (تتطلب على األقل 6 

ساعات مكتسبة للبحث)

تلتزم جامعة قطر بتطوير القدرات البحثية املستقبلية في 
تقدمي  إلى  اجلامعة  تسعى  الغاية  لهذه  وحتقيقاً  قطر.  دولة 
أولوية وطنية، كما  ذات  العليا في مجاالت  الدراسات  برامج 
املقدمة  العليا  الدراسات  برامج  عدد  زيادة  إلى  ستسعى 
اجلامعة  أقسام  واسعاً من  أن قطاعاً  والتأكد من  ونوعيتها، 
ستشجع  كما  وتدريسها.  البرامج  هذه  طرح  في  يسهم 
اجلامعة طالب الدراسات العليا على املشاركة في األنشطة 
البحثية، وتدعم جهودهم من أجل نشر نتائج البحوث، سواء 
في  عرضها  أو  امللصقات،  أو  األكادميي،  النشر  خالل  من 
في  املساعدة  أجل  ومن  الفعاليات.  من  وغيرها  املؤمترات، 
رقابة،  عملية  قطر  جامعة  ستنفذ  التغييرات  هذه  تنظيم 
املعايير  من  األدنى  للحدِّ  اجلديدة  البرامج  تلبية  لضمان 

املطلوبة، واحملافظة على هذه املعايير. 
خريجني  إلى  املبادرات  هذه  تُترجم  أن  اجلامعة  تتوقع   ً أخيرا
ناجحني يعبرون عن  رضاهم الكبير عن برامج جامعة قطر 

للدراسات العليا وعن الدعم املقدم للطالب.

مؤشرات األداء األساسية

2.5.1 عدد برامج الدراسات العليا البحثية (مع عد 
املستويات بشكل منفصل) في إطار مخطط منظم 

ً من برامج الدراسات العليا جيدا
2.5.2 عدد اإلدارات التي تسهم في برامج بحوث الدراسات العليا

2.5.3 نسبة طلبة بحوث الدراسات العليا الذين أكملوا 
متطلبات التخرج بنجاح، ضمن نطاق الوقت احملدد رسمياً

2.5.4 مستوى رضا طالب الدراسات العليا عن:
جتربتهم التعليمية البحثية  أ. 

اخلدمات والتسهيالت املقدمة لهم خالل  ب. 
مسيرتهم الدراسية

2.5.5 مستويات رضا أرباب العمل عن نوعية طالب 
الدراسات العليا

2.5.6 أداء طالب بحوث الدراسات العليا أثناء التحاقهم 
بجامعة قطر:
املنشورات  أ. 

العروض التقدميية  ب. 
امللصقات ت. 

2.5.7 وجود آلية عملية للموافقة على إنشاء برامج 
دراسية جديدة

2.5.8 اعتماد نظام سياسات تنسق وتشرف على وضع 
برامج الدراسات العليا
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الهدف 2.6 حتديد وتطوير شراكات البحوث 
اإلستراتيجية داخل قطر وخارجها

هاماً  أساساً  القوية  والدولية  الوطنية  الشراكات  ستشكل 
قطر  جامعة  حتدد  وسوف  أعاله.  املذكورة  املبادرات  جلميع 
الشراكات والتعاونيات البحثية اإلستراتيجية وتُطوّرها داخل 
هذه  تعزيز  إلى  اجلامعة  ستسعى  كما  وخارجها.  قطر 
كراسي  وتأسيس  التفاهم،  مذكرات  خالل  من  العالقات 
الصناعي. كما ستؤسس مكتب  القطاع  أستاذية ممولة من 
الشركاء  مع  العالقات  إدارة  في  للمساعدة  الفكرية  امللكية 
من  املبادرات  هذه  تزيد  أن  قطر  جامعة  وتتوقع  الصناعيني. 
مخرجات البحوث التعاونية ألعضاء هيئة التدريس، ومن زيادة 

رضا أصحاب املصلحة األساسيني ألهمية نتائج البحوث.

مؤشرات األداء األساسية

2.6.1 عدد املشاركات البحثية املؤسسية التعاونية 
(مؤسسة ملؤسسة):

أ. داخل قطر 
ب. خارج قطر

2.6.2 عدد املشاركات البحثية  (املنح الفردية)
داخل قطر ، مجموع أ. 

مع مراكز البحوث الوطنية القطرية ب. 
خارج قطر ت. 

2.6.3 عدد مذكرات التفاهم املوقعة والسارية
2.6.4 تأسيس مكتب للملكية الفكرية

2.6.5 عدد كراسي األستاذية املنشأة بدعم من قطاع الصناعة 
2.6.6 درجة رضا أصحاب املصلحة األساسيني عن نتائج البحوث

2.6.7 نظرة الشركاء احملتملني إلى قدرات البحث في 
جامعة قطر

الهدف 2.7 حتقيق نتائج أداء بحثية معترف بها

تهدف جميع االستراتيجيات املذكورة أعاله إلى تعزيز نتائج 
بحوث جامعة قطر، وتشمل هذه اخملرجات املنشور من أبحاث 
أعضاء هيئة التدريس في الدوريات املفهرسة وغير املفهرسة 
واخملرجات العلمية األخرى (مبا فيها الكتب وفصول في كتب 

وأعمال مرجعية  وبراءات االختراع)

مؤشرات األداء األساسية

ً 2.7.1 عدد ما ينشر سنويا
2.7.2 النسبة املئوية ملا ينشر في الدوريات املفهرسة 

2.7.3 عدد اخملرجات العلمية خالف ما ينشر في الدوريات 
املفهرسة  
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مجال األداء الثالث: حتديد احتياجات اجملتمع و مواكبة تطلعاته 

اختارت جامعة قطر إستراتيجية تنطوي على استمرار إعادة تقييم احتياجات اجملتمع القطري وتطلعاته، وتعزيز بيئة تشجع على 
مشاركة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني في األنشطة اجملتمعية.  و من خالل التحديد الفعال الحتياجات اجملتمع وتطلعاته ،ستتمكن  
جامعة قطر من حتديد اجملاالت احملتملة للتعاون بني اجلامعة واجملتمع املدني أو املنظمات احلكومية، ومن وضع  البرامج التوعوية وغير  
التعليمية املناسبة التي تساعد على إثراء صورة اجلامعة لدى أصحاب املصلحة اخلارجيني. كما ستقوم  جامعة قطر بدعم أوسع 
الروابط مع اجملتمع من خالل تشجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني للمشاركة في األنشطة اجملتمعية، بطريقة تساعد على تعزيز 

التراث القطري واحلفاظ عليه وعلى والقيم الثقافية.

