
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قطر جامعة
 األكاديمية غير الوحدات مراجعة



1 

   جامعة قطر
   

 

 

GENERAL_ Non-Academic Unit Review 

(NUR)_0XX 

 
 

 المحتويات:

 الغرض 

  على هذه من هي األطراف التي يجب أن تّطلع

 السياسة

 وصف السياسة 

 التعريفات 

 المسؤولية 

 بيانات السياسة 

 اإلجراء 

 5رقم النسخة: 

 :بدء التنفيذ تاريخ

 تّمت مراجعتها من قبل لجنة اإلدارة التنفيذية في تاريخ:

في األمناء وافق عليها رئيس الجامعة/ مجلس 

 تاريخ:

 

 

  الغرض

مراجعة الوحدات غير األكاديمية وتوفير اإلرشادات التوجيهية وتحديد األطر الزمنية  تهدف هذه السياسة إلى تنظيم عملية

 التي يلزم اتباعها.

 

 مسؤولية مراقبة تنفيذ هذه السياسة واإلجراءات المصاحبة لها مكتب رئيس االستراتيجية والتطويريتولى 

 واإلشراف عليها.

 

  األطراف التي يجب أن تّطلع على هذه السياسة

  رئيس الجامعة 

 نائب رئيس الجامعة 

  المستشار القانوني 

 العميد 

  مدير الوحدة/ المركز 

 أعضاء هيئة التدريس 

 العاملون في إدارة المحاسبة/الشؤون المالية 

 الطالب 

 جميع الموظفين 
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 وصف السياسة

 مراجعة منهجية ومتسقة لكافة الوحدات غير األكاديمية في جامعة قطر.لضمان عملية 
 

 التعريفات .1

 شخص من خارج الجامعة تختاره اللجنة. المراجع الخارجي: .1

 كافة الوحدات التي ال تمنح شهادات علمية. الوحدات غير األكاديمية: .2

تقرير يعدّه المراجع الخارجي ويعتمد فيه على دراسة تقرير الدراسة الذاتية واالتصاالت  المراجع الخارجي: اريرتق .3

 مع مدير الوحدة لتقييم الوحدة التي تتم مراجعتها وتقديم المالحظات بشأنها.

 .مجلس الجامعةه ير التوصيات النهائية الذي اعتمدتقر تقرير التوصيات المعتمدة: .4

ه لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية ويتضمن الحالة واإلجراءات المتخذة لكل توصية تقرير تعدّ  تقرير المتابعة: .5

 من التوصيات التي تم إقرارها.

تقرير تقوم بإعداده الوحدة محل المراجعة لجمع الوثائق والبيانات والمعلومات وأي مواد  تقرير الدراسة الذاتية: .6

 عمها لرسالة الجامعة وخطتها االستراتيجية.أخرى الزمة لتقديم وصف شامل للوحدة وكيفية د

تقرير تعدّه لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية، ويبرز أهم النتائج والتوصيات تقرير المراجعة والتوصيات:  .7

 الصادرة عن اللجنة بناًء على تقرير الدراسة الذاتية واالتصاالت مع رئيس الوحدة وتقرير المراجع الخارجي.

 جدول زمني مدته خمس سنوات لمراجعة الوحدات غير األكاديمية. :جدول التقويم الرئيسي  .8

 أي شخص تقوم جامعة قطر بتعيينه مثل أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والباحثين. جامعة قطر:مجتمع  .9

عملية منهجية لضمان جودة ومالءمة الخدمات التي تقدّم لدعم الطالب والخدمات  مراجعة الوحدات غير األكاديمية: .10

 عضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى االستخدام الفعّال للموارد.الموظفين اإلداريين وأاإلدارية المتعلقة ب

رئيس  عن مكتب وتضم ممثاًل رئيس االستراتيجية والتطوير لجنة يشكلها  لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية: .11

جامعة قطر بحد أقصى، باإلضافة إلى مراجع خارجي عن كل  مجتمع وأربعة ممثلين عناالستراتيجية والتطوير 

 وحدة خدمات تخضع للمراجعة.

 

  اتالمسؤولي .2

 مجلس الجامعة

 مراجعة "تقرير المراجعة والتوصيات" الذي تقدّمه لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية العتماد أي 

 توصيات الزمة.

