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 املقدمة
  لنهضة االقتصادية واالجتماعية حتى يواكب افائقة  يةً اهتمامًا كبيرًا وعنا تولي دولة قطر التعليم العالي

  ، اإلعداد األفضل للحياة المهنية لمقتضيات بناء مجتمع المعرفة وضرورة  يستجيب  و   التي تشهدها البالد،
هذا االهتمام    انعكسالمتسارعة في عالمنا المعاصر، وقد    لتطورات التكنولوجية والعلميةبركب ا  ويلحق

التعليم   بيئة  وتحسين  الطالب،  قبول  معدالت  وزيادة  العالي،  التعليم  مؤسسات  رقعة  اتساع  على 
خيارات  أفضل  إلتاحة  األمثل  والتخطيط  الضخمة  المالية  الميزانيات  ووضع  األكاديمي،  والتحصيل 

 التعليم الجامعي للطالب.

 

  العالي   التعليم  وأنظمة  سياسات   تحكم  التي  رات المؤش  أهم  من  التميز  فرص   وخلق  الجودة  تعتبر  لذلك
  في   معتمدة  ومواصفات   معايير   ومتابعة  وتطبيق  وضع  والتميز  الجودة  يحقق   ما  وأهم   قطر،  بدولة

 .  تقدمها  التي األكاديمية والبرامج العالي التعليم مؤسسات  واعتماد  ترخيص 

 
معايير  بوزارة التعليم والتعليم العالي    العاليإدارة شؤون مؤسسات التعليم    طورتولتحقيق هذا الهدف  

بالدولةوبرامج  الترخيص واالعتماد لمؤسسات   العالي  التنفيذية  والتي أجازتها    التعليم  للمجلس  اللجنة 
للتعليم التعليم والتعليم العالي(    (  األعلى  / 2012الثاني للعام األكاديمي  اجتماعها    في  حاليا وزارة 

وثيقة    ،م  2012ديسمبر    10بتاريخ  المنعقد    2013 إلى  إضافة  الوثيقة،  هذه  شروط دليل  وتمثل 
قصد بها  بدولة قطر، وي    نشاء واعتماد الكليات والجامعات ، اإلطار المرجعي إل  وإجراءات الترخيص 

، وي شار اليها في هذه    فقط مؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجات علمية مثل الدبلوم والبكالوريوس
 المؤسسة. الوثيقة ب

 
 تشمل معايير الترخيص واالعتماد ما يلي: 

 المؤسسية والفاعلية التنظيمي والهيكل الرسالة . 

 التعليمية لبرامجا. 

 التدريسية الهيئة . 
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  الطالب . 

 التعلم مصادر.   

 والمعدات المرافق . 

  المالية الموارد. 

  العلمي البحث. 

 المؤسسة عمل في  والمهنية والشفافية النزاهة. 
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 األول  الفصل
 الرسالة واهليكل التنظيمي والفاعلية املؤسسية 

انعكاس    وهي أيضاً ،  الرسالة هي تصور للموقع الذي تستهدف الجامعة أن تتبوأه في العملية التعليمية  
لما تهدف القيام به من مهام في إشباع حاجات المجتمع والطالب التعليمية. وتتحقق رسالة الجامعة 

، البد أن تضع الجامعة  اري ولوائح واضحة ومحددة. ولتحقيق هذا الغايةمن خالل تنظيم أكاديمي وإد 
 لتقويم مدى فاعليتها في أداء رسالتها. نظاماً 

 
 الرسالة .  1

رسالة واضحة تتسق مع كونها إحدى مؤسسات التعليم العالي وتتمحور رسالة الجامعة   يكون للمؤسسة
 حول هويتها وحول أهدافها التربوية والفئات المستفيدة من خدماتها. 