مجال األداء الثالث
حتديد احتياجات اجملتمع ومواكبة تطلعاته

املناهج الدراسية والبحوث

تقدمي برامج تدريبية بال درجة علمية 
تلبي احتياجات اجملتمع وتطلعاته

إثراء صورة اجلامعة 
وتقدمي خدمات للمجتمع

تلبية احتياجات اجملتمع من خالل 
التعاون الفعال مع اجملتمع املدني 

واملنظمات احلكومية 

حتديد احتياجات
 وتطلعات اجملتمع

تهيئة املناخ 
العام الذي 

يشجع أعضاء 
هيئة التدريس 
واملوظفني على 
املشاركة في 

أنشطة اجملتمع مبا 
يحتفظ وينمي 

تراث قطر وقيمها 
الثقافية

البنية التحتية والتمويل والبيئة اجلامعيةالعالقات والتواصل مع ذوي العالقة
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الهدف 3.1 حتديد احتياجات وتطلعات اجملتمع

للعمل علي حتقيق هذا الهدف االستراتيجي الرئيسي ، سوف 
جلمع  والفعاليات  املبادرات  وتستضيف  قطر  جامعة  تنظم 
ستقوم  كما  وتطلعاته.  اجملتمع  احتياجات  عن  املعلومات 
اجلامعة بتكوين وتنفيذ مجموعات استقصاء وتركيز لفهم 
أن  ميكن  التي  والتطلعات  العمل  سوق  واحتياجات  اجملتمع 
املنح  قطر  جامعة  ستتبع  كما  قطر.  جامعة  فيها  تسهم 
تُخصص  التي  املصلحة  أصحاب  من  اخلارجية  الدراسية 
لطالب اجلامعة. كما سيتم حتليل هذه املصادر من املعلومات 
مفيد  بشكل  املعلومات  هذه  يوثق  تقرير  في  للمساهمة 

للجامعة، والكلية، وتخطيط األقسام.

مؤشرات األداء األساسية

3.1.1 عدد الكفاالت واملنح الدراسية املمنوحة لطالب 
جامعة قطر

3.1.2 املنح البحثية لباحثي وبرامج جامعة قطر النابعة من 
مجموعات أصحاب املصلحة األساسيني:

عددها ، بحسب اجملال أ. 
قيمتها ، بحسب اجملال ب. 

3.1.3  عدد االجتماعات مع الهيئات اخلارجية جلمع معلومات 
عن احتياجات اجملتمع وتطلعاته 

3.1.4 مسح استقصائي جلمع وجهات نظر أصحاب 
املصلحة الرئيسيني بشأن احتياجات اجملتمع وسوق 

العمل وتطلعات اجملتمع التي ميكن تطوير إسهام 
جامعة قطر فيها وتنفيذها وحتليل نتائجها

3.1.5 تصميم سلسلة من جلسات مجموعات التركيز مع 
أصحاب املصلحة الرئيسيني وتنفيذها، من أجل فهمٍ 

أفضل ملا ميكن أن تسهم به جامعة قطر لتلبية 
احتياجات وتطلعات اجملتمع وسوق العمل : 

مع كبار أرباب العمل (في القطاعني العام و اخلاص) أ. 
مع اآلباء ب. 

مع غيرهم من أصحاب املصلحة (الطالب،  ت. 
املوظفون، أعضاء هيئة التدريس، اخلريجون) 

3.1.6 تقرير يوثق احتياجات اجملتمع وتطلعاته، ويوزّع على 
اجملتمع اجلامعي

الهدف 3.2 تلبية احتياجات اجملتمع من خالل التعاون 
الفعال مع اجملتمع املدني واملنظمات احلكومية 

مع  الوثيقة  مشاركتها  تعزيز  إلى  قطر  جامعة  ستسعى 
اجملتمع املدني طوال هذه العملية، وتعمل من خالل ذلك  على 
مع  االستشاري  العمل  في  وتنخرط  تفاهم،  توقيع مذكرات 
املنظمات احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدني املعروفة بأنها 
مجاالت  في  تعمل  ربحية،  وغير  حكومية  غير  منظمات 
مجاالت  من  وغيرها  والصحة،  والتعليم،  اجملتمع،  تنمية 
التدريس  هيئة  أعضاء  قطر  جامعة  ستشجع  كما  اجملتمع. 
واملوظفني والطالب على املشاركة في أنشطة اجملتمع،  سواء 
إدارات  مجالس  في  التمثيل  أو  اليومي،  العمل  خالل  من 
الهدف  إن  اللجان.  أو  العمل  أو فرق  املدني،  منظمات اجملتمع 
من هذه األعمال هو احلفاظ على عدد مناسب من املشاريع 
احتياجات  تخدم  التي  البحثية  غير  واالتفاقات  البحثية 
التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  وتعزيز  املدني،  اجملتمع 
عدد  وفي  املدني،  اجملتمع  نشاطات  في  والطالب  واملوظفني 

فعاليات اجملتمع املدني التي تشارك جامعة قطر فيها.

مؤشرات األداء األساسية 

3.2.1 عدد االتفاقيات البحثية (مثل: مذكرات التفاهم ،املنح، 
العقود وغيرها) بني جامعة قطر ومنظمات اجملتمع 
املدني أو احلكومي خلدمة احتياجات هذه املنظمات 

3.2.2 عدد االتفاقيات غير البحثية (مثل: مذكرات التفاهم 
،املشاريع االستشارية وغيرها) بني جامعة قطر 

ومنظمات اجملتمع املدني أو احلكومي  خلدمة احتياجات 
هذه املنظمات
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3.2.3 مدى مشاركة جامعة قطر في األنشطة املدنية:
النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني  أ. 

في األنشطة املدنية
النسبة املئوية للموظفني غير األكادمييني  ب. 

املشاركني في األنشطة املدنية
النسبة املئوية للطالب املشاركني في  ت. 

األنشطة املدنية
3.2.4 عدد فعاليات اجملتمع املدني أو احلكومي التي تبرز 

مختلف أشكال مشاركة جامعة قطر:
عدد الفعاليات التي شاركت اجلامعة في تنظيمها  أ. 

مع منظمة أو أكثر من منظمات اجملتمع املدني
عدد الفعاليات أو املناسبات التي نظمتها منظمة  ب. 

أو أكثر من منظمات اجملتمع املدني أو احلكومي 
وشاركت فيها جامعة قطر  

3.2.5 كم الكفالة اخلارجية باستثناء البحوث ومنح 
الطالب الدراسية

 
الهدف 3.3 تقدمي مقررات وبرامج تدريبية بال درجة 

علمية تلبي احتياجات اجملتمع وتطلعاته 

ستعزز جامعة قطر من توفيرها للتعليم املستمر في احلرم 
تبدأ  وسوف  بعد.  عن  التعلّم  طريق  وعن  وخارجه،  اجلامعي 
ما  تقييم  خالل  من  الهدف  هذا  بلوغ  إلى  بالسعي  اجلامعة 
تقدمه حالياً من خدمات التعلم املستمر، وإشراك مجموعات  
املستفيدين الرئيسيني للمساعدة في حتديد كيفية تطوير ما 
تطوير  إلى  اجلامعة  ستسعى  كما  حالياً.  اجلامعة  تقدمه 
التعليم  وحتسني استراتيجية التسويق لتعزيز الوعي بفرص 
التعليم  برامج  عدد  زيادة  هو  ذلك  من  والهدف  املستمر، 

املستمر املطروحة  ورفع مستوى الرضا عنها.

مؤشرات األداء األساسية 

3.3.1 مراجعة املطروح  احلالي من برامج التعليم املستمر 
لتحديد إمكانية التوسع فيها  

3.3.2 تسعى جامعة قطر للتفاعل مع عمالئها لتحديد 
االحتياجات من املقررات والبرامج التي ال متنح درجة جامعية

3.3.3 وضع خطة تسويقية لدورات التعليم املستمر 
3.3.4 برامج التعليم املستمر املطروحة في جامعة قطر: 

عدد البرامج  املطروحة داخل احلرم اجلامعي أ. 
عدد البرامج  املطروحة خارج احلرم اجلامعي ب. 

