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  . تقييم أداء اإلداريني األكادمييني6

  نظرة عامة
  اإلداريون األكاديميون على مستوى الكليات.أداء تفصل ھذه السياسة واإلجراءات الخاصة بھا الكيفية التي يتم بھا تقييم 

  مجال التطبيق
العمداء ووكالء الكليات ومساعدو وھم:  الجامعةتُطبق ھذه السياسة على جميع اإلداريون األكاديميون على مستوى كليات 

  .العمداء ورؤساء األقسام العلمية

  الھدف
 اإلداريين األكاديميين ھو تزويدھم بنتائج بناءة بشأن أدائھم وإنجازاتھم، من أجل تعزيز فاعليتھم وتحديدأداء الغرض من تقييم 
  غاياتھم وأھدافھم.

  السياسة

دوري بمشاركة أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين والعاملين من غير  يتم مراجعة أداء اإلداريين األكاديميين بشكل )1
 أعضاء ھيئة التدريس والطلبة وأصحاب المصلحة اآلخرين.

قييمھم بعد ذلك ، على أن يتم تينداريھم كإتعيينمن جميع اإلداريين األكاديميين رسميا في بداية عامھم الثاني أداء يتم تقييم  )2
 كل عامين على األقل.

ھارات التعامل األكاديمي، وم التميزأربعة معايير أساسية: القيادة، اإلدارة، تعزيز  وفقاإلداريين األكاديميين أداء ييم يتم تق )3
المبذولة في عملية جذب وزيادة أعداد الطلبة . وباإلضافة إلى ذلك، يتم تقييم الجھود داخل وخارج الجامعة مع اآلخرين

 كانة الكلية البحثية وسمعتھا.وتطوير مالجدد الملتحقين بالكلية، 

 تشتمل عملية التقييم على ما يلي: )4

 وضع أھداف األداء لفترة التعيين.  -أ

 إعداد تقرير للتقييم الذاتي.  -ب

مليات التقييم ن على عاتقوم باستعراض وإعداد تقرير تقييمي. وتعتمد اللج تشكل لھذا الغرضن الجالتقييم بواسطة   -ج
  التي يقوم بھا الطلبة وأعضاء ھيئة التدريس والمحاضرون والعاملون من غير أعضاء ھيئة التدريس، 
والخريجون وغيرھم، من خالل الدراسات االستقصائية أو المقابالت أو التقارير. وتشكل لجنة تقييم عميد الكلية من 

تقييم وكالء الكليات ومساعدو العمداء ورؤساء األقسام العلمية، فيتم  قبل نائب مدير الجامعة، أما بالنسبة للجان
 تشكيلھا من قبل عميد الكلية.

يقوم نائب مدير الجامعة بعملية مراجعة التقييم الذاتي، وتقارير تقييم اللجنة، وغيرھا من الوثائق ذات الصلة، فيما   -د
 يخص تقييم عميد الكلية. 

ة التقييم الذاتي، وتقارير تقييم اللجنة، وغيرھا من الوثائق ذات الصلة، فيما يخص يقوم عميد الكلية بعملية مراجع  -ه
 تقييم وكالء الكليات ومساعدو العمداء ورؤساء األقسام العلمية.

تقييم أي مسؤول إداري أكاديمي يكون من مسؤولية مكتب نائب مدير الجامعة أو  للمساعدة فيأي دعم إداري مطلوب  )5
  ، كل حسب صالحياته.مكتب عميد الكلية
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  نيياإلداريني األكادمي أداء تقييم -) 6السياسة رقم ( إجراءات

  اإلداريين األكاديميين أداء تقييممعايير 
  يتم تقييم أداء جميع اإلداريين األكاديميين على مستوى الكلية على أساس المعايير التالية:

  أ. القيادة
لية، وتوضيح الرؤية المستقبلية، والعمل كنموذج يحتذى به ألعضاء ھيئة التدريس عقيادة التخطيط االستراتيجي بفا

، والمساھمة في قيادة الكلية، وتعزيز دور الكلية داخل وخارج الجامعة على حد سواء، واالستجابة والطلبةوالمحاضرين 
تطوير الكلية والجامعة واألنشطة الترويجية خارج الجامعة، والمشاركة في  وأداخل سواًء من حتياجات المطلوبة من الكلية لال

المحاضرين لى الكلية، واستقرار أعضاء ھيئة التدريس ولالنضمام إلية القيادة في استقطاب الطلبة عللكلية. وينبغي أن تنعكس فا
 ورضاھم، وإنتاج البحوث العلمية، ورفع سمعة الكلية وتحسين صورتھا.

