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 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس. 5

 نظرة عامة
 وتطويره.متابعته هيئة التدريس و أداء أعضاءتقييم  واإلجراءات الخاصة بها سياسةال هتناول هذت

 مجال التطبيق
 كلية الطب والعلوم الصحية.بالعاملين  عدا ، مابالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس 

 الهدف
، جامعةاللخطط االستراتيجية للقسم والكلية ولهذا األداء مدى دعم  وتحديدعضو هيئة التدريس  أداءتقييم لتوفير مؤشرات 

د يمستقبلي وتحدال مؤشرات التخطيط ، وحسينتمجاالت النقاط القوة و دّ حدِ يُ عضو هيئة التدريس  أداء عنتقرير  وإعداد
 .داءاأل تطويرلالموارد الالزمة 

 السياسة
وهي عملية  .ئهمزمالأدائهم بالمقارنة مع تحديد أعضاء هيئة التدريس عملية قائمة على األدلة وعلى  أداءتقييم  عدّ يُ  )1

 التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس. تهدف إلى

، الجامعة والمجتمع التدريس، والبحث العلمي، وخدمة تمجااليتم تقييم أعضاء هيئة التدريس في نطاق أدائهم في  )2
لبحث العلمي، فإن البحث العلمي مجال افي  ةعالميجامعة هدف الجامعة بأن تصبح مع  اً ساقاتو .وسلوكهم مع الزمالء

 .أعضاء هيئة التدريس يلعب دوراً حيوياً في تقييم أداء

 .العقودهيئة التدريس القرارات المتعلقة بالترقية وتجديد  أداء أعضاءتقييم  ززيع )3

 .المحققةباألدلة على اإلنجازات  مدعمعلى تقرير دراسة ذاتي  أداء أعضاء هيئة التدريس تقييمتستند المراجعة و )4
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  هيئة التدريس أداء أعضاءتقييم  - )5السياسة رقم ( إجراءات

1 
البناء. وتتطلب ھذه  والنقد، ألقرانھيئة التدريس على القيم األكاديمية للزمالة، وتقييم ا أداء أعضاءتستند عملية تقييم 

  بناًء على األدلة المتوفرة.التقييم موضوعية كذلك تحليل وفي الالعملية تطبيق المھارات األكاديمية 
  

  

2 
األداء بالقسم العلمي،  يتم تقييم أداء عضو ھيئة التدريس سنوياً بواسطة رئيس القسم وكل سنتين بواسطة لجنة تقييم  -أ 

 وعميد الكلية.

في السنة األولى من االنضمام للجامعة وذلك من خالل إعداد خطة عمل/أنشطة لمدة  بصفة عامةتبدأ عملية التقييم   - ب 
أما تقرير التقييم الذاتي فيتم  األول. العام الدراسيويتم التقييم المرحلي قبل نھاية  شھراً بدءاً من تاريخ التعيين. 18
وينبغي االنتھاء من عملية التقييم قبل نھاية الفصل الثاني  التالي. العام الدراسيعداده بحلول نھاية شھر مارس من إ

  .العام الدراسيمن ذلك 

إذا أكمل عضو ھيئة التدريس الفترة التجريبية بنجاح، فإن عملية التقييم ذاتھا تتكرر في السنة الثالثة والرابعة من   - ج 
 ، فيخضعون لنفس عملية تقييم األداء.ستمرةالعقود الم يذو من أعضاء ھيئة التدريسأما  التعيين.

  

3 
  :ھيئة التدريس أداء أعضاءالجدول الزمني التالي في االعتبار عند وضع خطط تقييم  ينبغي أخذ

  

 المسؤولية
 المواعيد النھائية

 النشاط
 البدء فيه االنتھاء منه

 السنة األولى

 إعداد خطة العمل ألعضاء ھيئة التدريس  سبتمبرمنتصف  سبتمبرآخر  عضو ھيئة التدريس

 أوائل أكتوبر منتصف أكتوبر رئيس القسم العلمي
 لخطة مع عضو ھيئة التدريسا مراجعة

 والموافقة عليھا
 التقييم المرحلي منتصف مايو آخر مايو رئيس القسم العلمي

 السنة الثانية

 التدريسعضو ھيئة 
العام من  آخر مارس
 التالي الدراسي

العام منتصف مارس من 
 التالي الدراسي

 لألداءتقييم ذاتي 

 القسمالتقييم بلجنة  تقرير من قبل أوائل أبريل أوائل مايو اللجنة
 رئيس القسم العلمي مراجعة مايو أوائل منتصف مايو رئيس القسم العلمي
 إرسال التقرير إلى عضو ھيئة التدريس  منتصف مايو رئيس القسم العلمي
 رد عضو ھيئة التدريس على التقرير منتصف مايو آخر مايو عضو ھيئة التدريس

 العميدالتقييم من قبل المراجعة و أوائل يونيو منتصف يونيو العميد
 

4 
التوافق ورشة عمل تركز فيھا على الخطة االستراتيجية للكلية وتناقش كيفية  العام الدراسيتعقد كل كلية في بداية   -أ 

ويتم تحديد سياق خطط العمل ألعضاء ھيئة التدريس وعملية التقييم من  وخطة الكلية.القسم العلمي  بين خطة
  خالل ورشة العمل.
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 وخدمة العلمي التدريس والبحث مجاالتومعايير ألعضاء ھيئة التدريس في اتجاھات قسم علمي  كلخطة  تحدد  - ب 
الخدمة في وفترة  األكاديميةويعتمد التوازن بين المساھمات على الظروف الفردية مثل الرتبة  .الجامعة والمجتمع

روح الزمالة وااللتزام ببالتشاور مع أعضاء ھيئة التدريس  العلمي لقسماخطة  رئيس القسم العلميويضع  .الجامعة
  المشترك.

