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 .5ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮﻳﻦ

نظرة عامة
تتناول ھذه السياسة واإلجراءات الخاصة بھا تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين ومتابعتھم وتطويرھم.

مجال التطبيق

تُطبق ھذه السياسة على جميع أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين بالجامعة ،ما عدا العاملين بكلية الطب والعلوم الصحية.

الھدف
توفير مؤشرات لتقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين وتحديد مدى دعم ھذا األداء للخطط االستراتيجية للكلية
والجامعة ،وإعداد تقرير مفصل عن أداء عضو ھيئة التدريس والمحاضر يُح ِد ّد نقاط القوة ومجاالت التحسين ،ومؤشرات
التخطيط المستقبلي وتحديد الموارد الالزمة لتطوير األداء.

السياسة
 (1يُع ّد تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين عملية قائمة على األدلة وعلى تحديد أدائھم بالمقارنة مع زمالئھم.
وھي عملية تھدف إلى التطوير المھني ألعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين.
 (2يتم تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين في نطاق أدائھم في مجاالت التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة الجامعة
والمجتمع ،وسلوكھم مع الزمالء.
 (3لتحقيق رسالة الجامعة لتكون جامعة عالمية ذات نشاط بحثي مكثف ،يمثل البحث العلمي العنصر األساسي في تقييم أداء
أعضاء ھيئة التدريس من ذوي المسار البحثي ،كما يشكل التدريس العنصر الرئيسي في تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس
من ذوي المسار التدريسي وكذلك المحاضرين.
 (4يعزز تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين القرارات المتعلقة بالترقية وتجديد العقود.
 (5تستند المراجعة والتقييم على تقرير دراسة ذاتي مدعم باألدلة على اإلنجازات المحققة.
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 (1اإلجراءات العامة
تستند عملية التقييم على القيم األكاديمية للزمالة ،وتقييم األقران ،والنقد البناء .وتتطلب ھذه العملية تطبيق المھارات
األكاديمية في التحليل وكذلك موضوعية التقييم بنا ًء على األدلة المتوفرة.

 (2تواتر عملية التقييم

أ -تتم عملية التقييم سنويا ً بواسطة رئيس القسم وكل سنتين بواسطة لجنة تقييم األداء بالقسم العلمي ،وعميد الكلية.

ب -تبدأ عملية التقييم ألعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين بصفة عامة في السنة األولى من االنضمام للجامعة وذلك
من خالل إعداد خطة عمل/أنشطة لمدة  18شھراً بدءاً من تاريخ التعيين .ويتم التقييم المرحلي قبل نھاية العام
الدراسي األول .أما تقرير التقييم الذاتي فيتم إعداده بحلول نھاية شھر مارس من العام الدراسي التالي .وينبغي
االنتھاء من عملية التقييم قبل نھاية الفصل الثاني من ذلك العام الدراسي.
ج -إذا أكمل عضو ھيئة التدريس/المحاضر الفترة التجريبية بنجاح ،فإن عملية التقييم ذاتھا تتكرر في السنة الثالثة
والرابعة من التعيين .أما أعضاء ھيئة التدريس من ذوي العقود المستمرة ،فيخضعون لنفس عملية تقييم األداء.

 (3الجدول الزمني
ينبغي أخذ الجدول الزمني التالي في االعتبار عند وضع خطط العمل والمراجعة لألداء
جدول ) (5.1الجدول الزمني لوضع خطط العمل والمراجعة لألداء
النشاط

المواعيد النھائية
االنتھاء منه
البدء فيه

المسؤولية

السنة األولى
آخر أسبوع في
أغسطس

إعداد خطة العمل ألعضاء ھيئة التدريس
والمحاضرين
مراجعة الخطة مع عضو ھيئة التدريس
منتصف سبتمبر
والموافقة عليھا
آخر أسبوع من أبريل
التقييم المرحلي