عدد البرامج  املطروحة عن طريق التعليم عن بعد ت. 
3.3.5 مستوى الرضا العام عن برامج جامعة قطر اخلاصة 

بالتعليم املستمر
 أ.    النسبة املئوية للطالب ”الراضون“ أو ”راضون جدا“ 

عن برامج التعليم املستمر في جامعة قطر
ب.  النسبة املئوية ألرباب العمل ”الراضون“ أو ”راضون 

جدا“ عن الباقة الكلية املطروحة للتعليم املستمر 
في جامعة قطر

الهدف 3.4 إثراء صورة اجلامعة وتقدمي خدمات للمجتمع

ستعمل جامعة قطر على تطوير وتنفيذ برامج التواصل من 
أجل حتسني صورة اجلامعة وتقدمي خدمات للمجتمع. وتشمل 
املدارس  إلى  وزيارات  للجمهور،  املكتبة  البرامج خدمات  هذه 
العامة  والندوات  اخمليّمات،  وتنظيم  والثانوية،  االبتدائية 
خالل  من  أو  اجلامعي  احلرم  داخل  سواء  للجمهور  املوجهة 
اإلنترنت. كما ستعد جامعة قطر برامجها اخلاصة بجمعية 
اخلريجني الهادفة إلى زيادة ارتباط اخلريجني باجلامعة.  وستتّبع 
أو سلباً في اإلعالم لفهم  يُذكر إيجاباً  جامعة قطر  كل ما 

الرؤى اخلارجية عن اجلامعة والتعامل معها.

مؤشرات األداء األساسية

3.4.1 تطوير برامج التواصل:
إتاحة خدمات املكتبة للجمهور أ. 

اخمليّمات واليوم املفتوح  ب. 
3.4.2 تنفيذ برامج التوعية املوجهة:

خدمة املكتبات  املتاحة للجمهور أ. 
اخمليمات و اليوم املفتوح ب. 

مها جامعة قطر  للجمهور 3.4.3 عدد الندوات التي تنظّ
الندوات األكادميية (املتاحة للجمهور) أ. 
الندوات املوجهة خصيصا للجمهور  ب. 

عدد الندوات املعروضة واملتاحة على مواقع  ت. 
اإلنترنت الشائعة مثل ”موقع يو توب“
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3.4.4 عدد املرات التي ورد فيها ذكر جامعة  قطر ايجابيا في 
وسائل اإلعالم (تغطية مميزة أو خاصة) في قطر 

في الشرق األوسط أ. 
خارج الشرق األوسط  ب. 

3.4.5 نسبة عدد املرات التي ورد فيها ذكر جامعة قطر 
ايجابيا إلى نسبتها سلبيا في قطر 

3.4.6 دراسات تقييم صورة جامعة قطر لدى األطراف 
املعنية الداخلية واخلارجية

3.4.7 برامج اخلريجني التوعوية :
عدد األنشطة  أ. 

عدد أعضاء نادي اخلريجني ب. 
 

الهدف 3.5 تعزيز  املناخ العام الذي يشجع أعضاء 
هيئة التدريس واملوظفني على املشاركة في أنشطة 
ي تراث قطر وقيمها الثقافية اجملتمع مبا يحفظ وينمّ

سوف تستعرض جامعة قطر وحتدث إجراءات اإلجازة ألعضاء 
اجملتمع.كما  خدمة  ألغراض  واملوظفني  التدريس  هيئة 
في  واملوظفني  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  ستشجع 
القطري  اجملتمع  نواحي  من  العديد  تخدم  التي  األنشطة 

إضافة إلى مجتمعاتهم املهنية العاملية.

مؤشرات األداء األساسية 

3.5.1 مراجعة السياسات واإلجراءات التي تسمح ألعضاء 
هيئة التدريس واملوظفني باحلصول على إجازة للتفرغ 

خلدمة اجملتمع احمللّي وحتديثها واعتمادها.
مراجعة السياسات واإلجراءات لتقييم ما إذا  أ. 

كانت تشتمل على إجازات خلدمة اجملتمع 
ّت مراجعتها املوافقة على السياسات واإلجراءات التي مت ب. 

3.5.2 عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركني في أنشطة 
/فعاليات محددة خلدمة اجملتمع 

نسبة  أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين  أ. 
ينتسبون إلى جمعيات أو احتادات مهنية

نسبة  أعضاء هيئة التدريس املشاركني في  ب. 
أعمال تطوعية

نسبة أعضاء هيئة التدريس الشاغلني ملناصب  ت. 
في مجالس إدارات مؤسسات خارجية

نسبة  أعضاء هيئة التدريس واملوظفني العاملني  ث. 
في مجال تقدمي اخلدمات االستشارية لعمالء من 

مؤسسات صناعية / خارجية
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في  ج. 

أنشطة إعالمية (تشمل مقاالت الرأي، واملقابالت 
التلفزيونية، والصحف، واخلطب العامة ، الخ)

عدد أعضاء هيئة التدريس ممن يدرسون في  ح. 
التعليم املستمر والتدريب اخلاص

عدد أعضاء هيئة التدريس الناشطني في جلان  خ. 
تتعلق بخدمة اجملتمع 

3.5.3 عدد أعضاء هيئة التدريس املمثلني جلامعة قطر في 
واحدة أو أكثر من فرق اجملتمع املدني أو املنظمات 

احلكومية،  في فرق العمل أو اللجان بصفة سنوية
عدد املوظفني املشاركني في أنشطة/ الفعاليات  أ. 

محددة خلدمة اجملتمع
عدد املوظفني املشاركني في أنشطة تطوعية  ب. 

عدد املوظفني املشاركني في مجال اخلدمات  ت. 
االستشارية لعمالء الصناعية و املؤسسات اخلارجية
عدد املوظفني العاملني في جلان تتعلق بخدمة اجملتمع ث. 

عدد املوظفني املمثلني سنوياً  جلامعة قطر في  ج. 
واحدة أو أكثر من فرق اجملتمع املدني أو املنظمات 

احلكومية –فرق عمل أو جلان 
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مجال األداء الرابع: تقدمي أنشطة الدعم والتسهيالت الفعالة والكافية ملهام التعليم األكادميي واحلفاظ على مناخ 
عمل مشجع داخل مجتمع اجلامعة

البشرية  املوارد  واستقطاب  ثقافة خدمية،  وإرساء  الداخلي،  واالتصال  اإلجراءات،  توثيق  تؤكد  اختارت جامعة قطرإستراتيجية  لقد 
ً لوجود بيئة مساندة. وسيتم التركيز على تطوير جامعة قطر للخدمة املتركزة على حتسني  واحلفاظ عليهم، مبا يوفر دعماً فعاالً وكفؤا
العمليات الداخلية التي يتم وضعها وتنفيذها، واالتصاالت الداخلية واخلارجية وتعزيزها، وتكثيف التركيز الذي ينصب على تنفيذ 
استراتيجيات املوارد البشرية، الجتذاب ذوي الكفاءات العالية من املوظفني وأعضاء هيئة التدريس واحلفاظ عليهم. بشكل عام، سوف 
تساعد هذه التطورات جامعة قطر على ضمان الفعالية املؤسسية وحتسينها باستمرار، وسوف ترتكز على اجلهود املبذولة لوضع 
خطة تطوير مرافق اجلامعة للتأكد من أنها تتوافق مع احتياجات احلرم اجلامعي. كما ستعد اجلامعة خطتها اإلستراتيجية بشكل 

تشاركي، و ستعمل من أجل  احلصول على االعتماد املؤسسي من مؤسسة ”ساكس“.