ويجب أن تكون األھداف محددة،  .العلمي شھراً في سياق خطة القسم 18ھيئة التدريس أھدافھم لمدة يضع أعضاء   - ج 
أن تحتوي على أھداف قصيرة المدى تشكل  يجوزو لتحقيق، وذات صلة، ومحددة بفترة زمنية.اوقابلة للقياس و

الفرد على  حيث "يعتمد" -  العوامل المساعدةويجب تحديد المتطلبات و خطوات نحو تحقيق ھدف بعيد األمد.
  أثناء إعداد األھداف. -  شخص ما أو شيء ما لتحقيق ھدف محدد

ويتم  رئيس القسم العلميوإبداء المالحظات عليھا بواسطة يتم تقييم خطة عمل عضو ھيئة التدريس ومراجعتھا   -د 
   .ميدالعوبمجرد االتفاق عليھا، يتم تقديمھا إلى  مع عضو ھيئة التدريس المعني. مناقشتھا

الموارد واالحتياجات التنموية التي تم خطة العمل المقترحة و عن مختصر بكتابة تقرير رئيس القسم العلمييقوم   -ه 
  .العميدويتم أيضاً تقديم ھذا التقرير إلى  تحديدھا من قبل أعضاء ھيئة التدريس.

  

5 
يتعلق بالتقييم  مع كل عضو ھيئة تدريس مايو، بعقد اجتماع رسمي خالل النصف الثاني من شھريقوم رؤساء األقسام 

ويشمل النقاش قضايا  المرحلي لمناقشة التقدم المنجز بشأن تحقيق األھداف المنصوص عليھا في خطة العمل/األنشطة.
ظر في األھداف وقد يتم إعادة الن العوامل المساعدة على تحقيق ھدف محدد. غيابتحتاج إلى البت فيھا باإلضافة إلى 

تقديم المالحظات لعضو ھيئة التدريس  رئيس القسم العلميينبغي على و بداية كنتيجة لھذا النقاش.الالتي وضعت في 
وأن يتم تحديد االداء في مجاالت التدريس، البحث العلمى وخدمة الجامعة والمجتمع  حتى تاريخه إنجازاتهبخصوص 

  ويجب أن تكون المالحظات بناءة ومحفزة.  .علي ما تم إنجازه في العام األول من دورة التقييم بطريقة واضحة بناءاً 
  

6 
والصراحة والتحليل الذاتي  بالوضوحتدريس ويجب أن يتسم ذلك التقييم اليتم إعداد التقييم الذاتي من قبل عضو ھيئة 

ويجب أن يفسر ھذا التقييم الذاتي الظروف التي سھلت نجاح تحقيق األھداف  لألداء بالمقارنة مع خطة العمل/األنشطة.
أفضل األدلة المتاحة المتعلقة بأدائه  إرفاقوتقع المسؤولية على عاتق كل عضو ھيئة تدريس للتأكد من  أو حدت منه.

  في الموعد المحدد. رئيس القسم العلميمع التقييم الذاتي إلى 
  

7 
رئيس القسم وال يكون  .رئيس القسم العلميبالتشاور مع  العميدمن قبل  العلمي لجنة التقييم بالقسميتم تشكيل   -أ 

أن تشمل اللجنة عضوين على األقل من أعضاء ھيئة التدريس في  يجوزو .عادة عضواً في ھذه اللجنة العلمي
في  مختلفقسم علمي  أو منالعلمي في نفس القسم  األساتذةيكون من فالعضو الثالث في اللجنة  أما، العلمي القسم

تحديد أي تضارب محتمل في لجنة كما ينبغي على أعضاء ال ،األساتذةمن  س اللجنةيرئكون نفس الكلية، وي
إذا ما كان ھناك حاجة  العميدوفي مثل ھذه الحاالت يقرر  .الذين سيتم تقييمھمالمصالح مع أعضاء ھيئة التدريس 

  إلى تغيير ھؤالء األعضاء من عدمه.
   .وأھدافھالمناقشة عملية التقييم  رئيس القسم العلميمع  العلمي لجنة التقييم بالقسمتجتمع   - ب 
تفويض عضو واحد من لجنة فيجوز  يتم تقييمھم العلمي القسمكان ھناك عدد كبير من أعضاء ھيئة التدريس بإذا   - ج 

ھيئة التدريس وعمل التقييم المبدئي، ويقوم ھذا  وبمسئولية مراجعة تقارير التقييم الذاتي المقدمة من عضالتقييم 
  العضو المفوض بكتابة تقرير للنظر فيه من قبل اللجنة بأكملھا.

