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 المقدمة1.0

عضاء متمّيزة أل بيئة، والعمل على تطوير األكاديمي السعي نحو التميزب بحاثواأل عليممؤسسة للتكجامعة قطر  تلتزم
فإن  ولذا،، لتحقيق رسالتهالديها، إيماًنا منها بأن مهاراتهم وكفاءاتهم هي المحرك الضروري  هيئة التدريس العاملين
 الجامعة. رتطويل حتميةيمثل ضرورة  FPRDSأداء أعضــــــاء هيئة التدريس  طويردليـــــل نظــــام مراجعة وت

ي والتوقعات المنصوص عليها ف الجامعةفي  هيئة التدريسأعضاء  الملقاة على عاتق أساس المسؤولياتالدليل على يستند 

 األربع التالية: المجاالتفي  هيئة التدريسسيتم تقييم أداء أعضاء و  دليل أعضاء هيئة التدريس.

 التعليم والتعلم •

 البحث العلمي واألنشطة العلمية واإلبداعية •

 الخدمات •

 المستمر  أعضاء هيئة التدريس ريتطو  •

 QU FPRDSبجامعة قطر  هيئة التدريس الخاصأداء أعضــــــاء  طويرنظــــام مراجعة وتب اإلرشادات المتعلقة الدليل يحدد هذا 

الخاصة بهم، إضافة إلى  ةفي إعداد تقارير التقييم السنوي ويساعدهم، هيئة التدريس مهامهم وأدوارهمعضاء أل يوّضح وبالتالي

هيئة دليل مراجعة وتطوير أعضاء  كما يهدف، التدريس ةهيئمساعدة رؤساء األقسام وعمداء الكليات في تقييم أداء أعضاء 

 إلى تحقيق ما يلي: FPRDSالتدريس 

التي تحتاج إلى تطوير  المجاالتريس على االستفادة من نقاط القوة لديهم، والوقوف على مساعدة أعضاء هيئة التد •

 ؛أو تحسين في مستويات أدائهم

 ؛تقدير األداء المتميز •

 تحسين جودة عملية التدريس والبحث العلمي والخدمات؛ •

تقدم وتطوير  تعيقالتي لتحديد المشكالت، والعقبات أو الصعوبات  بداء المالحظاتإتاحة الفرص للمناقشة وا •

 ة.المؤسس

 الكلية والجامعة.و  داخل البرنامج وتعزيزهاتحديد أدوار أعضاء هيئة التدريس  •

تقييم معدالت  الهادف الىالنظام هذا األطراف المعنية باستخدام  جميعتطبيق برنامج تدريبي ل نه يتوجبوتجدر اإلشارة إلى أ

 .في الجامعةأداء أعضاء هيئة التدريس 
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 / المفاهيم واالختصارات التعريفات2.0

 مقررخالل فترة التقييم مع التركيز على  التي تم تدريسها المقرراتسجًال من المعلومات حول  يوفر ملف: ملف المقرر المطور

حول وسائل تحسين  التأمالتتقييم عمل الطالب، إضافة إلى  واع، جميع أنويكون متضمنًا: توصيف المقرر، يتم تقييمهواحد 

 في المستقبل. تقديم هذا المحتوى، وٕايصال المعلوماتوطريقة  المقرر،محتوى 

عملية تقييم هيئة يتم خاللها  فإن الفترة الزمنية التي ي، وبالتالالمقررات التي تم تدريسهايتم إجراء التقييم على  فترة التقييم:

تبدأ . Uالجهود العلمية فستمتد لمدة عامينUأما الفترة الزمنية لتقييم ، السابقين على أنها الفصلين الدراسيين تحديدهاالتدريس يمكن 

ألعضاء هيئة التدريس  بدي مالحظاتهالقسم بأن ي لرئيسيتيح الفرصة مما العام األكاديمي،  منعملية التقييم في شهر مارس 

 للدورة التالية. عملالذين سيعملون على وضع خطة 

 مراجعة وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.: دليل نظام الدليل

 الكليات التي ليست لديها رؤساء أقسام.أقسام ) بإدارة حسب تعيين العميدرئيس القسم أو المدير المعني ( :رئيس القسم

لئك التدريس والبحث العلمي أو هم أو  ةعملي ى فياألول هم: أعضاء هيئة التدريس خالل سنواتالمبتدئينأعضاء هيئة التدريس 

 .برتبة أستاذ مساعد أو محاضرجامعة قطر الى انضموا قد دكتوراه و الحديثًا والذين يحملون شهادة  الذين تخرجوا

 : جامعة قطرالجامعة

 : نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةنائب الرئيس
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  المسؤوليات 3.0

دليل من كلية ألخرى، بيد أن الوثيقة الإن مراجعة وتقييم األداء هي جهود مشتركة يقوم عليها العديد من المشاركين، وقد يختلف 

أعضاء هيئة ومسؤوليات أدوار  هذا القسمويحدد  .الحالية تحدد بين ثناياها الحد األدنى للمتطلبات التي تحتاجها جميع الحاالت

  على مستوى الجامعة.الى المسؤوليات  إضافة، والعميد امؤساء االقسالتدريس، ور 

 :عضو هيئة التدريس مسؤوليات 3.1

ملف المقرر تقييمها من قبل رؤساء األقسام، والتي تضم  كي يتم بالدليل المتعلقةملء االستمارات اإللكترونية والوثائق  •

، واإلصداراتكل عام، والمستندات الكاملة المتعلقة بالمقرر الذي سيتم تقييمه على أن يكون مقررًا مختلفًا ، المعزز

فإنه  ةعام صورةاألخرى، وب المساندةالوثائق  باإلضافة إلىالخاصة بالتطوير  العمل، وخطة وأوراق المؤتمرات البحثية