مجال األداء الرابع
تقدمي أنشطة الدعم والتسهيالت الفعالة والكافية ملهام 
التعليم األكادميي واحلفاظ على مناخ عمل مشجع داخل 

مجتمع اجلامعة

دعم مبادرة جامعة قطر لتحقيق
 االعتماد املؤسسي

تطوير استراتيجيات جذب املوارد 
البشرية واستبقائهم، وتنفيذها 

وحتسينها
دعم جامعة قطر في 

التخطيط االستراتيجي 
املؤسسي

تشجيع ثقافة عمل 
تركز على تقدمي 

اخلدمة والعمل على 
نشرها

تصميم العمليات 
التشغيلية وحتسينها 

وتوثيقها
 تطوير االتصاالت الداخلية 
واخلارجية وحتسينها فيما 

يتعلق باخلدمات التي 
تقدمها الوحدات اإلدارية

تخطيط وتطوير 
مرافق احلرم اجلامعي

املوارد البشرية البنية التحتية والتمويل والبيئة اجلامعية العالقات والتواصل مع ذوي العالقة

االستمرار في حتسني 
الفعالية اإلدارية 

للمؤسسة
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الهدف 4.1 تصميم العمليات التشغيلية 
وحتسينها وتوثيقها

املعلومات،  املالية، ونظم  إجراءات  تراجع جامعة قطر  سوف 
واإلسكان،  العمليات،  وإدارة  واملشتريات،  البشرية،  واملوارد 
وسوف  وتوثّقها.  وستحدّثها  واملكتبة،  الطالبية،  واخلدمات 
دورة  واملوظفني  التدريس  هيئة  ألعضاء  قطر  جامعة  تقدم 
اخلدمات  عدد  زيادة  إلى  وتسعى  اإلجراءات،  بشأن  توجيهية 
املتاحة على شبكة اإلنترنت. والهدف من هذه األنشطة هو 
جعل السياسات واإلجراءات سهلة الوصول، وحتقيق مستوى 

عال من ذوي العالقة عن اخلدمات املساندة.

مؤشرات األداء األساسية

4.1.1 متت مراجعة إجراءات اجملاالت الوظيفية التالية 
وحتديثها وتوثيقها ونشرها على شبكة املعلومات 

اإللكترونية الداخلية
الشؤون املالية أ. 

تكنولوجيا املعلومات ب. 
املوارد البشرية ت. 

املشتريات ث. 
العمليات ج. 
اإلسكان ح. 

اخلدمات الطالبية خ. 
املكتبة د. 

العالقات اخلارجية  ذ. 
4.1.2 النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

الذين حضروا الدورة التعريفية اخلاصة باإلجراءات، من: 
أعضاء هيئة التدريس اجلدد  أ. 

املوظفني اجلدد ب. 
4.1.3 عدد العمليات املطلوبة واملطبقة على االنترنت 

4.1.4 نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين يفيدون 
بسهولة الوصول إلى الئحة السياسات واإلجراءات

الهدف 4.2 تطوير االتصاالت الداخلية واخلارجية 
وحتسينها فيما يتعلق باخلدمات التي تقدمها 

الوحدات اإلدارية

العناصر  من  واخلارجية  الداخلية  االتصاالت  في  التحسن 
التجارية.  لتحسني عملياتها  اجلامعة  الهامة الستراتيجية 
أن تعقد اجتماعات داخلية  اإلدارية  الوحدات  املتوقع من  من 
القطاع  في  أخرى  وحدات  مع  واالجتماع  شهرياً،  األقل  على 
مبحاولة  اإلدارية  الوحدات  ستقوم  كما  عام.  كل  مرات  عدة 
نشر املعلومات عن خدماتهم من خالل املنشورات اجلامعية 
الداخلية، مثل النشرة اإلخبارية. الهدف من هذه اجلهود هو 
زيادة مستوى رضا أصحاب املصلحة عن االتصاالت واخلدمات 
أصحاب  رضا  تعزيز  املطاف  نهاية  في  وكذلك  اإلدارية، 

 . املصلحة بشكل أعمّ

مؤشرات األداء األساسية

4.2.1 نسبة الوحدات اإلدارية التي تعقد اجتماعات داخلية 
على األقل مرة واحدة في الشهر 

4.2.2 عدد االجتماعات في السنة على مستوى القطاع
4.2.3 عدد مرات ذكر خدمات اإلدارات في  صحيفة اجلامعة 

4.2.4 مستوى رضا  أصحاب املصالح عن االتصاالت في 
اخلدمات ذات الصلة:

أصحاب املصالح الداخليني  أ. 
أصحاب املصالح اخلارجيني ) مثال:الوالدان،  ب. 

والباعة، واملقاولون، واجلهات الراعية، الخ.)
4.2.5 النسبة املئوية ألصحاب املصالح الذين  يفيدون بأنهم 

على علم باألخبار اجلديدة والتغييرات داخل اجلامعة
4.2.6 يتم إرسال نشرة إخبارية داخلية إلى القطاعات  مرة 

واحدة كل فصل دراسي
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الهدف 4.3 تطوير استراتيجيات جذب املوارد البشرية 
واستبقائهم، وتنفيذها وحتسينها

املوارد  جذب  استراتيجيات  لتطوير  الفعالة  القياسات  إن 
االستراتيجيات وحتسينها،  وتنفيذ  بهم،  واالحتفاظ  البشرية 
وهي تعدّ مصدر اهتمام رئيس جامعة قطر. وللمساعدة على 
النظام  في  النظر  قطر  جامعة  ستعيد  الهدف  هذا  حتقيق 
مستمرة  حتسني  عملية  ووضع  املوظفني،  لتقييم  احلالي 
أيضاً  وسيتم  وتنفيذها.  دولية  معايير  على  تعتمد  للتقييم 
وتنفيذها  التدريب  الحتياجات  شاملة  تقييم  برامج  تطوير 
والعمل  املوظفني  تقييم  حدّدها  التي  اجلوانب  تنمية  لضمان 
التقييم  يشكل  أن  ينبغي  أنه  اجلامعة  ترى  كما  في ضوئها. 
محركاً أساساً لثقافة التدريب املستمر، الذي يزيد من فرص 
ارتقاء املوظفني وأعضاء هيئة التدريس في املناصب القيادية 
تكون  أن  اجلامعة على ضمان  داخل جامعة قطر. وستحرص 
دليالً  يعد  أن  مثل  ومطوّرة،  طة  مبسّ التوظيف  إجراءات 
حد  على  واملوظفني  التدريس  هيئة  أعضاء  توظيف  إلجراءات 
فرص  تعزيز  على  تساعد  أن  اخلطوات  هذه  شأن  ومن  سواء. 
باحثني،  من  املؤهلني  القطريني  على  التعرّف  في  اجلامعة 
تعزيز  إن  اجلامعة.  في  عليا  مناصب  لشغل  وقادة  وموظفني، 
رضا املوظفني وأعضاء هيئة التدريس عن املنافع التي يحصلون 
عليها من اجلامعة، هو هدف من جملة أهداف هذه األنشطة، 
إلى جانب أهمية احلفاظ على إضفاء درجة أكبر من االستقرار 

على مدد خدمات املوظفني وأعضاء هيئة التدريس.