 ."مراجعة "تقرير المتابعة 

 المراجع الخارجي  

 ة وإعداد تقرير المراجع الخارجيمراجعة تقرير الدراسة الذاتية الذي تقدّمه الوحد. 
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  تعديل تقرير المراجع الخارجي الذي يتم تقديمه لبيان أي تغييرات تمَّ االتفاق عليها بناًء على المناقشات التي

 الوحدة.ومدير  تدور بين اللجنة

 

 الوحدات غير األكاديمية:

  إعداد تقرير الدراسة الذاتية الذي تقدّمه لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية وتوفير كافة البيانات المطلوبة

 محتوى التقرير.لتفسير 

  فجوات عقد لقاءات مع لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية لمناقشة محتوى تقرير الدراسة الذاتية وأي

 أخرى يجب توضيحها في أداء الوحدة.

  ولجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية لمناقشة التوصيات المقترحة. مجلس الجامعةعقد لقاءات مع 

 .إعداد خطط عمل للبدء في تنفيذ التوصيات الُمعتمدة 

 .تقديم مالحظات حول حالة اإلجراءات الُمتخذة لتنفيذ كل توصية من هذه التوصيات 

 لقاءات مع لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية لمناقشة تنفيذ خطة العمل الخاصة  عقد

 لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية بها.

  مساعدة الوحدات في إعداد تقارير الدراسة الذاتية الخاصة بها من خالل إعطاء التوجيهات

 والتوصيات واإلجابة على األسئلة.

  الذاتية التي تقدّمها الوحدات الخاضعة للمراجعة.مراجعة تقارير الدراسة 

 .عقد لقاءات مع رئيس الوحدة وتقييم التقارير الخاصة بأي مخاوف أو توصيات الزمة 

  استنادًا إلى نتائج مراجعة تقرير الدراسة الذاتية رئيس االستراتيجية والتطوير تقديم تقرير يشمل توصيات إلى

 ساء الوحدات والعاملين فيها.واللقاءات التي تّم عقدها مع رؤ

  وإرساله للوحدات. مجلس الجامعةقدّمها يإعداد تقرير التوصيات المعتمدة استنادًا إلى المالحظات التي 

  مجلس الجامعةإعداد تقرير المتابعة لتحديد اإلجراءات الُمتبعة لتنفيذ التوصيات المعتمدة وتقديمه إلى. 
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  بيانات السياسة .3

 دة الواحخالل الدورة يجب أن تخضع كافة الوحدات غير األكاديمية في جامعة قطر لعملية المراجعة مرة  .1

أعضاء لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية للدورة التي تمتد لخمس سنوات. رئيس االستراتيجية والتطوير يُعين  .2

، وينتهي دور المراجعين بمجرد انتهاء أعمال وتختار اللجنة المراجعين الخارجيين وفقًا للوحدة محل المراجعة

 المراجعة.

ينبغي أن تقدّم عملية مراجعة الوحدات غير األكاديمية دلياًل كافيًا لتحديد مدى الحاجة إلى تعزيز تقييم الوحدة أو  .3

إجراء المزيد تخفيضه أو الحفاظ عليه أو االستغناء عنه أو االستعانة بمصادر خارجية للقيام به أو إعادة تنظيمه أو 

 من عمليات التقييم.

رئيس االستراتيجية  يجب وضع جدول زمني رئيسي للمراجعة لتقييم عمليات مراجعة كافة الوحدات، ويُراجع ن .4

 .مجلس الجامعةعتمده يهذا الجدول الزمني ووالتطوير 

 دراسي واحد. فصلتأجيل عملية المراجعة لرئيس االستراتيجية والتطوير قد تطلب الوحدات مسبقًا من  .5

 ينبغي على الوحدات وضع خطط عمل وتولي مسؤولية تنفيذها. .6

بناًء على البيانات المتاحة والمراجعات األولية بإجراء مراجعات إضافية و/أو  مجلس الجامعةوصي يقد  .7

 تكرارها لوحدة معينة إن كان ذلك ضروريًّا.