ولين ئسلجنة التقييم مأعضاء  ويكون .رئيس القسم العلميو لتقييماملية التقييم ونتائجھا سرية من قبل لجنة كون عت  -د 
  عملية التقييم.على خارجي  أثيرعن ضمان السرية، والزمالة، والنزاھة، وعدم وجود ت
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مبرر الو التقييم المناسبالتقييم الذاتي واألدلة المتوفرة لتصل إلى  تقرير باستخدام العلمي لجنة التقييم بالقسمتقوم   -ه 
  يوضح ما يلي:  مناقشة التقييم ومبرراته في تقريريتم و
  ،األھدافأو عدم تحقيق مدى تحقيق األداء في المجاالت الثالثة ومستوى  -1
العوامل  غيابعلى سبيل المثال،  ،المحددة فترةالھيئة التدريس خالل  وأداء عضعلى  تالعوامل التي أثر -2

  ،المساعدة، المرض، إلخ
  ،احتياجات الدعم والموارد والتطوير -3
  .التاليةاقتراحات ألھداف تتعلق بدورة التخطيط والتقييم  -4

ويجوز لرئيس  .مسئوالً عن إتمام اللجنة ألعمالھا بما يتالءم مع السياسات ذات العالقةلجنة التقييم رئيس  يكون  -و 
من عضو ھيئة التدريس قيد التقييم أن يقدم أدلة إضافية حسب االقتضاء من أجل تقييم مدى  أن يطلبلجنة التقييم 

  تحقيق ھدف ما.
ويخطر رئيس لجنة  اآلراء أو التصويت باألغلبية في حالة عدم الوصول إلى اتفاق.يتم اتخاذ القرارات بتوافق   - ز 

 رئيس لجنة التقييم ويقوم وينص على ذلك في تقرير التقييم. إن ُوِجدبعدم التوافق  رئيس القسم العلميالتقييم 
  .رئيس القسم العلميإلى  وتسليمهالتقرير  إعداد باالنتھاء من 

تقييم عضو ھيئة تدريس ما من قبل لجنة التقييم، لمواصلة بحث حالة  حاجةإذا كان ھناك  العلميرئيس القسم يحدد   - ح 
  من اللجنة االنعقاد مرة أخرى. رئيس القسم العلميالحالة يطلب  هوفي ھذ

  .بشكل صحيحعمل لجنة التقييم  إتماممن أنه قد تم  رئيس القسم العلمي يتأكد  -ط 
، التعليقويجب أن يشمل  على تقرير لجنة التقييم لكل عضو ھيئة تدريس. عليقالت رئيس القسم العلميينبغي على   - ي 

  .التاليةعمل الخطة والمتطلبات في لألھداف التدريس، وتقديم التوصيات  ةزمالة عضو ھيئ تقييمعلى األقل، 
لعضو ھيئة ) العلميرئيس القسم (تقرير اللجنة وتقرير/تعليق المجمع تقرير ال لإرساب رئيس القسم العلمييقوم   -ك 

ً  نھائي ومحدد قبل موعد يهعل الرد يكون بإمكانهالذي المعني و تدريسال   .يتم االتفاق عليه مسبقا
  للمراجعة النھائية والتقييم. العميدإلى  ردودوال يرريتم إرسال جميع التقا  -ل 

  

8 
العمل/األنشطة ومتطلباتھا ومواعيدھا ة خطإعداد التواصل الفعال مع جميع أعضاء ھيئة التدريس بشأن  ضمان  -أ 

 دريسخطط العمل الخاصة بأعضاء ھيئة الت وتعديل وعليه مناقشة ومراجعة النھائية بما في ذلك عملية التقييم.
  .حسب الحاجة

وبحيث يوضح التقييم مستوى األداء بناًء على اإلنجازات ، على النحو المبين في اإلجراءات سنويإجراء تقييم   - ب 
  .المقدمة

من  لكل عضو ھيئة تدريس تقييمال إلى حين استالم تقاريرلجنة التقييم بنفسه عن عمل  العلمي رئيس القسم أىين  - ج 
  اللجنة.

  

9 
، ورد عضو ھيئة رئيس القسم العلميبمراجعة جميع التقارير والتعليقات الواردة من لجنة التقييم، و العميديقوم   -أ 

  التدريس.
في جميع المسائل المتعلقة بالتخطيط وعملية في تقييم عضو ھيئة التدريس و النھائياتخاذ القرار للعميد الحق في   - ب 

  أية حالة من حاالت التظلم. النظر في التقييم، بما في ذلك 
  

10 
 خطابعند ذلك تقديم عليه ا، فإنه ينبغي التقييم ونتائجھ عمليةتدريس بخصوص العضو ھيئة  تظلم منفي حال وجود 

من تاريخ استالم عشرة أيام عمل بالنظر لمثل ھذه الحاالت والرد عليھا في غضون  العميديقوم و .مباشرة العميدإلى 
  الشكوى.

 