 

 التنظيم األكادميي واإلداري  .  2
دائها،  اعلية أتنظم مؤسسة التعليم العالي السلطات داخلها بشكل يضمن لها تحقيق رسالتها وزيادة ف 

  نه أن يميز بين صالحيات ومسئوليات مجلس األمناء والجهازين األكاديميأ وهذا التنظيم من ش
 .  واإلداري 

 
 جملس األمناء:   أ.

يقوم مجلس األمناء برسم السياسات العليا للمؤسسة كما يقوم باإلشراف عليها ومراقبتها وفقا للمعايير  
 التالية: 
أعضاء ليس لديهم استثمارات في المؤسسة ويكون من  يتكون غالبية مجلس األمناء من  •

 بينهم ممثلون عن المجتمع. 

 الفصل بين عمل مجلس األمناء والتشغيل اليومي للمؤسسة . راعىي   •

 ، تكون مهمته تنفيذ سياسات المؤسسة. رئيسا للجامعةيعين مجلس األمناء  •
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 :   املعايري اخلاصة بالتنظيم اإلداري ب.

سواء كانت قطاعات المؤسسة  مسؤوليات يحدد و  المختلفة ضح األدواريو نظام إداري  للمؤسسةيكون 
 تشريعية أو إشرافية أو تنفيذية .

 
 أهم األجهزة اإلدارية الواجب توافرها في المؤسسة 

 .المؤسسة رئاسة .1

 .  األكاديمية الشؤون  مكتب  .2

 .  اإلدارية الشؤون  مكتب  .3

 .  الطالب  شؤون  مكتب  .4

 .دةالمسان الخدمات  مكتب  .5

ويمكن للمؤسسة إضافة مكاتب أخرى أو إدارات في هيكلها اإلداري وفق احتياجاتها وبما يضمن جودة  
 األداء.

 
 :  القوانني واللوائح التنظيمية.3
مؤسسة وتبين مسؤوليات  من القوانين واللوائح التي تضبط العالقة بين أجهزة ال  مجموعة  تقدم المؤسسة   

وذلك لضمان التنسيق المناسب بين  المتبعة في تنفيذ خطط المؤسسة    صف أهم اإلجراءات كل قطاع وت
تحدد فيه بوضوح رسالتها والهيكل    دليل مطبوععلى أن تصدر هذه القوانين في    ،أجهزة المؤسسة  

كما يتضمن الدليل   ،لذي سيساعد في تحقيق هذه الرسالة مع تحديد اللوائح التي تحكمهالتنظيمي ا
 .اإلجراءات التي ستتبعها المؤسسة لتقويم مدى فاعليتها في تحقيق رسالتها أيضاً 

 
 أهم اللوائح والقوانين المطلوب توفيرها

 . للمؤسسة التنظيمي الهيكل الئحة ▪
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 .المختلفة وأجهزتها المؤسسة لمكاتب  اإلداري  الهيكل الئحة ▪

 نظام للتطوير المهني والتقويم والترقيات للكادر اإلداري. ▪

 .البشرية الموارد  نظام ▪

 .الطالب  وتسجيل القبول نظام ▪

 الجهة المرخصة . بعد موافقةويمكن إضافة لوائح أخرى وفق خصوصية كل مؤسسة  
 

 :   الفاعلية املؤسسية.4
لبرامجها    نظاماً   المؤسسة  تضع المستمر  التقويم  على  بناء  رسالتها  أداء  في  فاعليتها  مدى  لتقويم 

يتعين على المؤسسة  دالئل ملموسة على تحقيق ذلك. كما  تقدم  لية وطالبها ومرافقها اإلدارية  األكاديم
 التقويم. هذا  على نتائج تطوير برامجها وخدماتها وتحسين استخدام مواردها بناءً 

 
 لطرق التالية:ويتحقق ذلك با   
الوحدات: ما تحقق من مخرجات في كل وحدة من  م برامج تقيس مدى  يتصمل. إنشاء وحدة لألبحاث  1

 األكاديمية، اإلدارية أو المالية.  
. وضع خطة إستراتيجية طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى على أن تتم مراجعة هذه الخطط بصفة  2

