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 مقدمة .1

الدليل لتطوير ومراجعة أداء يصف نظام مراجعة وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.  توجيهاتاعتمدت جامعة قطر 

 ، ومواءمته مع مبادرات طبيق هذا النظامتكيفية  ة في جامعة قطريالصحالتخصصات  بمجمع  أعضاء هيئة التدريس 

 العمل  أداء   املتعلقة بالجامعة  التخصصات الصحيةمجمع  

 :وفًقا للعناصر التاليةيتم تقييم أعضاء هيئة التدريس من حيث األداء واإلنجاز 

 التعليم والتدريس .1

 البحث واالبتكار .2

 والخدمات املهنية .3

على مقابلة مفتوحة وداعمة بجامعة قطر، املوصوفة في هذا الدليل ،  التخصصات الصحيةترتكز سائر إجراءات مجمع   

ثائق و على عضو هيئة التدريس استكمال تقديم   ، املقابلةقبل وجًها لوجه بين عضو هيئة التدريس ورئيس القسم املعني. 

 توثيق خطة  امللحق  (. يتضمن 1)امللحق  بالجامعة  التخصصات الصحيةمجمع  هيئة تدريس  ألعضاءالتطوير واملراجعة 

طويل  متوسط و  والتقدم الوظيفي التالي  التي يجب أن يتفق عليها الطرفان. تركز الخطة على العام  التطوير الشخص ي

  التخصصات الصحيةمجمع   هيئة تدريس  ألعضاءالتطوير واملراجعة ثائق و األجل. يتم تسجيل بيانات إنجاز العمل في 

بين أعضاء   الثالثة  العناصرهذه  التوازن بين  يختلف أيًضا أثناء املناقشة.  اإلشارة لذلك ويجب (. 1)امللحق  بالجامعة

  تقريبية قياسية للكليات والبرامج املنشأة.  ن الحد األدنى من معايير   يبين  الجدول التالي لكن  التدريس،هيئة 

 املهنية والخدمات )%(* واالبتكار )%(البحث  التدريس والتعلم )%( 

 15-5 10-0 90-80 مساعد مدرس 

 15-5 30-10 80-70 محاضر

 15-10 50-30 60-40 ستاذ مساعدأ

 20-10 60-40 30-40 مشاركستاذ أ

 20-10 60-40 30-40 أستاذ
 . واملديرون( سيكون لديهم مساهمة خدمة أعلى اإلداريون  املساعدون،العمداء  ،املشاركين العمداء  العمداء،يشغلون مناصب إدارية عليا )أي  هم  من  *

 

 تظلموالجدول الزمني وعملية ال واإلجراءات ،السياسة توجيهات،  السرية ،املسؤوليات .2

تحدد املبادئ التوجيهية للجامعة مسؤوليات كل من عضو هيئة التدريس ورئيس القسم والعميد ونائب الرئيس، كما      

 .تحدد أحكام االلتزام بالسرية واملوجهات والسياسات واإلجراءات والجداول الزمنية وكيفية التظلم

التوقعات" أو "أقل من  يلبون التدريس على أنهم "التقييم الثالثة. ُينظر إلى أعضاء هيئة  عناصر يبين القسم التالي 

"أقل من التوقعات" قد  من يعتبرون الثالثة بشكل فردي وبشكل عام. وعادة ما يكون  العناصرالتوقعات" لكل من هذه 

 للغاية ف
ً

فيما أقل من املتوقع  بمستوى أداء ، مختصراتسبيبا   وقّدموا، أهداف املقابلة ي تحقيق أحرزوا تقدًما ضئيال

 يتعلق باملعايير املحددة.

 



 تدريس والتعلمال .3

على سبيل املثال ال  ذلك،يجب أن يساهم أعضاء هيئة التدريس بنشاط في الجوانب التالية من التدريس والتعلم بما في 

ودروس التعلم  ،وورش العمل ،)مثل املحاضرات اإللقاء والتقديم  وتقييم املناهج؛  ،وتنفيذ ،وتصميم ،الحصر: تطوير

. يجب على جميع أعضاء هيئة التدريس تطوير املهارات املقررات  بتكار؛ وتنسيق اال ؛ التقييمالقائم على حل املشكالت(؛ 

 ، وما إلى ذلك(. الجديدة املقررات  وتطوير  املقررات لتعلم )مثل تنسيق وا تدريسادية واإلدارية املتعلقة بالالقي

