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كلمــة

رئيس الجامعة

يرسين أن أضع بني أيديمك اخلطة االسرتاتيجية جلامعة قطر
جتس ُد هذه
 .2016 -2013ومكا هو احلال يف اخلطة السابقةّ ،
الوثيقة مثرة استشارات مك ّثفة مشلت مجيع مكونات اجلامعة،
اليت ،يف واقع األمر ،أتاحت الفرصة مجليع قطاعات اجلامعة
ّ
وجشعهتم عىل ذلك .وقد يكون من
عىل املشاركة يف إعدادها،
نافلة القول :إن تلك املشاركة الواسعة ،سامهت يف إثراء اخلطة
ومفاصلها املختلفة ،واليت عكست ،بلك أمانة ،مطوحات الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني ،وأهدافهم ،ومه الذين ،بلك
موضوعية ،مينحون احلياة ملجمتع اجلامعة ،لينبض باحليوية
والنشاط.
جتسد رؤية اجلامعة لسنوات
تع ّد اخلطة االسرتاتيجية وثيقة ح ّية ّ
قادمة .وبالقدر نفسه من األمهيةّ ،
تشك اخلطة خريطة طريق
لتحقيق تلك الرؤية ،باحتواهئا عىل أهداف واحضة املعامل،
واسرتاتيجيات ومؤرشات أداء رئيسية ،لقياس أدائنا ،ومراقبة ما
حنقق من تقدم .ومكا يف اخلطة السابقة ،تقوم اخلطة احلالية عىل
أربعة راكئز رئيسية يه :تقدمي تعلمي ذو جودة عالية ،ودمع األحباث
العملية اجلادة واملبتكرة ،والعمل عىل تطوير املجمتع احمليل ،يف
النوايح االجمتاعية والثقافية واالقتصادية  ،ودمع جممتع اجلامعة،
من خالل توفري البيئة املادية واملعنوية املساندة لتحقيق أفضل
مستويات األداء .وتؤكد تلك الراكئز جممتعة ،الزتا َم جامعة قطر
بدورها ،مكؤسسة وطنية شاملة تضطلع بتوفري التعلمي العايل يف
الدولة ورعايته.

هناك الكثري ممن يستح ّقون الشكر والثناء عىل جهودمه يف إعداد
هذه الوثيقة وتطويرها ،حيث تضافرت تلك اجلهود امجلاعية وليست
الفردية يف سبيل إجنازها .وأود أن أعرب عن خالص امتناين إىل
لك فرد من منتسيب اجلامعة ،الذين ك ّرسوا أوقاهتم وخرباهتم
وجتارهبم لنقل الدروس املستفادة من اخلطة االسرتاتيجية السابقة
إىل اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ،وعىل وجه اخلصوص ،أود أن
أشكر مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس الذي قاد هذا العمل بلك
مهنية واقتدار.
وأخريًا ،حيدوين أمل كبري بأن امحلاس والعمل اجلاد ،الذي أبدع
هذه الوثيقة ،سيكون هو نفسه كفي ً
ال حبسن تنفيذها ،لتكون جتربة
ممثرة يف مسريتنا حنو التطوير املسمتر.

			
			
			

مع خالص شكري وتقديري
رئيس اجلامعة
أ .د شيخة بنت عبداهلل املسند
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كيف تقرأ

هذه الوثيقة

مرحبا بمك يف الدورة الثانية من التخطيط االسرتاتيجي يف
جامعة قطر ،حيث مت االنهتاء من اخلطة االسرتاتيجية األوىل
 2013-2010وحنن اآلن بصدد الرشوع يف الدورة التالية.
اهلدف من هذه الوثيقة أن تكون وصفًا اكم ً
ال ملختلف جوانب
اخلطة ،حيث تنهتج خطوات التخطيط االسرتاتيجي وأقسامه
بشلك منوذيج .املؤكد أنه ميكن قراءهتا مبارشة من البداية
إىل الهناية أو ختيط أجزاء مهنا.
تبدأ الوثيقة برتحيب من رئيس اجلامعة موصول بوصف
موجز لهنج التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة قطر.
بعد ذلك ستقابل القارئ رؤية اجلامعة ورسالهتا ،اعتبارات
اسرتاتيجية رئيسية ،واألولويات االسرتاتيجية عىل املدى
الطويل.
جماالت األداء الرئيسية األربعة ( )KPA’sحتدد األهداف
االسرتاتيجية للجامعة عىل مدى املدة الزمنية للخطة.
و لك جمال يمشل قامئة من األهداف واالسرتاتيجيات
مصت لتكون مبثابة خارطة طريق ،لتوجيه الوحدات
اليت ّ

التنظميية باجلامعة حنو حتقيق لك من :األهداف ،ومؤرشات األداء
الرئيسية ( )KPI’sاليت متثل مقاييس ذات أولوية عالية.
قد يود القارئ أن مير عىل املجاالت األربعة بالتسلسل ،أو ،بد ًال من
ذلك ،أن يركز عىل األقسام املرتبطة مبوضوعات هتمه .يتناول املجال
األول جودة التعلمي ،بيمنا يركز املجال الثاين عىل البحث العيمل،
واملجال الثالث خيتص باملجمتع من حيث اخلدمات واالنتشار ،أما
املجال الرابع فريكز عىل كفاءة العمليات التشغيلية وفاعليهتا.
تتضمن هناية الوثيقة آلية املتابعة والرصد لرشح خطوات
(إجراءات) التنفيذ واملتابعة ،وقامئة مبجموعات العمل يف التخطيط
االسرتاتيجي ،وعنوان الرابط اإللكرتوين ملكتب التخطيط والتطوير
املؤسيس الذي يتضمن معلومات أخرى عن التخطيط وممجع يرشح
مؤرشات األداء الرئيسية هلذه اخلطة.
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نهج التخطيط االستراتيجي
بجامعة قطر

يساعد التخطيط االسرتاتيجي املنمظات عىل احلفاظ عىل
االستقرار واالستجابة للتغريات .فهو يضع األساس لقياس
األداء ،مما جيعل البيانات املوضوعية متاحة ،حبيث ميكن رصد
التقدم احمل َرز ،وكشف االحنرافات عن اخلطة وتصحيحها،
واختاذ قرارات ختصيص املوارد .بالنظر ألفضل املامرسات
اخلاصة بالتخطيط االسرتاتيجي ،جند أهنا تؤكد العنارص
التالية :معطيات متينة من جانب العمالء أحصاب املصلحة،
وحتليل ذي مغزى لالجتاهات اخلارجية الرئيسية السائدة،
وعدد قليل من القضايا أو الفرص االسرتاتيجية حمددة بشلك
واحض ،وحمددات من مصمي النظام تستخدم يف التقيمي
وإحداث التكيف.

ال يوجد منوذج مثايل أوحد للتخطيط االسرتاتيجي للك منمظة،
حيث يعمتد عىل عوامل متعددة مثل ثقافة املنمظة ،واخلربة
السابقة مع التخطيط ،والعوامل البيئية ،وغريها من العوامل.
ومبجرد المتكن من تأسيس اإلجراءات العملية بشلك جيد ،ميكن
إضافة املزيد ملرحلة التخطيط لضامن احلصول عىل اجتاه شامل.

طريقة جامعة قطر يف التخطيط االسرتاتيجي

استنادًا إىل هنج اجلامعة بشأن التخطيط االسرتاتيجي والفاعلية
املؤسسية ،مت ،يف أكتوبر  ،201٢إطالق ثاين دورة للتخطيط
االسرتاتيجي ( )2016-2013باتباع طريقة دورة التخطيط األوىل
لعام  2013-2010نفهسا.
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بدأت جامعة قطر معلية تطوير خطهتا االسرتاتيجية من
خالل مراجعة بيان رسالهتا حسب إجراءات "معلية مراجعة
رسالة جامعة قطر" ،واليت أعدها مكتب التخطيط والتطوير
املؤسيس يف  16فرباير  ،2010واعمتدت وفقًا لذلك.
وروجعت الرسالة من خالل معلية شاركت فهيا أطراف
داخلية وخارجية .واستنادًا إىل الرسالة اجلديدة املقرتحة
حسب الصياغة اليت وضعهتا جلنة مراجعة الرسالة ،اتفق
عىل جماالت األداء الرئيسية األربعة لدورة التخطيط األوىل
نفهسا .وبالتبعيةّ ،
شكت أربع مجموعات معل رشعت
يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية الثانية ( )2016-2013يف
خريف .2012
قبل إطالق الدورة الثانية من التخطيط ،اكن من الرضوري
مجتيع خربات الدورة األوىل وتلخيصها ،ملعرفة ما مت
حتقيقه ،والتحديات اليت واجهتنا حىت نغذي بتلك املعلومات
جولة التخطيط الثانية ،حيث اجمتعت فرق معل اجلولة
األوىل هلذا الغرض .واستخدم التقيمي املعروض من قبل
مجموعات اجلولة األوىل بواسطة مجموعات معل اجلولة
الثانية ،يف مناقشاهتم وتوصياهتم للخطة االسرتاتيجية
ّ
وجشعت مجموعات العمل عىل تقيمي عدد
اجلديدة.
كبري من مؤرشات األداء الرئيسية اليت استخدمت يف
اخلطة األوىل وحماولة تبسيطها .ويف هشري نومفرب
وديمسرب  ،2012بدأت مجموعات العمل لقاءاهتا إلجراء
التحليل البييئ ،حيث قامت لك مجموعة باستخراج قامئة
من العوامل الداخلية (نقاط القوة والضعف) ،والعوامل
اخلارجية (الفرص والهتديدات) ،واليت ترتبط بنطاق
اهمتامهم االسرتاتيجية .بعد ذلك ،قام فريق مكتب التخطيط
والتطوير املؤسيس بإعداد وثيقة اكملة (حتليل ،)SWOT
مث صاغت مجموعات العمل األهداف املقرتحة مسرتشدة
باملؤرشات اليت تقيس العوامل الداخلية واخلارجية
(حتليل  ،)SWOTرؤية قطر الوطنية (،)2030 QNV
واسرتاتيجية قطر الوطنية للتمنية ( ،)2016-2010وتقيمي
اخلطة االسرتاتيجية يف دورهتا األوىل ونتاجئها .وقد
اقرتح فريق التخطيط االسرتاتيجي يف مكتب التخطيط
والتطوير املؤسيس ومجموعات العمل األربع جعل مدة
دورة اخلطة ثالث سنوات لتتطابق مع اسرتاتيجية التمنية
الوطنية لقطر ،اليت تنهتي حبلول عام  .2016وبذلك،
ستغيط اخلطة االسرتاتيجية الثانية جلامعة قطر األعوام

الدراسية  ،2014/2013و ،2015/2014و .2016/2015ومن
الدروس املستفادة من دورة التخطيط األوىل ،اقرتح فريق التخطيط
االسرتاتيجي يف مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس صياغة عدد
من االسرتاتيجيات للك هدف ،لتكوين خارطة طريق وتوجهيات
واحضة ،أثناء تنفيذ اخلطة ،من أجل مساعدة اجلامعة عىل حتقيق
األهداف املخططة .و ُت ّعد هذه إضافة جديدة إىل مسار إعداد اخلطة
االسرتاتيجية يف اجلامعة.
وحبلول يناير ُ ،2013أع ّدت املسودة األوىل وأرسلت إىل لك من
أحصاب املصلحة الرئيسيني ،ومه املجلس األاكدميي ،وجملس
هيئة التدريس ،واملجلس المتثييل للطلبة ،وجملس البحث العيمل،
ونائب الرئيس لشؤون اإلدارة ،وغريمه .واكن الغرض من
ذلك هو احلصول عىل مقرتحات من أجل إثراء االسرتاتيجية،
قي .مكا واكب هذه اخلطوات إعداد
واالستفادة مهنا بشلك ّ ٍ
ممجع املصطلحات واملؤرشات بوساطة مكتب التخطيط والتطوير
املؤسيس ،بالتعاون مع مجموعات العمل ،لتجنّب التضارب يف
تعريفات املصطلحات عرب احلرم اجلاميع .ويف هذه املرحلة،
أرسلت مسودة اخلطة االسرتاتيجية بأهدافها واسرتاتيجياهتا
إىل أحصاب املصلحة يف فرباير  .2013وواكب ذلك عقد لقاءات
بني مجموعات العمل وعدد من املدراء التنفيذيني ،مبا يف ذلك نائب
الرئيس لشؤون اإلدارة ،واملجلس األاكدميي ،وجملس البحث
العيمل .ووفقًا لذلكُ ،ح ّدث مرشوع اخلطة و ُقدم إىل اللجنة
التنفيذية لإلدارة العليا يف مايو  ،2013واليت اقرتحت مزيدًا من
مناقشة اخلطة مع مشاركة أوسع.
جرى النقاش حول التخطيط االسرتاتيجي يف  25أبريل 2013
حبضور رئيس اجلامعة ،ونواب الرئيس ،ومعداء اللكيات،
ومساعدي العمداء ،ومدراء اإلدارات ،وممثيل الطلبة ،واجلهات
اخلارجية ،وغريمه من املهمتني .وعرضت نتاجئ تلك النقاشات عىل
مجموعات العمل األربع لتضميهنا يف اخلطة ،مث عرضت اخلطة
بعد حتديهثا عىل رئيس اجلامعة .وبناء عىل مالحظات الرئيس،
ُحدثت اخلطة مرة أخرى وعرضت عىل اللجنة التنفيذية لإلدارة
العليا يوم  19مايو  .2013وقد مت تعممي هذا اإلصدار احمل ّدث
من خطة اجلامعة االسرتاتيجية عىل وحدات اجلامعة ،إلرشادمه
أثناء وضعهم خلططهم االسرتاتيجية .وقد ُطلب من تلك الوحدات
أن تتبع الهنج نفسه الذي اعمتدته يف دورة التخطيط األوىل ،وذلك
بتحديد رسالة الوحدة وجماالت األداء الرئيسية اخلاصة هبا ،أخذًا
بعني االعتبار املجاالت واألهداف واالسرتاتيجيات ومؤرشات األداء
الرئيسية خلطة اجلامعة.
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مراحل العملية:
املهمة