 . دورية
 لجهة المرخصة االستعانة بمؤسسة محايدة للتأكد من تحقيق البندين السابقين.يحق ل. 3
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 الثاني   الفصل
 تعليميةالربامج ال

 

البرناامج األكااديمي هو أسااااااااااااااااس العمليااة التعليميااة،  حيااث يمثاال المحتوى المعرفي الاذي يفتر  أن 
معايير   وجود لالنضاامام إلى سااوع العمل، لذا ال بد من   الحقاً   يؤهلهو ه للحياة يعد   يكتساابه الطالب، بما

يير االمتحانات وطرع تها ومعاا، وأيضاااا معايير اعتماد مقرر ولوائحها  أهدافهااألكاديمية تشااامل لبرامج  ل
 وفيما يلي قائمة بتلك المعايير: التقييم.

 
 .األم الجامعة بدولة المختصة الجهة من معتمداً  البرنامج يكون  أن -1

 يتناسب   بما  تعليم ومخرجات  عامة  وأهداف رسالة على أكاديمي برنامج كل يحتوي أن  -2
 .المؤسسة ورسالة

 : أهمها من  األكاديمية بالبرامج يتعلق ما بكل منظمة لوائح وجود  -3

 . المناهج وتطوير البرامج طرح -

 . التخرج متطلبات  -

 .الطالب  تقويم -

 .  االمتحانات  -

 .  األكاديمي اإلرشاد  -

  من  الحديثة العالمية والمعايير يتسق  المقررات بما من عدد  على  التدريسي المنهج يحتوي  -4
 . الطالب  وتقويم التقديم وطريقه والمحتوى  العدد  حيث 
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  عامة مقررات  متخصصة، مقررات ) المقررات  من ومتدرج متنوع عدد   على  منهج كل يحتوي   -5
  (.اختيارية مقررات  ،

 بجوانب  وترتبط الجامعي المستوى  على تعليمية مخرجات  على  العامة المقررات  تحتوي  -6
 . عامة ومهارية معرفية

 

وفقًا   الممنوحة الدرجة على للحصول الطالب  يحتاجه مابالمؤسسة التعليمية  برنامج كل يوفر -7
 لما يلي: 

 . والكفاءة الخبرة ذوي  التدريس هيئة ومساعدي المدرسين من الكافي العدد  -

 . والمساعدة الرئيسة التعليمية والوسائل األجهزة  -

 . المساعدة الطالبية الخدمات  -

 .المساعدة المقررات  -

 .الميداني العملي التدريب  -

 . العلمية الدراسية والمختبرات  القاعات  من كافي عدد  -

 أهداف تحقيق  يضمن بما األدلة على مبني شامل دوري   تقويم نظام  البرنامج يتضمن -8
 . البرنامج ومخرجات 

 مؤسسة أي مع بالتعاون  المطروحة والمقررات  البرامج جودة  عن  مسؤولة المؤسسة تكون  -9
 .أخرى  تعليمية

  يخدم وبما  التخرج، ومتطلبات  يتناسب  بما الفع   األكاديمي لإلرشاد  نظام  برنامج لكل يكون  -10
 . الجامعية الدراسة وبعد  أثناءو  قبل الطالب 
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  بقيم االلتزام ويراعي قطر بدولة العمل وسوع  البشرية التنمية حاجة مع البرنامج ينسجم -11
 .ومقررات  أنشطة من يقدمه  ما جميع  في القطري  المجتمع وثقافة

 . متخصصون  أساتذة الدراسية المقررات  بتدريس  يقوم -12

 الثالث   الفصل

 اهليئة التدريسية     
 

الهيئة التدريسية من أهم مكونات تنفيذ وتفعيل رسالة مؤسسات التعليم العالي حيث يقوم أعضاء عد  ت  
التدريس بدور أساسي في تحقيق أهداف وبرامج الجامعة   التأكيد على    لذا  ،الكلية  أوهيئة  البد من 