. يجب أن أهداف املقابلة  ، مع التركيز على التقدم املحرز في السابقة التطويرتفكير في خطة يجب أن تبدأ املناقشة بال

 يرها وإتقانها خالل العام واملهارات واألدوات التي يرغب أعضاء هيئة التدريس في تطو  ،يكون هناك تركيز على املجاالت

لجميع أعضاء هيئة التدريس  مراجعة األقران لجودة التدريس، وكيف يمكنهم تحقيق ذلك. من املتوقع أن يتم إجراء التالي

، بناًء على طلب أعضاء لما تطلب األمر )على سبيل املثال، األداء دون املستوى األمثلذلك كبعد كما يتم التقييم  ، الجدد

، املقبلة اطوير للفترة خطة الت هذه املراجعة في املناقشة. يجب توثيق مخرجات  هيئة التدريس وما إلى ذلك(. يجب تضمين 

ما أمكن  اس ومؤشرات األداء الرئيسية القابلة للقي املخرجات ، بما في ذلك األهداف والغايات الرئيسية متضمنة تحديد و

 .ذلك

 لبحث واالبتكارا .4

مع تسجيل إنجازات بحثية  ،العلمي البحثفي  بالنشاط في مجال  أعضاء هيئة التدريس  يتمتع كل  من املتوقع أن 

 املقاييس الرقمية.ب

مع التركيز على تحقيق  السابقة،يجب أن تبدأ املناقشة بالتفكير في خطة التطوير  والتعلم،كما هو الحال مع التدريس 

ن في واملهارات واألدوات التي يعتقد أعضاء هيئة التدريس أنهم يرغبو  ،األهداف. يجب أن يكون هناك تركيز على املجاالت

، وتحديد األهداف املقبلة تحقيق ذلك. يجب توثيق خطة التطوير للفترة    ية ، وكيفالتالي تطويرها وإتقانها خالل العام 

والغايات الرئيسية، بما في ذلك النتائج القابلة للقياس ومؤشرات األداء الرئيسية مثل املنشورات التي راجعها األقران، 

العروض التقديمية  إلقاءالطالب، وجوائز البحث، ودعوات  وإنجازاتاالختراع، ات وطلبات املنح البحثية، وبراء

من خالل  ويكون ذلك بصفة أساسية  الدعم، البحث  عن الرئيسية. يجب تشجيع أعضاء هيئة التدريس األقل خبرة في 

 مسائل وكفاءتهم وثقتهم. يجب أيًضا مراعاة  ،، وبالتالي تطوير مهاراتهمفي املقام األول  االنضمام إلى مجموعة بحثية راسخة

 والبرمجيات وما إلى ذلك. ،واملعدات ،التدريب وحضور املؤتمرات

 املقدمة للجامعة ملهنية والخدماتا .5

التخصصات الصحية ومجمع    ،والكلية ،من املتوقع أن يشارك جميع أعضاء هيئة التدريس في األنشطة الخدمية للقسم

يتم  .أوسع واألماكن املهنية على الصعيدين الوطني والدوليعلى نطاق والرعاية الصحية  ،عامة والجامعة بجامعة قطر،

اإلحساس  ؛السلوك املنهي ؛الزمالة؛ األخالقيات   ؛الزمالء واملشرفينو  ،املهنية من حيث: العالقات مع الطالباعتبار 

 .الثقافة القطرية الجامعية  و بالسياسات واإلجراءات  واالمتثال  الوعي   ؛ستباقيةاال تأثير؛ البالواجب؛ 

السابقة قبل النظر في تلك  التطويريجب أن تبدأ املناقشة بالتفكير في خطة  األخرى،كما هو الحال مع مجاالت األداء 

يكون هناك تحقيق ذلك. يجب أن    ية ، وكيفصبواملهارات والتطلعات فيما يتعلق بمجموعة الوظائف واملنا ،املجاالت

وعضوية  ،، بما في ذلك الدورات التدريبيةا لدور قيادي محتمل في املستقبلمناقشة حول التقدم الوظيفي استعدادً 



 طويرخطة التمواءمة ألغراض  مرحلة مبكرة  اللجان وأشكال املساهمات األخرى. يجب تحديد قادة املستقبل املحتملين في

 وفًقا لذلك.