التوقيت

لقاء مجموعات معل خطة ( )2013-2010لعمل تقيمي للخطة

سبمترب -أكتوبر 2012

مراجعة صيغة رسالة اجلامعة

ديمسرب 2012

لقاءات مجموعات العمل لوضع مسودة اخلطة

نومفرب  -2012يناير 2013

إرسال اخلطة إىل بعض جهات جامعة قطر للحصول عىل
آراهئم وتعقيباهتم

يناير 2013

عرض ما مت معله من اخلطة االسرتاتيجية عىل اللجنة
التنفيذية لإلدارة العليا

يناير 2013

تعممي املسودة األوىل عىل الوحدات التنظميية جلامعة قطر

فرباير 2013

لقاء املجلس األاكدميي والقطاعات اإلدارية ملناقشة آراهئم
بشأن اخلطة

فرباير -مارس 2013

لقاء مجموعات العمل لتقليل عدد مؤرشات األداء الرئيسية

مارس 2013

إرسال اخلطة احملدثة إىل الوحدات التنظميية للجامعة

مارس 2013

مناقشة اخلطة االسرتاتيجية عىل مستوى اجلامعة

أبريل 2013

عرض حتديث اخلطة االسرتاتيجية عىل اللجنة التنفيذية
لإلدارة العليا
تعممي اخلطة احملدثة إىل الوحدات التنظميية للجامعة
مجع بيانات خط األساس
اقرتاح مسهتدفات مؤرشات األداء
موافقة جملس األمناء

مايو 2013
مايو 2013
يونيو -أغسطس 2013
يوليو -سبمترب 2013
أكتوبر 2013
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الرؤية

أن تصبح جامعة قطر منوذجًا للجامعة الوطنية يف املنطقة ،تمتزي بنوعية التعلمي
واألحباث ،وبدورها الرائد يف التمنية االقتصادية واالجمتاعية.

الرسالة

جامعة قطر يه اجلامعة الوطنية للتعلمي العايل يف دولة قطراليت تقدم براجم أاكدميية
ذات جودة عالية للتعلمي اجلاميع والدراسات العليا ،وتقوم بإعداد خرجيني أكفاء قادرين
عىل املسامهة بفعالية يف صنع مستقبل وطهنم وأمهتم .مكا تضم خنبة ممتزية ومتنوعة
من أعضاء هيئة التدريس امللزتمني بتجويد معلية التعلمي وإجراء الدراسات ذات الصلة
بالتحديات احمللية واإلقلميية وتقدم املعرفة ،واإلهسام اإلجيايب يف حتقيق احتياجات
اﻤﻟﺠمتع وتطلعاته.
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اعتبـــارات

استراتيجية رئيسية

منذ أن قامت بعملية إصالح كربى يف  2004-2003واليت
وضعهتا عىل مسارها التمنوي احلايل ،باعتبارها اجلامعة
الوطنية الكربى يف قطر ،أصبحت جامعة قطر مصدرًا رئيسيًا
للكفاءات الوطنية وللتأثري يف نوعية احلياة يف قطر .وباعتبار
ما تقدمه اجلامعة من خدمات للعديد من األعضاء املوهوبني
يف املجمتع ،فهي متثل ،حبقّ  ،مهد قادة املستقبل .واآلن
أصبح إنتاج اجلامعة البحيث ،بشلك مستقر ،أكرث كثافة .ويه
تستعد لتوسيع نطاق براجمها للدراسات العليا ،عىل الرمغ من
قلة عدد الراغبني يف مواصلة الدراسات العليا ،من املتخرجني
فهيا.
وباعتبارها أكرب جامعة يف قطر وأكرث تنوعًا ومشو ًال ،تهسم
جامعة قطر بشلك فعال يف حتقيق الرؤية الوطنية قطر ،2030
اليت تتوىخ التحول من "االقتصاد القامئ عىل مشتقات
الكربون" حاليًا إىل "اقتصاد قامئ عىل املعرفة يتسم باالبتاكر
وروح ريادة األمعال ،والمتزي يف التعلمي ،وبنية حتتية ذات
مستوى عاملي متثل العمود الفقري لالقتصاد ،والكفاءة يف
تقدمي اخلدمات العامة ،وحكومة شفافة وخاضعة لملساءلة".
هذا وتمتحور الرؤية الوطنية حول "مرتكزات أربعة " يه:
( )1التمنية البرشية– تمنية لك أفرادها لمتكيهنم من
استدامة جممتع مزدهر.
( )2التمنية االجمتاعية– تمنية جممتع عادل يرايع أفراده
معايري أخالقية عالية ،وقادر عىل أن يلعب دورًا مه ً
ام يف
الرشكة العاملية للتمنية.
( )3التمنية االقتصادية– تمنية اقتصاد يتسم بالتنافسية
وتنوع األنشطة ،وقادر عىل تلبية حاجات الشعب بأمكله،
وتأمني مستوى معييش مرتفع يف احلارض واملستقبل.
( )4التمنية البيئية– إدارة عنارص البيئة بأسلوب حيقق
التنامغ بني المنو االقتصادي والتمنية االجمتاعية ومحاية
البيئة.

ومت تأكيد املتوقع من جامعة قطر القيام به مضن تقرير املجلس
األعىل للتعلمي ،والذي يويص بأن جامعة قطر ينبيغ علهيا أن
تصبح:

جامعة وطنية شاملة حبق  ،...تلك اليت تقدم مجموعة واسعة من
األقسام والرباجم األاكدميية ،وحتتضن براجم الدراسات العليا
خاصة يف املجاالت ذات الصلة باألولويات الوطنية لدولة قطر
واالحتياجات املستقبلية ملجمتع عرصي متعدد الثقافات؛
جامعة تجشع البحوث اليت تتناول االحتياجات اخلاصة بدولة
قطر ومطوحاهتا ،وتدير براجم تطوير ومراكز تتوىل توجيه مواهب
أعضاء هيئة التدريس حنو تلبية االحتياجات الوطنية.
إن صيغة الرؤية احلالية توحض أن جامعة قطر ستكون "جامعة
وطنية منوذجية يف املنطقة" ،وبناء هيلع معلت اجلامعة عىل تطوير
مزجي ممزي يمشل املعايري الدولية ،وأفضل املامرسات املستوحاة من
اجلامعات األخرى ،وقدراهتا االبتاكرية اخلاصة هبا ،وتركزيها عىل
احتياجات قطر وتطلعاهتا .مكا تضيف توصية تقرير املجلس األعىل
للتعلمي تأكيدًا عىل مزيد من التطور يف اجتاهني مها :مجموعة
أوسع من براجم الدراسة اجلامعية والدراسات العليا ،وأنشطة
حبث عيمل أكرث كثافة مبراحل مما يه هيلع اآلن ،مع الرتكزي عىل
االحتياجات الوطنية يف كال االجتاهني.
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األولويات االستراتيجية
طويلة المدى

تقدير التميز
العلمي

رعاية التجربة
الطالبية

بناء السمعة
العالمية

تحقيق
الفاعلية
القصوى

إن جوانب هذه اخلطة االسرتاتيجية واخلطط املستقبلية
لسنوات قادمة حتدد جماالت عدة من األولويات االسرتاتيجية
عىل املدى الطويل جلامعة قطر.
املجاالت األربعة اليت تركز عىل التجربة الطالبية ،واألداء
املمتزي يف جمال البحوث ،وبناء المسعة العاملية ،والفاعلية
والكفاءة– لكها متثل بوصلة التوجيه ملجاالت األداء الرئيسية،
واألهداف ،واملؤرشات اخلاصة هبذه اخلطة ،ونتاجئ تنفيذ
اخلطة مىت ما مت تقيميها.
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رسالة
جامعة
قطر

مجال األداء الرئيسي األول:
إعداد الخريجين األكفاء من خالل توفير
تعليم عالي الجودة الذي يسهم في
تعزيز فرص نجاح الطالب

تتوقع جامعة قطر زيادة ملحوظة يف عدد الطالب يف السنوات
القادمة ،وتتوقع حدوث تغيريات جوهرية يف براجمها
األاكدميية ،من أجل إعداد اخلرجيني لتلبية احتياجات رؤية
قطر  .2030ومواكبة هلذه التغيريات عىل حنو فعال ،ستقوم
جامعة قطر بصياغة خطة التحاق وتجسيل شاملة ،لتوجيه
أنشطة التخطيط باجلامعة .ومن أجل مواءمة براجمها
األاكدميية مع احتياجات املجمتع ،سوف تواصل اجلامعة
معايرة براجمها يف ضوء مرجعية عملية ،وستشارك خرباء
الرباجم وأحصاب الشأن اآلخرين يف تقدمي الرأي حول
تصممي تلك الرباجم وتنقيحها .مكا ستقيس جامعة قطر
مستوى تعمل الطالب باملقارنة مع خمرجات ّ
تعل واحضة
عىل الصعيدين املؤسيس والرباجمي ،وستساعد الطالب
عىل تطوير مهاراهتم والنجاح يف دراساهتم ،من خالل توفري
خدمات دمع أاكدميي مصممة خصيصًا هلم ومرافق تعلميية
عالية اجلودة .إضافة إىل ذلك ،ستدمع جامعة قطر أعضاء
ّ
التعل
هيئة التدريس ،لتعزيز املناجه الدراسية ،باستخدام
ّ
والتعل عرب اإلنرتنت .وسوف توسع اجلامعة نطاق
الفعال
اهمتامها بالبحوث ،من خالل توفري فرص حبثية متنوعة للك
من طالب املرحلة اجلامعية والدراسات العليا .ومن املمكن أن
تتحقق لك هذه االسرتاتيجيات من خالل جذب كوادر عالية
املستوى من هيئة التدريس واملوظفني واستبقاهئم ،وبتوفري
البنية التحتية هلم ،ومناخ العمل الذي يساعدمه عىل حتقيق
أقىص إنتاجية.

األهداف:
 1.1اإلدارة الناحجة لألعداد املزتايدة من الطالب للحفاظ عىل
مستوى التعلمي اجليد
تتوقع جامعة قطر زيادة ملحوظة يف عدد الطالب عىل مدى
السنوات القليلة القادمة ،ويف الوقت نفسه ،هناك تغيريات تمت
بشأن متطلبات اإلعداد املناسب للطالب الراغبني يف االلتحاق
باجلامعة ،مبا يف ذلك املستوى املناسب من اللغة ،وإجناح تلك
التغيريات يتطلب خطة تجسيل شاملة تتوىل توفري املعلومات
الالزمة للك جوانب التخطيط باجلامعة .ولذلك ،سيكون من املهم
لللكيات املعنية معرفة عدد الطالب الذين سينضمون إلهيا سنويًا
عىل مدى السنوات الثالث املقبلة ،من أجل أن تعمل عىل حتسني
إدارة مواردها ،شاملة أعضاء هيئة التدريس واإلداريني ،ومساحات
املختربات ،وأقسام الفصول وأجحامها ،واحتياجاهتم املكتبية.
االسرتاتيجيات:
• تطوير خطة شاملة اللتحاق الطالب وتجسيلهم ،حتتوي عىل
معلومات عن مطالب الطالب املستقبلية ،واحتياجات املجمتع
والسوق ،وقدرة الرباجم والبنية التحتية عىل استيعاب الطالب
املجسلني.
• حتديث اخلطة سنويًا ملراعاة التغريات البيئية اخلارجية والداخلية.
• حتديد آليات التعمل اخلاصة بربناجم املتطلبات األساسية
والرباجم املخصصة ،وذلك لتحسني معدل استبقاء الطالب
وحتصيلهم التعليمي.
• تطوير براجم تواصل جلذب الطالب القطريني أو الطالب ذوي
املعدالت املمتزية يف الثانوية العامة.
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مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 1.1.1قدرة الرباجم عىل استيعاب الطالب املجسلني:
أ .نسبة طالب/مدرس
 1.1.2معدل التجسيل الفعيل يف الربناجم الدرايس /السعة
احملددة للربناجم
 1.2مواءمة الرباجم الدراسية لدمع املجمتع واإلقتصاد القامئ
عىل املعرفة
جناح املهمة األاكدميية جلامعة قطر يعمتد يف جزء كبري منه
عىل إنشاء الرباجم الدراسية ،ومواءمهتا لتلبية احتياجات
املجمتع وسوق العمل .فرؤية قطر الوطنية  2030تدعو لفتح
جماالت جديدة للتمنية ،وجامعة قطر -باعتبارها اجلامعة
الوطنية -جيب أن تستجيب للعديد من هذه االحتياجات ،من
أجل أن تصل الدولة إىل أهدافها.
االسرتاتيجيات:
• صياغة خطة دراسية للرباجم املستقبلية استنادًا إىل رؤية
قطر الوطنية  ،2030وإىل االسرتاتيجية الوطنية للتمنية وغريها
من اخلطط التوجهيية.
• متثيل أحصاب الشأن من اهليائت احلكومية وغري احلكومية
يف اللكيات واألقسام واللجان االستشارية للرباجم الدراسية،
لتعزيز املواءمة مع احتياجات السوق.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 1.2.1نسبة الطالب املجسلني يف براجم دراسية تهسم
مبارشة يف االقتصاد القامئ عىل املعرفة:
أ .القطريني
ب .غري القطريني
 1.2.2نسبة الرباجم الدراسية اليت تهسم مبارشة يف
االقتصاد القامئ عىل املعرفة
 1.3تطبيق القياس املقارن للرباجم الدراسية وبرناجم املتطلبات
العامة لضامن التحسني املسمتر للرباجم
خمتصني تعد معلية رضورية
إن املراجعة اخلارجية من قبل
ّ
للتحسني املسمتر يف الرباجم الدراسية جبامعة قطر .وبالرمغ
من أنه جيب مراجعة مجيع الرباجم الدراسية ،بواسطة
املختصني ،مرة واحدة عىل األقل لك مخس سنوات ،فإن
ّ
جامعة قطر تفضل طلب االعمتاد الرمسي اخلاريج لكام
وجدت هيئة اعمتاد أاكدميي مناسبة تعمتد لك برناجم.
وجيب عىل الرباجم استخدام التعقيبات الناجتة من مراجعات