مؤشرات األداء األساسية

4.3.1 النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين 
يفيدون بأنهم إما "راضون"  أو "راضون جدا" عن 

وظائفهم
النسبة املئوية لرضا أعضاء هيئة التدريس عن رواتبهم أ. 

النسبة املئوية لرضا املوظفني عن رواتبهم ب. 
النسبة املئوية لرضا أعضاء هيئة التدريس عن  ت. 

املزايا غير النقدية
النسبة املئوية لرضا املوظفني عن املزايا غير النقدية ث. 

النسبة املئوية لرضا أعضاء هيئة التدريس عن  ج. 
فرص التدريب

النسبة املئوية لرضا املوظفني عن فرص التدريب ح. 
النسبة املئوية لرضا أعضاء هيئة التدريس عن  خ. 

عملية تقييم األداء
النسبة املئوية لرضا املوظفني عن عملية تقييم األداء د. 

النسبة املئوية لرضا أعضاء هيئة التدريس عن  ذ. 
عملية التعريف مبحيط العمل

النسبة املئوية لرضا املوظفني عن عملية التعريف  ر. 
مبحيط العمل

4.3.2 معدالت دوران العمالة السنوية مقسمة بحسب 
اإلدارات وبحسب أسباب ترك العمل(عدد املوظفني 
الذين تركوا العمل بجامعة قطر في سنة معينة، 

مقسوما على إجمالي عدد املوظفني في نفس السنة)
معدل دوران العمالة الكلي أ. 

معدل دوران أعضاء هيئة التدريس الكلي ب. 
معدل دوران املوظفني الكلي ت. 

معدل دوران أعضاء هيئة التدريس نتيجة إنهاء  ث. 
التعاقد من جانب جامعة قطر

معدل دوران أعضاء هيئة التدريس نتيجة انتهاء  ج. 
مدة التعاقد

معدل دوران املوظفني نتيجة إنهاء التعاقد من  ح. 
جانب جامعة قطر

خ.  معدل دوران املوظفني نتيجة أسباب أخرى 
4.3.3 النسبة املئوية للمرشحني لوظائف الذين عرضت 

عليهم عقود العمل وقبلوها
4.3.4 النسبة املئوية من املعينني اجلدد التي تشير إلى أنهم 

إما "راضون" أو "راضون جدا" عن عملية التوظيف
4.3.5 النسبة املئوية للموظفني الذين يقيمون الدورات التدريبية 

املتعلقة  مبهام الوظيفة إما ”جيد“  أو ”ممتاز“
4.3.6 النسبة املئوية للمواطنني القطريني

في املناصب اإلدارية غير األكادميية  أ. 
في املناصب اإلدارية األكادميية ب. 

في املناصب األكادميية ج. 
4.3.7 إعداد مراجعة سنوية لدليل يُعنى بعملية التوظيف، 

خاص بأعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
وضع املهارات الوظيفية وحتديدها ومراجعتها سنوياً أ. 
وضع معايير التقييم وحتديدها ومراجعتها سنوياً ب. 
وضع إستراتيجية اإلعالن عن الوظائف وحتديدها  ت. 

ومراجعتها سنوياً
وضع برنامج التعريف مبحيط العمل  وحتديده  ث. 

ومراجعته سنوياً
تصميم املسح االستقصائي للموظفني اجلدد  ج. 

(ويشمل الداللة على الوظائف الشاغرة) 
ومراجعته سنوياً
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4.3.8 تصميم نظام لتقييم االحتياجات التدريبية متسق مع 
البرامج التدريبية املعروضة تنفيذه

4.3.9 النسبة املئوية للموظفني الذين شاركوا في أنشطة 
تطوير مهني ذات صلة مبجال عملهم

4.3.10  تفعيل برنامج لتخطيط التعاقب الوظيفي 
للمناصب القيادية

4.3.11 النسبة املئوية للمناصب اإلدارية الشاغرة التي مت 
شغلها بتعيينات من الداخل

4.3.12 عدد املوظفني الذين ينتمون إلى جمعيات مهنية 

الهدف 4.4 االستمرار في حتسني الفعالية اإلدارية 
للمؤسسة

مؤشرات األداء األساسية

4.4.1 النسبة املئوية للوحدات اإلدارية التي حققت أهدافها 
اخملطط لها

4.4.2 يتم مراجعة اتساق هيكل الوحدة اإلدارية والتأكد منه 
كل 3 سنوات، من أجل تقدمي اخلدمات بكفاءة وفعالية

الهدف 4.5 تشجيع ثقافة عمل تركز على تقدمي 
اخلدمة والعمل على نشرها

وستطور  وحدة،  لكل  خدمياً   مركزاً  قطر  جامعة  ستنشئ 
الوحدات  من  واملتوقع  العمالء.  خدمة  على  تدريب  برامج 
اإلدارية تقدمي خدمات وفق دليل اإلجراءات مبا يرقى مبستوى رضا 
العمالء عن مستوى اخلدمات املقدّمة، وتقليل عدد الشكاوى 
األخرى  واجلوانب  الوصول   وسهولة  واجلودة  بالوقت  املتعلقة 

املتعلقة باخلدمات.

مؤشرات األداء األساسية

4.5.1 النسبة املئوية لرضا العمالء الداخليني عن اخلدمات 
التي تقدمها إدارة:
الشؤون املالية أ. 

تكنولوجيا املعلومات ب. 
املوارد البشرية ت. 

املشتريات ث. 
العمليات ج. 
اإلسكان ح. 

اخلدمات الطالبية خ. 
املكتبة د. 

العالقات اخلارجية  ذ. 
البحث املؤسسي ر. 

4.5.2 النسبة املئوية لرضا العمالء اخلارجيني عن  اخلدمات 
التي تقدمها إدارة:
الشؤون املالية أ. 

تكنولوجيا املعلومات  ب. 
املوارد البشرية ت. 

املشتريات ث. 
العمليات ج. 
اإلسكان ح. 

اخلدمات الطالبية خ. 
املكتبة د. 

العالقات اخلارجية ذ. 
البحث املؤسسي  ر. 

4.5.3 عدد املوظفني الذين حضروا برامج التدريب على خدمة 
العمالء سنويا

4.5.4 النسبة املئوية من الوحدات اإلدارية التي أنشأت 
مكاتب املساعدة

4.5.5 عدد الشكاوى السنوي اخلاصة بتوفير اخلدمات، 
وذلك بخصوص:

الوقت أ. 
جلودة  ب. 

سهولة الوصول ت. 
شكاوي أخرى ث. 

4.5.6 عدد الشكاوى املقدمة سنوياً، حسب اإلدارة:
الشؤون املالية أ. 

تكنولوجيا املعلومات ب. 
املوارد البشرية ت. 

املشتريات ث. 
العمليات ج. 
اإلسكان ح. 

اخلدمات الطالبية خ. 
املكتبة د. 

العالقات اخلارجية  ذ. 
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4.5.7 النسبة املئوية لطلبات اخلدمة املنفذة وفقاً لدليل 
اإلجراءات ، حسب اإلدارة:

الشؤون املالية  أ. 
تكنولوجيا املعلومات ب. 

املوارد البشرية ت. 
املشتريات ث. 
العمليات ج. 
اإلسكان ح. 

