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عضاء الهيئة األكاديمية تطوير اآلداء ألسياسة _السياسة األكاديمية
 52_ المساعدة

 
 المحتويات: 

 الهدف / الغرض 
 المصدر / السلطة 
  الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة 
 توصيف السياسة 
 التعريفات 
  السياسةبنود 
  اإلجراءات 
 

 2رقم اإلصدار: 

 2016أكتوبر  11تاريخ السريان: 

 2016أكتوبر  11مراجعة لجنة اإلدارة التنفيذية: 

 2016أكتوبر  11اعتماد رئيس الجامعة: 

 2018مايو  28اعتماد اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء الجامعة: 
 
 

 الهدف / الغرض
اآلداء الجيد وفتح قنوات اتصال داخل جامعة قطر. ويجب أن يكون تقييم تحفيز ة قائمة على ثقافتشجيع السياسة إلى  هذهتهدف 

اآلداء السنوي عادل ودقيق حيث يشجع أفضل مستويات اآلداء من خالل المكافآت المناسبة. كما أنه يساعد على تحديد مجاالت 
. ويساعد أيضاً على توفير الوسائل ظفي الدعم الهيئة األكاديمية المساعدةة المهنية لمووتلبية احتياجات التنمي المرغوبةالتحسن 

 المناسبة حيالهم.  رفع االداءالتي تساعد المؤسسة على تحديد األفراد ذات اآلداء األقل من المتوقع وبالتالي اتخاذ اجراءات 

 

 المصدر/السلطة 
ؤون األكاديمية. يعد مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون تم تطوير هذه السياسة بمعرفة مكتب نائب رئيس الجامعة للش

 األكاديمية هو المسؤول عن االشراف وتنفيذ هذه السياسة واإلجراءات المصاحبة لها.  

 

 الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة
 رئيس الجامعة 
  نائب رئيس الجامعة 
 القانوني/ الخبير  المستشار 
 عمداء الكليات 
 اإلدارات / رؤساء االقسامي مدير 
 أعضاء هيئة التدريس 
 المحاسبة / المالية موظفو 
 الطالب 
 جميع الموظفين 
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 السياسة فيوصت
 بأعمال التدريس) بشكل سنوي لضمان مين وغير القائمينلهيئة األكاديمية المساعدة (القائبتقييم آداء أعضاء ا قطر تلتزم جامعة

المسؤوليات الوظيفية وأهداف اآلداء، كما انها تقيس النتائج الكفاءة واإلنتاجية واستمرار عملية التطوير. وتحدد عملية التقييم 
 بالنظر إلى توقعات اآلداء. 

 

 التعريفات 
 ) قائمين وغير قائمين بأعمال التدريس Fو Gمساعدي التدريس (على الدرجة الوظيفية  أعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة:

 

 بنود السياسة 
 
يخضع جميع أعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة (القائمين وغير القائمين بأعمال التدريس) لعملية تقييم اآلداء  .1

 والتطوير السنوي.
يتم تقييم أعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة القائمين بأعمال التدريس بناًء على فعالية التدريس، المساهمة في  .2

 الكلية والجامعة، والتطوير المهني.القسم وعلى مستوى المقدمة خدمات ال
الموضوعة  الوظيفيةهداف األيتم تقييم أعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة الغير قائمين بأعمال التدريس بناًء على  .3

 المباشر  الرئيسمع  باالتفاقسنوياً 
الهيئة األكاديمية المساعدة قبل  ألعضاء، والمبادئ التوجيهية لتقييمنماذج اويجب إتاحة كل ما يخص عملية التقييم،  .4

 بداية دورة التقييم.
األداء الذي يتضمن مؤشرات األداء دليل مراجعة وتطوير األكاديمية بتطوير  الوحداتتقوم الجامعة بالتنسيق مع  .5

بإضافة بعض المؤشرات حسب طبيعة الوحدة  األكاديمية بالجامعة الوحداتالمعايير األساسية للتقييم. وقد تقوم و
على أعضاء الهيئة األكاديمية  هانائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية وتوزيع اعتمادها منشريطة أن يتم 

 التقييم. المساعدة قبل بداية دورة 
 جدول أدناه لاعدة بناًء على مقياس من أربع مستويات كما هو مبين باسسوف يتم تقييم أعضاء الهيئة األكاديمية الم .6

 الدرجة  التقييم النوعي
 4.0 – 3.8 استثنائي 

 3.7 – 3.4 فوق المتوقع 
 3.3 – 2.5 متوقع 

 أو أقل  2.4 أقل من المتوقع 
 

على  لالتفاقالمباشر وذلك  الرئيسمع بداية كل دورة تقييم، سيقوم أعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة بمقابلة  .7
 بكل جزء من التقييماالوزان النسبية و األهداف

ومعايير ووثائق يتم  اجراءاتبناء على  االختبارفترة  اسيتم تقييم أعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة الذين لم يتمو .8
 في بداية فترة التعيين توزيعها

درجة التقييم  تم الموافقة عليها مسبقاً  (معظم السنة) أجازهأعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة الموجودين في يتم منح  .9
 الخاصة بالعام المنصرم.