  اإلدارةب. 
ي ف والتطوير المھنيوظتال ىوأعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين والموظفين واإلشراف عل للطلبةخلق بيئة إيجابية 

دارة الميزانيات بمسؤولية ھم، وإأداء أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين والموظفين، والتوجيه الفعال ل ، وتعزيزلموظفينل
، والتعامل مع اھتمامات ومشاكل لبةن والطوكفاءة، وإعطاء الوقت الكافي ألعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين والموظفي

والمحاضرين، وتنفيذ سياسات الجامعة، وممارسة التقييم الجيد في القرارات المتعلقة بالكلية، وعقد  أعضاء ھيئة التدريس
  .ومثمرةاجتماعات منتظمة 

  ج. تعزيز التميز األكاديمي
، لطلبةامان تنفيذ تقييم النتائج ومراجعة البرامج، وتعزيز مصلحة اإلدارة الفعالة للبرامج التعليمية والبحثية في الكلية، وض

الزمة لالبتكار في البحث العلمي والتعليم والتعلم، وضمان وجود برامج لوخلق بيئة تعليمية عالية الجودة، وتوفير القيادة ا
  .مصلحة الجامعة والمجتمعل طبقاً غالق البرامج األكاديمية إالجودة، وإنشاء أو من مناسبة على درجة عالية 

  د. المھارات الشخصية
العمل مع اآلخرين على نحو فعال، وتعزيز التواصل بشكل إيجابي، وإظھار العدالة والسلوك األخالقي في جميع العالقات 

  واالتصاالت، وإظھار المھارات الفعالة لحل المشاكل، وقبول االختالف في الرأي.
  

  جراءات تقييم أداء العمداءإ )1

 وف يتمسيتم إبالغ العمداء الذين . ويتم تقييم العمداء من قبل النائب في بداية كل عام دراسي، قبل نھاية أغسطس  -أ
  جراءات عملية التقييم.إتقييمھم من قبل النائب عن خطة التقييم والجدول الزمني، و

ية من قبل النائب قبل نھا عليھا والموافقةيقدم العمداء خطط عملھم خالل األسبوع األول من شھر سبتمبر، للمراجعة   -ب
  سبتمبر.

في غضون شھرين من تعيينھم، يقوم العمداء الجدد بإعداد وتقديم خطة عمل تفصيلية بشأن األنشطة واألھداف   -ج
  المقترحة التي يتعين تحقيقھا خالل سنتين.

 و تحدياتعايير األداء وأية معوقات أيجب علی العمداء إعداد تقرير للتقييم الذاتي بالتفصيل حول کيفية استيفاء م  -د
اديمية، لية، ونوعية البرامج األکالك، وإنتاجية األبحاث، وسمعة الطلبةستقطاب اينبغي أن يناقش التقرير و. واجھتھم

  لية. وينبغي أال يتجاوز تقرير التقييم الذاتي عشر صفحات.كوأي نشاط آخر ذو صلة قد يرفع من سمعة ال
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مكانية إل ة بأسماء (خمسة) كحد أقصى من الشركاء الخارجيين في تقرير التقييم الذاتي للعميديجب أيضا إدراج قائم  -ه
  التواصل معھم. وينبغي إرسال التقرير إلى مكتب النائب في موعد أقصاه نھاية يناير من السنة الثانية.