 لتدريس .ات التدريسية والتقويمية لدى أعضاء هيئة اءكل المقومات المتعلقة بالكفا فراتو ضرورة 
 ما يلي : مراعاةولضمان تحقيق معيار الجودة في هذا الجانب ، يجب  

 
  وتنفيذ   رسالتها  لتحقيق  واإلداري   األكاديمي  الكادر  من  والمؤهل  المناسب   العدد   المؤسسة  توفر .1

 .تقدمها التي والخدمات  البرامج

 :بينها من واإلداري  األكاديمي بالكادر يتعلق ما بكل منظمة  لوائح للمؤسسة يكون  .2

 . التوظيف سياسة •

 . واإلداري  األكاديمي الكادر ومتطلبات  اختصاصات  •

 .التشجيعية  والحوافز الترقيات  •

 .التدريسي العبء •

 .واإلداري  األكاديمي للكادر المهني للتطوير نظام المؤسسة  لدى يوجد يجب أن  .3

 . المؤسسة منتسبي جميع داءأل سنوي  تقييم  نظام المؤسسة  لدى يوجد يجب أن  .4

 .ككل المؤسسي العمل في التدريس  هيئة أعضاء يساهم من خاللها خطة  لمؤسسةل أن تكون  .5
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 الرابع الفصل

 الطالب         
 

اختيارهم وقبولهم الخطوة يمثل الطالب الدعامة األساسية والعامل األهم في العملية التعليمية ويمثل  
الجامعي،    التعليم  في جودة  تنمية  يجب  و األولى  في  تسهم  التي  التعليمية  البيئة  الجامعة  توفر  أن 

   .واألخالقية ، والعقلية ، والصحية، واالجتماعية ،  الطالب تنمية متكاملة من الناحية الثقافية
 

 :الطالب دليل .1

  كل الساااااااااياساااااااااات واإلجراءات والمعلومات علىلمؤساااااااااساااااااااة دليل للطالب يحتوي  ل يكون يجب أن  
 التي تقدمها. التعليمية ونوع الخادمات  لبرامج والمقررات با المتعلقة

 
 :الطالب قبول سياسة .2
ُُيتُمُُوالتيُُللقبوُلُُالعامةُُوالسياساُتُُ،ُُالطالُبُُومواصفاُتُُحجمُُبوضوحُُالمؤسسةُُحدُدت ُ -

  الطالب  قبول  إجراءات   تكون   أن  ويجُبُُمُةالمقدُ ُُالبرامُجُُومتطلباُتُُيتناسُبُُبمُاُُتطبيقهُا
   .استخدامها عند  للطالب  ومبسطة وفعالة وثابتة معتمدة المعنية بالجامعة

 التي  اللغة  امتحان  في  مناسب   بمعدل  تزموتل  الطالب،   قبول  في  اللغة  متطلبات   المؤسسة  طبقت   -
 .الطالب  قبول لوائح في رالمعياُهذاُمُنضُ وي ُُ، مةالمقد   األكاديمية  البرامج بها درست  

 
 

 سجالت الطالب .3
ساياساات مناسابة تتعلق بجمع ، وصايانة ، وحفو ، وساالمة كل المعلومات والساجالت  المؤساساةطبق  ت  

كما أن البيانات    ،يجب أن تبقى سااااجالت الطالب في مواقع ساااارية  منةو الرساااامية المتعلقة بالطالب 
من خالل  ةكون متوافر تبالتقدم الدراسااي للطالب وتحصاايلهم يجب أن    الضاارورية الخاصااةاإلحصااائية  
 لية تحمي سرية معلومات الطالب.إجراءات  
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 لطالبالسياسة العامة ل .4
تضاااامن    سااااياسااااات  لإلجراءات العادلة والثابتة إلدارة الطالب مع وجود   وقواعد   مانظ المؤسااااسااااة  ضااااعت

