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جتماعاالمحضر  

(QU - LOAC) م في جامعة قطرالتعلّ  مخرجات يموتق ةلجن    

2018 مارس 28األربعاء،  :موعد االجتماع 

ظهراً  001:–صباحاً  0011: :زمن االجتماع 

اغد صبَّ حمَّ مُ  أ. ر االجتماع:حّضِ مُ  

رقم االجتماع: 1

، الطابق الثالث المؤتمراتقاعة مبنى اإلدارة،    مكان االجتماع: 

  االجتماع هدف .1

2017- 2016للعام الجامعي   الداخلية لتقارير تقويم مخرجات التّعلّم عمليّة المراجعةمساهمة الخبراء األكاديميين في 

 الحضور  .2

دورالالقسم / الشعبة /  البريد االلكتروني  الهاتف   االسم 

4007 4403 acherif@qu.edu.qa  مدير مكتب شؤون الجودة األكاديمية، رئيس
 اللجنة  

د. عادل شريف

4403 7269 nlitayem@qu.edu.qa د. نبيل ليتيم منسق تحسين الجودة، عضو

4403 4189 uebead@qu.edu.qa ،ٌلهندسة المدنية، عضوابرنامج  أُْستَاذ أسامة عبيدد.  

4403 4559 nabil.zouari@qu.edu.qa ،ٌعضوالعلوم البيئيةبرنامج  أُْستَاذ ، نبيل بن سالم الزواريد.  

4403 6499 hbenjellou@qu.edu.qa د. هشام بنجلون أُْستَاذٌ ُمشارك، كلية االدارة واالقتصاد، عضو

4403 4431   s.dedeche@qu.edu.qa  ٌعضوبرنامج الّدراسات االسالميّة، مشاركأُْستَاذ ، سعد الدين دداش. د 

4403 5075 ghassan.mardini@qu.edu.qa ، عضوالمحاسبة، برنامج أُْستَاذٌ ُمَساِعد غسان ماردينيد.  

4403 5442 r.khalid@qu.edu.qa عضوالتعليم الثانوي سبكالوريو، أُْستَاذٌ ُمَساِعد ، بو شاويشأريم خالد د.  

4403 4843 m_mostafa@qu.edu.qa  ٌعضواللغة العربية نامجمساعد برأُْستَاذ ،  
عبد محمد مصطفى سليم د. 

فاللطي

6611 3130 islam.chiha@qu.edu.qa عضوكلية القانون، أُْستَاذٌ ُمَساِعد ، إسالم إبراهيم شيحا د. 

4403 4049 wyousef@qu.edu.qa وائل يوسفد.  أُْستَاذٌ ُمَساِعد، برنامج المتطلبات العامة، عضو

4403 4361 sbgarba@qu.edu.qa عضوهندسة معماريةالأُْستَاذٌ ُمَساِعد، برنامج ، شيبو باال غارباد.  

4403 5359 chris.jones@qu.edu.qa عضو، التأسيسي البرنامج ،محاضر / لغة إنجليزية أ.كريس جونز 

4403 5521 salimnazar@qu.edu.qa عضو، التأسيسي البرنامج ،محاضر / رياضيات أ.سليم نزار سليم 

4403 4013 msabbagh@qu.edu.qa 
منسق مخرجات التعلم والتقويم، مكتب شؤون 

 الجودة األكاديمية، عضو
د صبَّاغ أ. ُمحمَّ

 المعتذرون .3

4403 4969 bchrismas@qu.edu.qa ،عضوبرنامج العلوم الرياضيةأُْستَاذٌ ُمَساِعد ، برينا كاثرين روز كريسماسد.  