لجنة من ثالثة من أعضاء ھيئة فبراير. وتتكون كل  1ائب لجنة تقييم في موعد أقصاه نبالنسبة لكل عميد، يشكل ال  -و
عالقة  لديھم أال يكون، واالداريين األكاديميين، ويجوز أن تضم اللجنة أحد الموظفين، بشرط ذوو الخبرة التدريس

مباشرة مع العميد، ويجب أن يرأس اللجنة عميد أكاديمي أو أستاذ من خارج الكلية. وباإلضافة إلى ذلك، تضم اللجنة 
  المباشر. هال يكون العميد المعني ھو رئيسعلى أ المعني بالتقييم،عميد الكلية عضو ھيئة تدريس من 

  يجتمع النائب مع اللجنة لمناقشة توقعات الجامعة، ودور العمداء األكاديميين، وإجراءات المراجعة.  -ز

أعضاء ھيئة ( ن في الكليةيائب بإنشاء حساب بريد إلكتروني سري لتلقي التغذية الراجعة من المعنينيقوم مكتب ال  -ح
يتم إنشاء حساب البريد اإللكتروني لمنح الجميع الفرصة للتعبير عن والتدريس ومحاضرين وموظفين وطلبة). 

ين من الوصول إلى ذلك يولن يتمكن سوى المعن ،يتم إغالق ھذا الحساب بمجرد اكتمال عملية التقييمو ،رأيھم
  الحساب.

أعضاء ھيئة  من الكليةب المعنييني على مستوى الكلية من النائب إلى لكترونرسالة عن طريق البريد اإليتم إرسال   -ط
  عنوان البريد اإللكتروني السري.يمدھم بتدريس ومحاضرين وموظفين وطلبة يلخص عملية تقييم العميد و

ي من أ ةوارد رسالةلن يتم أخذ أي و ،اإللكتروني الواردة من حسابات الجامعة رسائل البريديتم النظر فقط في   -ي
  جي ميل، أو غيرھا من الحسابات العامة األخرى).-ياھو-(ھوت ميل حسابات عامة أخرى بعين االعتبار

ضافية من خالل المقابالت باإلضافة إلى حساب البريد اإللكتروني المعين لھذا الغرض، إيجوز للجنة طلب معلومات   -ك
انات لإلداريين األكاديميين وأعضاء ھيئة يستباال بإرساليقوم مكتب النائب المعتمدة. وانات الجامعية يستباالو

  التدريس والموظفين الذين يخدمون في كلية العميد األكاديمي المعني.

وأعضاء ھيئة التدريس والموظفين، من خالل رسائل  الطلبةبما في ذلك جميع ذوي الصلة، من  علوماتيتم جمع الم  -ل
  انات، أو أي مصادر أخرى معتمدة.يالبريد اإللكتروني السري، والمقابالت، واالستب

 لن تعتبر أي مادة مجھولةباستثناء االستبيانات، فتحافظ اللجنة على سرية جميع مصادر المعلومات الواردة. و  -م
  م.يمن التقي المصدر جزءاً 

. بانات، والتقارير ذات الصلة سرية وتبقى في مكتب النائيتعتبر جميع الرسائل اإللكترونية ذات الصلة، واالستب  -ن
ويحق ألعضاء اللجنة استعراض النسخ المطبوعة من ھذه الوثائق وتدوين المالحظات. ويقوم الموظفون اإلداريون 

  داخل مكتب النائب بترتيب اجتماعات مع أعضاء اللجنة لمراجعة التعليقات الواردة.

مع عدم تحديد  ،ت المكتوبةيتم تضمين ملخص ألكثر التعليقاوانات وتلخيصھا. يتقوم اللجنة بجدولة نتائج االستب  -س
  .مصادر البيانات

يتضمن تحليالً يستند إلى المعلومات التي تم جمعھا، بما في ذلك التقييم الذاتي للعميد األكاديمي  تعد اللجنة تقريراً   -ع
وجميع الوثائق األخرى. ويجوز للجنة أن تطلب من خالل النائب أن يقدم العميد األكاديمي وثائق تتعلق بأي من 

يير األداء. ويشمل تقرير اللجنة تقييم نقاط قوة العميد األكاديمي ومجاالت التحسينات الممكنة. ويناقش التقرير معا
في جلسة مغلقة بين جميع أعضاء اللجنة فقط. ويتم االتفاق على التقرير النھائي وتوقيعه من قبل جميع أعضاء 

  اللجنة.

 أبريل لتسليط الضوء على الجوانب الرئيسية للتقرير، بما في ذلكتجتمع اللجنة مع النائب في موعد أقصاه منتصف   -ف
  نقاط القوة ومجاالت التحسين الممكنة.