إذ إن العمل،  بيئةأعلى مستويات الحرفية والمهنية في  نفيذتطبيق وتوا من المتوقع من أعضاء هيئة التدريس أن يتبنّ 

 االعتبار كجزء من عملية التقييم؛ بعين يؤخذالسلوك  هذا

 خالل فترة التقييم؛الكترونيا  تحميل توصيفات المقرر التي تم تدريسها •

يعتبرها  أية مواد مساندةإضافة إلى في الموعد المحدد من قبل الجامعة،  إلكترونياً  الالزمة المستنداتجميع  تقديم •

 ؛فترة التقييمتقييم أدائه خالل بوثيقة  عالقةات ذ عضو هيئة التدريس

 ؛مجال يستدعي التنبه لهمراجعة التقييم المبدئي لرئيس القسم وٕاعالمه/ها بأي  •

 رئيس القسم لمناقشة أداء عضو هيئة التدريس وٕانهاء إجراءات التقييم؛االجتماع ب •

الجدول توزيع  إلى استناًدامعايير التقييم النسب المختلفة لخطة عمل للمرحلة المقبلة والتي يتعين أن تشمل  تقديم •

 هيئة التدريس واحتياجات القسم/ الكلية.أعضاء  الزمني لمهام

 أنه: تجدر اإلشارة إلىكما 

ما هي عليه أعلى مأو أستاذ)  مشاركأن تكون توقعات األداء ألعضاء هيئة التدريس (سواء بدرجة أستاذ  ينبغي •

 ؛المبتدئينبالنسبة ألعضاء هيئة التدريس 

دليل كجزء من اللجامعة نسخة (مطبوعة أو إلكترونية) من ليستلم أعضاء هيئة التدريس الُجُدد الذين ينضمون حديثًا  •

للمشاركة في  متاحةالالفرص  ستعطي لمحة عن، والتي رئيسالالتي يقدمها مكتب نائب  بالجامعة التعريففعاليات 

 .ومواضيع أخرىواستراتيجيات التعلم النشط،  ،والتكنولوجيا ملف المقرر،ورش العمل حول تطوير 

دليل في خطة ال مكوناتمن  مكون نسبة كلرئيس القسم حول  االتفاق معيئة التدريس هكافة أعضاء  علىيتعين  •

 .معروفةألسباب غير و إال في حاالت استثنائية  النسب، وال يمكن تغيير هذه عضوالعمل الخاصة بكل 
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 رئيس القسم مسؤوليات 3.2  

والخطة االستراتيجية للقسم واألهداف واالحتياجات المتعلقة  هذه السياسة سياق متطلباتالملفات في  رئيس القسم جميع يراجع

 .بالبرنامج

 يقوم رئيس القسم بما يلي: نفس السياقوفي 

 دليل خالل األسبوع األول من فترة التقييم؛اللمواد الخاصة بلالتأكد من استالم جميع أعضاء هيئة التدريس  •

ألهداف  الئمتهاأعضاء هيئة التدريس إلكترونًيا للتأكد من توافقها مع المتطلبات وم سلمهامراجعة كل المواد التي  •

 عملية تقييم األداء؛

 ؛ئهتنفيذ مراجعة دقيقة وعادلة ألدا عضو هيئة التدريس بغية نم ضافيةإ معلوماتالحصول على أية  •

هيئة التدريس ونشره إلكترونيا مما يسهل عملية مراجعته قبل أن  عضومسودة تقرير تقييم مبدئي لمناقشته مع  كتابة •

 هيئة التدريس؛ عضويتم إجراء المقابلة الشخصية مع 

 :من أجلمقابلة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس على حدة  •

 .دليلالبما يتوافق مع معايير  /هاأ) مناقشته بخصوص مستوى أدائه 

 و/أو التحسين، وٕامكانيات التطويرحول نقاط القوة  المالحظاتب) تقديم 

 التقييم؛االجتماع الخاص بخطة عمل عضو هيئة التدريس لفترة التقييم التالية خالل  اعتماد •

 مجاالتبدرجات كل عضو في مبررات الخاصة ال مع تقديمإتمام تقرير التقييم الفردي الخاص بعضو هيئة التدريس  •

 ؛الدليل معاييراألربعة استنادا إلى التقييم 

 متعلقلمراجعة تقرير أدائه، والحصول منه على رد مكتوب  مهلة زمنية كل عضو من أعضاء هيئة التدريسمنح  •

 ؛الموافقة على ما ورد فيهدم ع في حال التقريرب

 عضو؛الملف  فيالرد كتابًيا أو إلكترونًيا على عضو هيئة التدريس؛ وينبغي تضمين هذه الردود  •

إلى العميد للحصول  التي تّم االستناد اليها واألدلة والمراجع المنطقية اتالمتضمن للمبرر تقرير التقييم النهائي  تسليم •

 ؛موافقتهعلى 

 .أيضا نتائج التقييم والحفاظ على سريةللتقييم  بتسليمها البيانات التي قام عضو هيئة التدريس الحفاظ على سرية •

 تظلموفي حالة عدم االتفاق بين رئيس القسم وعضو هيئة التدريس حول محتوى تقرير التقييم، يجوز لعضو هيئة التدريس تقديم 

 النهائي.القرار العميد هو  قرارهذه الحالة، ويكون للعميد الذي يقوم بدوره بتعيين لجنة لوضع توصياتها حول 

 يمكن مراجعة خطة العمل (خطة العمل األكاديمية للعام القادم، بما في ذلك عملية التدريس والبحث العلمي والخدمات)  

خالل دورة التقييم  أقد تطر التي  االستثنائيةظروف واستجابة لل ،اتفاق متبادل بين رئيس القسم وعضو هيئة التدريساستنادا إلى 

 الجديدة.
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 عميد الكلية مسؤوليات 3.3

 فإن العميد يقوم بما يلي: لذلكالمطلقة على مستوى الكلية، و هو صاحب السلطة  عميد الكلية

 ؛ دليلللالمناسب  طبيقمراقبة ودعم الت •

 استالم التقارير من رؤساء األقسام؛ •

تقييم أعضاء هيئة إعادة التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس، وٕادارة عملية  التقييم إعادة استالم طلبات تظلمات •

 التدريس، حسبما هو مناسب.