املختصني ،ومن التقومي السنوي ملخرجات تعمل الطالب ،يف وضع
ّ
اسرتاتيجيات التحسني وتنفيذها.
االسرتاتيجيات:
• مراجعة وتقيمي خصائص ومكتسبات ( )attributesخرجيي
اجلامعة املعرفة يف برناجم املتطلبات العامة والتخصصات ،أو
اليت تقدمها اخلدمات الطالبية وبراجم النشاط الطاليب ،لكام اكن
مناسبًا ،وأيضًا تقيمي مدى حتقيقها.
• مراجعة املختصني مجليع الرباجم الدراسية ،وبرناجم المتزي
األاكدميي ،وبرناجم املتطلبات العامة ،وفقًا لسياسة اجلامعة
خبصوص مراجعة الرباجم الدراسية.
• املقارنة القياسية للرباجم طبقًا ملعايري االعمتاد ،حيمثا تتوفر
هيائت االعمتاد األاكدميي .يف حالة عدم توافرها ،تمت مقارنهتا
برباجم عاملية معمتدة.
• إجراء تقومي سنوي ملخرجات تعمل الطالب ،واستخدام نتاجئ
التقومي لتحسني الرباجم.
• املراجعة املسمترة لعمليات التقومي ،ومراجعة الرباجم لضامن
استدامهتا وفاعليهتا.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 1.3.1نسبة الرباجم املعمتدة عىل مستوى الباكلوريوس من قبل
هيائت اعمتاد معرتف هبا ،بناء عىل التقومي العام ،عىل مستوى:
أ .الربناجم
ب .اللكية
 1.3.2إعداد منوذج قياس خصائص اخل ّرجيني ومهاراهتم
ّ
ّ
التعل
والتعل مع مزيد من االهمتام بأمناط
 1.4تعزيز بيئة التعلمي
الفاعلة ودجم التقنيات احلديثة
إن بناء مهارات الطالب يف القرن احلادي والعرشين يتطلب مهنم
ّ
التعل الفاعل عىل مستوى املهنج .لذلك جيب عىل جامعة
ممارسة
قطر تجشيع هيئة التدريس ودمعها ،لتعزيز املناجه الدراسية
ّ
التعل الفاعل يف املقررات ،وخربات تطبيقية تتوج مكتسبات
بوسائل
التع ّ
مل والتدريب ،لدى املؤسسات والتدريب الصييف والدراسة يف
اخلارج؛ فقد بدأت التقنية احلديثة بالفعل يف حتويل طريقة توصيل
العمل ،فهناك عىل أقل تقدير عرش ممارسات تتبناها جامعات عديدة
من أجل تعزيز تع ّ
مل الطالب ودمع فرص جناحهم( :أ) حلقة النقاش
يف السنة األوىل (ب) تطبيقات عىل العصف الذهين املشرتك (ج)
ّ
التعل (د) مقررات كتابة مك ّثفة (هـ) مشاريع وواجبات تعاونية
فرق
(و) حبث عىل مستوى الدرجة اجلامعية األوىل (ز) ّ
تعل تنويع أو
عاملي (ح) ّ
تعل من خالل خدمة املجمتع (ط) تدريب ميداين (ق)
ّ
مقرر تطبيق مكتسبات التعل.
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االسرتاتيجيات:
ّ
التعل الفاعل ودمعه ،من خالل التمنية
• تجشيع ممارسات
املهنية وتصممي املناجه.
• وضع برناجم للطالب خالل السنة األوىل ،لدجمهم بصورة
أكرث فاعلية مع البيئة اجلامعية.
• استكشاف فرص تنظمي ندوات خالل السنة الدراسية
األوىل (دورات صغرية ،دورات قامئة عىل أساس املناقشة
واالستفسار).
• الرتوجي ألكرب قدر ممكن من الرباجم ،لتحديد فرص التدريب
املؤسيس أو الصييف ،حيث ميكن للطالب ترمجة املعارف اليت
اكتسبوها يف املناجه الدراسية إىل تطبيقات معلية.
• تقدمي فرص الدراسة يف اخلارج لطالب املرحلة اجلامعية
والدراسات العليا ،واليت متكهنم من تبادل اخلربات
ّ
التعل مع طالب وهيائت تدريس يف خمتلف أحناء
ومكتسبات
العامل.
ّ
• استخدام تقنيات متينة لدمع التعلمي والتعل.
• تجشيع براجم لتطوير بعض املقررات عىل اإلنرتنت أو
السبل اهلجينة اليت ختدم طالهبا احلاليني.
ُ
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 1.4.1النسبة املوئية لملقررات الدراسية اليت تمشل مواضيع
خمتلفة ،ومهنا :التوظيف ،ريادة األمعال ،ومهارات االبتاكر و/
أو املهارات التجريبية
 1.4.2نسبة الرباجم اليت تقدم مقررًا أو أكرث عىل اإلنرتنت أو
مقررًا جهينًا
 1.4.3نسبة الطالب الذين يفيدون بأهنم عىل األقل "راضون"
عن:
أ .خدمات املكتبة
ب .مرافق املختربات
ج .خدمات نظم املعلومات

 1.5اإلهسام يف إعداد الطالب لتحقيق جناحات يف املجال
األاكدميي
عىل جامعة قطر أن توفر املوارد واملرافق الالزمة الستيعاب الطالب
ذوي القدرات والكفاءات املختلفة .كذلك جيب عىل اجلامعة توفري ما
يلزم من خدمات الدمع األاكدميي للطالب .ومن هذه املوارد خدمات
دمع التعمل وأدواته ،وتقدمي اإلرشاد الخشيص واملهين ،واملكتبة،
ومرافق نظم املعلومات ،باإلضافة إىل اخلدمات املق ّدمة إىل طالب
ذوي االحتياجات اخلاصة.
االسرتاتيجيات:
• إلزام لك برناجم أاكدميي بتحديد هدف يساعد عىل حتسني
معدالت تقدم الطالب واستبقاهئم ،مع احملافظة عىل حتسني
املعايري األاكدميية ،باإلضافة اىل تقدمي تقرير سنوي عن التق ّدم
ُ
املرز.
• دمع جناح الطالب من خالل مجموعة شاملة من خدمات الدمع
األاكدميي له ،مبا يف ذلك مركز دمع تعمل الطالب ،ومراكز اإلرشاد
الطاليب ،واإلرشاد األاكدميي ،واخلدمات املهنية.
• طرح مبادرات جديدة ملساعدة الطالب عىل النجاح يف التعمل
والمنو.
• دمع التعلمي والتعمل ،من خالل مرافق املختربات ،وموارد املكتبة
وخدماهتا ،ومكتب التمنية وتطوير معليات التعلمي ،وخدمات الدمع
الفين لنظم املعلومات.
• تعزيز حتصيل الطالب من خمرجات التعمل عىل مستوى الربناجم
وهذه تقاس من خالل وسائل التقيمي املبارشة وغري املبارشة.
• وضع خطة الستيعاب التغري الناجت عن حتويل لغة التدريس إىل
اللغة العربية يف براجم عدة.
• تطبيق ّالية للكشف املبكر عن الطالب املعرضني لإلنذارات،
ومتابعهتم ،وذلك لتحسني نسب استبقاء الطالب وخترجهم.
• تجشيع العمل املنتج واملريض من خالل اخلدمات املهنية.
• إعداد "جتربة السنة األوىل" ملساعدة الطلبة املستجدين عىل
التأقمل مع احلياة اجلامعية ،واإلهسام يف رفع مستوى الطالب
الذين يواجهون الصعوبات يف أداهئم.
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مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 1.5.1نسبة استبقاء الطالب وخترجهم خالل العام الدرايس:
أ .املرحلة اجلامعية
ب .الدراسات العليا
 1.5.2نسبة طالب السنة األوىل املعرضني لالنذار
 1.5.3نسبة الطالب املنذرين أاكدمييًا
 1.5.4نسبة الطالب الذين يفيدون بأهنم عىل األقل "راضون"
عن:
أ .خدمات مركز دمع تعمل الطالب
ب .خدمات اإلرشاد الطاليب
ج .اخلدمات املهنية
د .خدمات اإلرشاد األاكدميي
 1.5.5نسبة أحصاب الشأن (اخلرجني و أحصاب العمل)
الذين يرون أن معظم الرباجم األاكدميية يف جامعة قطر ذات
جودة عالية
 1.5.6معدل انتقال الطلبة من السنة اجلامعية األوىل إىل
السنة اجلامعية الثانية
 1.6تيسري البحوث العملية للطالب
إن اجلهود اليت تبذهلا جامعة قطر ،إلعداد اخلرجيني األكفاء،
تتجاوز املهنج التقليدي املعمتد عىل التدريس النظري يف
الفصول ،لتمشل فرصًا واسعة النطاق ،للك من طالب املرحلة
اجلامعية والدراسات العليا ،لملشاركة يف البحوث العملية.
االسرتاتيجيات:
• وضع سياسات وإجراءات تجشع البحوث العملية للطالب
وتنفيذها.
ّ
تجشع الطالب عىل إجراء البحوث.
• تقدمي مقررات
• زيادة املسارات البحثية يف براجم الدراسات العليا.
• إرشاك الطالب يف مشاريع البحوث اجلامعية املمولة من
اخلارج ،مثل برناجم خربة األحباث للطلبة اجلامعيني ،UREP
واملنح الداخلية من جامعة قطر ،لتطوير مهارات البحث وإجراء
التحقيق العيمل.

• تجشيع لك من الطالب اجلامعيني وطالب الدراسات العليا
ودمعهم ،لملشاركة يف املؤمترات الدولية ،واملسابقات ،ونرش
نتاجئ أحباثهم ،من خالل العروض التقدميية وامللصقات واألحباث
املنشورة.
• تقدير إجنازات الطالب يف جمال البحوث.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 1.6.1نسبة طالب املرحلة اجلامعية املشاركني يف املشاريع البحثية
 1.6.2نسبة املقررات يف لك خطة دراسية اليت حتتوي عىل
مكونات حبثية رئيسة
 .1.7جذب هيئة تدريس من أحصاب الكفاءات العالية واستبقاهئم
تعمتد مبادرات جامعة قطر ،بشأن التعلمي والبحث العيمل وخدمة
املجمتع ،عىل وجود اسرتاتيجيات شاملة جلذب كفاءات عالية
اجلودة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني واستبقاهئم ،حفني
يشعر عضو هيئة التدريس بالرضا والدمع املقدم له ،سيكون
أكرث إنتاجية يف تنفيذ مطوحات اجلامعة ورسالهتا .وباملثل ،فإن
أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون يف التطوير املهين املسمتر،
ويسمترون يف خدمة اجلامعة ،سيكونون أكرث قدرة عىل تلبية
احتياجات الطالب ،من التدريس عايل اجلودة ،واإلرشاف عىل
البحوث العملية.
االسرتاتيجيات:
• تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس (األساتذة واملدرسني
املساعدين) ،من خالل أنشطة التطوير املهين ملكتب التمنية املهنية
وتطوير معليات التعلمي ،واملشاركة يف املؤمترات والندوات وورش
العمل ،داخل قطر وخارجها.
• توظيف أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية ،لتعزيز القدرات
البحثية.
• التوزيع املتوازن لوظائف (أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ
مساعد) ،للحفاظ عىل هيلك وظييف حصي ومستدام ،شام ً
ال نسبة
كبرية من القطريني يف لك رتبة ،ويف املناصب األاكدميية اإلدارية.
• إعداد القطريني لتويل أدوار األساتذة واملدرسني ،عن طريق حتديد
املرحشني املناسبني ،وتقدمي الرعاية هلم يف الدراسات العليا ،ودمع
مسارمه املهين يف جامعة قطر.
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• إتاحة فرص للقطريني لتطوير مهاراهتم القيادية واإلدارية،
من خالل توفري فرص معل يف جامعات مهشورة ،لتعزيز
مهاراهتم ومعرفهتم وخربهتم ،وتطبيقها عند استالمهم
املناصب اإلدارية يف اجلامعة.
• تعزيز اسمترارية خدمة أعضاء هيئة التدريس باجلامعة
للحد من معدالت دوراهنم.
• تقدمي باقات متويلية تنافسية للبحوث االبتدائية ،جلذب
أعضاء هيئة التدريس اجلدد ودمعهم.
• استعراض سياسات أعباء هيئة التدريس ومراجعهتا،
لالستجابة حلاجة اجلامعة املزتايدة للرتكزي عىل البحث
العيمل.
• التع ّرف ،بشلك ممهنج ومنظم ،عىل شواغل أعضاء هيئة
التدريس املتعلقة باألجور ،واملزايا ،وبيئة العمل ،وغريها من
السياسات .والعمل عىل معاجلة هذه الشواغل ،من أجل زيادة
مستويات رضا أعضاء هيئة التدريس وإنتاجيهتم.
• تجشيع أعضاء هيئة التدريس جبامعة قطر ودمعهم ،لقضاء
فصل درايس أو سنة دراسية يف اخلارج ،وباملثل تهسيل
قضاء أعضاء أجانب لبعض الوقت مكقميني جبامعة قطر.
• تعزيز اإلحساس باالنمتاء لملجمتع ،بني أعضاء هيئة
التدريس وأرسمه ،من خالل تنظمي األنشطة االجمتاعية داخل
احلرم اجلاميع وخارجه ،وتهسيل استخدام املرافق الرتفهيية
اجليدة داخل احلرم اجلاميع.
• توفري عدد اكف من املعيدين والفنيني لدمع أعضاء هيئة
التدريس.

مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 1.7.1مستوى الرضا العام لدى أعضاء هيئة التدريس عن
(السكن ،واألجور واملزايا ،واملعاملة املنصفة ،واألنشطة االجمتاعية)
 1.7.2نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يفيدون بأهنم عىل األقل
"راضون" عن:
أ .خدمات املكتبة
ب .مرافق املختربات
ج .خدمات نظم املعلومات
د .التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس
 1.7.3عدد القطريني قيد اإلعداد لشغل وظائف هبيئة التدريس
الذين:
أ .يستفيدون من املنح الدراسية اليت تقدمها اجلامعة للحصول عىل
مؤهالت عليا
ب .يدمعون من جامعة قطر ويدرسون يف براجم الباكلوريوس
 1.7.4معدل الدوران اإلمجايل ألعضاء هيئة التدريس:
أ .القطريني
ب .غري القطريني

15

 1.8إجياد جتربة حياة جامعية ثرية لطالب اجلامعة
ستقوم جامعة قطر بتعزيز احلياة اجلامعية حبيث ترثي البيئة
اجلامعية للطالب ،من خالل أنشطة معززة لملناجه الدراسية،
وأنشطة ترفهيية ورياضية ،تساعد الطالب عىل تطوير املهارات
الالزمة يف القرن احلادي والعرشين ،مثل القدرة القيادية،
والعمل امجلايع ،والتواصل ،وحل املشكالت ،وتغليب منط
احلياة اليحص.
االسرتاتيجيات:
• تجشيع األنشطة والفعاليات اليت يقودها الطالب وتعزيزها.
• تطوير معارف الطالب ومهاراهتم ،ليعيشوا أمناط احلياة
الصحية ،من خالل توفري براجم عالية اجلودة يف جمايل
الرتفيه واأللعاب الرياضية[ .راجع هدف  4.4عن املرافق].
• إرشاك الطالب يف حومكة احلرم اجلاميع ،من خالل
جملس متثييل للطالب ،ومن خالل عضوية جلان خمتارة يف
اجلامعة.
• تعزيز األنشطة ّ
اللصفية اليت تربط أعضاء هيئة التدريس
والطالب ،من أجل توفري جتربة جامعية جيدة.
• تجشيع الطالب عىل التطوع خبدماهتم ،لفائدة دولة قطر
والعامل.

مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 1.8.1نسبة الطالب الراضني عن األنشطة الطالبية ،وأنشطة
الرتفيه ،واخلدمات الغذائية ،واأللعاب الرياضية
 1.8.2نسبة الطالب القداىم الذين مه عىل األقل "راضون" عن
جتربهتم يف احلياة اجلامعية
 1.8.3عدد اللجان اليت فهيا حضور ومتثيل للطالب طبقًا لقرار
انشاهئا
 1.8.4مستوى جتارب التعلمي املرثية اليت أبلغ عهنا الطالب:
أ .اجلدد
ب .القداىم
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رسالة
جامعة
قطر

مجال األداء الرئيسي الثاني:
إجراء بحوث عالية الجودة تتناول
التحديات المعاصرة وتسهم في
االرتقاء المعرفي

تويل دولة قطر اهمتامًا كبريًا ومزتايدًا بالبحث العيمل ،عىل
املستوى الوطين ،لذا تريق جامعة قطر من أولوية براجم
البحث العيمل والدراسات العليا ،لدمع األهداف الوطنية.
وتقوم اسرتاتيجيهتا عىل ثالث راكئز مرتابطة:
أوهلا :أن تمنية القدرات البرشية أمر رضوري الستدامة
البحث العيمل ،وبالتايل فإن جامعة قطر هتدف إىل
جذب كوادر البحث العيمل ،من أساتذة وهيئة مساعدين،
واستبقاهئم وتطويرمه ،بغرض توسيع نطاق القدرات البحثية،
وحتقيق المتزي البحيث .كذلك سوف تيمن جامعة قطر اجليل
القادم من املواهب البحثية من خالل التوسع يف براجم
الدراسات العليا ،يف املجاالت اليت تتالءم مع اسرتاتيجية قطر
الوطنية للبحث العيمل.
ثانهيا :تعزيز اهليالك األساسية البحثية ،ليك يتوفر للباحثني
أحدث ما مت التوصل إليه من مرافق ومعدات ،تعزز نتاجئ
اجلودة والبحوث النوعية ،مبا يتفق واملعايري الدولية للجامعات
املهشورة باألنشطة البحثية املكثفة.
ثالهثا :التعاون املتآزر رضوري للبقاء يف دائرة املنافسة يف
سياق عاملي من البحوث األاكدميية ،حيث ال توجد لملعرفة
حدود جغرافية ،إذ إن المتيزي بني التخصصات أصبح
ضبابيًا عىل حنو مزتايد ،بسبب التقدم العيمل ،الذي فتح
مسارات جديدة للتعاون البيين واملزواجة بني التخصصات.
ومن أجل هذه الغاية ،ستقوم اجلامعة بتعزيز التاكمل متعدد
التخصصات بني وحداهتا الداخلية ،وستسىع إىل توسيع
الرشااكت الوطنية والدولية ،من أجل استغالل املوارد
وخلق منظومات تعاونية بأقىص قدر من التأثري .لك هذه
االسرتاتيجيات هدفها إنتاج حبوث عالية اجلودة تتسق مع
أهداف الدول -عىل النحو الوارد يف اسرتاتيجية قطر الوطنية
للبحث العيمل -وترفع أيضًا التصنيف األاكدميي العاملي
جلامعة قطر.

األهداف:
 2.1تنويع مصادر متويل املشاريع البحثية والتوسع يف املشاريع
اليت تتفق مع اسرتاتيجية قطر الوطنية للبحث العيمل
بوصفها اجلامعة الوطنية الشاملة يف دولة قطر ،فإن ماكنة جامعة
قطر تؤهلها للقيام بدور قيادي يف تنفيذ اسرتاتيجية قطر الوطنية
للبحث العيمل ،واملسامهة يف رؤية قطر الوطنية  .2030ولالستفادة
من وضعها جكامعة شاملة ،فإن هدف جامعة قطر هو إرشاك مجيع
وحداهتا األاكدميية يف أنشطة البحث العيمل اليت تليب االحتياجات
الوطنية ،وكذلك املساعدة يف تنويع مصادر متويل البحث العيمل،
لتجنب االعمتاد عىل مصدر واحد لمتويل البحوث.
االسرتاتيجيات:
• وضع خارطة طريق شاملة ختص البحث العيمل ،وتضمن التوافق
االسرتاتيجي ألنشطة البحث يف اجلامعة مع أولويات االسرتاتيجية
للبحوث ( ،)QNRSبالزتامن مع االستفادة من نقاط القوة احلالية،
وجماالت المنو االسرتاتيجية املستقبلية.
• التأسيس لتعاون أمعق مع جامعة محد بن خليفة ومؤسسة قطر
ومؤسسات عملية أخرى ،مبا يعزز التعاون البحيث يف املجاالت ذات
االهمتام املشرتك.
• دمع أعضاء هيئة التدريس وتجشيعهم ،لتأمني متويل البحوث من
املصادر الرئيسية ،مثل الصندوق القطري لرعاية البحث العيمل
(.)QNRF
• السيع إىل زيادة حصة البحث العيمل من مصادر مثل القطاع
الصنايع ،ومؤسسات المتويل الوطنية والدولية ،وحىت املصادر
اخلريية.
• ختصيص متويل ذايت لتجشيع املشاريع البحثية اليت تؤسس
أنشطة البحث العيمل القادرة عىل تنويع موارد المتويلية البحثية
جبامعة قطر.
• إعطاء دفعة ألنشطة البحث العيمل يف مجيع الوحدات األاكدميية،
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من خالل املنح البحثية الكبرية لألحباث الواقعة مضن
األولويات البحثية جلامعة قطر.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 2.1.1مبالغ متويل املنح التنافسية اخلارجية اليت حصل
علهيا أعضاء هيئة التدريس:
أ .احلكومية ،عىل سبيل املثال (الصندوق القطري لرعاية
البحث العيمل )QNRF
ب .القطرية اخلاصة والصناعية
 2.1.2نسبة النجاح يف احلصول عىل املنح التنافسية
اخلارجية يف برناجم األولويات الوطنية للبحث العيمل
 2.2حتديث البنية التحتية للبحث العيمل كلك وتوسيعه ،مبا
يف ذلك املرافق األساسية ،لتلبية االحتياجات البحثية
إن تعزيز األداء البحيث يعمتد عىل توفري البنية التحتية البحثية
الاكفية ،واألدوات الالزمة للباحثني إلجراء البحوث .والبنية
التحتية املطلوبة تتضمن املكتبة ،ومرافق املختربات ،وقاعات
املؤمترات ،وماكتب العمل.
االسرتاتيجيات:
• دمع قدرات مكتب البحث األاكدميي ،إلسناد أنشطة حبثية
أوسع ،وتطبيق سياسات البحث يف املراكز عىل درجة أفضل
من الكفاءة والفاعلية.
• تعزيز مقتنيات املكتبة وخدماهتا.
• حتديث خمتربات البحوث وأماكن االجمتاعات واملؤمترات
وتوسيعها ،وغريها من اإلماكنيات األساسية لدمع البحث
العيمل.
• مضان توفري املختربات واملاكتب املخصصة ألساتذة البحث
العيمل ،للقيام بأمعاهلم البحثية.
• صيانة معدات خمتربات البحوث وتخسريها ،حبيث تكون
وظيفية بالاكمل ،وترىق إىل املعايري الدولية لألنشطة البحثية.
• توسيع خدمات ما قبل املنحة اليت يقدمها مكتب البحث
األاكدميي وحتسيهنا.

• إعادة هيلكة خدمات ما بعد املنحة ،لترتكز يف حمطة دمع
متاكملة ،تؤمن املستوى املطلوب من الكفاءة وخدمة العمالء.
• تفعيل أنشطة وحدة الصحة والسالمة املهنية ،لرصد ممارسات
السالمة وإجراءات الطوارئ ،ومضان اإلدارة السلمية للنفايات
اخلطرة والتخلص اآلمن مهنا.
• إنشاء مكتب نزاهة البحث العيمل ،لتنسيق معل اللجان
املتخصصة يف االمتثال األخاليق للبحوث ،ولتحديث املبادئ
التوجهيية للبحوث ومراقبهتا وفرضها.
• تعزيز وتطوير وظائف إثبات وتسويق امللكية الفكرية مبا يتفق مع
االحتياجات املستج ّدة.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 2.2.1مستوى رضا أساتذة وهيئة دمع البحث العيمل (مثل
الباحثني املساعدين والفنيني) عن مساحة املختربات
 2.2.2نسبة أعضاء هيئة التدريس وهيئة موظيف البحث العيمل
الراضني عن مستوى الدمع وخدمة العمالء اليت يقدمها مكتب
البحث األاكدميي:
أ .قبل املنحة
ب .بعد املنحة
 2.3جذب أساتذة البحث العيمل وهيئته املساعدة واستبقاهئم
ّ
المتي
وتطويرمه من أجل توسيع نطاق القدرات البحثية وحتقيق
البحيث
إن العنرص البرشي ،امل ّكون من مجموعة الباحثني املوهوبني
واملبدعني ،هو اللبنة األساسية للبحث واالبتاكر .وهلذا السبب ،فإن
التنافس العاملي من أجل استقطاب أفضل الباحثني أمىس يتسم
باحل ّدة .ومبا أن جامعة قطر تواجه زيادة يف املنافسة احمللية
والدولية عىل اجتذاب أفضل املواهب البحثية ،فإهنا سوف تسىع
الجتذاب املواهب البحثية ،واستبقاهئا وتدريهبا ودمعها ،من أجل
استدامة املؤسسة البحثية جلامعة قطر ومنوها.
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االسرتاتيجيات:
• تقدمي حزم األجور واملاكفآت التنافسية للباحثني واهليئة
املساعدة هلم ،مبا يف ذلك حزم تأسيس ج ّذابة لألساتذة
اجلدد.
• حتفزي إنتاج البحوث يف أماكن ذات جودة عالية وتأثري
كبري ،وتراىع عند إقرار ماكفآت وعالوات الرتقيات العملية.
• استعراض سياسات أعباء التدريس ومراجعهتا ،لتتوافق مع
أعراف اجلامعات البحثية ،مبا يف ذلك التعاقد مع أعضاء هيئة
تدريس متفرغني للبحث العيمل.
• إضافة وظائف دمع للبحث يف اللكيات ومراكز البحوث.
• زيادة فرص التطوير املهين املتعلقة بالبحث العيمل.
• تقدمي مجموعة متنوعة من اجلوائز البحثية الداخلية،
لالعرتاف بإجنازات أساتذة البحث العيمل وموظفيه ،تقديرًا
جلهودمه.
• وضع خطة جلذب أساتذة البحث وهيئته املساعدة من
القطريني واستبقاهئم وتطويرمه (حزم متويل تأسيسية
ألعضاء هيئة التدريس).
• تنفيذ خطة اسرتاتيجية الستبقاء أساتذة البحث العيمل
املنتجني وموظفيه ،تمشل البواعث وآليات التنفيذ العملية
واحملددات.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 2.3.1عدد موظيف البحث العيمل القطريني الذين
مت توظيفهم