يجتمع النائب مع العميد، في موعد ال يتجاوز األسبوع األول من شھر مايو، لمناقشة تقرير اللجنة، وتقديم التغذية    -ص
 داء.األحسين بغرض ت، جھاتالراجعة من مختلف ال
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النائب  تقرير التقييم. وينبغي تقديم الرد إلى لعميد األکاديمي تقديم رد خطي علىبعد االجتماع مع النائب، قد يختار ا  -ق
  في موعد أقصاه منتصف مايو.

دورة ل ضع في صيغتھا النھائية مع النائب لتكون أساساً و، وتناقش وتهالعميد بعد منتصف شھر مايو أھداف حدثي  -ر
 م السابقة وبدء مرحلة تقييم جديدة.يلعملية التقينھاية عتبر تحديد األھداف الجديدة، يالتقييم المقبلة. و

  

  ، رؤساء األقسامداءالعم وجراءات تقييم أداء وكالء الكليات، مساعدإ )2

ل في بداية كل عام دراسي وقبومن قبل العميد.  ورؤساء األقسام، مساعدو العمداء، وكالء الكلياتتقييم  تتم عملية  -أ
، يتم إعالم الذين سيتم تقييمھم من قبل العميد حول خطة التقييم، والجدول الزمني، وعملية أغسطسنھاية شھر 

  التقييم. 

العمداء ورؤساء األقسام يقدمون خطط عملھم خالل األسبوع األول من شھر و وكالء الكليات الحاليون ومساعد  -ب
  افقة عليھا من قبل العميد قبل نھاية سبتمبر.سبتمبر، للمراجعة والمو

العمداء ورؤساء األقسام إلى العميد خطط و في غضون شھرين من التعيين، يقدم وكالء الكليات الحاليون ومساعد  -ج
  عملھم مع توضيح األنشطة المقترحة واألھداف التي يتعين تحقيقھا خالل سنتين.

ر األداء وأي ق معايييقحللتقييم الذاتي من أجل توضيح كيفية ت ريراً أن يعدوا تق اإلداريين األكاديميينيجب على   -د
صعوبات أو تحديات واجھوھا. وكما ھو معمول به، ينبغي أن يناقش التقرير استقطاب الطلبة خالل فترة المراجعة، 

سين في تح وتحسين إنتاجية البحث، وسمعة الكلية، وجودة البرامج األكاديمية، وأي نشاط آخر ذو صلة قد يساعد
  صورة الكلية. وينبغي أال يتجاوز تقرير التقييم الذاتي خمس صفحات.

العمداء ورؤساء األقسام إدراج قائمة من الشركاء الخارجيين (بحد أقصى خمسة)  ومساعدووكالء الكليات  على  -ه
  السنة الثانية.إلى العميد في موعد أقصاه نھاية يناير من  تقاريرالاختياري. وينبغي إرسال  وھذا األمر

. فبراير 1العمداء ورؤساء األقسام في موعد أقصاه  ووكالء الكليات ومساعدأداء يشکل العميد لجان تقييم لتقييم   -و
ويجوز أن يكون بعضھم من  واإلداريين األكاديميين، ذوو الخبرةھيئة التدريس من من أعضاء  وتتكون ھذه اللجنة

رة مع الشخص قيد التقييم. وتتألف كل لجنة من ثالثة أعضاء، وينبغي أن الموظفين، الذين ليس لديھم عالقة مباش
  .المباشر هيرأسھا أستاذ بحيث ال يكون الشخص قيد التقييم رئيس

  داريين األكاديميين المعنيين وإجراءات التقييم.يجتمع العميد مع اللجنة لشرح توقعات الجامعة ودور اإل  -ز

البريد  يتم إنشاء حسابو. المعنيينإلكتروني سري لتلقي التعليقات من يقوم مكتب العميد بإنشاء حساب بريد   -ح
م. ولن يتمكن التقييعملية  يتم إغالق ھذا الحساب بمجرد اكتمالواإللكتروني لمنح الجميع الفرصة للتعبير عن رأيھم. 

  سوى االشخاص المسموح لھم من الوصول إلى ذلك الحساب.