 رئيس قسم، فإنه يقوم بتعيين عميد مساعد للقيام بدور رئيس القسم في أداء عملية التقييم؛ في حال عدم وجود •

 رئيس؛الإعداد التقارير الختامية وٕارسالها إلى مكتب نائب  •

، فإنه/ها يمكن أن يطلب من أمرًا يتعلق بعدم منهجية عملية التقييمالعميد  يالحظروف االستثنائية، عندما وفي الظ •

  رئيس القسم إعادة النظر أو تعيين لجنة أخرى لمراجعة التقييمات. 

 رئيسالعلى مستوى نائب  المسؤوليات 3.4

على يتعرفوا التأكد من حصول أعضاء هيئة التدريس الُجُدد المنضمين حديثًا في فصل الربيع على هذه المواد لكي  •

 محتواها قبل فترة خضوعهم للتقييم؛

 ؛دليلال طبيق ما ورد فيالتعاون مع األقسام/ الكليات األخرى التابعة للجامعة لت •

عن نظم جمع البيانات، بما في ذلك إدارة استبانات البرامج التدريبية  فضالً  الكترونياً دليل الوٕادارة استمارات  طبيقت •

 للطالب وتطبيق االستراتيجيات التي تعزز من معدالت مشاركاتهم وردودهم؛

 إلدارة الجامعة؛ إعداد المراجعات الختامية ألعضاء هيئة التدريس وتقارير التطوير ورفعها  •

للحصول على رشادات لكيفية االستخدام األمثل لإلوأعضاء هيئة التدريس توفير التدريب المناسب لرؤساء األقسام  •

 ؛ أفضل النتائج المرجوة

 نتائج التقييم. وسريةأعضاء هيئة التدريس سلمها لتي يالمتعلقة بمرحلة التقييم ا على سرية جميع البيانات حفاظال •

 سرية البيانات والنتائج 4.0

على سرية جميع البيانات والنتائج المتاحة  أن يحافظوابعملية تقييم أعضاء هيئة التدريس  ةجميع األطراف المعني علىيتعين 

 لهم طوال الوقت.   
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 نظام مراجعة وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس دليل  سياسة إرشادات5.0

 من يخضع للتقييم؟ 5.1

بدوام كامل بما فيهم المحاضرين في الكليات (وفًقا لما على كل أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون دليل ال ما ورد في ينطبق

 ، المفاهيم واالختصارات).2هو محدد في القسم 

محاضرين في الجامعة خالل فترة كأعضاء هيئة تدريس أو القسم جميع أعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم  رئيسم ييق

فترة التقييم، وسيتم تقييم عضو هيئة التدريس  فترة معينة من خالل ازةإج فيفيهم أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا  نالتقييم، بم

لتتناسب مع Uالحالة، يتعين أن يتم تعديل معايير وتوقعات التقييم  هذهفيما يتعلق باألنشطة التي تمت خالل فترة التعيين؛ وفي 

 . Uفترة التعيين

سيخضعون من العام الثاني لتعيينهم، و  إلرشادات الدليل بدءا وفقاسيتم تقييم أعضاء هيئة التدريس المنضمين حديثًا للجامعة 

 داخل الكلية لكن بنظام مختلف خالل العام األول. للتقييم 

لدليل ل(على سبيل المثال منسقي البرامج) فيتم إخضاعهم  بدوام جزئي في مهام خاصة أما أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون

تكون نسبة العمل في مجال مقاييس األداء (على سبيل المثال يتعين أن مع و  أدوارهم المعايير التي تتناسب مع بناء على

 ).من باقي أعضاء هيئة التدريس نظرا لخصوصية دورهممنسقي البرامج أعلى عند  "الخدمات"

، زة التفرغ العلميإجابدوام كامل (على سبيل المثال  أخرىأو أولئك الذين يعملون في مهام  المجازونأما أعضاء هيئة التدريس 

مجموعة  بناء على) فسيتم إخضاعهم لعملية مراجعة خاصة بهم االبتعاث العلميجازة المرضية، أو االنتداب الكلي، أو أو اإل

، وسيتم التفاوض بشأن المتطلبات مع رئيس القسم ويوافق عليها الموكلة إليهممن المعايير المتوافقة مع طبيعة المهام الخاصة 

 جازة التي تم التصديق عليها. ة قبل تاريخ بدء اإلعميد الكلي

 ج) 9طالًبا على األقل (وفًقا للتفصيل الوارد في القسم  15وسيتم استخدام نتائج استبانات الطالب في استمارة مجمعة تضم 

 إرشادات عامة 5.2

مكتب  راجعهاوالتي سيدليل الاإلدارية المطلقة عن سياسات وٕاجراءات ومعايير  المسؤوليةرئيس النائب يتحمل مكتب  •

 مرة واحدة على األقل كل أربع سنوات؛ رئيسالنائب 

شريطة أن يتم الحصول على تلبية لمتطلبات بيئة كل كلية على حدة، دليل عض اإلضافات للالكليات ب تضيفقد  •

التغييرات قبل بداية ة بهذه يرئيس على هذا التعديل، ويتعين أن يكون أعضاء هيئة التدريس على دراالتصديق نائب 

 دورة التقييم؛
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 مرتبطةالنصيحة والمشورة في تقييم أي فعاليات أو مجاالت  سداءرئيس القسم لجنة من القسم إل يشكلويمكن أن  •

 ؛عملية التقييمب

كل فصل  المجموعات خالل جميععلى  إدارتها وتطبيقها وستتم، لدليالأحد أدوات  للمقررات الطالب استبانات تعتبر •