منتصف سبتمبر

عضو ھيئة التدريس
أوالمحاضر

منتصف أكتوبر

رئيس القسم العلمي

منتصف مايو

رئيس القسم العلمي

السنة الثانية
تقييم ذاتي لألداء
تقرير من قبل لجنة التقييم بالقسم
مراجعة رئيس القسم العلمي
إرسال التقرير إلى عضو ھيئة التدريس
والمحاضر
رد عضو ھيئة التدريس والمحاضر على
التقرير
المراجعة والتقييم من قبل العميد

منتصف مارس من
العام الدراسي التالي
األول من أبريل
ثالث أسبوع من أبريل

األول من مايو

آخر مارس من العام
الدراسي التالي
ثالث أسبوع من أبريل
نھاية أبريل

عضو ھيئة التدريس
أوالمحاضر
اللجنة
رئيس القسم العلمي

نھاية أبريل

رئيس القسم العلمي

نھاية األسبوع األول من
مايو
نھاية األسبوع الثالث
من مايو

عضو ھيئة التدريس
أوالمحاضر
العميد
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 (4إعداد خطة العمل
أ -تعقد كل كلية في بداية العام الدراسي ورشة عمل تركز فيھا على الخطة االستراتيجية للكلية وتناقش كيفية التوافق
بين خطة القسم العلمي وخطة الكلية .ويتم تحديد سياق خطط العمل ألعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين وعملية
التقييم من خالل ورشة العمل.
ب -تحدد خطة كل قسم علمي اتجاھات ومعايير ألعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين في مجاالت التدريس والبحث
العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع .ويعتمد التوازن بين المساھمات على الظروف الفردية مثل الرتبة األكاديمية
وفترة الخدمة في الجامعة .ويضع رئيس القسم العلمي خطة القسم العلمي بالتشاور مع أعضاء ھيئة التدريس
والمحاضرين بروح الزمالة وااللتزام المشترك.
ج -يختلف التوزيع الزمني لوقت كل عضو ھيئة تدريس ومحاضر ما بين التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة
والمجتمع )وكذلك وزن التقييم لكل مجال( اعتماداً على مساراتھم وأعبائھم اإلدارية.
د -يضع أعضاء ھيئة التدريس/المحاضرون أھدافھم لمدة  18شھراً في سياق خطة القسم العلمي .ويجب أن تكون
األھداف محددة ،وقابلة للقياس والتحقيق ،وذات صلة ،ومحددة بفترة زمنية .ويجوز أن تحتوي على أھداف
قصيرة المدى تشكل خطوات نحو تحقيق ھدف بعيد األمد .ويجب تحديد المتطلبات والعوامل المساعدة -حيث
"يعتمد" الفرد على شخص ما أو شيء ما لتحقيق ھدف محدد -أثناء إعداد األھداف.
ه -يتم تقييم خطة عمل عضو ھيئة التدريس /المحاضر المقترحة ومراجعتھا وإبداء المالحظات عليھا بواسطة رئيس
القسم العلمي ويتم مناقشتھا مع عضو ھيئة التدريس والمحاضر المعني .التوزيع الزمني بالنسبة إلى وزن النشاط
الذي سيقوم به عضو ھيئة التدريس أو المحاضر يجب أن يحدد في خطة العمل المقترحة على أن يتماشى مع
مسار عضو ھيئة التدريس وفي حال وجود تعديالت أو مالحظات من قبل رئيس القسم يتم إعادة خطة العمل إلى
عضو ھيئة التدريس أو المحاضر لتعديلھا .وبعد التعديل يجب اعتمادھا من قبل رئيس القسم وتقديمھا من خالل
نظام تقييم األداء على الموقع اإللكتروني المخصص لذلك.