ساااااااياساااااااات وإجراءات مالئمة  ، و قرارات غير متحيزة  و ليات التخاذ  إجراءات االلتماس والتظلم للطالب 
 سوي بما في ذلك السرقات األدبية واألشكال األخرى من الغش.الللتعامل مع السلوك غير 

 
 خدمات الطالب:.5

 دارت   أن  يجب  والتي الطالب   خدمات   وتنفيذ   تخطيط  عن ولةؤ مساااااااااااا المؤسااااااااااااسااااااااااااة  تكون  -
 .والعملية األكاديمية الخبرة  ذات  المؤهلة بالكوادر

من الناحية األكاديمية والمهنية  للطالب   يةإرشاااااااد  وخدمات   برامج توجيهالمؤسااااااسااااااة    مقد  ت   -
 .والشخصية

 .للطالب  صحية تثقيفية وبرامج صحية خدمات  المؤسسة وفرت   -

 .والترفيهية والرياضية الثقافية الطالب  لنشاطات  مناسبة وخدمات  برامج لمؤسسةل يكون  -

 

 سكن الطالب: .6

تضاااع المؤساااساااة ساااياساااات وخطط لتوفير ساااكن صاااحي  من    مساااؤوليتها،إذا كان ساااكن الطالب من  
م ساااكن الطالب بالكوادر اإلدارية المؤهلة دع  ي  و اعتبارات خاصاااة لساااكن الطالبات، وضاااع  للطالب مع  

 والكافية.
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 اخلامس  الفصل 
 مصادر التعلم  

 

تحرص   عناصااااار يجب أن، وهي  االلكترونيةالنظم  قصاااااد بالمصاااااادر التعليمية المكتبات، والمراجع، و ي  
تحرص المؤساساة  يجب أن قدمها،  كما التي ت    التعليمية  الحتياجات البرامج  اً المؤساساة على توفيرها تبع

بما يخدم العملية  الطالب وأعضااااء هيئة التدريس لحاجةيم هذه الخدمات وتحساااينها اساااتجابة  و على تق
 .المؤسسةالتعليمية ويحقق رسالة وأهداف 

 
  . السياسة العامة والتخطيط1

 واالعتماد المالي الذي يضااااااامن وجود وتوفير المصاااااااادر الساااااااياساااااااات واإلجراءات تضاااااااع المؤساااااااساااااااة 
ومالئمة للبرامج    ومتنوعة فعالةكافية و   هذه المصااااادر تكون و والخدمات الضاااارورية لدعم تعلم الطالب 

 بشكل منتظم. تحديثهاو  تم تقويمهاي، و التعليمية المختلفة
 

 كفاءة التنظيم والتشغيل. 2
امج التعليمية  متطلبات البر لتحقيق   بالكفاءة المطلوبةالتعلم األخرى    كز مصااااااااااااااادرادار المكتبة ومر ت    -

 وهيئة التدريس وبقية العاملين بالمؤسسة. ستخدام من قبل الطالب االمن حيث سهولة  المختلفة
إدارة المكتبات وتكنولوجيا   مجالطاقم من المختصاااااين المؤهلين في تعمل المؤساااااساااااة علي توظيف    -

 المعلومات.
 
 .املكتبة االلكرتونية 3

توفر المؤساااااااساااااااة خدمات مكتبية الكترونية توافق المواصااااااافات العالمية وتنساااااااجم مع حاجة وتطلعات 
 .تشارك في عضوية قواعد المعلومات على الشبكة العالميةوهيئة التدريس، و الطالب  

 

 تدريب ومساندة املستخدمني.4
  األمثلهيئة التدريس ليتمكنوا من االساتخدام  و لمسااعدة الطالب وإرشاادية   برامج تدريبية المؤساساة  تقدم