اخلدمات الطالبية خ. 
املكتبة د. 

العالقات اخلارجية  ذ. 

لهدف 4.6 تخطيط وتطوير مرافق احلرم اجلامعي

وتنفيذها،  صيانة   عمليات  تخطيط  على  اجلامعة  ستعمل 
الرؤى  دعم  في  للمساعدة  اجلامعي،  احلرم  مرافق  وتطوير 
اإلستراتيجية املبينة في هذه اخلطة. كما ستضمن اجلامعة 
أن مرافقها تلبي معايير االعتماد الوطنية والدولية املطلوبة، 
واستمرار مشاريع البناء اجلارية: مجمع األبحاث اجلديد، كلية 
اإلدارة واالقتصاد، مبنى املكتبة، وحدة اخلدمات املركزية (مثل 
مبنى املطاعم، مركز ترفيهي، وسكن جديد). وستحرز اجلامعة 
الطرق.  وشبكة  لإلسكان  جديدة  مشاريع  في  تقدما 
وللمساعدة على ضمان االستدامة على املدى الطويل ملوقع 
احلرم  من  أجزاء  لتطوير  خطة  اجلامعة  وستتبنى  اجلامعة، 

اجلامعي مبا يحقق عوائد مالية خارجية.

مؤشرات األداء األساسية

4.6.1 التزام خطط املباني مبعايير االعتماد املقررة للغرف 
الدراسية واخملتبرات

4.6.2 مشاريع املباني التي مت استكمالها:
مجمع األبحاث اجلديد
كلية اإلدارة واالقتصاد

مبنى املكتبة
وحدة اخلدمات املركزية

وحدة اإلسكان
شبكة الطرق

4.6.3 مجلس األمناء يوافق على خطة استثمار وتطوير أجزاء 
من احلرم اجلامعي لتوليد الدخل للجامعة

الهدف 4.7 دعم جامعة قطر في التخطيط 
االستراتيجي املؤسسي

 
الشاملة  االستراتيجية  خطتها  وتطبق  قطر  جامعة  تطور 
بأكملها. ستهدف  من خالل عملية واسعة تشمل اجلامعة 
جامعة قطر  إلى إضفاء الطابع املؤسسي لعملية التخطيط 
على  اعتمادا  اجلامعة  أداء  مراقبة  خالل  من  االستراتيجي  
أهداف اخلطة االستراتيجية لتوفر املعلومات لصانعي القرار 
الكليات،  أيضا  اجلامعة  وستدعم  املستويات.  جميع  على 
خططهم  إلعداد  األكادميية  وغير  األكادميية  األقسام 
االستراتيجية وتطويرها لتتوافق مع خطة اجلامعة وإدراجها 

في نظام البيانات على االنترنت. 
 

مؤشرات األداء األساسية

4.7.1 مراقبة وتقييم األداء تبعا لألهداف املتفق عليها في 
اخلطة اإلستراتيجية

4.7.2  نسبة  اخلطط االستراتيجية للكليات واألقسام 
املتوافقة مع خطة اجلامعة اإلستراتيجية وإدراجها في 

برنامج التخطيط االستراتيجي على االنترنت  
4.7.3  نسبة املوظفني وأعضاء هيئة التدريس:

املشاركون في تطوير اخلطة االستراتيجية  أ. 
لكلية أو قسم 

على علم بخطة استراتيجية للكلية أو القسم  ب. 
على علم باخلطة االستراتيجية جلامعة قطر  ت. 

الهدف 4.8 دعم مبادرة جامعة قطر لتحقيق 
االعتماد املؤسسي

اتخذت  اجلامعة،  الواضح في  والتطوير  التخطيط  ً على  بناءا
املؤسسي  االعتماد  قرارا طموحا لتحصل على  جامعة قطر 
من خالل قبول طلبها للترشح لعضوية مؤسسة "ساكس" 
أثناء الفترة الزمنية احملددة ألول خطة استراتيجية للجامعة.    

مؤشرات األداء األساسية

4.8.1 تقدمي طلب الترشح للعضوية في مؤسسة (ساكس) 
4.8.2 قبول طلب الترشح للعضوية 

4.8.3  النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
الذين على دراية باالعتراف (ساكس)   
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تعريفات

1. أكثر من تخصص: يتضمن أكثر من تخصص
مثال: :بحث يتضمن أكثر من تخصص 

2. أنشطة مدنية:
 أنشطة متعلقة بخدمة اجملتمع

3. برنامج التوعية:
 التواصل هو عملية التعامل مع األفراد واملؤسسات اخلارجية 
األطراف  خدمة  وهو  األساسي  للهدف  حتقيقاً  قطر  جلامعة 

ً للخدمات لهذه األطراف. اخلارجية باعتبار اجلامعة مصدرا

4. التعاون البحثي املؤسسي:
 يشمل جميع األنشطة العلمية التي تنفذ في إطار اتفاق أو 
في  هو  حيث  أخرى،  ومؤسسة  اجلامعة  بني  تفاهم  مذكرة 
التي  االتفاقات  من  بدالً  املؤسسات  بني  العالقة  األول  املقام 
متكن أعضاء هيئة التدريس محددين للمشاركة في مشروع 

بحثي مكفول (مثل املنح الفرعية أو العقود الفرعية).

5. التعلم التعاوني:
الذي  اجلماعي  للعمل  تفاعلي  أسلوب  هو  التعاوني  التعلم 
كِّن املتعلمني من دمج مهاراتهم الفردية ومواردهم للوصول  ميُ
(مثل  في مؤسسة  العاملون  بها  يحظى  نقدية  غير  منافع  

السكن،  التأمني الصحي، إلخ)

6. التعلم النشط:
التعلم النشط هو التعلم الذي يحدث من خالل استراتيجيات 
تدريسية تعمل على إشراك الطالب ذهنياً وبدنياً أثناء عملهم 
على تأدية واجباتهم  الصفية. ويعتبر التعلم النشط نقيضاً 
من  واحد  اجتاه  في  بالتواصل  يتسم   الذي  السلبي  للتعلم 
تغييرات  يتضمن  النشط  التعلم  إن   املتعلم.  إلى  املعلم 
املعلمني  مع  الطالب  بها  يعمل  التي  الطريقة  في  أساسية 
وذلك بالتحول من التركيز في الصف من التعليم إلى التعلم، 
إذ يتم في هذه الصفوف إشراك الطالب في أنشطة تعلم مثل 
ووضع  مشكالت،  وحتديد  موضوعات،  وتعريف  بيانات،  جمع 
نتيجة عملهم  وتقدمي  نتائج،  إلى  والتوصل  فرضيات،  واختبار 
إلى  يهدف  النشط  التعلم  أن  بالذكر  اجلدير  عنها.  والدفاع 

إيجاد متعلمني مستقلني.

7. التمويل اخلارجي للبحوث: 
مركز  أو  التدريس  هيئة  لعضو  املمنوح  التمويل  جميع 
األبحاث في اجلامعة من خارج ميزانية اجلامعة لغرض البحث 

وليس ألغراض التعليم والتدريب أو التشاور
 

8. حقوق امللكية الفكرية:
هي حقوق مللكية أشياء غير ملموسة نتجت عن إبداع فكري 

(مثل براءات االختراع، العالمات التجارية، وحقوق الطبع).