 (5التقييم المرحلي

يقدم عضو ھيئة التدريس/المحاضر تقريراً مرحليا ً اعتماداً على الجدول الزمني لعملية تقييم األداء .واعتماداً على التقويم
السنوي لألنشطة األكاديمية يقوم رؤساء األقسام بعقد اجتماع رسمي مع كل عضو ھيئة تدريس/محاضر يتعلق بالتقييم
المرحلي لمناقشة التقدم المنجز بشأن تحقيق األھداف المنصوص عليھا في خطة العمل/األنشطة والتي يتوقع إنجازھا
خالل  18شھر .ويشمل النقاش قضايا تحتاج إلى البت فيھا باإلضافة إلى غياب العوامل المساعدة على تحقيق ھدف
محدد .وقد يتم إعادة النظر في األھداف التي وضعت في البداية كنتيجة لھذا النقاش .وينبغي على رئيس القسم العلمي
تقديم مالحظاته لعضو ھيئة التدريس/المحاضر بخصوص إنجازاته حتى تاريخه وأن يتم تقييم األداء في مجاالت
التدريس ،البحث العلمى وخدمة الجامعة والمجتمع بطريقة واضحة بنا ًء على ما تم إنجازه في العام األول من دورة
التقييم .ويجب أن تكون المالحظات بناءة ومحفزة.

 (6التقييم الذاتي
يتم إعداد التقييم الذاتي من قبل عضو ھيئة التدريس /المحاضر بنا ًء على الجدول الزمني لعملية تقييم األداء ويجب أن
يتسم ذلك التقييم بالوضوح والصراحة والتحليل الذاتي لألداء بالمقارنة مع خطة العمل/األنشطة التي تم الموافقة عليھا.
ويجب أن يوضح ھذا التقييم الذاتي الظروف التي سھلت أو أعاقت نجاح تحقيق األھداف .وتقع المسؤولية على عاتق
كل عضو ھيئة تدريس ومحاضر للتأكد من إرفاق أفضل األدلة المتاحة المتعلقة بأدائه مع التقييم الذاتي إلى رئيس القسم
العلمي في الموعد المحدد.
ً
يعتبر عدم تقديم عضو ھيئة التدريس /المحاضر لخطة العمل أو تقرير التقييم الذاتي سببا لحصوله على تقييم غير
مرضي.
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 (7لجنة التقييم وعملية التقييم
أ-

ب-
ج-
د-
ه-

و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-

يتم تشكيل لجنة التقييم بالقسم العلمي أو الكلية من قبل العميد بالتشاور مع رئيس القسم العلمي .وال يكون رئيس القسم
العلمي عادة عضواً في ھذه اللجنة .ويجوز أن تشمل اللجنة عضوين على األقل من أعضاء ھيئة التدريس في القسم
العلمي ،أما العضو الثالث في اللجنة فيكون من األساتذة في نفس القسم العلمي أو من قسم علمي مختلف في نفس
الكلية ،ويكون رئيس اللجنة من األساتذة ،كما ينبغي على أعضاء اللجنة تحديد أي تضارب محتمل في المصالح مع
أعضاء ھيئة التدريس أو المحاضرين الذين سيتم تقييمھم .وفي مثل ھذه الحاالت يقرر العميد إذا ما كان ھناك حاجة
إلى تغيير ھؤالء األعضاء من عدمه.
في األقسام التي يوجد بھا عدد قليل من أعضاء ھيئة التدريس ،يتم اختيار لجنة التقييم من الكلية.
تجتمع لجنة التقييم مع رئيس القسم العلمي لمناقشة عملية التقييم والمعايير المعتمدة في التقييم .ويتم مراجعة األوزان
في البحث والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع لكل محاضر وعضو ھيئة تدريس حسب مساره من قبل لجنة التقييم.
تكون عملية التقييم ونتائجھا سرية من قبل لجنة التقييم ورئيس القسم العلمي .ويكون أعضاء لجنة التقييم مسئولين
عن ضمان السرية ،والزمالة ،والنزاھة ،وعدم وجود تأثير خارجي على عملية التقييم.
تقوم لجنة التقييم بالقسم العلمي باستخدام تقرير التقييم الذاتي واألدلة المتوفرة لتحدد التقييم المناسب والمبرر في
المجاالت الثالثة ويتم مناقشة التقييم ومبرراته في تقرير يوضح ما يلي:
 -1مدى تحقق األھداف الموضوعة في خطة العمل.
 -2العوامل التي أثرت سلباً على أداء عضو ھيئة التدريس خالل الفترة المحددة.
 -3احتياجات الدعم والموارد والتطوير.
 -4اقتراحات ألھداف تتعلق بدورة التخطيط والتقييم التالية.
يكون رئيس لجنة التقييم مسئوالً عن إتمام اللجنة ألعمالھا بما يتالءم مع السياسات ذات العالقة .ويجوز لرئيس لجنة
التقييم أن يطلب من عضو ھيئة التدريس قيد التقييم أن يقدم أدلة إضافية حسب االقتضاء من أجل تقييم مدى تحقيق
ھدف ما .ويعد رئيس اللجنة تقريراً عن تقييم عضو ھيئة التدريس /المحاضر حسب تقييم اللجنه له.
يتم اتخاذ القرارات بتوافق اآلراء أو التصويت باألغلبية في حالة عدم الوصول إلى اتفاق .ويقوم رئيس لجنة التقييم
باالنتھاء من إعداد التقرير وتقديمه على نظام تقييم األداء في الموقع اإللكتروني المخصص لذلك.
يحدد رئيس القسم العلمي إذا كان ھناك حاجة الستكمال تقييم أي عضو ھيئة تدريس  /محاضر من قبل لجنة التقييم،
وفي ھذه الحالة يطلب رئيس القسم العلمي من اللجنة االنعقاد مرة أخرى.
ينبغي على رئيس القسم العلمي التعليق على تقرير لجنة التقييم لكل عضو ھيئة تدريس  /محاضر في المجاالت
الثالثة .ويجب أن يشمل التعليق على األقل التقييم الكمي لألداء ،باإلضافة إلى تقييم زمالة العضو المعني ،وتقديم
التوصيات لألھداف والمتطلبات في خطة العمل التالية.
يجوز للعضو المعني كتابة رد من خالل نظام تقييم األداء ضمن اإلطار الزمني المحدد.
يقوم العميد بمراجعة جميع الوثائق المقدمة وتقييم أداء العضو المعني.