توظيف كوادر مؤهلاة في عملياة اإلرشااااااااااااااااد   التعلم األخرى وتعمال علي  مصاااااااااااااااادرو لخادماات المكتباة  
 .والتدريب 
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   توفري وحتديث املصادر. 5
اللغتين العربية  ب  مناسااااااااابةالمراجع الو  والمجالت العلمية كتب وتحديث ال  ريتوفتعمل المؤساااااااااساااااااااة علي 

 والخدمات المتوافرةا أن المرافق كم ،التي تقاادمها المؤسسةالتعليمية  واإلنجليزية لسد احتياجااات البرامج  
حاااجااة البرامج  تلبي  متطلبااات العصاااااااااااااار و   تواكااب   تكنولوجيااا الحاااساااااااااااااااب ا لي يجااب أنو في المكتبااة  

 .األكاديمية والطالب وأعضاء هيئة التدريس
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 السادس  الفصل

 املرافق واملعدات  
 

المنشأة عنصر أساسي في عملية االعتماد والترخيص؛ ففيها تحدث الفعاليات، والبرامج، واألنشطة  
، باإلضافة إلى األبنية ، والقاعات، وغرف  جيدةومرافق    جيدةالتعليمية، لذلك البد من وجود بنية تحتية  

   .مرافق األنشطة الطالبيةو والمختبرات، والمطاعم  لمعاملوااإلداريين 
 

 السياسة العامة والتخطيط  .1

لتوفير المرافق  علي المدى القريب والبعيد،سياسة واضحة وخطة متكاملة  لمؤسسة ل يجب أن تكون 
وعدد الطلبة وخطط توسع   متطلبات البرامجورسالة المؤسسة و  وتطويرها بما يتواءموصيانتها 

   المؤسسة وإدخال التعديالت عند الحاجة.

 
  املبانيمالءمة  .2

  لتقييم فعالة و ليات   اساااااتراتيجيات  المؤساااااساااااة  خدمساااااتتو   جيدة وكافية نشااااا ت تكون المرافق والم -
 والخدمات المتعلقة بها. التعليمية للبرامج مالءمتهاتقويم و 

، طالب ال وساااالمة  وفر الشاااروط الضااارورية ألمنبيئة نظيفة جذابة وت   مرافقل المباني والشاااك  ت   –
 التدريس، والعاملين. وهيئة

المساتخدمة في إنشااء األماكن الخاصاة بالتدريس والمعامل  والبحث مالئمة   واصافات تكون الم –
 يشاااااااااامل ذلك مساااااااااااحة قاعات التدريس ، والمعامل، والمعدات،و  التعليمية  الحتياجات البرامج

 .ت البحث ن الخاصة بالحاسب ا لي، والبرمجيات، وأماكن الدراسة الفردية، ومعدااواألماك

 لساااد احتياجات الطالب واألسااااتذة واإلداريين ذوي   وتجهيزات خاصاااةأماكن  المؤساااساااة وفر ت    –
 االحتياجات الخاصة.و  اإلعاقة

 
 
 



15 

 

 كفاءة اإلدارة .3
هما فعالة وتضااااامن االساااااتخدام  بوالخدمات المتعلقة   التكنولوجية  تكون إدارة المرافق والمعدات يجب أن  
 ، وتستخدم المؤسسة الكوادر المؤهلة إلدارة وتشغيل وصيانة المرافق.فرةاللمرافق المتو  األمثل

 
 . معدات الربامج التعليمية4

 .خصصة حسب حاجة البرامج التعليميةتوفر المؤسسة المعدات الضرورية المتيجب أن 
 
 جهزة تكنولوجيا املعلومات. أ5

ا المعلومات تتناسااااااااااب مع حاجة البرامج التعليمية  يكون للمؤسااااااااااسااااااااااة أجهزة حديثة ومتطورة لتكنولوجي
 والخدمات اإلدارية بالمؤسسة.