 2.4إنشاء مراكز ّ
متي حبثية عىل مستوى اجلامعة تدمع أولويات
البحث العيمل جلامعة قطر.
حتقيق أهداف البحث العيمل جلامعة قطر يتطلب اسرتاتيجية
تسترشف املستقبل ،وتبين القدرات ،حبيث تضمن االستدامة طويلة
األجل ألداء البحث العيمل يف اجلامعةُ ،
وت ّكن مراكز البحوث
ومعاهدها من مجتيع موارد الباحثني من خمتلف التخصصات،
للرتكزي عىل جمال حم ّدد من البحوث ،وبالتايل حتقق االستفادة من
املوارد ،للحصول عىل أقىص قدر من التأثري.
االسرتاتيجيات:
• إنشاء مراكز ّ
متي حبثية عىل املستوى املؤسيس حني يكون
مسوغها العميل مقنعًا ،حبيث يوفر فرصة لتحقيق أولويات جامعة
قطر وأولويات البحث الوطنية ،أو جمال حبيث تنافيس ذي ماكنة
خاصة.
• تقوية التاكمل والقدرة البحثية فميا بني املراكز واملكونات البحثية
املختلفة لتعزيز فاعليهتا.
• ّ
تبن سياسة متاكملة حول آليات إنشاء أو إلغاء مراكز حبثية،
وحومكة تقيمي أداهئا ،ودورها ،ومدى الدمع املقدم هلا من اجلامعة.
• تشكيل رشااكت اسرتاتيجية مع مؤسسات البحوث احلكومية
وغري احلكومية ،يف املجاالت األساسية ملركز البحث العيمل.
• جذب المتويل اخلاريج ملراكز البحث العيمل.
• تعزيز إنتاجية مراكز البحث ،من حيث جحم النرش واخلدمات
املقدمة للكيات اجلامعة وأحصاب الشـأن اخلارجيني.
• تعزيز التعاون بني اللكيات ومراكز البحث جبامعة قطر.
• إنشاء وتفعيل معلية مراجعة رمسية تمشل تقيمي األداء لضامن
أن حتقق مراكز البحوث نتاجئ حبوثها وعوائد االستمثار املتوقعة.
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مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 2.4.1نسبة المتويل اخلاريج يف مزيانية املركز البحيث
 2.5توسيع براجم الدراسات العليا وتعزيزها يف جماالت
اسرتاتيجية قطر الوطنية للبحث العيمل
بسبب التنافس العاملي عىل املواهب البحثية ،فإن املصلحة
الوطنية تقتيض تدريب اخلربات البحثية حملية النشأة.
وبوصفها اجلامعة الوطنية فإن جامعة قطر ملزتمة أيضًا
بتطوير القدرات البحثية يف قطر .ومن أجل هذه الغاية ،فسوف
تقدم اجلامعة براجم الدراسات العليا القامئة عىل البحوث،
يف املجاالت ذات األولوية الوطنية واملجاالت الرئيسية املمتزية
يف اجلامعة .ويف هناية املطاف ،تتوقع اجلامعة أن تفرز براجم
الدراسات العليا مجموعة متنامية من اخلرجيني الناحجني،
الذين يسىع أرباب العمل لتوظيفهم ،والذين يهسمون يف
حتقيق أولويات البحث العيمل لوطهنم.
االسرتاتيجيات:
• حتسني نوعية براجم الدراسات العليا احلالية ،واستحداث
براجم جديدة للدراسات العليا ،يف جماالت االحتياجات
الوطنية وجماالت املزية التنافسية جلامعة قطر ،ويف الوقت
نفسه ،التأكد من أن قطاعًا عريضًا من أقسام اجلامعة يهسم
يف تدريس مقررات تلك الرباجم.
• تقدمي براجم الدراسات العليا متداخلة أو متعددة
التخصصات يف املجاالت ذات األولوية الوطنية وجماالت املزية
التنافسية جلامعة قطر.

• اجتذاب طالب الدراسات العليا القطريني واستبقاهئم.
• تقدمي خدمات الدمع مثل متديد ساعات معل املكتبة واملطامع ،
وماكتب معل خمصصة ،واستخدام مرافق البحوث بعد ساعات
العمل ،وتوسيع نطاق اخلدمات اإللكرتونية الذاتية ،اليت مت ّكن طالب
الدراسات العليا من حتقيق النجاح.
• تجشيع أحباث طالب الدراسات العليا ودمعها ،وتأكيد رضورة
زيادة إنتاجيهتا ،من خالل النرش وامللصقات والعروض التقدميية
األاكدميية يف املؤمترات املهنية.
• تجشيع مشاريع الدراسات العليا املشرتكة مع املؤسسات
والصناعات ودمعها ،لتعزيز البحوث ذات الصلة عىل الصعيد
الوطين ونقل التكنولوجيا.
• حتديد مصادر الدمع املايل لطالب الدراسات العليا وتعظميها،
سواء للقطريني أو غري القطريني ،مبا يف ذلك املنح الدراسية،
واملساعدات املالية البحثية ،ومتويل املشاريع البحثية.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 2.5.1نسبة طالب الدراسات العليا إىل إمجايل عدد الطالب
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 2.6حتديد اتفاقيات تعاونية اسرتاتيجية يف البحث العيمل مع
الرشاكء الوطنيني والدوليني وتفعيلها وتطويرها

 2.7زيادة الدمع والتقدير للبحوث متعددة التخصصات يف املجاالت
الرئيسية ذات املزية التنافسية

تدرك جامعة قطر أمهية التعاون مع املؤسسات اخلارجية
كوسيلة لرفع القدرات البرشية ،واستمكال بنية البحث العيمل
التحتية ،والتحقق من حصة نتاجئ البحوث ،وزيادة إنتاجية
البحوث العملية.

بوصفها املؤسسة األاكدميية األكرب واألكرث تنوعًا يف البالد ،ميكن
جلامعة قطر االستفادة من جحمها وتنوع أقسامها لتكون مبثابة
منوذج للمتزي يف البحوث متعددة التخصصات باملنطقة .وحتقيقًا
هلذه الغاية ،مفن الرضوري االستفادة من أوجه التعاون احملمتلة
بني التخصصات اليت يقدمها عدد كبري من التخصصات األاكدميية
داخل اللكيات السبع باجلامعة .السبب يف ذلك يرجع لالعرتاف
واإلدراك املزتايد بني املؤسسات األاكدميية الكربى باملزايا التنافسية
اليت تمكن يف الفراغات الفاصلة بني التخصصات وال ميكن
تخسريها إال من خالل التعاون والتاكمل بني التخصصات .وهذا
األخري جيعل أيضًا من املمكن االستفادة من األصول اليت مت ّكن
من الوصول لتكوين الكتلة احلرجة من الباحثني ،والبنية التحتية
يف جماالت حمددة ،لتحقيق أقىص استفادة وتأثري ممكنني من
التلكفة املنرصفة .ويكمتل هذا الرتكزي الداخيل عىل التعاون بني
أساتذة جامعة قطر أيضًا بالتعاون اخلاريج مع الرشاكء احملليني
والدوليني.

االسرتاتيجيات:
• حتديد الرشااكت واتفاقيات التعاون البحثية االسرتاتيجية
البحوث داخل قطر وخارجها ،وتطويرها.
• توسيع عالقات التعاون من خالل مذكرات التفامه والعقود
البحثية من الباطن ،وإنشاء كرايس األستاذية املمولة من
املؤسسات الصناعية.
• البحث عن األفراد املعنيني بالبحوث املشرتكة أو يف البحوث
املتعددة مع مؤسسات البحث العيمل وتوظيفهم.
• تقيمي املنافع والتاكليف من مذكرات التفامه املوقعة ،وتنفيذ
إجراءات التحسني.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 2.6.1عدد مذكرات التفامه أو االتفاقيات املوقعة اليت قميت
بغرض التعاون البحيث يف املجاالت البحثية الرئيسية:
أ .الوطنية
ب .الدولية
 2.6.2عدد كرايس األستاذية اليت ختصصها القطاعات
املختلفة من خارج اجلامعة اليت ُيعني مبوجهبا الباحثون
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االسرتاتيجيات:
• ختصيص األموال الداخلية وتجشيع التعاون متداخل أو
متعدد التخصصات ،الذي ينطوي عىل أكرث من لكية ،والرتكزي
عىل جماالت البحث ذات األولوية الوطنية ،ويفضل أن تكون
مضن جوانب املزية التنافسية جلامعة قطر.
• تعيني أساتذة يف أكرث من ختصص ،لكام دعت احلاجة إىل
ذلك.
• تجشيع جلان رسائل الدراسات العليا وأطروحاهتا ،لمتثيل
أكرث من ختصص.
• إنشاء جائزة برعاية جامعة قطر للبحوث متداخلة أو متعددة
التخصصات.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 2.7.1املبالغ الداخلية املخصصة لملشاريع واملبادرات
البحثية متداخلة التخصصات
 2.8إنتاج األحباث ذات اجلودة العالية اليت تعزز التصنيف
األاكدميي جلامعة قطر
يقاس النجاح الهنايئ السرتاتيجية البحث العيمل جبامعة
قطر بمكية خمرجات أحباثها ونوعيهتا ،واليت بدورها تنعكس
عىل التصنيف العاملي جلامعة قطر بني أقراهنا من مؤسسات
التعلمي .وتمشل هذه املخرجات منشورات األساتذة البحثية
يف الدوريات املفهرسة ،والدوريات غري املفهرسة ،واملخرجات
العملية األخرى وتمشل (الكتب وفصول الكتب وأمعال

املراجع وبراءات االخرتاع) ،واالستهشادات ،وبراءات االخرتاع
واإلفصاحات عن االخرتاعات ،وتسويق االبتاكرات البحثية،
واجلوائز /هشادات التقدير ألعضاء هيئة التدريس جبامعة قطر.
ومع مرور الوقت ،تتوقع اجلامعة أن تهسم هذه االستمثارات
االسرتاتيجية يف تمنية القدرات البرشية ،ويف تعزيز البنية التحتية،
والتعاون التاكميل يف زيادة اإلنتاج العيمل ،من أجل حتسني
مسعهتا اإلقلميية وتصنيفها العاملي.
االسرتاتيجيات:
• مجموع االسرتاتيجيات اليت تغطهيا األهداف املرمقة من  2،1إىل
.2.7
• إجراء تقيمي سنوي ألنشطة البحث بواسطة أعضاء هيئة التدريس
والطالب ،لقياس التوافق بني أنشطة البحث ،وأهداف جامعة قطر
ورسالهتا ،واسرتاتيجية قطر الوطنية للتمنية ،واسرتاتيجية قطر
للبحث العيمل.
• دراسة ترتيب جامعة قطر مضن تصنيف كربى املؤسسات
األاكدميية ،وتطوير خطة معل للحفاظ عىل عنارص القوة ،وحتسني
جماالت الضعف.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 2.8.1إمجايل عدد مراجعات األقران لملنشورات املفهرسة
 2.8.2نسبة املنشورات مع عامل التأثري أكرب من ( )1و/أو
الدوريات ذات اجلودة العالية واحملددة مضن التخصص العيمل
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رسالة
جامعة
قطر

مجال األداء الرئيسي الثالث:
تعزيز دور جامعة قطر في المجتمع
لدعم التنمية االجتمــــاعيـــــة
واالقتصادية والثقافية

بوصفها اجلامعة الوطنية ،مفن الرضوري أن تتاكمل جامعة
قطر مع املجمتع ،لدمع احتياجاته وتطلعاته ،واستقطاب
املجمتع ودمعه هلا .لذا اكن التواصل املتبادل يف االجتاهني
هو أحد العنارص الرضورية يف هذه العالقة .وسوف تعمتد
جامعة قطر عىل الهنج االستبايق إلدارة اتصاالهتا املجمتعية،
باستخدام وسائل اإلعالم التقليدية واالجمتاعية احلديثة.
وحني يعرب املجمتع عن قلقه ،ستقوم اجلامعة مبعاجلة ماكمن
القلق عن طريق تقيمي سياساهتا ،وتغيريها ،إذا اضطرت،
من خالل االتصاالت املوج ّهة .وسوف تعزز اجلامعة عالقاهتا
مع اخلرجيني ،بوصفهم سفراءها إىل املجمتع .وسوف
تعزز وحتافظ عىل الثقافة والرتاث والقمي القطرية ،من خالل
سياساهتا ،وكذلك من خالل الرباجم البحثية والتعلميية .مكا
ستتعاون اجلامعة مع املجمتع املدين واملنمظات احلكومية،
وستجشع منتسبهيا عىل التطوع بوقهتم وقدراهتم ،ملصلحة
ّ
التعل
املجمتع األمع والبيئة الطبيعية .وسوف تدمع اجلامعة
مدى احلياة ،من خالل تقدمي براجم التعلمي املسمتر ،اليت
تدمع احتياجات املجمتع وتطلعاته .ومن أجل دمع هدف جامعة
قطر لالرتقاء يف التصنيف العاملي للجامعات ،سزتيد اجلامعة
أنشطهتا الدولية ،وأنشطة التسويق اليت تسهتدف املجمتع
األاكدميي الدولية.
األهداف:
 3.1حتقيق أقىص قدر من الدمع جلامعة قطر بوساطة الطالب
وأولياء األمور واخلرجيني واملجمتع بشلك عام
بوصفها اجلامعة الوطنية ،مفن الرضوري أن تمتتع جامعة
قطر بأكرب دمع ممكن من الطالب وأولياء األمور واخلرجيني
واملجمتع كلك .وميكن تعزيز هذا الدمع من خالل تسويق