(أعضاء ھيئة التدريس ومحاضرين وموظفين  ين بالكليةبريد إلكتروني من العميد إلى المعني رسالة يتم إرسال  -ط
 .لھم ) يلخص عملية التقييم ويقدم عنوان البريد اإللكتروني السريوطلبة

ارد من و رسالة بريد إلكترونيلن يتم أخذ أي ويتم فقط النظر في الرسائل اإللكترونية الواردة من حساب الجامعة.   -ش
  جي ميل، أو غيرھا من الحسابات العامة األخرى).-ياھو-(ھوت ميل ي حسابات عامة أخرى بعين االعتبارأ

ة انات الجامعييجوز للجنة طلب معلومات من خالل المقابالت باإلضافة إلى حساب البريد اإللكتروني، واستب  -ي
لى أعضاء ھيئة التدريس، والموظفين انات الموزعة عيستبشراف على االيقوم مكتب عميد الكلية باإلوالمعتمدة. 

 الذين يخدمون تحت إشراف الشخص الذي يجري تقييمه.
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وأعضاء ھيئة التدريس والموظفين، من خالل رسائل  الطلبةبما في ذلك جميع ذوي الصلة، من معلومات جمع ال يتم  -ك
  .معتمدة مصادر أخرىأي انات، أو يالبريد اإللكتروني السرية، والمقابالت، واالستب

 لن تعتبر أي مادة مجھولةباستثناء االستبيانات، فتحافظ اللجنة على سرية جميع مصادر المعلومات الواردة. و  -ل
  من التقييم. المصدر جزءاً 

العميد.  انات، والتقارير سرية ويتم االحتفاظ بھا في مكتبيتعتبر جميع رسائل البريد اإللكتروني ذات الصلة، واالستب  -م
ستعراض النسخ المطبوعة من ھذه الوثائق وتدوين المالحظات. ويقوم مكتب العميد بترتيب ويحق ألعضاء اللجنة ا

  اجتماعات مع أعضاء اللجنة لمراجعة التعليقات الواردة.

مع عدم تحديد  ،انات ويتم تضمين ملخص ألھم التعليقات المكتوبةيتقوم اللجنة بجدولة وتجميع وتلخيص نتائج االستب  -ن
  .مصادر البيانات

دلة داريين األكاديميين وجميع األإلى المعلومات التي تم جمعھا، بما في ذلك تقارير اإل اللجنة تقريرھا استناداً  تعد  -س
داريون األكاديميون وثائق تتعلق بأي من معايير األخرى. ويجوز للجنة أن تطلب من خالل عميد الكلية أن يقدم اإل

داري األكاديمي ومجاالت التحسينات الممكنة. ويناقش التقرير ھا اإلاألداء. ويشمل التقرير نقاط القوة التي يتمتع ب
في جلسة مغلقة بين جميع أعضاء اللجنة فقط. ويتم االتفاق على التقرير النھائي وتوقيعه من قبل جميع أعضاء 

  اللجنة.

رير، بما في ذلك تقتجتمع اللجنة مع العميد في موعد أقصاه منتصف أبريل لتسليط الضوء على النتائج الرئيسية لل  -ع
  نقاط القوة ومجاالت التحسين الممكنة.

داري أكاديمي، في موعد ال يتجاوز األسبوع األول من شھر مايو، لمناقشة تقرير اللجنة. يجتمع العميد مع كل إ  -ف
دمة خ ن األكاديميينيداريبحيث يمكن لإل جھاتوالغرض من االجتماع ھو تقديم التغذية الراجعة البناءة من مختلف ال

  الكلية بشكل فعال.

داري األكاديمي تقديم رد مكتوب بشأن تقرير التقييم. وينبغي تقديم الرد إلى اجتماعه مع العميد، قد يختار اإل بعد  -ص
  العميد في موعد أقصاه منتصف مايو.

ألساس ا تناقش وتوضع بشكلھا النھائي مع العميد لتصبحو، يحدث اإلداري األكاديمي أھدافهبعد منتصف شھر مايو،   -ق
  لدورة التقييم المقبلة. ويعد إرساء ھذه األھداف، نھاية لعملية التقييم السابقة.
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