9. اجلوائز:
أشخاص  مجموعة  أو  لشخص  منحه  يتم  ما  هي  اجلوائز 
شكل  في  عادة  اجلوائز  تكون  ما.  مجال  في  متيزهم  لتقدير 

ميدالية، أو لقب، أو شهادة، أو تذكار

10. العمل التطوعي (أنشطة خدمة اجملتمع) :
اجملموعات)  ذلك  في  (مبا  األفراد  قبل  من  للخدمات  التطوع 
مجال  في  املثال  سبيل  على  مؤسساته،  أو  اجملتمع  لصالح 
الرعاية الصحية ورعاية األطفال ومحو األمية، والتعليم (مبا 
العامة  واخلدمات  واإلرشاد)،  التوجيه  خدمات  ذلك  في 
األحياء،  وحتسني  واإلسكان  والنقل  االجتماعية  واخلدمات 
والسالمة العامة والوقاية من اجلرمية ومكافحتها، والترفيه، 

وحتسني اجملتمع احمللي

11. مقررات ليست لها ساعات مكتسبة: 
مكتسبة  ساعات  لها  ليست  التي  الدراسية  املقررات 
مثل  جامعية  درجة  على  احلصول  متطلبات  ضمن  حتتسب 

البكالوريوس أو املاجستير

12. منافع غير نقدية:
منافع غير نقدية يحظي بها العاملون في مؤسسة (مثل 

السكن، التأمني الصحي، الخ)

13. مؤسسات اجملتمع املدني:
املؤسسة املشكّلة تشكيال قانونيا وتعمل بشكل مستقل 
عن أي حكومة أو أي شركة ربحية، وأسست لغرض متابعة 
اجلمعيات  ذلك،  على  األمثلة  من  االجتماعي.  للهدف  أوسع 
تنمية  ومنظمات  الدينية،  واجلماعات  والنقابات،  اخليرية، 

اجملتمعات احمللية، وغيرها اجلماعات التطوعية اخلاصة.
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املشاركون في جلان التخطيط االستراتيجي

جلنة تيسير املشروع: 
األستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد اهللا املسند، رئيس اجلامعة

الدكتور عبد اهللا بن علي آل ثاني، نائب رئيس مؤسسة قطر التعليمية، وعضو مجلس أمناء اجلامعة
الدكتورة شيخة بنت جبر آل ثاني، نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية

الدكتور عمر محمد األنصاري، نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب
الدكتور حميد عبداهللا املدفع، نائب رئيس اجلامعة لشؤون اإلدارة

الدكتور حسن راشد الدرهم، نائب رئيس اجلامعة للبحوث
الدكتور سيف سعيد السويدي، نائب رئيس اجلامعة للتخطيط و التطوير املؤسسي

الدكتور تشارلز غولدمان، مؤسسة راند

اللجنة االستشارية: 
الدكتور مازن عمر حسنة، عميد كلية الهندسة

الدكتور خالد عبد اهللا العلي، مدير البرنامج التأسيسي
األستاذ الدكتور محمد خليل النجداوي، منسق رئيسي ملشروع االعتماد األكادميي

الدكتور محمد إبراهيم النعيمي، مدير مكتب التقييم األكادميي
الدكتور جمير شاودري، مدير مكتب البحث املؤسسي

السيد عبداهللا يعقوب السيد، مدير إدارة العمليات
السيد شون دوملان، مستشار  القبول والتسجيل

اآلنسة اجلازي حمد املري، رئيس قسم التبادل الطالبي
السيدة هنا يوسف الشولي، رئيسة قسم التخطيط االستراتيجي 

السيدة عائشة خلف البوعنني، أخصائية تقييم في مكتب التخطيط والتطوير املؤسسي
السيدة حنني سالم، مؤسسة راند

السيدة أسماء الفضالة، مؤسسة راند
السيد أحمد بغدادي، مؤسسة راند

مجموعة التركيز: 
الدكتور مازن عمر حسنة، عميد كلية الهندسة

األستاذ الدكتور بيتر جون جويسون، عميد كلية الصيدلة
األستاذ الدكتور محمد خليل النجداوي، منسق رئيسي ملشروع االعتماد األكادميي

الدكتور محمد إبراهيم النعيمي، مدير مكتب التقييم األكادميي
الدكتور جمير شاودري، مدير مكتب البحث املؤسسي

الدكتورة هند عبدالرحمن املفتاح، كلية اإلدارة واالقتصاد
الدكتورة شهوبا شاشيداران داس، كلية اإلدارة واالقتصاد

الدكتور تشارلز غولدمان، مؤسسة راند
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7. التمويل اخلارجي للبحوث: 
مركز  أو  التدريس  هيئة  لعضو  املمنوح  التمويل  جميع 
األبحاث في اجلامعة من خارج ميزانية اجلامعة لغرض البحث 

وليس ألغراض التعليم والتدريب أو التشاور
 

8. حقوق امللكية الفكرية:
هي حقوق مللكية أشياء غير ملموسة نتجت عن إبداع فكري 

(مثل براءات االختراع، العالمات التجارية، وحقوق الطبع).

9. اجلوائز:
أشخاص  مجموعة  أو  لشخص  منحه  يتم  ما  هي  اجلوائز 
شكل  في  عادة  اجلوائز  تكون  ما.  مجال  في  متيزهم  لتقدير 

ميدالية، أو لقب، أو شهادة، أو تذكار

10. العمل التطوعي (أنشطة خدمة اجملتمع) :
اجملموعات)  ذلك  في  (مبا  األفراد  قبل  من  للخدمات  التطوع 
مجال  في  املثال  سبيل  على  مؤسساته،  أو  اجملتمع  لصالح 
الرعاية الصحية ورعاية األطفال ومحو األمية، والتعليم (مبا 
العامة  واخلدمات  واإلرشاد)،  التوجيه  خدمات  ذلك  في 
األحياء،  وحتسني  واإلسكان  والنقل  االجتماعية  واخلدمات 
والسالمة العامة والوقاية من اجلرمية ومكافحتها، والترفيه، 

وحتسني اجملتمع احمللي

11. مقررات ليست لها ساعات مكتسبة: 
مكتسبة  ساعات  لها  ليست  التي  الدراسية  املقررات 
مثل  جامعية  درجة  على  احلصول  متطلبات  ضمن  حتتسب 

البكالوريوس أو املاجستير

12. منافع غير نقدية:
منافع غير نقدية يحظي بها العاملون في مؤسسة (مثل 

السكن، التأمني الصحي، الخ)

13. مؤسسات اجملتمع املدني:
املؤسسة املشكّلة تشكيال قانونيا وتعمل بشكل مستقل 
عن أي حكومة أو أي شركة ربحية، وأسست لغرض متابعة 
اجلمعيات  ذلك،  على  األمثلة  من  االجتماعي.  للهدف  أوسع 
تنمية  ومنظمات  الدينية،  واجلماعات  والنقابات،  اخليرية، 

اجملتمعات احمللية، وغيرها اجلماعات التطوعية اخلاصة.