اجلامعة وأنشطهتا ،وبناء الصورة الطيبة هلا .وتعظمي الدمع يتطلب
من اجلامعة معاجلة جوانب عدم الرضا من املجمتع ،والتواصل
بشلك فعال بشأن اجلهود اليت تبذهلا ألداء رسالهتا.
االسرتاتيجيات:
• إجياد حلول ملجاالت عدم الرضا اليت انعكست سلبًا عىل العالقة
بني جامعة قطر واملجمتع ،وأية قضايا جديدة حممتلة ،قد تنشأ،
سواء من خالل اسرتاتيجيات ،أو من خالل التواصل.
• تعزيز صورة و مسعة اجلامعة يف وسائل اإلعالم التقليدية
وشباكت التواصل االجمتايع ،وتبين اسرتاتيجية املبادرة يف
التعامل معها.
• تأسيس ماكتب التسويق احلالية يف اللكيات وتوسيعها.
• اإلعالن يف وسائل اإلعالم احمللية واإلقلميية ،لتعزيز أحداث
معينة وصورة جامعة قطر بشلك عام.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 3.1.1االنطباع لدى الطالب وأولياء األمور واخلرجيني عن جامعة
قطر
 3.2حتسني موقع جامعة قطر من حيث الرتتيب العاملي والمسعة
تعزيز المسعة الدولية جلامعة قطر ،وزيادة أنشطهتا الدولية،
يهسامن بشلك كبري يف ارتقاء اجلامعة يف سمل التصنيف العاملي.
ورؤية اجلامعة تمتثل يف االعرتاف هبا إقلمييًا وعامليًا ،حيث إن
المسعة الدولية تعكس دور اجلامعات مكصدر لملعرفة ودورها يف
دمع املجمتع املعريف .مكا تعزز المسعة الدولية ماكنة اجلامعات يف
املجمتعات ومنتسبهيا ،وأمام اجلامعات األخرى حول العامل.
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االسرتاتيجيات:
• إعداد اسرتاتيجية متاكملة تركز عىل الريق برتتيب اجلامعة
عامليًا.
• استضافة املؤمترات الدولية يف احلرم اجلاميع.
• املشاركة يف املؤمترات واملعارض الدولية.
• زيادة أنشطة التسويق الدولية ،اليت تسهتدف املجمتع
األاكدميي لإلعالن والدعاية االفتتاحية ،عرب اإلنرتنت
واملطبوعات التقليدية اليت تسهتدف األوساط األاكدميية،
واملشاركة القوية يف املؤمترات واملعارض األاكدميية.
• حتسني التجربة اليت يعيهشا الباحثون الدوليون يف البحث
العيمل والز ّوار الدوليون جبامعة قطر.
• تأكيد التواصل الفاعل مع أرباب العمل للوقوف عىل مدى
طيبة مسعة اجلامعة.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 3.2.1مبلغ املزيانية املرصوف عىل أنشطة التسويق الدويل
(اإلعالنات واملقاالت اإلعالنية يف جمالت التعلمي العايل
املسهتدفة)
 3.2.2عدد املعارض الدولية اليت شاركت هبا جامعة قطر
 3.2.3مجموع نقاط "المسعة األاكدميية" و"مسعة أحصاب
العمل" جلامعة قطر حسب التصنيف العاملي QS
 3.3االستفادة من العالقات مع جممتع خرجيي جامعة قطر
مي ّثل خرجيو جامعة قطر رشحية مهمة من املجمتع القطري.
وتزيد اجلامعة من أنشطة رابطة خرجيهيا برباجم تسهتدف
مشاركة اخلرجيني وفقًا لتعلميهم واهمتاماهتم .ومع مرور
الوقت ،فإن ازدياد مشاركة اخلرجيني ّ
يبش بزيادة الدمع
للجامعة ،مفن خالل إرشاك اخلرجيني املهمتني ،ستحصل
جامعة قطر ولكياهتا وإداراهتا ومراكزها وطالهبا عىل دمع
إضايف للوصول إىل أهدافها.
االسرتاتيجيات:
• تجشيع خرجيي جامعة قطر عىل التجسيل يف رابطة
اخلرجيني حبيث يصبح اخلرجي "عضوًا فاع ً
ال" ،وعىل
املشاركة حبيث يصبح اخلرجي "عضوًا مواليا".
• تعزيز تمنية نوادي اخلرجيني وفقًا لللكية ،والصناعة،
واالهمتامات ،وغريها من املواضيع املشرتكة ،وتجشيع تلك

املنمظات عىل تنظمي فعالياهتا عىل األقل مرتني سنويًا.
• تعزيز ثقافة االنمتاء واالعرتاف باخلرجيني ،من خالل إطالق
محالت تس ّلط الضوء عىل اعزتاز اجلامعة خب ّرجيهيا وبإجنازاهتم.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 3.3.1عدد األعضاء املوالني
 3.3.2عدد فروع رابطة اخلرجيني
 3.3.3عدد األنشطة اليت تقدمها نوادي اخلرجيني ومكتب عالقات
اخلرجيني
 3.4تعزيز بيئة حميطة ّ
تشع أعضاء هيئة التدريس والطالب عىل
املشاركة يف األنشطة املجمتعية
متثل جامعة قطر مك ّونًا رئيسًا يف املجمتع القطري ،وبالتايل مفن
ّ
تجشع أعضاء هيئة التدريس فهيا والطالب الستمثار
املناسب أن
طاقاهتم ومواههبم لتعزيز مقومات املجمتع .فأعضاء هيئة التدريس
مه أيضًا أعضاء يف املجمتعات املهنية الدولية ،وينبيغ تجشيع هذه
الروابط ودمعها.
االسرتاتيجيات:
• تجشيع مبادرات التوعية اليت تربط جامعة قطر باملجمتع ودمعها،
من خالل األرسة واملدرسة واملنمظات (مثل مبادرات غازنا ،واحلياة
اهلندسة ،والبريق ،إخل).
• زيادة مشاركة هيئة التدريس والطالب يف األنشطة املجمتعية
وامجلعيات املهنية واللجان ،وتجشيعها.
• االشرتاك يف تنظمي األحداث داخل احلرم اجلاميع وخارجه
مع املجمتع املدين واملنمظات احلكومية ،لدمع املبادرات الوطنية
واملجمتعية ،وتوفري فرص املشاركة ألعضاء اجلامعة.
• الرعاية واملشاركة يف فعاليات املجمتع املدين واحلكويم خارج
احلرم اجلاميع.
• تعظمي مناسبات ظهور جامعة قطر ،من خالل إرشاك أعضاء
هيئة التدريس والطالب يف أنشطة وسائل اإلعالم ،لنرش معارفهم
وخرباهتم يف املجمتع حول قضايا الساعة.
• تجشيع أعضاء هيئة التدريس عىل تدريس مقررات التعلمي
املسمتر اليت هتم املجمتع.
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مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 3.4.1نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف أنشطة
وفعاليات حمددة خلدمة املجمتع
 3.4.2نسبة الطالب املشاركني يف أنشطة خدمة املجمتع اليت
تنمظها جامعة قطر يف حرمها أو خارجه
 3.4.3عدد الفعاليات ،األنشطة ،والرشااكت مع منمظات
املجمتع املدين واحلكويم
 3.5احلفاظ عىل الرتاث القطري والقمي الثقافية القطرية
وتعزيزمها ،متاشيًا مع احلداثة العاملية
مي ّثل جممتع جامعة قطر املجمتع القطري ،وبالتايل تلزتم
اجلامعة بالقمي الثقافية القطرية وحتافظ علهيا .وينبيغ أن
تعكس أنشطة احلرم اجلاميع ومبادراته هذه القمي الثقافية،
وكذلك احرتام تنّوع الثقافات األخرى .واجلامعة هلا دور مهم
يف احلفاظ عىل تراث دولة قطر الطبييع والثقايف وتعزيزه.
االسرتاتيجيات:
• تسليط الضوء عىل القمي الثقافية القطرية يف احلرم
اجلاميع من خالل األحداث واألنشطة والبىن التحتية املادية.
• دمع جهود حفظ الرتاث الطبييع والثقايف لدولة قطر
وتوثيقه ،من خالل الفعاليات ،واملنشورات ،واملشاريع البحثية.
• توسيع مصادر املعرفة اليت توفرها املكتبة اجلامعية يف هذا
املجال ،من خالل التعاون مع املؤسسات احمللية ،مبا فهيا
مؤسسة قطر.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 3.5.1عدد املبادرات (امحلالت ،السياسات ،املذكرات،
الفعاليات ،املسابقات) املتعلقة باحلفاظ عىل القمي الثقافية

 3.6تعزيز التعاون الف ّعال مع منمظات املجمتع املدين واملؤسسات
احلكومية
بوصفها اجلامعة الوطنية ،مفن الرضوري أن تشارك جامعة قطر،
بشلك وثيق ،مع املجمتع املدين واملؤسسات احلكومية ،بوسائل
ترتيق بأهداف هذه املنمظات وأهداف اجلامعة.
االسرتاتيجيات:
• توقيع مذ ّكرات التفامه واالتفاقيات مع املنمظات يف قطر،
وتنفيذها ،خلدمة االحتياجات املتبادلة.
• إجراء تقيمي سنوي ملذكرات التفامه لتعزيز تأثريها.
• استقطاب الدمع املايل من الرشاكء احلكوميني والصناعيني،
لصاحل كرايس األستاذية املتخصصة يف جماالت اهمتام الرشاكء
املاحنني.
• إنتاج فعاليات مشرتكة مع املؤسسات احلكومية ومنمظات املجمتع
املدين.
• اعمتاد سياسات تجشع أعضاء هيئة التدريس عىل التعاون مع
احلكومة ،ومؤسسات الصناعة ،وغريها من العمالء اخلارجيني.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 3.6.1عدد مذكرات التفامه واالتفاقيات بني جامعة قطر واملنمظات
يف قطر(احلكومة ،املجمتع املدين ،الرشاكت) املو ّقعة واليت قميت
 3.6.2عدد وظائف كرايس األستاذية جبامعة قطر بالتعاون مع
مؤسسات احلكومة  /الصناعة
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 3.7توسيع دورات التعلمي املسمتر وتنويع براجمه ،لغري
الدرجات العملية ،اليت تهسم يف تلبية احتياجات املجمتع
وتطلعاته
باإلضافة إىل مهمهتا يف خدمة الطالب التقليدية ،ختدم
جامعة قطر أيضًا املجمتع األكرب ،بعروضها يف جمال التعلمي
ّ
تجشع التعمل مدى احلياة ،وتساعد يف
املسمتر .هذه العروض
دجم اجلامعة ولكياهتا ،وأعضاء هيئة التدريس يف املجمتع.
االسرتاتيجيات:
• تقيمي احتياجات السوق واملجمتع من التعلمي املسمتر،
وتطوير مقرراته اليت تليب تلك االحتياجات.
• إنشاء عالقات معل اكفية مع جهات تقدمي عروض التعلمي
املسمتر جبامعة قطر ،وتجشيع أعضاء هيئة التدريس عىل
تدريس مقررات التعلمي املسمتر.
• تسويق دورات التعلمي املسمتر جلذب املتعملني املالمئني.
• القياس املسمتر ملستويات رضا املشاركني وأرباب العمل عن
دورات التعلمي املسمتر ،واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني
جوانب عدم الرضا.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 3.7.1عدد أعضاء هيئة التدريس املنخرطني يف التعلمي
املسمتر والتدريب املتخصص
 3.7.2عدد عروض دورات التعلمي املسمتر
 3.7.3عدد عروض دورات التعلمي املسمتر اليت تقدم عن بعد
عرب اإلنرتنت
 3.7.4مستوى الرضا عن دورات التعلمي املسمتر يف جامعة
قطر (الطالب/أرباب العمل)
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رسالة
جامعة
قطر

مجال األداء الرئيسي الرابع:
توفير بيئة جامعية ومرافق مساندة
تتسم بالفاعلية والكفاءة لدعم
مجتمع الجامعة.