التي يقوم أعضاء  للمقرراتدراسي، وسيتم تضمين نتائج كل االستبانات التي تم تنفيذها خالل فترة التقييم الحالية 

 ؛هيئة أعضاء التدريسهيئة التدريس بتدريسها في التقييم العام ل

التي تم تدريسها  لمقرراتمختلفة عن تلك ا التي تم تدريسها على مدار فصلين دراسيين للتقييم بصورة المقرراتتخضع  •

 في فصل دراسي واحد، وسيتم تكملة استبانات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

الموثقة على إنجازات  األدلة قديمذات الصلة لت المساندةالوثائق  تسليمعضو هيئة التدريس أن يقوم ب مسؤوليةإن من  •

 ؛اللجان، والمنح وعمل األبحاث المنشورة، وتتنوع تلك الوثائق بين عضو هيئة التدريس

 في عملية التقييم باحترام ومراعاة سرية العمليات؛ المعنيةاألطراف  جميع تقوميتعين أن  •

رئيس القسم بتقديم طلب اعتراض مكتوب لعميد  تقييمفي االعتراض على  لراغبعضو هيئة التدريس ا قوموقد ي •

 .عملية إعادة التقييمسيدير  الكلية، والذي

 

 سياسة وٕاجراءات استبانات الطالب الخاصة بالمقرر  5.3

 
 السياسة

والمواد الدراسية كل فصل دراسي  المقرراتترغب الجامعة في استقصاء أراء الطالب حول عملية التعليم التي يتلقونها في كافة 
بالنتائج في تنفيذ أغراض التطوير الذاتي  عضو هيئة التدريس ستعينوالتطوير المستمر، وي بالممارسة الواعية من خالل التزامها

 بتجديد العقود، والترقيات والمكافآت المادية. المتعلقةمن هذه النتائج في القرارات  إدارة الجامعة ستستفيدالمستمر، و 
 

 اإلجراءات
 
يعرف أسماء ، أن عضو هيئة التدريس، وال يمكن ألي فرد، وال حتى ستبانات مجهولة الهويةينبغي أن تكون جميع اال .1

 أو إجابة أي طالب مهما كانت؛  ةالطالب المشاركين في االستبان
 ويتم تجميع اآلراء على االنترنت قبل نهاية الحضور في الفصل الدراسي بثالثة شهور على األقل؛ .2
 عملية جمع آراء الطالب قبل االمتحانات النهائية؛تنتهي وينبغي أن  .3
واحد، ينبغي أن يتم تقييم كل عضو من  مقررضاء هيئة التدريس في تدريس وفي حالة مشاركة عضوين أو أكثر من أع .4

 .على حدة كحد أدنىالمقرر قام بتدريس ثلث  أعضاء هيئة التدريس
 األكاديمية؛ للشؤونوتنفيذها على عاتق مكتب نائب رئيس الجامعة  االستباناتولية تطوير ؤ وتقع مس .5
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يقوم بتذكير الطالب الذين لم يقوموا بإتمام كما س، والموعد النهائي ستبانةاالالمكتب الطالب عن وقت بداية  ٌسيعلم 5.1
 .الموعد النهائيقبل أسبوع من  االستبانة

 :كالتالي التقارير التالية وتوزيعها إصدارالمكتب عملية  ينسقو  5.2
P0Fالقسم؛، مع نسخة تظل لدى رئيس االستبانةتقرير لعضو هيئة التدريس والذي يلخص فيه نتائج  •

1 
 بخصوص العملية التعليمية في قسمه/ها الذي يرأسه. االستباناتتقرير ملخص لرئيس القسم حول جميع  •
على جميع النتائج من كل  لالطالعاألكاديمية  للشؤونملف إلكتروني للعمداء ولنائب رئيس الجامعة  •

 أعضاء هيئة التدريس واألقسام.
 المتعلقة بطرق تدريسهم أثناء إعدادهملطالب ا استباناتنتائج االعتبار  األخذ بعينأعضاء هيئة التدريس  ينبغي على .6

عملية  خالل في "صحيفة التفكر"على الدروس المستفادة  كما ينبغي إبداء المالحظات للفترة الدراسية القادمة للتدريس
 مراجعة األداء؛

 مراجعاتهم لألداء السنوي لعضو هيئة التدريس؛هذه النتائج في بعين االعتبار رؤساء األقسام  يأخذأن  يتوقع .7
تحديد أي تغييرات أو  من خاللأن تقوم األقسام بتضمين ملخص هذه النتائج لمناقشتها في أحد اجتماعاتها،  يتوقع .8

 تعديالت مطلوبة للتأكد من التطوير المستمر في مستوى الجودة وفي مستوى توصيل محتوى برامجهم للطالب.

 واإلطار الزمني اإلجراءات 6.0

؛ إذ تبدأ في الفصل الدراسي في الربيع وتنتهي بفصل الدراسيتعتمد فترة التقييم لكل فئات أعضاء هيئة التدريس على العام 

) اإلطار الزمني 1، ويعرض الجدول رقم (Uدراسيينعامين لمدة العلمية والتي تستمر فترة التقييم فيها  الجهودباستثناء Uالخريف، 

 التقييم.لعملية 

تطور عملية التعليم والبحث العلمي والخدمات و المرتبطة ب إلكترونياً المواد المطلوبة  تسليميقوم أعضاء هيئة التدريس ب .1

 .في نهاية األسبوع األخير قبل بداية الفصول الدراسية في فصل الربيع لرئيس القسمأعضاء هيئة التدريس المستمر 

قبل أربعة  هيئة التدريس)صائًيا للعميد (ليس التقرير المفصل الذي يرسله عضو القسم تقريًرا عاًما إح يرسل رئيس .2