بناء على تقرير اآلداء المقدم من  يباشرون دراساتهم العليا بالخارجلذين اأعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة يتم تقييم  .10
على الدرجات  المقررات بناءً برامج الماجستير القائمة على المقيدين في على ان يتم تقييم . المشرف الخاص بهم

 بمقرراتهم  الخاصة
مع بداية  فترة التقييم الخاصة بكل فئات أعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة بناًء على التقويم السنوي: والذي يبدأتكون  .11

 فصل الربيع وينتهي بنهاية فصل الخريف 
الخاص بهم عن طريق تقديم خطاب رسمي  الطعن على درجة تقييم االداءعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة يحق أل .12

 إلى المستوى اإلداري التالي لرئيسهم المباشر.
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 اإلجراءات 
المطلوبة إلكترونياً والمرتبط�ة بعملي�ة مراجع�ة اآلداء والتط�وير  الوثائقيقوم عضو الهيئة األكاديمية المساعدة بتسليم  .1

المهني لرئيس القسم/المدير المباشر في نهاية األسبوع األخير قبل بداية فصل الربيع وذلك عن طريق النظام المعتمد 
 من قبل الجامعة.

ربع�ة أس�ابيع م�ن بداي�ة إج�ازة منتص�ف يرسل رئيس القسم تقريًرا عاًما إحصائًيا للعمي�د (ل�يس تقري�راً مفص�الً) قب�ل أ .2
 .مراجعة التقارير وتحديد ما اذا كان هناك اختالفات في التقييمفصل الربيع، ويسمح ذلك األمر للعمداء ب

لك�ل عض�و عل�ى ح�دة قب�ل ثالث�ة أس�ابيع م�ن بداي�ة  لكتروني�اً سم تقارير تقييم األداء األولي�ة ايتعين أن يدخل رئيس الق  .3
 إجازة منتصف فصل الربيع.

أدائه�م، وف�ي  ناقشة تقييملماجتماًعا مع أعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة  بعد نشر التقارير المبدئيةيعقد رئيس القسم  .4
عل�ى  الموافق�ة/ أو ع�دم بالموافق�ةم عل�ى وثيق�ة التقي�يب�التوقيع عض�و الهيئ�ة األكاديمي�ة المس�اعدة يق�وم  نهاية االجتماع

 التقييم؛ نتيجة 
 للعميد للموافقة عليها قبل إجازة منتصف فصل الربيع،  النهائيةيرسل رئيس القسم تقارير التقييم   .5
على التقييم الذي قام ب�ه رئ�يس القس�م ع�ن طري�ق تس�ليم  طلبات التظلميحق لعضو الهيئة األكاديمية المساعدة أن يقدم  .6

للعمي��د، وينبغ��ي أن ي��تم تق��ديم طلب��ات ال��تظلم خ��الل األس��بوع األول بع��د إج��ازة منتص��ف الفص��ل الدراس��ي ف��ي  ال��تظلم
 الربيع؛ 

. ال�تظلمالمقدمة ويتخذ قراره في هذه التظلمات في غضون عش�رة أي�ام عم�ل م�ن اس�تالم  التظلميراجع العميد طلبات  .7
 ،ويكون قرار العميد نهائياً في هذا الشأن

(تح�ت  تقي�يمهمموعد لمقابلة أعض�اء الهيئ�ة األكاديمي�ة المس�اعدة الت�ي نتيج�ة  ،بالتنسيق مع رئيس القسم، يحدد العميد .8
 على خطة تطوير لالتفاقالمتوقع) أو (غير مرضي) 

 تقدم إدارة الكلية تقريراً عاماً عن آداء أعضاء الهيئة األكاديمية المساعدة لنائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية  .9
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 . اإلطار الزمني للتقييم1جدول 

P0Fالبداية الخطوات

 النهاية 1

عضو الهيئة األكاديمية المساعدة يسلم 
 جميع الملفات إلكترونيا

في نهاية األسبوع األخير قبل بداية  مفتوحة
 الدراسة في فصل الربيع

ا عاًما إحصائًيا يرسل رئيس القسم تقريرً 
 )مفصالً اً تقريرللعميد (وليس 

 قبل نشر تقارير تقييم األداء المبدئية 
 لعضو الهيئة األكاديمية المساعدة

 إلكترونيا

قبل إجازة منتصف فصل الربيع بأربعة 
 أسابيع 

ينشر رئيس القسم تقارير تقييم األداء 
 المبدئية إلكترونيا

قبل إجازة منتصف فصل الربيع بثالثة  عند بداية الدراسة في فصل الربيع 
 أسابيع

أعضاء يعقد رئيس القسم اجتماًعا مع 
ويناقش معهم الهيئة األكاديمية المساعدة 

 تقييم أدائهم

عقب نشر التقارير المبدئية على 
 االنترنت

قبل إجازة منتصف فصل الربيع 
 الدراسي

يرسل رئيس القسم تقارير التقييم 
 الختامية للعميد للموافقة عليها

 قبل إجازة منتصف فصل الربيع

أعضاء الهيئة استالم طلبات التظلم من 
 األكاديمية المساعدة

المدة مفتوحة بعد االجتماع الذي يعقدونه 
 مع رئيس القسم وتوقيعهم التقرير

في غضون أسبوع واحد بعد إجازة 
 فصل الربيع الدراسي

يقوم العميد بمراجعة طلبات التظلم 
 ويتخذ قراًرا فيها

إجازة في غضون األسبوع األول بعد 
 منتصف فصل الربيع الدراسي

في غضون عشر أيام عمل من استالم 
 التظلم.

  
 

                                                           
 تم تحديد هذه التواريخ بعد الرجوع إلى التقويم األكاديمي الرسمي للجامعة.  1

 


