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 نظرة عامة
 النظراءالتدريس عن طريق  وتقييمالهدف والعمليات التي يتم من خاللها رصد واإلجراءات الخاصة بها تحدد هذه السياسة 

 األكاديميين.

 مجال التطبيق
كلية بالعاملين  عدا ، مابالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين 

 الطب والعلوم الصحية.

 الهدف
المعرفة والخبرة والمعلومات لمساعدة أعضاء  لتطويرباعتباره وسيلة  النظراءمبدأ تقييم التدريس عن طريق  الجامعةتتبنى 

ومن خالل التأمل في هذه  .عليميةلية التدريس ونوعيته وطريقته وتأثيره في سير العملية التعفا تحسينهيئة التدريس في 
أكثر قدرة عضو هيئة التدريس  أن يكونالمعرفة، والخبرة، والمعلومات، وغيرها من أشكال النقد البناء، فإنه من المتوقع 

 على هذه المبادئ. النظراء. ويستند تقييم التدريس عن طريق يالتدريس ءدااأللية ععلى تحسين فا

 السياسة
هو عبارة عن شكل من أشكال التعاون يعمل فيها عضو هيئة التدريس قيد التقييم  النظراءتقييم التدريس عن طريق  )1

 بشكل وثيق مع نظرائه للحصول على نقد بناء حول التدريس والتعلم في فصوله الدراسية.

وير تعنى بنوعية التدريس ُوتستخدم في توجيه التط منهجيةهو في المقام األول عملية  النظراءتقييم التدريس عن طريق  )2
 المهني ألعضاء هيئة التدريس في مجال التدريس وفاعليته.

 خاصة، مثل: أيضاً في تقييم نتائج التدريس في ظل ظروف النظراءتخدم تقييم التدريس عن طريق سي )3
 .طلبات الترقية -أ 
 .تجديد العقد (يتم التقييم في السنة قبل األخيرة من انتهاء العقد الحالي) -ب 
 تدريس ممن هم تحت التجربة.تعيين أعضاء هيئة الإقرار  -ج 

الذين يقومون بتقييم أعضاء هيئة التدريس. ويتم  األعضاءموضع السرية لدى  النظراءيبقى تقييم التدريس عن طريق  )4
 لظرف معين. المحددفي غضون أسبوعين على األقل قبل الموعد  هاالنتهاء من

  النظراءتضع الكليات جدوالً زمنياً يسمح لجميع أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في عملية تقييم التدريس عن طريق  )5
 كل سنتين. تكونمرة واحدة على األقل كل أربع سنوات، ُويفضل أن 
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 دليل إجراءات العاملين األكاديميين  01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات
01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة

 01/09/2016  النظراءتقييم التدريس عن طريق    تاريخ المراجعة القادم

 1 من  1  الجامعة للشؤون العلمية نائب مديرالمكتب المسئول:   ھذه السياسة  اتصفحعدد 
 

   النظراءتقييم التدريس عن طريق  - )12السياسة رقم ( إجراءات

1 
  والُمخرجاتتحديد واضح لألھداف التدريسية   -أ 
  لمحاضرة على نحو فعالاإلعداد ل  - ب 
  االستخدام المناسب لتقنيات التدريس والوسائل التدريسية  - ج 
  التدريس فيھا باللغة اإلنجليزية)إتقان اللغة اإلنجليزية (بالنسبة للمساقات التي يتم   -د 
  التسلسل المنطقي وتنظيم المحاضرة  -ه 
  والتوزيع الفعال لوقت المحاضرة األمثل االستخدام  -و 
  الطلبةتشجيع المناقشة والمشاركة من قبل جميع   - ز 
  مع المشاركة الطالبيةاستخدام طرق تربوية تعليمية تفاعلية   - ح 
  ر الثانوية المتعلقة بالمساقاإلشارة إلى مصادر أكاديمية أو غيرھا من المصاد  -ط 
  وعضو ھيئة التدريس ةبلاالحترام المتبادل بين الط  - ي 
  وطرح األفكار تحفيز الطلبة على التفكير النقدي واالستقراء واالستنتاج  -ك 