إن ختصيص املوارد الاكفية من أكرث العنارص أمهية لنجاح
اجلامعة يف حتقيق رسالهتا .وعالوة عىل ذلك ،فإن الدمع
الف ّعال والكفؤ ،ومرافق البنية التحتية عالية اجلودة ،أمور
رضورية لتنفيذ رسالة اجلامعة .ومن أجل حتسني اخلدمات
اليت تقدمها ،ستقوم جامعة قطر بتعزيز ثقافة خدمة الغري ،من
خالل تدريب املوظفني عىل حل املشالك واالتصاالت الواحضة
عن اخلدمات اليت من شأهنا أن تزيد من تعزيز الشفافية
وفاعلية تقدمي اخلدمات .وستتوىل اجلامعة تطوير مواردها
البرشية ،باتباع هنج شامل لتعيني املوظفني واستبقاهئم
وتطويرمه .ومبا أن جامعة قطر ختطط خلدمة عدد مزتايد من
الطالب ،باإلضافة إىل دمع االحتياجات التعلميية والبحثية
املتقدمة ،فإهنا ستسمتر يف بناء املباين واملرافق اجلديدة،
وجتديد املباين القامئة لدمع هذا المنو ،وتنفيذ الصيانات
الوقائية والتصحيحية ،وإدارة اسهتالك الكهرباء واملاء،
لتحقيق االستدامة البيئية .وقد اعمتدت اجلامعة اتباع هنج
شامل للفاعلية املؤسسية ،يمشل التخطيط االسرتاتيجي،
وتقيمي أداء الوحدات اإلدارية ،مبا يوفر املعلومات الالزمة للك
جانب من جوانب معليات اجلامعة .وعالوة عىل ذلك ،ستسىع
جامعة قطر إلجياد طرق إلنشاء الهنج املهين إلدارة حمفظهتا
االستمثارية ،واليت قد تكون يف يوم من األيام مسامهًا رئيسًا
يف حتقيق مهمهتا .وبناء عىل هذه اجلهود ،فإن اجلامعة
تسىع للحصول عىل االعمتاد الدويل الذي تع ّده د ّرة التاج.
األهداف:
 4.1تعزيز ثقافة خدمة املستفيدين وحتسني مستويات تنفيذ
اخلدمات
إن اخلدمات املساندة رضورية جلامعة قطر ،من أجل بلوغ
أهدافها التعلميية والبحثية ،وحتقيق رسالهتا يف خدمة
املجمتع .ولتحقيق هذه الرسالة ،ينبيغ عىل جامعة قطر تعزيز

تقدمي هذه اخلدمات املساندة ،من خالل حتديث ونرش سياسات
وإجراءات شفافة ،وتعزيز ثقافة خدمة املستفيدين.
االسرتاتيجيات:
• تبليغ وثيقة "سياسة السياسات" إىل لك الوحدات التنظميية.
• مراجعة وحتديث وتوثيق السياسات والعمليات واإلجراءات،
ونرشها عىل الشبكة اإللكرتونية الداخلية ،وفقًا لوثيقة "سياسة
السياسات".
• وضع أدلة خدمات مجليع الوحدات اليت تفصل اخلدمات
اليت تقدمها ،وتبليغها إىل اجلهات املعنية الداخلية واخلارجية،
ومراجعهتا سنويًا.
• الرفع من كفاءة إجراءات جماالت اخلدمات الرئيسية وفعاليهتا.
• تعزيز خدمة العمالء اجليدة اليت تزيد من رضا العمالء ،وتقلل
من عدد الشاكوى.
• حل أية شاكوى أو نقاط عدم الرضا برسعة وإنصاف.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 4.1.1نسبة العمالء الداخليني الراضني عن اخلدمات اليت تقدمها
الوحدات الوظيفية التالية:
أ .الوحدات اإلدارية
ب .نظم املعلومات
ج .املكتبة
د .اخلدمات الطالبية
ه .مكتب التمنية املهنية و تطوير معليات التعلمي
و .مكتب تقيمي خمرجات الرباجم األاكدميية
ز .مكتب املنح الدراسية
ح .مكتب التعلمي املسمتر
ط .مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس
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 4.2حتسني الفاعلية املؤسسية للخدمات اجلامعية
وضعت جامعة قطر نظامًا شام ً
ال للفاعلية املؤسسية يندجم
فيه التخطيط االسرتاتيجي ،وختطيط املزيانية ،وخطط العمل،
ومراجعة الرباجم الدراسية ،وتقيمي خمرجات ّ
تعل الطالب،
وتقيمي أداء الوحدات اإلدارية ،لك ذلك حتت إرشاف إدارة
الفاعلية املؤسسية باجلامعة .وتنحدر هذه العمليات متسلسلة
خالل اجلامعة ،وللك لكية وإدارة ووحدة إدارية .ومن
الرضوري أن تقوم اجلامعة ووحداهتا املكونة هلا مبتابعة تنفيذ
إجراءات التحسني احملددة من هذه العمليات ،وبذل اجلهود
لتحسني أداهئا باسمترار.
االسرتاتيجيات:
• إعداد سياسات وإجراءات حلومكة اقرتاح تطوير اهليالك
التنظميية للوحدات وتقيميها وتغيريها.
• تعزيز الويع لدى أعضاء هيئة التدريس واملوظفني باخلطة
االسرتاتيجية جلامعة قطر ،وإرشاكهم يف معليات التخطيط
االسرتاتيجي اخلاصة بوحداهتم ،وكذلك جهود فاعلية تلك
الوحدات.
• متابعة اإلجراءات املوىص هبا ،لتحسني الفاعلية املؤسسية
ومعليات التخطيط االسرتاتيجي ،وتجشيع تنفيذ هذه
التوصيات.
• تعزيز العالقة بني ختطيط مزيانية املؤسسة والتوجهات
االسرتاتيجية للجامعة.

مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 4.2.1نسبة حتقيق أهداف التخطيط االسرتاتيجي السنوية يف
األقسام التالية:
أ .شؤون الطالب
ب .إدارة العمليات
ج .العالقات اخلارجية
د .الشؤون املالية
ه .اإلساكن
و .نظم املعلومات
ز .املشرتيات
ح .املوارد البرشية
ط .مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس
 4.2.2نسبة إجراءات التحسني املنفذة
موجهات املوازنة املؤسسية والتصديق هيلع
 4.2.3وضع إطار حيمك ّ
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 4.3حتسني اسرتاتيجيات جذب املوارد البرشية وحتسيهنا
وتنفيذها ،واستبقاء هذه املوارد
إن حتقيق جامعة قطر لرسالهتا يعمتد عىل وجود
اسرتاتيجيات شاملة جلذب موظفني من ذوي الكفاءات العالية
واستبقاهئم .وإن مجيع األهداف يف جمال األداء الرئييس
هذا تعمتد عىل وجود اسرتاتيجيات شاملة جلذب املوظفني
ذوي الكفاءة العالية واستبقاهئم ،فاملوظف الذي يشعر بالرضا
وتو ّفر الدمع املناسب له ،سيكون أكرث إنتاجية يف تنفيذ رسالة
اجلامعة ذات اجلوانب املتعددة .إن اسمترارية العمل باجلامعة
ومعها التطوير املهين املسمتر رضورات البد مهنا للحفاظ عىل
املوارد البرشية ،بأعىل مستوى من اجلودة ،لتلبية احتياجات
احلرم اجلاميع.
االسرتاتيجيات:
• إعداد توصيف الوظائف لملوظفني احلاليني واجلدد واحلفاظ
هيلع.
• تمنية مهارات املوظفني ،من خالل أنشطة التمنية املهنية ذات
الصلة مبجاالت معلهم.
• تجشيع املوظفني عىل نقل معارفهم املستفادة من هذه
األنشطة لزمالهئم ،من خالل جلسات نقل املعرفة ،أو ورش
معل ،أو وثائق مكتوبة.
• إعداد برناجم رعاية الطالب القطريني وتنفيذه ،لالحتفاظ هبم
مكوظفني يف املستقبل.
• إعداد خطة إحالل املناصب القيادية للقطريني وتنفيذها،
من أجل تعزيز وجود املوظفني القطريني يف مناصب إدارية
جبامعة قطر.
• التعرف بشلك ممهنج ومنظم عىل بواعث قلق املوظفني
املتعلقة باألجور ،واملزايا ،وبيئة العمل ،وغريها من السياسات،
والعمل عىل معاجلة هذه البواعث من أجل زيادة مستويات
رضا املوظفني وإنتاجيهتم وتقليل معدالت دوراهنم.
• وضع آليات لتوصيل شاكوى املوظفني وحلها ،وتنفيذ هذه
اآلليات.
• مراجعة نظام تقيمي املوظفني وحتسينه ،ومعلية التوظيف
والتعريف لملعينني اجلدد.

مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 4.3.1نسبة املوظفني الذين مه عىل األقل "راضون" عن وظائفهم
 4.3.2إمجايل معدل دوران املوظفني :
أ .القطريني
ب .غري القطريني
 4.3.3نسبة املوظفني الذين يشاركون يف أنشطة التطوير املهين ذات
الصلة مبجاالت معلهم
 4.3.4نسبة الوظائف اإلدارية الشاغرة اليت يمت شغلها بالتعيينات
الداخلية
 4.4ختطيط مرافق احلرم اجلاميع والبنية ،وتطويرها لتلبية
متطلبات منو جامعة قطر
ختطط جامعة قطر خلدمة أعداد مزتايدة من الطالب ،وكذلك جيب
أن تدمع االحتياجات املتقدمة التعلميية والبحثية .نتيجة لذلك ،فال
بد من إنشاء مبان جديدة ،وساحات جديدة النتظار السيارات،
وجتديد املباين القامئة ،لدمع رسالة اجلامعة التوسعية ،وإدارة
مصادر الطاقة واستخدام املياه ،لتحقيق االستدامة البيئية .وجيب
عىل مرافق احلرم اجلاميع أن تدمع األنشطة الرياضية ،واخلدمات
الطالبية ،والرتفيه ،ورعاية أطفال العاملني ،والصحة والسالمة
واألمن .ويف الوقت احلارض ،أصبحت البنية التحتية لنظم املعلومات
بالقدر نفسه من األمهية املفرتضة لملباين واملرافق املادية ،يف دمع
احتياجات الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
االسرتاتيجيات:
مبان ذات قدرات
بإضافة
للحرم،
الرئيسية
• حتديث اخلطة
ٍ
استيعابية أكرب ،مبا يمتاىش والمنو املتوقع ملعدالت تجسيل الطالب
واألنشطة البحثية.
• إرشاك الطالب يف معلية حتديد مكونات املباين املخطط بناؤها،
لتخدم تطلعاهتم.
• زيادة عدد مواقف السيارات للطالب واملوظفني ،خلدمة
احتياجاهتم.
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• تجشيع ترشيد االسهتالك إلدارة استخدام املياه والكهرباء
يف احلرم اجلاميع ،وتصممي مرافق جديدة ،وجتديدات من
أجل حتسني كفاءة استخدام املوارد.
• تطوير املرافق الرياضية والرتفهيية وصيانهتا ،حبيث تكون
آمنة ،ومتاحة ،ومناسبة ألنشطهتا املقصودة.
• تعزيز مقومات املجمتع الصحية ،من خالل تهسيل
احلصول عىل الرعاية الطبية ،والتدريب عىل اإلسعافات
األولية ،وحتسني خدمات العيادة الطبية يف قسم البنني.
• تعزيز السالمة واألمن داخل احلرم اجلاميع ،من خالل
حتديث األنمظة املرورية واللوحات اإلرشادية عىل الطرق،
والتدريب عىل حاالت احلرائق وإجراءات الطوارئ.
• صيانة شبكة نظم املعلومات باحلرم اجلاميع وتطويرها،
لتوفري ما يكيف من نطاق االتصال الرمقي ،ومساحات ختزين
البيانات ،ومستوى اجلاهزية لملستخدمني اكفة.
• زيادة املساحات اخلرضاء داخل جامعة قطر.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 . 4.4.1توسط مساحة التدريس (فصول الدراسة واملختربات)
للك طالب
 4.4.2نسبة عدد مواقف السيارات:
أ .املخصصة لملوظفني إىل أعدادمه
ب .املتوفرة للطالب إىل أعدادمه
 4.4.3نسبة املشاريع (إنشاءات ،أمعال جتديد رئيسية ،أمعال
صيانة رئيسية) املكمتلة يف حدود املهلة الزمنية ،واملزيانية
املالية املخططتني
 4.4.4التعطل غري املخطط للتطبيقات املعلوماتية احلرجة
(  ، Bannerبالكبورد ،الربيد اإللكرتوين ، EBS ،خدمة
اإلنرتنت ،موقع البوابة اإللكرتوين)
 4.5دمع مبادرة اجلامعة للحصول عىل االعمتاد املؤسيس
تسىع جامعة قطر للحصول عىل االعمتاد املؤسيس ،من
الرابطة اجلنوبية لللكيات واملدارس يف الواليات املتحدة
األمريكية "ساكس" .وتنطوي معلية االعمتاد عىل توثيق
األنشطة وحتسني األداء ،يف لك جانب من جوانب معليات
اجلامعة .بالتايل ،فاألمر ميس معل لك موظف وجتربة لك
طالب وعضو باملجمتع اجلاميع.

االسرتاتيجيات:
• إدارة مرشوع االعمتاد املؤسيس من هيئة "ساكس" الكتساب
صفة " ّ
مرش".
• نرش املعلومات عن معلية االعمتاد بني أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني وإرشاكهم يف العملية.
• إرشاك أعضاء هيئة التدريس والعاملني يف اجلامعة يف معلية
االعمتاد املؤسيس "ساكس".
• تنفيذ توصيات هيئة االعمتاد املؤسيس "ساكس" لتحسني
احمتالية جامعة قطر يف احلصول عىل االعمتاد املؤسيس.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 4.5.1اكتساب صفة "مرحش" هبيئة "ساكس"
 4.5.2اكتساب صفة "عضو" هبيئة "ساكس"
 4.6حتقيق األداء األمثل لقمية احملفظة االستمثارية للجامعة
إنّ اهلدف االسرتاتيجي للجامعة هو تنويع مصادر الدخل ،لدمع
المتويل احلكويم عند اللزوم ،من خالل الرسوم الدراسية،
والبحث العيمل ،واملشاركة املجمتعية ،واالستمثار .إن التنويع يف
اسرتاتيجيات االستمثار وأساليبه هو جحر الزاوية يف إدارة خماطر
احملفظة االستمثارية .وهناك هدف استمثاري آخر لملحفظة وهو
توفري معدل عائد ،يكيف لدمع المنو املستقر مبرور الزمن .وستقوم
جامعة قطر برصد اآلثار قصرية وطويلة األجل السرتاتيجياهتا
واستمثاراهتا ،وستشارك إدارة اجلامعة بانتظام يف تقيمي الفاعلية
اللكية للخطة ،وعنارص تنفيذها.
االسرتاتيجيات:
• وضع اسرتاتيجية لالستمثار وتنفيذها.
• إدارة تلك االسرتاتيجية ،وتقدمي تقارير عن أداهئا.
• تنويع احملفظة االستمثارية.
• تعزيز المنو يف القمية السوقية لملحفظة االستمثارية.
مؤرشات األداء الرئيسية (:)KPIs
 4.6.1القمية السوقية لملحفظة االستمثارية
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منهجية ربط
األهداف باألولويات االستراتيجية
طويلة المدى

بناء
السمعة
العالمية

إن جوانب هذه اخلطة االسرتاتيجية واخلطط القادمة ستسمتر يف تركزي
االهمتام عىل هذه األولويات االسرتاتيجية طويلة املدى جلامعة قطر.
باإلضافة إىل التقرير الشامل عن اخلطة االسرتاتيجية ،سيمت إعداد
تقرير أو تقارير سنوية خاصة عن أداء جامعة قطر ،فميا خيص هذه
األولويات .وسيمت استخالص معظم نتاجئ األداء من األهداف ذات الصلة
عىل مستوى اخلطة االسرتاتيجية.