قد اختالفات أو تباينات  ة، ويسمح ذلك األمر للعميد باالطالع على أيالربيع فصلمنتصف أسابيع من بداية إجازة 

 .حدثت

قبل  إلكترونيا لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس على حدة رئيس القسم تقارير تقييم األداء األولية دخليتعين أن ي  .3

 الربيع. فصلمنتصف ثالثة أسابيع من بداية إجازة 

نشر التقارير المبدئية، يعقد رئيس القسم اجتماًعا مع أعضاء هيئة التدريس ومناقشة تقييمات أدائهم، وفي نهاية  وبعد .4

 م التي تظهر موافقته/ أو عدم موافقته على التقييم؛عضو هيئة التدريس على وثيقة التقيي وقعاالجتماع، ي

                                                           
سياق العمل داخل القسم أو الكلية أو الجامعة، ويتعين أن تعرض الملخصات الخاصة باألقسام مستوى أداء تستعرض تقارير األفراد نتائج كل فرد في 1

 التي تظهر الخارجين وغير الملتزمين باألداء المطلوب، إلخ القسم في سياق النتائج الخاصة بالجامعة بشكل عام، مع البيانات
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هيئة  عضول حقي، منتصف فصل الربيعإجازة قبل لموافقة عليها رئيس القسم تقارير التقييم الختامية للعميد ل يرسل  .5

جع استمارة شكوى للعميد (را تسليم عن طريقالتدريس أن يقدم شكوى اعتراضية على التقييم الذي قام به رئيس القسم 

الدراسي فصل المنتصف  إجازة بعد، عملية التقييم)، وينبغي أن يتم تقديم طلبات التظلم خالل األسبوع األول 7البند 

 الربيع؛في 

 أيام عمل من استالم الشكوى. ةالمقدمة ويتخذ قراره في هذه التظلمات في غضون عشر  ىالعميد طلبات الشكاو يراجع  .6

 . اإلطار الزمني للتقييم1جدول 

P1Fالبداية الخطوات

 النهاية 2

 جميعهيئة التدريس  أعضاءيسلم 

 إلكترونياالملفات 

في نهاية األسبوع األخير قبل بداية  مفتوحة

 في فصل الربيع الدراسة

رئيس القسم تقريًرا عاًما إحصائًيا  يرسل

للعميد (وليس التقرير المفصل الذي 

 يرسله عضو هيئة التدريس)

قبل نشر تقارير تقييم األداء المبدئية 

 إلكترونيا ألعضاء هيئة التدريس

الربيع بأربعة  فصلمنتصف قبل إجازة 

 أسابيع 

رئيس القسم تقارير تقييم األداء  ينشر

 إلكترونياالمبدئية 

بثالثة  الربيع فصلمنتصف إجازة قبل   في فصل الربيع الدراسةعند بداية 

 أسابيع

أعضاء يعقد رئيس القسم اجتماًعا مع 

 التدريس ويناقش معهم تقييم أدائهم هيئة

عقب نشر التقارير المبدئية على 

 االنترنت

 جازة منتصف فصل الربيع الدراسيإقبل 

ختامية رئيس القسم تقارير التقييم ال يرسل

 عليهاموافقة للعميد لل

 منتصف فصل الربيع إجازةقبل 

من أعضاء هيئة  استالم طلبات التظلم

 التدريس

االجتماع الذي  بعدمفتوحة المدة 

وتوقيعهم يعقدونه مع رئيس القسم 

 رالتقري

جازة فصل بعد إفي غضون أسبوع واحد 

 الربيع الدراسي

ن عشر أيام عمل من استالم في غضو جازة بعد إفي غضون األسبوع األول يقوم العميد بمراجعة طلبات التظلم 

                                                           
 التقويم األكاديمي الرسمي للجامعة.تم تحديد هذه التواريخ بعد الرجوع إلى   2
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 التظلم. منتصف فصل الربيع الدراسي يهاويتخذ قراًرا ف

 عملية التظلم7.0

إن لم يوافق عضو هيئة التدريس على تقييم أدائه، فيمكنه تقديم تظلم للعميد إلعادة تقييم ملفه مرة أخرى في غضون  •

 جازة منتصف فصل الربيع الدراسي.بعد إأيام عمل  ةخمس

  التظلم. اوالمبررات لهذ األسبابضمن تويجب أن  ،يتعين أن يتم تقديم التظلم كتابًيا •

 أيام عمل من استالم التظلم. ةالعميد عضو هيئة التدريس لقراره كتابًيا في غضون عشر  ٌيعلم •

 معايير التقييم8.0

ومعدالت التقييم التي يتم تطبيقها على أعضاء  دليللل المجاالت األربع 1عرض المخطط البياني المدرج في الشكل رقم ستي

- 10%)؛ والخدمات (70- 10اإلبداعية (العلمية و  %)، البحث العلمي واألنشطة70- 10والتعلم ( عليمهيئة التدريس: الت

 .2في الجدول  بين%) حسبما هو م10 – 5(تطور أعضاء هيئة التدريس المستمر و  %)،20

  دليلال تلمجاالالعامة  المعايير. 2جدول 

P2F(%) النسب  المجاالت

3 

 70 – 10 والتعلم عليمالت

 70 – 10  العلمي واألنشطة العلمية واإلبداعية البحث

 20 – 10 والمهنية وخدمة المجتمع الخدمات الجامعية

 10 – 5  تطور أعضاء هيئة التدريس المستمر 

 

عضو هيئة  نسبةاعتماًدا على مستوى الجهود التي يسهم بها عضو هيئة التدريس في كل فئة؛ وتكون  دالتيتم توزيع المع

 تعليمعمليتي ال نسبدورة التقييم، وينبغي أن يتم توزيع  خاللالتي قام بتدريسها  المقرراتعدد  مع متناسبةالتدريس في التدريس 