مجموعات العمل:

فريق العمل األول:
املوجه: الدكتور خالد عبد اهللا العلي، مدير البرنامج التأسيسي

األستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد اهللا املسند، رئيس اجلامعة
األستاذة الدكتورة حصة محمد صادق، عميد كلية التربية

االستاذ الدكتور علي محمد عبداملنعم،مدير برنامج املتطلبات األساسية
الدكتورة منيرة عبد اهللا الغدير، كلية اآلداب والعلوم

الدكتورة العنود محمد آل ثاني، كلية التربية
السيد محمد رفيق جاويد، تكنولوجيا املعلومات*

فريق العمل الثاني:
املوجه: الدكتور مازن عمر حسنة، عميد كلية الهندسة

الدكتور حسن راشد الدرهم، نائب رئيس اجلامعة للبحوث
األستاذ الدكتور بيتر جون جويسون، عميد كلية الصيدلة

الدكتورة سهام يوسف القرضاوي، كلية اآلداب والعلوم
األستاذ الدكتور عبد العزيز السعيد البيومي،خبير  مبكتب رئيس اجلامعة

الدكتور تاج السر إبراهيم كردمان، مدير مكتب التعليم املستمر
الدكتورة حمدة عبداهللا النعيمي، كلية اآلداب والعلوم

الدكتور مؤمن عمر حسنة، مدير البحوث األكادميية

فريق العمل الثالث: 
املوجه: اآلنسة اجلازي حمد املري، رئيس قسم التبادل الطالبي 

الدكتور عبد اهللا بن علي آل ثاني، نائب رئيس مؤسسة قطر التعليمية، وعضو مجلس أمناء اجلامعة
األستاذ الدكتور دين محمد محمد، العميد املساعد للشؤون األكادميية،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

األستاذ الدكتور محمد خليل النجداوي، منسق رئيسي ملشروع االعتماد األكادميي
الدكتورة إميان محمد مصطفوي، العميد املساعد للشؤون األكادميية،كلية اآلداب والعلوم

الدكتور خالد كمال ناجي، مدير جلنة اإلدارة التنفيذية
السيد شون دوملان، القبول والتسجيل

السيد منهل أكرم بو كروم، مدير املالية
السيدة زينة حازم العظمة، مدير العالقات اخلارجية

فريق العمل الرابع: 
املوجه: السيد عبداهللا يعقوب السيد، مدير إدارة العمليات

الدكتور عمر محمد األنصاري، نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب
الدكتور حميد عبداهللا املدفع، نائب رئيس اجلامعة لشؤون اإلدارة

الدكتورة هند عبدالرحمن املفتاح، كلية اإلدارة واالقتصاد
الدكتور راشد عبدالقادر العماري ، مجلس هيئة التدريس

الدكتور حسن عبدالرحيم السيد، كلية القانون
الدكتور جمير شودري، مدير مكتب البحث املؤسسي

السيد عبد اهللا مبارك الرميحي، املشتريات
السيد سلمان حمد املهندي، املشتريات

السيدة فاطمة  الباكر، اإلسكان*

* موظف سابق
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اجلدول الزمني للتخطيط االستراتيجي 

 2009
مارس 

بدء املشروع 
مناقشات اللجنة التوجيهية 

مراجعة مشاريع التخطيط األكادميي 

ابريل 
إجراء مقابالت مع ممثلي التخطيط األكادميي للحصول على 

آراء و تعليقات حول مشاريع التخطيط األكادميي 
اجتماع اللجنة االستشارية 
 اجتماع اللجنة التوجيهية 

ورشة العمل األولى جلميع فرق املشروع 

مايو 
اجتماع اللجنة االستشارية 

ورشة العمل الثانية جلميع فرق املشروع 
اجتماعات فريق العمل 

يونيو 
ورشة العمل الثالثة جلميع فرق املشروع 

اجتماعات فريق العمل 
استعراض الدراسات االستقصائية وغيرها من مصادر البيانات  

يوليو 
مراجعة وتعديل مشروع اخلطة 

حتديد مصادر البيانات 

أغسطس 
مراجعة وتعديل مشروع اخلطة 

أكتوبر 
التدريب على استخدام نظام التخطيط االستراتيجي على 

 (SPOL) االنترنت

نوفمبر 
إعداد  كيفية  لشرح  والوحدات  الكليات  مع  االجتماع 

خططهم االستراتيجية 

ديسمبر 
مساعدة الكليات والوحدات في إعداد خططهم 

2010
يناير - فبراير 

مراجعة خطة الكليات والوحدات 

مارس - يونيو 
والوحدات  الكليات  خطط  ملراجعة  عمل  فريق  تكوين 

االستراتيجية 
عرض خطط الكليات والوحدات على فريق العمل 

جمع البيانات األساسية  
قيام الكليات والوحدات باقتراح أهداف ملؤشرات األداء  

قيام فريق العمل مبراجعة مؤشرات األداء واألهداف 

يوليو - سبتمبر 
تعديل وإنهاء خطة اجلامعة بناء على آراء وتعليقات مجتمع 

اجلامعة 

أكتوبر 
في  وإدخالها  العمل  بإعداد خطط  والوحدات  الكليات  قيام 

نظام التخطيط االستراتيجي اإللكتروني 
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بيئة التخطيط في جامعة قطر

ه مسيرة جامعة قطر العوامل األربعة اخلارجية التي توجّ

جامعة
 قطر

رؤية قطر
الوطنية

واحتياجات
اجملتمع

عدد الطالب
 املقبولني 

املصادر

 غيرها من
مؤسسات

التعليم بعد
الثانوي

 حتليل نقاط القوة-الضعف-الفرص-التهديدات لتلخيص األوضاع الداخلية واخلارجية

مساعد غير مساعد

نقاط القوة نقاط الضعف

الفرص التهديدات

ي
خل

دا
ي

ج
ار

خ
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 البيئة اخلارجية: الفرص والتهديدات 

رؤية قطر الوطنية واحتياجات اجملتمع

الفرص التهديدات

الفرص التهديدات

الفرص التهديدات

الفرص التهديدات

حاجة سوق العمل ملرشحني على مستوى عال من املهارة 
والكفاءة فيما يتعلق بتكنلوجيا املعلومات، اللغة اإلجنليزية، 

العمل اجلماعي، مهارات  االتصال التركيز على حتقيق النتائج، 
دافعية التغير , القيادة

الدعم املالي من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 
لبحوث الطالب وأعضاء هيئة التدريس وإعطائهم الفرصة 

للتعاون مع مؤسسات أجنبية

التغيير في احتياجات سوق العمل مع مرور الوقت

حاجة سوق العمل ألنواع معينة من اخلبرات

الطلب املتزايد على القطريني من أصحاب املهارات

قدرة اجلامعة على معاجلة القضايا التي تواجه اجملتمع القطري

عدد الطالب املقبولني

الزيادة في عدد اإلناث القطريّات الالتي يواصلن التعليم اجلامعي االنخفاض في عدد الذكور القطريني الذين يواصلون
 التعليم اجلامعي

العديد من الطالب املقبولني في جامعة قطر غير مؤهلني
 لبرامج اجلامعة األكادميية

غيرها من مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي

كلية مجتمع جديدة قيد التطوير في قطر

الشراكة احملتملة مع جامعات املدينة التعليمية 
وجامعات أجنبية

التحاق العديد من الطالب املتميزين  بجامعات 
املدينة التعليمية

املصادر

توفر تكنولوجيا املعلومات للبرامج األكادميية 
والعمليات اإلدارية

املنافسة على أعضاء هيئة التدريس واملوظفني من 
ذوي الكفاءات العالية، سواء القطريني أو غير القطريني

مخاوف حول مستوى إنفاق الدولة على التعليم العالي