  

2 
وعادة ما تشمل اللجنة عضواً  .العام الدراسيفي بداية  النظراءكلية لجنة تقييم التدريس عن طريق ال مجلسل شكِّ يُ   -أ 

 ستاذاً.أويكون رئيس اللجنة  ،من كل قسم أو أستاذ مشارك ستاذأمن أعضاء ھيئة التدريس برتبة  أو أكثر واحداً 
  في مجال التدريس. األكفاءأعضاء ھيئة التدريس  اختيار أعضاء اللجنة من بين ويكون

  ، إما ألسباب اعتيادية أو لظروف خاصة.النظراءعن طريق سيتم تقييمھم أعضاء ھيئة التدريس الذين  العميد دحدِّ يُ   - ب 
لجنة فرعية من بتشكيل  النظراءلجنة تقييم التدريس عن طريق  تقوم، عضو ھيئة تدريس معني بالتقييمبالنسبة لكل   - ج 

الذي ينتمي إليه العضو المعني العلمي  القسم ثالثة أعضاء من أعضاء ھيئة التدريس، ويجب أن يكون أحدھم من
متقدماً للترقية إلى  ھيئة التدريس المراد تقييمه كان عضو في حالويُفضل أن يرأس اللجنة الفرعية أستاذاً  .بالتقييم

  تقوم اللجنة الفرعية بما يلي:و .ذه الرتبه لھرتبة أستاذ أو شاغالً 
ً لمجاالت التخصص في  ويشمل الملف .عضو معني بالتقييمطلب ملف التدريس من كل  -1 كحد أدنى: وصفا

  .ف دراسيالجدول الزمني الحالي للتدريس مع أعداد الطلبة المسجلين في كل ص ،التدريس
 فللص ةيتم رصدھا وتاريخ أول زيارسوف  التي المحاضرة أو المحاضراتاستخدام ملف التدريس لتحديد  -2

أعضاء ھيئة التدريس بالتاريخ  إبالغويتم  الصغيرة. ذات األعدادالمحاضرات وعادة ما يتم استبعاد  الدراسي.
  المزمع فيه رصد التدريس.

تنظيم اجتماع مع عضو ھيئة التدريس قبل أول زيارة تقوم بھا اللجنة بأسبوع واحد على األقل. ويحدد  -3
  تدريس.االجتماع الھدف، والكيفية، والمعايير التي ستستخدمھا اللجنة الفرعية أثناء رصدھا لل

  وتسجيل المالحظات خطياً بالنسبة لكل معيار. طريقة التدريسرصد ية لفالزيارة الصبالقيام  -4
بغرض اإلفادة ورفع كفاءة كتابة تقرير يوجز نتائج الرصد والقيام بإطالع عضو ھيئة التدريس عليه  -5

  خالل اجتماع رسمي يلي مرحلة رصد التدريس. التدريس،
 تدريس بتاريخ يتم إبالغ عضو ھيئة التدريس عنه مسبقاً.ال طريقة رصدالزيارة الثانية لإجراء  -6
  أكثر من زيارتين لرصد طرق التدريس إذا لزم األمر.القيام ب يجوز -7
يد ينص على تصنيف عضو ھيئة التدريس ضمن ممتاز، ج في الزيارتين تقرير يوجز نتائج الرصد إعداد -8

  التقرير إلى رئيس لجنة تقييم التدريس بالكلية.. ويُقدم ھذا جداً، جيد، مرٍض، أو غير مرضٍ 
من أن التقرير يتطابق مع اإلجراءات الواجبة ويرسله إلى  النظراءيتحقق رئيس لجنة تقييم التدريس عن طريق   -د 

عادة بإطالع عضو ھيئة  رئيس القسم العلمييقوم و .الذي ينتمي إليه العضو المعني بالتقييم رئيس القسم العلمي
 التدريس الذي تم رصد تدريسه على التقرير، إال إذا كان ذلك االطالع ضاراً بأي ظرف من الظروف الخاصة

     .(إذا كان متقدماً للترقية على سبيل المثال) النظراءي تم على أساسھا إجراء تقييم التدريس عن طريق تال