بما في ذلك النتائج القابلة للقياس ومؤشرات األداء الرئيسية  الرئيسية،األهداف والغايات  يجب أن تحدد خطة التطوير

 أمكن ذلك. كلما

 ملتابعةا .6

 ،قابلة للتحقيق ،قابلة للقياس ،)محددة (SMART) أهداف ذكية  هو تحديد  الشخص ي التطويرخطة  أيمفتاح إن 

 .التالية االثني عشر ة وفي الوقت املناسب( لألشهر واقعي

ملجمع   مع مراعاة الخطة االستراتيجية  ،املعني  القسميجب االتفاق على هذه األهداف بين عضو هيئة التدريس ورئيس 

واألداء  الوظيفية،عضو هيئة التدريس والطموحات    أداء  ، وملف ، والكلية والقسمبجامعة قطر التخصصات الصحية

الذي  من اجتماع املراجعة للسماح بمناقشة التقدم   ستة أشهر حوالى عقد اجتماع املتابعة بعد  يجب. تاريخه  حتى 

 في تحقيق األهداف وإتاحة الفرصة لتنقيح الخطة. أحرز 

أو  "،ألعضاء هيئة التدريس الذين يعتبرون "أقل من التوقعات كل ثالثة أشهر حوالى  يجب عقد اجتماعات املتابعة 

 ذا لزم األمر.بشكل متكرر إ

 أعضاء هيئة التدريس الجدد .7

وفي خالل الشهر األول   األول في الجامعة.  األسبوع  يجب على أعضاء هيئة التدريس الجدد مقابلة رئيس القسم خالل 

اجتماعات شهرية بين  تعقد يجب تحديد مسودة األهداف على أنها نقطة تركيز . بعد ذلك يجب أن من مباشرة العمل 

 التقدم وصقل األهداف. ملتابعةعضو هيئة التدريس ورئيس القسم 

يجب تخصيص مرشد ذي خبرة لدعم عضو هيئة التدريس الجديد في جميع األنشطة األكاديمية  األول،خالل الشهر 

 والقسم؛الكلية في  اإلجراءات ؛الجامعة واإلجراءات فيسياسات الاألنشطة: . قد تشمل هذه لتعيينه  خالل السنة األولى 

؛ عمليات البحث؛ وأنظمة تكنولوجيا املعلومات بالجامعة. اعتماًدا على مستوى خبرة لتعلم والتقييما ،التدريس طرق 

 والدعم. املالحظاتأيًضا حضور جلسات التدريس لتقديم  للمرشد يجوز   ،التدريسعضو هيئة 

 

 

 

 الصحة بجامعة قطر مجمع  ئة تدريس وثائق تطوير ومراجعة أعضاء هي-"1ملحق " .8

 

  املراجع  عضو هيئة التدريس

  تاريخ املراجعة  املنصب

  تاريخ أي متابعة  الكلية



    القسم

 يتيح لك إكمال هذه الوثائق فرصة:

 ؛شهًرا املاضية عشر االثنيز نحو تحقيق أهدافك على مدار في أدائك والتقدم املحر  والتفكيرمراجعة  .1

 االثني عشر القادمة؛شهر على األهداف لأل االتفاق  .2

 و ؛تطورك املنهيالنظر في  .3

 وتطور حياتك املهنية وتحقيق أهدافك. ،دوركالقيام ب متطلبات التطوير والتعلم الالزمة لدعمك في  تحديد .4

 تتمحور هذه الوثيقة حول املجاالت التالية:

 ؛التدريس والتعلم .1

 و ؛البحث واالبتكار .2

 .املهنية والخدمات .3

أي وصف  ،االستثناءعن طريق  التقرير  ال يلزمك سرد جميع أنشطتك. يرجى التركيز على  الوثائق،الحظ أنه عند إكمال 

 . لمجاالت التي تسير بشكل جيد للغاية واملجاالت التي واجهت فيها تحديات وتسعى إلى تحسينهالموجز 

  إنجاز العمل % التدريس والتعلم-1القسم رقم 

 .تحديدها في املراجعة األخيرة الخاصة بك وتقدمك نحو تحقيقهاوالتعلم التي تم  بالتدريسحدد األهداف املتعلقة 

 اإلطار الزمني الهدف
األهداف املتفق 

 عليها

التقدم املنجز 

)منجز 

بالكامل/منجز 

 جزئًيا/غير منجز(

 تعليقات

     

     

     

 (نقاط 5بحد أقص ى بأن أداؤك جيد بشكل خاص خالل فترة التقييم؟ ) هل تشعر

 

 (نقاط 5بحد أقص ى خالل فترة التقييم؟ ألي سبب؟ ) وتعزيزهتشعر أنه كان بإمكانك تحسين أدائك  هل

 

بما في  التقييم،خالل فترة  ُدّرستالتي  الذي طرأ على املقررات  التحسين  من حيث  الرئيسيةصف بإيجاز اإلنجازات 

 املتعلم،فيما يتعلق بمواضيع التميز املتمحورة حول  االبتكار في مجال املقررات   االعتبار في  يوضع  ذلك أي تحديات. 