 %.75تقل النسبة اإلجمالية للتدريس والبحث عن  أالتم تدريسه، وينبغي  مقرر% لكل 15- 10 والتعلم بين

                                                           
 .)8كما أشرنا سابقا، يمكن أن يتم تعيين المعايير المختلفة ألعضاء هيئة التدريس الذين لديهم تعيينات ومهام خاصة (ص 3
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- 60إذ تتراوح نسبة التدريس بين ( ،يمكن تحديد النسب التالية للمحاضرين الذين يقومون بمهام التدريس دون المهام اإلدارية

الحال هي كما  التطور األكاديمي المستمر للمحاضرالخدمات و  نسبسوف تظل %) لألنشطة العلمية. و 25-%0( %)؛ و80

  )1 1شكل رقم أعضاء هيئة التدريس (راجع بالنسبة 

 10و.Error! Reference source not foundفتعتمد على األسس الواردة في األقسام  المجاالتساب درجات تحاأما معايير 

 )2األمثلة واردة في الملحق ( 4و 0وتتراوح درجة التقييم اإلجمالية بين  10و 11و

 ، فستكون الدرجة كالتالي:نوعيوبترجمة هذه الدرجات إلى تقييم 

 الدرجة التقييم النوعي

 4.0 – 3.8 استثنائي

 3.7 – 3.4 تجاوز التوقعات

 3.3 – 2.5 التوقعات حقق

 فأقل 2.4 دون التوقعات

 

 

 



  

14 
 

 

لخضض ئكايئمى FPRDS .1 1شكل رقم  ئك

  موالتعل عليمالت
%  70- 10: أعضاء الهيئة االكاديمية
 %80-60: المحاضرين

ملف المقرر 
)إلزامي(المطور  

التدريس، واإلبداع، 
%)80(والتقييم   

تعقيب الطالب على 
استبيان 

%) 20(المقرر  

البحث العلمي و االنشطة العلمية 
- 10: واإلبداعية   

70%  
%)25-%0(المحاضر   

 المنشورات
   

   التمويل البحثي

األنشطة البحثية  
 األخرى

   

 الخدمات
10 -20%  

الخدمات لجامعة 
 قطر

المهنيةالخدمات   

الخدمات للمجتمع 
 بوجه عام

 

 الهيئة  ضوتطور ع
المستمر االكاديمية  

5 -10%  

تطوير العضو فيما 
يتعلق بالتدريس، 
والبحث أو خدمة 

 المجتمع

  ةإلزاميصحيفة تفكر  
عتمد على الدالئل ت

حول التدريس 
والبحث والخدمات 

ضم خطة عمل تو
 للتطوير
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 التعليم والتعلم9.0

االستاذية (من أستاذ مساعد الى بالمائة للتقييم اإلجمالي للمراتب  70إلى  10والتعلم بين  عليمعمليتي الت نسبة يتم احتساب

 .بالمائة 80و 60تراوح بين ت النسبةفإن  كلي،بدوام  يدرسون؛ أما بالنسبة للمحاضرين الذين رتبة أستاذ)

 .التي تم تدريسها خالل العام األكاديمي المقرراتعلى عدد  هيئة التدريستدريس أعضاء  احتساب نسبعملية تعتمد  

 ):3ثالث أقسام (الجدول  المعاييرتضم  

 إلزامي):المعزز (ملف المقرر ) أ (

 ه المستنداتهذ تقديم عدم سيؤدي، و وفلسفة التدريسالتي تم تدريسها، ووسائل التقييم،  لتوصيف المقررات التحميل اإللكتروني

 .2إلى الحصول على درجة تصنيف أقل من المذكورة 

 

  %):80(ب) التدريس، واإلبداع، والتقييم (

) دمج استراتيجيات التعلم النشط، واستخدام التكنولوجيا، 1يتكون هذا القسم من المؤشرات الرئيسية التي تحتوي على دليل لـ (

 %). 30( المقرر) وسائل التقييم لتعزيز مستويات تعلم الطالب في 2%)، و(50(المقرر واندماج الطالب الفعال في 

) دمج استراتيجيات التعلم النشط، واستخدام 1يير النسب المئوية وفًقا للتفصيل التالي: (، سيتم تغالموحدةفي حالة االمتحانات   

 المقرر) وسائل التقييم لتعزيز مستويات تعلم الطالب في 2%)، و(60( المقررالتكنولوجيا، واندماج الطالب الفعال في 

)20.(% 

يئة التدريس هأقل خالل فترة التقييم، فإن رئيس القسم يطلب من عضو  أو 1.9درجة وفي حالة إحراز عضو هيئة التدريس 

 إضافي آخر إلعادة تقييمه. مقرروتقديم  المقرر تطوير

ينظر رئيس القسم لألداء نظرة شاملة مستمدة من المؤشرات المدرجة أدناه كدليل إرشادي لتحديد الدرجة النهائية (إضافة إلى  

 رئيس القسم). مؤشرات أخرى تعتمد على تقدير

 

 %):20الطالب للبرنامج ( على استبانات إبداء المالحظات (الرأي)(ج) التعقيب/ 

التي تم تدريسها خالل فترة  المقررات UجميعUوفيما يلي تصنيف تعقيب الطالب التراكمي الذي حققه عضو هيئة التدريس في 

 التقييم.
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 علم . مؤشرات األداء وأسس التعليم والت3جدول  

  أ القسم

 ملف المقرر المطور

وجميع الوسائل  مع جميع توصيفات المقرراتالتي تم تدريسها خالل فترة التقييم،  المقررات جميع .1 إلزامي
 لتقييم عمل الطالب

الفئة إلى المستوى الذي تكون عنده فلسفة التدريس شاملة وتتصل  هذهفلسفة التدريس؛ وتشير  .2
 تم تدريسها خالل فترة التقييم. بالمقررات التياتصاًال مباشًرا 