 
 توافر وكفاءة معدات البحث.  6

أن تكون المرافق والمعدات الخاصاااااااة بالبحث العلمي على مساااااااتوى عالي من    علىتعمل المؤساااااااساااااااة  
وذلك لدعم األنشاااااطة البحثية المتعلقة بالبرامج واالحتياجات البحثية للهيئة التدريساااااية والطالب   الجودة
  .الباحثين
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 سابعالفصل ال

 املوارد املالية
 

عتبر الموارد المالية من أهم العناصر التي يجب أن تعمل المؤسسة على توفيرها ودعمها بما يلبي  ت  
 راعي المعايير التالية: احتياجاتها ويحقق رسالتها وأهدافها المنشودة ، ويجب أن ت  

 
 التي  التعليمية والخدمات  األكاديمية البرامج لتنفيذ  الكافية المالية الموارد  المؤسسة توفر -1

 . تقدمها

  خالل من وذلك المالية مواردها إلدارة  المناسبة المالية والنظم المؤهل الكادر المؤسسة توظف -2
 . متخصصة إدارية وحده وجود 

 إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي إلى سنوياً  تقريرا مؤسسات التعليم العالي الخاص  تقدم -3
 .  الحسابات  مراجعة وتقارير السنوية الميزانية شامالً 

 . وخارجي داخلي فعال وتدقيق محاسبي نظام للمؤسسة يكون  -4

 . المالي بالنظام يتعلق ما بكل منظمة  لوائح للمؤسسة يكون  -5

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُالثامن  الفصل

 البحث العلمي     
السياسات  بوضع  العلمي  البحث  المؤسسة  تدعم   ، وأهدافها  مع رسالتها  منسجمًا  ذلك  كان  ما  متى 
المناسبة ، وتوفير الدعم المادي والتكنولوجي بحيث ينعكس ذلك على جودة البحث العلمي الذي يقوم  
 به األساتذة والطالب وحجم المنتج المعرفي وأثره في تحقيق رسالة المؤسسة وخدمة المجتمع من حولها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التاسع
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 املؤسسة  عمل  يف واملهنية  والشفافية النزاهة

  في   والمهنية  األخالقية  القيم  أعلي  وتطبق  المعرفة  ونشر  التعليم  في   برسالتها  المؤسسة  تلتزم
 : ذلك ويشمل الخارجي والمجتمع والطالب  األساتذة مع التعامل

 تقدمها  التي  التعليمية  والخدمات   األكاديمية   وبرامجها  المؤسسة  سياسات   تتوافق  أن  مراعاة .1
 .قطر بدولة  القانونية والمتطلبات  واالجتماعية الثقافية المجتمع طبيعة مع

 المصالح،   وتضارب   ،  األكاديمية  بالحرية  المتعلقة  واإلجراءات   العامة   السياسات   تطبيق .2
 البحث   بأخالقيات   الكامل  وااللتزام  اإلنسان،  على  تجرى   التي  والبحوث   ،  الفكرية  والملكية
 . العلمي

 .بها الخاصة واللوائح القوانين جميع بنشر المؤسسة التزام .3

العالي  متطلبات   تطبيق .4 والتعليم  التعليم   مطبوعات   من  المؤسسة  تنشره  ما   كل  في  وزارة 
  مسؤولية   مسؤولة  وتكون   إلكتروني  موقع  لها  يكون   أن   على  المؤسسة  وتعمل  وإعالنات 
 . عنه  ينشر  عما وكاملة مباشرة

 مع  ومنسجمة   صحيحة  والصحفية  اإللكترونية  واإلعالنات   المطبوعات   كل  تكون   أن  مراعاة .5
 في  واستعمالها   األكاديمية  البرامج  واعتماد   بترخيص   يتعلق  ما  خصوصاً   المؤسسة  رسالة

 . الطالب  استقطاب 

 زيادة   أجل  من  عنها  التنازل  وعدم  المعلنة   الطالب   قبول  ومعايير  بسياسة  المؤسسة  التزام .6
 . القبول معدالت 

 

 
ُ

ُ