 5بحد أقص ى التعليق بإيجاز على درجات الطالب. ) .رقمًيا والثرية، يادة األعمال، ور بالبحوث ة، واملستنير ةوالتجريبي

 (نقاط

 

إلى جانب أي  التقييم،خالل فترة  ُدّرستالتي  املقررات  قدم مالحظات الطالب التراكمية التي تم تلقيها حول جميع 

 (نقاط 5بحد أقص ى تعليقات. )



 

 (نقاط 5بحد أقص ى أجريت خالل فترة التقييم )اختياري(. ) التي تدريسالزمالء لبإيجاز نتائج أي مالحظات صف 

 

 (نقاط 5أقص ى  بحد. )ذو  صلة كان ذلك  متى   التقييم،خالل فترة  املقررات  صف بإيجاز اإلنجازات الرئيسية في إدارة 

 

 (نقاط 5بحد أقص ى صف بإيجاز الخطط املستقبلية لتطوير املناهج وتعزيزها. )

 

 رئيس القسم بواسطة  ، التدريس والتعلمتقييم 

    يلبي التوقعات أقل من التوقعات 

التقدم املحرز نحو تحقيق ذلك في  سيتم رصد. القادمة الثني عشرلألشهر اوالتعلم  بالتدريسحدد األهداف املتعلقة 

 أشهر(. 6فترة زمنية يحددها عضو هيئة التدريس ورئيس القسم )عادة 

 اإلطار الزمني الهدف
األهداف املتفق 

 عليها

التقدم املنجز 

)منجز 

بالكامل/منجز 

 جزئًيا/غير منجز(

 تعليقات

     

     

     

 

  إنجاز العمل % البحث واالبتكار-2القسم رقم 

 .تحديدها في املراجعة األخيرة الخاصة بك وتقدمك نحو تحقيقهاالتي تم  بالبحث واالبتكارحدد األهداف املتعلقة 

 اإلطار الزمني الهدف
األهداف املتفق 

 عليها

املنجز التقدم 

)منجز 

بالكامل/منجز 

 جزئًيا/غير منجز(

 تعليقات

     

     

     

 (نقاط 5بحد أقص ى بأن أداؤك جيد بشكل خاص خالل فترة التقييم؟ ) هل تشعر

 

 (نقاط 5بحد أقص ى خالل فترة التقييم؟ ألي سبب؟ ) وتعزيزهتشعر أنه كان بإمكانك تحسين أدائك  هل



 

واملنشورات التي راجعها  االختراع،وتأثير البحث خالل فترة التقييم فيما يتعلق ببراءات  الرئيسيةصف بإيجاز إنجازاتك 

واملنشورات  االختراع،ليست هناك حاجة لتقديم قائمة بجميع براءات  واملنح املقدمة وما إلى ذلك. والجوائز، النظراء،

 (نقاط كحد أقص ى 5) واملنح املقدمة وما إلى ذلك األقران،التي راجعها 

 

 (نقاط 5بحد أقص ى . )للبحث واالبتكارصف بإيجاز الخطط املستقبلية 

 

 ، أكمله رئيس القسمبحث واالبتكارالتقييم 

    يلبي التوقعات أقل من التوقعات 

التقدم املحرز نحو تحقيق ذلك في  سيتم رصد. القادمة الثني عشرلألشهر اوالتعلم  بالتدريسحدد األهداف املتعلقة 

 أشهر(. 6فترة زمنية يحددها عضو هيئة التدريس ورئيس القسم )عادة 

 اإلطار الزمني الهدف
األهداف املتفق 

 عليها

التقدم املنجز 

)منجز 

بالكامل/منجز 

 جزئًيا/غير منجز(

 تعليقات

     

     

     

 

 

  %إنجاز العمل  املهنية والخدمات-3القسم رقم 

 .تحديدها في املراجعة األخيرة الخاصة بك وتقدمك نحو تحقيقهاالتي تم  باملهنية والخدماتحدد األهداف املتعلقة 