 الكلية والقسم. رسالةتبرز بكل وضوح العالقة بين  •
 ومخرجات التعلم للمقرروالمراجع ألهداف البرنامج  راتتقدم التفسي  •
، واالبتكار في التدريس، وتعرض األنواع المختلفة لألدلة مع التطور المستمرتشير إلى  •

 التدريس والتعلم. بعمليتي المتعلقالعميق والتفسير التأمل المنطقي 
والتعلم في مجاالت مختلفة حسبما يتم  عليمحول عمليتي الت المّدرستضم أفكار ومعتقدات  •

 البيئةتطبيقها في عملية التدريس الفعلية (على سبيل المثال استراتيجيات التدريس، والتقييم، و 
 ).، والعالقات مع الطالب، وما إلى ذلكةالصفي
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، واستخدام التكنولوجيا، ) دمج استراتيجيات التعلم النشط1حالة االمتحانات الموحدة، سيتم تغيير النسب المئوية وفقًا للتفصيل التالي: (في  4

 %).20) وسائل التقييم لتعزيز مستويات تعلم الطالب في المقرر (2%)، و(60واندماج الطالب الفعال في المقرر (

 القسم ب
 تقديمهالذي يتم  المقررمؤشرات التدريس، واإلبداع، والتقييم في 

 نقطة فما دون) 1.9(
 

 نقطة) 2.9 – 2.0(
 

 نقاط) 4 – 3.0(
 

 التقييم أسس
 

 الدليل على دمج استراتيجيات التعلم النشط

 المقررواستخدام التكنولوجيا، ومشاركة الطالب الفعالة في 
50 %P3F

4 

 عدم  استخدام محدود أو

 ألنشطةأدنى استخدام  وجود

التعلم في تعزيز مهارات 

، وال مهارات الناقدالتفكير 

التواصل وال مهارات حل 

المشكالت لدى الطالب مما 

 علىدليل عدم وجود يظهر 

 عملية مشاركة الطالب.

  قليلة جدا  تقنياتاستخدام

 بحسب البالك بوردمن 

 .*متطلبات الكلية

 

  األنشطةاستخدام بعض 

التعليمية لتعزيز مهارات 

، ومهارات الناقدالتفكير 

التواصل، ومهارات حل 

المشكالت لدى الطالب مما 

دليل يدعم  يظهر وجود

 عملية مشاركة الطالب.

 وترابط بين توافق وجود 

ومالحظات  المقرر توصيف

 الطالب.

 مج التكنولوجيا في عمليتي د

والتعلم (أي استخدام  عليمالت

وآليات التعلم ، البالك بورد

 وأخرى) دمجاإللكتروني الم

  نقاط أخرى ذات صلة والتي

 تدعم هذه الفئة.

  استخدام مجموعة متنوعة من

التعليمية لتعزيز نسبة  األنشطة

 مثالمشاركة الطالب (

االستعانة باستراتيجيات مختلفة 

للمحاضرات التفاعلية، 

ومنهجيات االستكشاف 

، ودراسات الحالة، ةالموجه

والدراسات الميدانية، وأخرى) 

 الناقد،مهارات التفكير لتعزيز 

ومهارات التواصل، ومهارات 

حل المشكالت لدى الطالب 

 دامغمما يظهر وجود دليل 

 على مشاركة الطالب.

 وترابط قوي بين توافق وجود 

ومالحظات  المقرر توصيف

 الطالب

 مج التكنولوجيا في عمليتي د

بعيًدا عن والتعلم  عليمالت

تحقيق ل االساسيةالمتطلبات 

(أي تطوير بيئة  التأثير المرجو

تعلم إلكتروني، واستخدام 

وآليات التعلم البالك بورد 
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 نفس التعليق5

 وأخرى)المدمج اإللكتروني 

  االستفادة من مالحظات

االختيارية  الزيارات الصفية

التي يقدمها رئيس القسم (أو 

) فضًال عن ترشيحه من يتم

مكتب ( OFIDممثل عن 

التنمية وتطوير عمليات 

المستمر،  طوير)، للتالتعليم

 المالحظاتويتعين أن تظهر 

تحسًنا  التي تم الحصول عليها

 والتعلم.م يفي عمليتي التعل

  تقديم األدلة على تضمين

المقاربات بينية 

التخصصات في عمليتي 

 التعليم والتعلم

  نقاط أخرى ذات صلة أية

 .تدعم هذه الفئة

P4F %30 المقررالتقييم في تعزيز عملية تعلم الطالب في  أساليبدليل على مساهمة 

5 

 ألساليبأنواع مختلفة  3أقل من 
، أي كتابة موضوعالتقييم (

واالختبارات، واالمتحانات، وما 
 ،إلى ذلك)

دليل على التقييم  لم يقدم أي
من خالله عملية تعلم  يوضح

مخرجات التعلم  الطالب وتحقيق
 للمقرر.

أنواع مختلفة من  3 اعتمادتم  
أي كتابة التقييم ( أساليب
، واالختبارات، موضوع

 تمذلك) واالمتحانات، وما إلى 
 أساليبعلى مساهمة إظهار أدلة 

التقييم الفعالة في فئتين مختلفتين 
 ، )*واإلجمالية التأسيسيةللتقييم (

كيفية  تم إظهار أدلة على 
لك في تحسين أداء مساهمة ذ
 التقييم أسس وفقالطالب 

أنواع مختلفة من  3 اعتمادتم 
، كتابة موضوعالتقييم (أي  أساليب

واالختبارات، واالمتحانات، وما إلى 
 ،ذلك)

دليال على مساهمة  تم إظهار 
التقييم الفعالة في ثالث  أساليب

فئات مختلفة للتقييم (التشخيصية 
 جمالية)،واإل تأسيسيةوال
نماذج من عمل الطالب  تم اظهار 