4403 7603 a.badran@qu.edu.qa 
، والتنميةالسياسة والتخطيط برنامج أُْستَاذٌ ُمَساِعد،

 عضو
احمد محمد عبد الحق بدراند. 
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 االجتماع جدول أعمال .4

 تقويم مخرجات التعلم في جامعة قطر عمليةمقدمة عن  .1

 التّعلّمالمراجعة الداخليّة لتقارير تقويم مخرجات  عمليةعرض  .2

 المراجعة الداخليّة   األقسام المختلفة من تقرير استعراض .3

 2016-2015المراجعة الداخلية منذ العام األكاديمي  ألنشطةعرض  .4

  2018-2017للعام األكاديمي  المخطط .5

 

  مالحظات وقرارات وقضايا االجتماع .5

 
 مقدمة عن عملية تقويم مخرجات التعلم في جامعة قطر .1

وذلك لتمثيل البرامج األكاديمية التي والبرامجالكليات قبل مختلف من المرّشحين  الخبراء األكاديميينشريف بجميع  لالدكتور عادب رحّ 
لفريق الخبراءالدور الهام  علىد. عادل شريف وأكد للمراجعة الداخلية. تقارير تقويم مخرجات التعلم الراجعة لها بالنّضر سوف تخضع 

عملية تقويم مخرجات التعلم على صعيدمع    بشكل متوافق  الفريقعمل  الكبيرة الملقاة على عاتق أعضائها في ضمان    األكاديميين والمسؤوليات
كما شدد على دورهم الهام في عملية المراجعة الداخلية والتي سينتج عنها توصيات للبرامج األكاديمية المعنية جامعة قطر واستراتيجيتها.

  ين وتطوير تلك البرامج.وبالتالي تساهم في عملية تحس

  

 المراجعة الداخليّة لتقارير تقويم مخرجات التّعلّم  عمليةعرض  .2

في جامعة قطر. وقام أيضاً يشرح مسهب لدور المراجعة الداخليّة لتقارير تقويم مخرجات التّعلّمعملية باستعراض م ليتيّ بعد ذلك قام د. نبيل 
الداخلية. وبيَن بشكل دقيق دور أعضاء لجنة المراجعةفي عملية  فريق العمل من خبراء أكاديميينوأعضاء  شؤون الجودة األكاديميةمكتب 

  تحسين االداء. إطارالمقترحة من قبل البرامج االكاديمية في  خطط التّحسين فضال عن أنشطة التقويمفي مراجعة الخبراء 

 

 المراجعة الداخليّة األقسام المختلفة من تقرير استعراض .3
 

على  مع التّركيز  في جامعة قطر  لتقارير تقويم مخرجات التّعلّم  األقسام المختلفة من تقرير المراجعة الداخليّةستعراض  الليتيم  د. نبيل    ثم انتقل
  ).راجع شرائح العرضلمزيد من التفاصيل . (المتطلبات بهذا الشأن األكاديميين. وقد تّم توضيح االقسام المتعلقة بالخبراء

 
 2016-2015عرض ألنشطة المراجعة الداخلية منذ العام األكاديمي  .4

  
والتي  2016-2015منذ عام    المراجعة الداخلية  المراحل التي مرت بها عملية  أبرزعن    العرض وقام باطالع الحضورد. نبيل  بعدها واصل  

في هذا الجزء من العرض تم التركيز على .دون االستعانة بخبرات خارجية داخليّة لتقارير تقويم مخرجات التّعلّمفيها أول مراجعة  تأجري
). راجع شرائح العرض(لمزيد من التفاصيل    الى البرامج االكاديمية المعنية.أبرز الحاالت التي تم تسليط الضوء عليها وتقديم توصيات بشأنها  

 
 2018-2017للعام األكاديمي  المخطط .5

وقد أشار الى عدد البرامج  .2018- 2017  األكاديميللعام    المراجعة الداخليّة لتقارير تقويم مخرجات التّعلّم  لشرح مخططد. نبيل  بعدها انتقل  
برامج من غير مانحة 3و المرحلة الجامعية األولىبرنامجاً في  11االكاديمية التي تم ترشيحها للمراجعة الداخلية وكانت على الشكل االتي: 

  التي تم اعتمادها في اختيار البرامج االكاديمية للمراجعة الداخلية. لمعاييرالدرجات. وقام أيضاً بالتطرق ل
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داخليّة لتقارير تقويمالالمراجعة اللجنة والتي سوف تستخدم في عملية  ألعضاءبعدها تم شرح شكل ومحتويات الملفات التي تم ارسالها 
(لمزيد من التفاصيل هذه المراجعة واستكمالها. ألجراءلالجتماعات المقررة الجدول الزمني مشاركة الحضور ب تتم وقد. مخرجات التّعلّم

  ).راجع شرائح العرض

 القادم االجتماع .6

 

     ً يحدد الحقا
  

 