 اإلطار الزمني الهدف
األهداف املتفق 

 عليها

التقدم املنجز 

)منجز 

بالكامل/منجز 

 جزئًيا/غير منجز(

 تعليقات

     

     

     

السلوك  ؛خالق؛ الزمالةاأل ؛ والزمالء واملشرفين ،من حيث: العالقات مع الطالب املهنيةمعايير  تلبيةصف بإيجاز مدى 

والوعي واالمتثال للسياسات واإلجراءات القطرية والثقافية والجامعية  ية؛ستباقاال تأثير؛ الاإلحساس بالواجب؛  ؛املنهي

. ذو   صلة كان ذلك  متى  ، وتعزيزهتحسين أدائك  وما إلى ذلك. ضع في اعتبارك املجاالت التي تشعر فيها أنك بحاجة إلى

 (نقاط 5بحد أقص ى )



 

 (نقاط 5بحد أقص ى بشكل خاص خالل فترة التقييم؟ ) جيًدا هل تشعر أنك أديت، اتفيما يتعلق بالخدم

 

 5أقص ى بحد خالل فترة التقييم؟ ألي سبب؟ ) وتعزيزهتشعر أنه كان بإمكانك تحسين أدائك  هل ات،من حيث الخدم

 (نقاط

 

 ،والجامعة ،والكلية ،القسم الخدمات املقدمة إلىبما في ذلك:  ات،تك الرئيسية فيما يتعلق بالخدمصف بإيجاز إنجازا

 5بحد أقص ى ؛ والقيادة والعمل الجماعي. )والكلية والجامعة ،؛ املساهمة في استراتيجيات القسمواملجتمع واملهنة

 (نقاط

 

 (كلمة 150بحد أقص ى . )اتلية لإلنجازات املتعلقة بالخدماملستقبصف بإيجاز الخطط 

 

 ، أكمله رئيس القسمملهنية والخدماتاتقييم 

    يلبي التوقعات أقل من التوقعات 

التقدم املحرز نحو تحقيق ذلك في  سيتم رصد. القادمة الثني عشرلألشهر اوالتعلم  بالتدريسحدد األهداف املتعلقة 

 أشهر(. 6فترة زمنية يحددها عضو هيئة التدريس ورئيس القسم )عادة 

 اإلطار الزمني الهدف
األهداف املتفق 

 عليها

التقدم املنجز 

)منجز 

بالكامل/منجز 

 جزئًيا/غير منجز(

 تعليقات

     

     

     

 

 الطموحات املهنية-4القسم رقم 

 (نقاط 5بحد أقص ى سنوات(؟ ) 5-3املتوسط إلى الطويل )عادة  من املهنية على املدى طموحاتكما هي 

 

 

 ملخص األداء-5القسم رقم 



 ملخص مراجع األداء

حدد بوضوح أين  االقتضاء،هنا. عند  املراجعفي جميع األحوال يجب أن يكون هناك بعض املالحظات املكتوبة يكتبها 

 .التسبيب مع  املتوقع،كان أداء عضو هيئة التدريس أقل من املستوى 

 

 ، أكمله رئيس القسماألداء الشاملتقييم 

    يلبي التوقعات أقل من التوقعات 

 تعليقات عضو هيئة التدريس

 

 

 خطة التطوير-6القسم رقم 

والجامعة  ،والكلية ،القسم استراتيجياتوالتي يجب أن تكون مبررة ومتوافقة مع  التطوير،يرجى استكمال خطة 

 . املهنية ألعضاء هيئة التدريس والطموحات

 ماذا

توص ي بإجراء 

 تطوير/تعلم؟

 ملاذا

 هذا موص ى به؟

يرجى الرجوع إلى 

استراتيجيات 

 الجامعة،

ومجموعة الصحة 

، بجامعة قطر

، القسم الكليةو 

 والطموحات

 الفردية

 كيف

سيحدث هذا 

التطور؟ ما هي 

املوارد املطلوبة؟ 

كيف سيتم 

 توفيرها؟

 من

هو املسؤول عن 

اتخاذ اإلجراءات 

 لتحقيق ذلك؟

 متى

 سيحدث هذا؟

 جهة االعتماد

)رئيس 

 القسم/العميد(

      

      

      

      

 

 التوقيع-7القسم رقم 

 املراجع

  التاريخ  التوقيع  االسم

 عضو هيئة التدريس 

  التاريخ  التوقيع  االسم



 