قياس أداء األولويات االسرتاتيجية طويلة املدى
األولويات االستراتيجية طويلة المدى

مجال األداء
الرئيسي 1

رعاية التجربة الطالبية

2.5 ;1.4 ;1.3 ;1.1
1.8 ;1.6 ;1.5

مجال األداء
الرئيسي 2

تقدير التميز العلمي

1.6

;2.3 ;2.2 ;2.1
2.6 ;2.5

بناء السمعة العالمية

1.7 ;1.3

2.8 ;2.6 ;2.3

تحقيق الفاعلية القصوى

1.7

2.8 ;2.4 ;2.2

مجال األداء
الرئيسي 3

مجال األداء
الرئيسي 4

3.4

4.4

3.2

4.5
4.6 ;4.2 ;4.1
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عملية التنفيذ
والمراقبة

تمت معلية التنفيذ والتقيمي والرصد عىل مستويني:
 .1اخلطة االسرتاتيجية لللكية /اإلدارة
 .2اخلطة االسرتاتيجية جلامعة قطر
يف لك مستوى يمت تعيني أدوار ومسؤوليات خمتلفة
لملشاركني يف وضع اخلطة االسرتاتيجية .وهذه العملية
تبدأ من األسفل لألعىل ،حيث تبدأ مبراقبة خطط معل
اللكيات/اإلدارات ورصدها .ويمت ذلك بعد أن يتأكد فريق
التخطيط والتطوير املؤسيس من محتيل عنارص اخلطة،
بوساطة مسؤولهيا إىل داخل املوقع اإللكرتوين لنظام اخلطة
االسرتاتيجية ( ،)SPOLمع بايق العنارص املطلوبة (تارخي
االستحقاق ،املسؤولني ،الوضع احلايل ،نوع اإلجراءات).
املستوى  :1اخلطط االسرتاتيجية لللكيات/اإلدارات
اجلزء األول :خطط العمل السنوية لللكيات/اإلدارات:

يتعني عىل مجيع اللكيات واإلدارات استمكال خطط العمل
السنوية اخلاصة هبا ،ومحتيلها إىل داخل املوقع اإللكرتوين
لنظام اخلطة االسرتاتيجية ( .)SPOLوتتوزع األدوار
واملسؤوليات يف هذا املستوى مكا ييل:
• مسؤول الوحدة التنظميية
 التأكد من محتيل خطة العمل داخل نظام  SPOLحبلولهناية سبمترب من لك عام.
 حتديث اإلجراءات (الوضع احلايل ،تارخي االنهتاء) داخلنظام .SPOL
 مراجعة املهام وتنقيحها (وصف املهمة ،مسوئل املهمة،تارخي االستحقاق) ،إذا لزم األمر.
 تقدمي إيضاحات بشأن املهام املتأخرة عن اجلدولالزمين.
 التأكد من أن معلية حتديث مستجدات األداء تمت يف شلكاجمتاع ،وأن تكون موثقة.
هذه العملية حتدث مرتني سنويًا (يف يناير ويونيو من لك
عام).

• مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس
 مراجعة الوضع احلايل لإلجراءات مبجرد حتديهثا وإعداد تقريربشأن ذلك.
 إرسال رسالة تنبيه إىل مسؤويل اخلطط قبل لك معلية مراجعةبهشر واحد.
 التأكد من أن لك مهمة متأخرة عن جدوهلا الزمين "احنراف" هلاتربيرها ،واالتصال مبسؤول اخلطة بشأن أية توضيحات مفقودة
(هذه ليست مراجعة لملحتوى).
 إعداد تقرير عن لك االحنرافات والتوضيحات املصاحبة هلا،وتقدميه لنواب رئيس اجلامعة ،لك يف جماله.
• نواب رئيس اجلامعة
 مراجعة تقرير االحنرافات للنظر فميا إذا اكنت خطط العملمالمئة ملعاجلة تلك االحنرافات.
 معاونة مسؤويل اخلطط يف إجراء التعديالت حسب اللزوم(اختياري).
 إخطار مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس بانهتاء هذه املهمة ،يفغضون هشر من استالم التقرير.
املستوى  :1اخلطط االسرتاتيجية لللكيات/اإلدارات
اجلزء الثاين :نتاجئ أداء اللكيات/اإلدارات:

• مسؤول الوحدة التنظميية
 محتيل مسهتدفات لك مؤرش أداء داخل نظام اخلطة وحتديهثا،إذا لزم األمر .وينبيغ إمتام هذه اخلطوة يف أكتوبر من لك عام.
 محتيل النتاجئ الفعلية ابتداء من هشر يونيو من لك عام (قبلهناية العام الدرايس) ،أما نتاجئ املؤرشات املرحلية فينبيغ محتيلها
عىل مدار تنفيذ اخلطة.
 إجراء حتليل الفجوة للك نتاجئ األداء اليت يه أقل من املسهتدف. عقد اجمتاع مرة لك عام ،ملراجعة التقدم احملرز ،ولتعديلاالسرتاتيجيات ،وصياغة خطط العمل للعام القادم ،حبلول هشر
أغسطس .أما اإلجراءات املزمع تنفيذها فميكن محتيلها داخل نظام
اخلطة االسرتاتيجية  SPOLيف أي وقت.
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• مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس
 التأكد من تجسيل النتاجئ الفعلية ،وحتليل الفجوة داخلالنظام (وليس مراجعة احملتوى).
 إعداد تقرير عن حتليل الفجوة لنواب رئيس اجلامعةّ ،لك
يف نطاق ختصصه.
• نواب رئيس اجلامعة
 مراجعة تقرير حتليل الفجوة واإلجراءات اليت متت أثناءمعلية املراجعة.
 إبالغ مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس بإمتام هذهاخلطوة ،يف غضون هشر من استالم التقرير.
املستوى  :2اخلطة االسرتاتيجية جلامعة قطر

• مسؤول الوحدة التنظميية
 تقدمي البيانات حسب تعيني مصادر البيانات (حبلولهشر يونيو).
• مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس
 مجع بيانات لك مؤرشات األداء الرئيسية (يونيو-أغسطس).

 حتديد املؤرشات اليت يه أقل من املسهتدف ،ومجتيع البياناتاملتاحة (مصنفة حسب اللكيات).
 مراجعة اإلجنازات والتحديات مع مجموعات العمل األربع (– 1 20سبمترب).
 إعداد تقرير سنوي عن تقدم األداء ،يربز اإلجنازات والتحديات( 10أكتوبر).
 ستمت مناقشة النتاجئ يف اجمتاع جلنة الفاعلية املؤسسية ،ويمتتضمني التوصيات يف تقرير اللجنة ،الذي سيناقشه جملس أمناء
اجلامعة.
• اللجنة التنفيذية لإلدارة العليا
 مراجعة التقرير وتناول التحديات الرئيسية ( 20أكتوبر).• مسؤول الوحدة التنظميية
 تعديل االسرتاتيجيات أو اإلجراءات املتخذة ملعاجلة التحديات(ابتداء من هشر نومفرب فصاعدًا).
• مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس
 متابعة تنفيذ التعديالت تبعًا للتحديات املطروحة.• جملس األمناء
 -مناقشة نتاجئ أداء التخطيط يف فصل اخلريف من لك عام.
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فرق عمل

الخطة االستراتيجية

جمال األداء الرئييس األول :إعداد اخلرجيني األكفاء من خالل
توفري تعلمي عايل اجلودة الذي يهسم يف تعزيز فرص جناح الطالب
الفريق األول
الدكتور رمزي عبد طه ،لكية اهلندسة (موجه املجموعة)
الدكتور عبداحلكمي يوسف اخللييف ،لكية الرشيعة و الدراسات االسالمية
الدكتور عيل عبداملنعم عيل ،برناجم املتطلبات العامة
الدكتور عادل بن حسني الرشيف ،مكتب تقيمي الرباجم األاكدميية وخمرجات التعمل
الدكتورة فامطة معار النعيمي ،لكية اآلداب والعلوم
الدكتور خالد وليد بييب ،لكية اآلداب والعلوم
الدكتور بدر عبد اهلل االمساعيل ،لكية اإلدارة و اإلقتصاد
الدكتورة بدرية مبارك العامري ،لكية الرتبية
الدكتورة اميان زيك أنور ،لكية الرتبية
الدكتورة فامطه مريش ،لكية الصيدلة
الدكتور جون مارك ترىب ،لكية القانون
الدكتور خليفه عبداهلل هزاع ،لكية اآلداب والعلوم
الدكتور دمحم شاهد مجيل ،برناجم التأسييس
السيد تريفور اندرو موري ،إدارة خدمات تقنية املعلومات
السيدة مرينا الياس تابت ،املكتبة
جمال األداء الرئييس الثاين :إجراء حبوث عالية اجلودة تتناول
التحديات املعارصة وتهسم يف االرتقاء املعريف

الفريق الثاين
الدكتور دمحم أمحدنا ،لكية اآلداب والعلوم (موجه املجموعة)
الدكتور مؤمن معر حسنه ،مكتب البحث العيمل
الدكتورة محدة عبداهلل النعيمي ،مركز أحباث حيوانات املخترب
الدكتور سيف شاهني املرخيي ،لكية اآلداب والعلوم
الدكتورة آنا اكثرينا سولدر ،لكية اهلندسة
الدكتور فرناك ناي بوتاك ،لكية القانون
الدكتور رمزي نعمي نارص ،لكية الرتبية
الدكتور دمحم ازحام ابراهمي ،لكية الصيدلة
الدكتور سعيد هامش املري ،وحدة املختربات املركزية
الدكتور دمحم عبدالعزيز اخللييف ،لكية القانون
الدكتور دمحم نشأت فيصل ،لكية اإلدارة واإلقتصاد
الدكتور دمحم جابر املري ،لكية اهلندسة
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جمال األداء الرئييس الثالث :تعزيز دور جامعة قطر يف املجمتع
لدمع التمنية االجمتاعية واالقتصادية والثقافية
الفريق الثالث
السيدة زينة حازم العمظة ،إدارة العالقات اخلارجية (موجه املجموعة)
الدكتورة أمساء عيل آل ثاين ،لكية اآلداب والعلوم
الدكتور فاضل نوماس السعدوىن ،مركز الدراسات البيئية
الدكتورة فدوى طاهرة اجلاك ،لكية اهلندسة
الدكتور تاج الرس ابراهمي كردمان ،مكتب التعلمي املسمتر
الدكتورة مها خليل اهلنداوي ،لكية الرتبية
الدكتور نزال منصور كسواين ،لكية القانون
الدكتورة إهلام عبداللطيف رشيف ،لكية اآلداب والعلوم
السيدة اجلازى محد املري ،إدارة األنشطة الطالبية
اآلنسة شيخة رشيده الكعيب ،إدارة العالقات اخلارجية
السيدة هيا نارصالعطية ،مركز اخلدمات املهنية
السيدة رنا أمحد الفالىس ،إدارة العالقات اخلارجية

جمال األداء الرئييس الرابع :توفري بيئة جامعية ومرافق مساندة
تتسم بالفاعلية والكفاءة لدمع جممتع اجلامعة
الفريق الرابع
الدكتور أمحد عبدالرمحن العامدي ،لكية الرتبية (موجه املجموعة)
الدكتورة شوهبه داس ،لكية اإلدارة و اإلقتصاد
الدكتورة دانه عىل العبدامللك ،لكية اآلداب والعلوم
السيد عبداهلل عبدربه اليافيع ،إدارة اخلدمات الطالبية
الدكتور حامت صادق ،إدارة املوارد البرشية
السيدة وفاء دمحم بلحايض ،مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس
السيد أمحد محمود عبدالوهاب ،إدارة الشؤون املالية
السيد كونستان فادفا ،إدارة خدمات تقنية املعلومات
السيدة أمل رشحبيل العطاونه ،قطاع شؤون الطالب
السيد محدى دمحم محوده ،إدارة العمليات
السيد متام معاد خادوري ،إدارة اخلدمات اإلدارية
السيدة مها فوزي حرييك ،مكتب التخطيط والتطوير املؤسيس
السيدة مرمي يوسف النعيمي ،إدارة املشرتيات
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فريق معل التخطيط االسرتاتيجي

يف مكتب التخطيط و التطوير املؤسيس
الدكتور دمحم ابراهمي النعيمي
السيدة هنا يوسف الشويل
السيدة فرح اياد أمحد
اآلنسة مرمي أمحد فاليح
اآلنسة ايفون فرننديس
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ملزيد من املعلومات يرىج زيارة موقعنا عىل الرابط :
http://www.qu.edu.qa/offices/oipd