 (8مسؤولية رئيس القسم العلمي
أ-
ب-
ج-
د-

ضمان التواصل الفعال مع جميع أعضاء ھيئة التدريس /المحاضرين بشأن إعداد خطة العمل/األنشطة ومتطلباتھا
ومواعيدھا النھائية بما في ذلك عملية التقييم .وعليه مناقشة ومراجعة وتعديل خطط العمل الخاصة بأعضاء ھيئة
التدريس /المحاضرين حسب الحاجة.
يقوم رئيس القسم بالتأكد من أن أعباء عضو ھيئة التدريس /المحاضر قد تم أخذھا في االعتبار حسب مساره أثناء
عملية التقييم وأنھا متالئمة مع مساره.
إجراء تقييم سنوي على النحو المبين في اإلجراءات ،وبحيث يوضح التقييم مستوى األداء بنا ًء على اإلنجازات
المقدمة في المجاالت الثالثة.
ينأى رئيس القسم العلمي بنفسه عن عمل لجنة التقييم إلى حين استالم تقارير التقييم لكل عضو ھيئة تدريس ومحاضر
من اللجنة.
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 (9دور العميد
أ -يقوم العميد بمراجعة جميع التقارير والتعليقات الواردة من لجنة التقييم ،ورئيس القسم العلمي ،ورد عضو ھيئة
التدريس والمحاضر ،ويقوم العميد بوضع التقييم النھائي لألداء.
ب -لدى العميد الحق في اتخاذ القرار النھائي في جميع األمور المتعلقة بعملية المراجعة ،بما في ذلك النظر في التظلمات
المقدمة.

 (10التظلم
في حال رغبة عضو ھيئة التدريس أو المحاضر بالتظلم بخصوص عملية التقييم ونتائجھا ،فإنه ينبغي عليه عند ذلك
تقديم خطاب إلى العميد مباشرة .ويقوم العميد بالنظر في مثل ھذه الحاالت والرد عليھا في غضون عشرة أيام عمل من
تاريخ استالم الشكوى.