 

  اإلجراء .4
  

  المراجعة الذاتية للوحدة 4.1

رسالة رسمية إلى األشخاص المسؤولين عن الوحدات التي تّم اختيارها رئيس االستراتيجية والتطوير يرسل  .1

للخضوع للمراجعة الطالعهم على سياسة مراجعة الوحدات غير األكاديمية والعمليات المتعلقة بها باإلضافة إلى 

وقت ذاته مراجعين خارجيين ليشاركوا في الجداول الزمنية ونموذج تقرير الدراسة الذاتية. وتختار اللجنة في ال

 لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية، ويتم هذا االختيار وفقًا لخصائص الوحدة محل المراجعة.

تستكمل الوحدة تقرير الدراسة الذاتية من خالل جمع البيانات والمعلومات وأي مواد أخرى الزمة لتقديم وصف  .2

 الجامعة وخطتها االستراتيجية.شامل للوحدة وكيفية دعمها لرسالة 

تقدّم الوحدة تقرير الدراسة الذاتية إلى لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية في غضون فصل دراسي  .3

 .1واحد من موعد إرسال الرسالة الرسمية الموضحة في الخطوة 

 

  مراجعة اللجنة 4.2

جعة الوحدات غير األكاديمية رسالة رسمية في بداية كل دورة من دورات مرارئيس االستراتيجية والتطوير يرسل  .1

الوحدات غير األكاديمية إلى األفراد المسؤولين عن الوحدات التي  تحتوي على الجدول الزمني الرئيسي لمراجعة
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 تم اختيارها إلجراء عملية المراجعة.

التي تقدّمها الوحدة تقوم لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية بمراجعة التقرير فور استالمه لفهم الخدمات  .2

 وجوانب القوة والضعف فيها.

أسبوعين ثم خالل ينتهي المراجع الخارجي من إعداد تقريره الذي يشمل مالحظاته على تقرير الدراسة الذاتية  .3

يرسله إلى اللجنة. ستوفّر لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية أي معلومات أخرى يحتاجها المراجع 

 الخارجي.

مراجعة الوحدات غير األكاديمية اجتماعات مع رئيس الوحدة لمناقشة محتوى تقرير الدراسة الذاتية تعقد لجنة  .4

 ومطالبة المراجع الخارجي بإجراء تعديالت على تقريره إن كان هناك حاجة لذلك.

يب . ويتم بعد ذلك ترتمجلس الجامعةورئيس االستراتيجية والتطوير يُرسل التقرير فور االنتهاء منه إلى  .5

 .مجلس الجامعةاجتماع مع 

 توصيات لجنة المراجعة وربما تجري عليها بعض التعديالت بحسب الحاجة. مجلس الجامعةناقش يُ  .6

بحضور رئيس الوحدة لمناقشة تقرير  مجلس الجامعةتلتقي لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية ب .7

 المراجعة والتوصيات.

ها لمعتمدة ليشمل التوصيات التي أقراألكاديمية تقرير التوصيات اتعد لجنة مراجعة الوحدات غير  .8

. ثم يُرسل التقرير إلى جميع أعضاء لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية بغرض مجلس الجامعة

 التوثيق، كما يُرسل التقرير إلى رئيس الوحدة.

كما تقوم بتحديث  ثالثة أشهر لتنفيذ هذه التوصيات،خالل تقوم الوحدة بإعداد خطط العمل  .9

 خطتها االستراتيجية بناًء عليها.

الخطة االستراتيجية للوحدة لضمان إدراج اإلجراءات رئيس االستراتيجية والتطوير يراجع ممثل عن مكتب  .10

 المتعلقة بتنفيذ التوصيات المعتمدة.

  
  المتابعة 4.3

للمراجعة قبل عام إلعداد تقرير عن تتواصل لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية مع الوحدات التي خضعت  .1

 حالة توصياتها.

تُعد لجنة مراجعة الوحدات غير األكاديمية تقرير المتابعة استنادًا إلى المناقشات التي دارت مع الوحدات  .2

 بما في ذلك حالة كل من التوصيات المعتمدة واإلجراءات التي تم اتخاذها لكل منها.

طلب يمجلس الجامعة لمراجعته. وقد كاديمية تقرير المتابعة إلى تُرسل لجنة مراجعة الوحدات غير األ .3

 عقد مزيد من اللقاءات لمناقشة أي تحديات أو قضايا رئيسية. مجلس الجامعة