على مستويات األداء المختلفة، 
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 أسيسية.الت
 

ويظهر كيفية مساهمة ذلك في 
أسس تحسين أداء الطالب وفق 

 تأسيسي.ال التقييم
 

 إجمالي النقاط   

 القسم ج
 بالمقررالطالب الخاصة  من استباناتالتراكمية للطالب والتي تم استقاؤها  المالحظات/التعقيب

 

 %20 التدريس عضو هيئةقبل من  تحقيقهاالتراكمية للطالب والتي تم  تصنيف التعقيب/المالحظات

 % 67.0دون 

 نقطة 0

)67.0 – 74.9(% 

 نقطة) 1.9 – 1.0

75.0 – 84.9 % 

 نقطة 2.9 – 2.0

 % أو أعلى85.0

 نقاط 4.0 – 3.0

 الدرجات

  إجمالي النقاط    
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 واألنشطة العلمية واإلبداعيةالعلمي البحث 10.0

، اعتماًدا على خطة عمل لعضو هيئة التدريسبالمائة من إجمالي األداء العام  70إلى  10بين تتراوح نسبة هذا المجال   

األداء وٕارشادات التصنيف التي يتم استخدامها لتقييم هذا  فئاتذكر نالتي تتم في فترة التقييم، وفيما يلي  واالنشطة العضو

 :المجال

 األبحاث المنشورة •

   التمويل البحثي •

 واإلبداعية األخرىالبحث العلمي واألنشطة العلمية  •

بحاث لثالث فئات من مؤشرات اإلنتاجية البحثية (األ احتساب النسبلتتيح عملية الدرجات، التقييم تصنيف  أسستستخدم 

 تقديمهاتم يواإلبداعية األخرى) اعتماًدا على جودة وكمية األنشطة البحثية التي واالنشطة العلمية ، والتمويل البحثي  المنشورة

)، ويمكن أن يتم تجميع الدرجة اإلجمالية للبحث والتحصيل العلمي باستخدام مجموعة من كل الفئات الثالثة 4(الجدول 

مجال البحث العلمي ة التدريس تحت المذكورة أعاله أو أي منها والتي تشير إلى مستوى التحصيل الذي يحققه عضو هيئ

وبصفة خاصة تلك  األبحاث المحكمة المنشورةالعلمي و  االنتاجواإلبداعية، وتعتمد سمعة الجامعة على  العلميةاألنشطة و 

األبحاث بين من عالمًيا  االعتراف بها االبحاث التي تمو/أو  (Impact Factor)عال تأثير  ذات معامل األبحاث المنشورة

 . Uلألبحاث المنشورةفإن أعلى درجة تقييم سوف يتم إعطاؤها Uفي هذا المجال، ونتيجة لذلك  المنشورة

  ساب الدرجات.تحا نموذج 2في الملحق رقم يوجد و 

 :األبحاث المنشورة(أ) 

لتقييم اإلنجازات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ويتم اعتبارها مقياًسا هاًما للمكانة األكاديمية  األبحاث المنشورةيتم استخدام 

ن إلترقية للدرجات األكاديمية العليا، األبحاث المنشورة من متطلبات  ا تعتبرلعضو هيئة التدريس والجامعة، وعالوة على ذلك، 

)، السابقينالتي تم نشرها خالل فترة التقييم (فصول الربيع والخريف  ث المنشورةاألبحاللتقييم هي تلك  المؤهلة األبحاث المنشورة

اعتماًدا على  التصنيفترتيب  مرتفعة فيالتي تحتل مكانة لألبحاث المنشورة ضمن التخصص و وسوف يتم إعطاء درجة أكبر 

األبحاث  منح وسيتم )،3و 2لبرنامج (الملحق تم تحديده في القسم/ اياألكاديمية وفًقا لما األبحاث المنشورة  أولوية أنواع

للتشجيع على التحصيل العلمي عالي  في فترتي تقييم متتابعتينكاملة  ذات المكانة األكاديمية العليا درجة أكاديميةالمنشورة 

 .الجودة

 .3تم إدراج منهج مقترح للتصنيف الموحد للمنشورات األكاديمية في الكليات في الملحق 
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 البحثي: (ب) التمويل

إن ضمان التمويل ألحد األفكار البحثية يعتبر مؤشًرا على اإلنجاز األكاديمي والمكانة العلمية بين األقران، لذا فإن الجامعة 

تشجع أعضاء هيئة التدريس على كتابة وتقديم أفكار بحثية تنافسية للحصول على مصادر تمويل، وتعتمد اإلرشادات الخاصة 

 ).4الممولة (الجدول  المشاريعة على نوع المنحة، والدور الذي تقوم به الكلية وعدد بحساب درجات هذه الفئ

 واإلبداعية األخرى والعلمية(ج) األنشطة البحثية  

والمنح،  األبحاث المنشورةجامعة أن اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس يمكن أن يظهر في عدة أشكال أخرى غير التدرك 

ألكاديمية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس، والملكية الفكرية، وأنشطة وفعاليات المنح، واإلشراف جائزة التميز ا لمث

 )4؛ الملحق 4المشترك على أبحاث الطالب، والعمل اإلبداعي، واألنماط األخرى للعمل األكاديمي واإلشراف الجامعي (جدول 

 والعلمية واإلبداعية: مؤشرات األداء وأسس األنشطة البحثية 4الجدول 

 التصنيف الرابع 

 

 و أقل ) 1.9الدرجة (

 التصنيف الثالث      

 

 )2.0-2.9الدرجة (

 التصنيف األول

 

 )3.0-4الدرجة (

 الفئة

 

 منشورات غير محكمة في التخصص 

 

 األبحاث التي نشرت في 
عامل مدورية أدبية ال تتضمن 

ا تندرج في الفئة  تأثير ولكنه
 تصنيف حسبالعليا على 

  طرف ثالث مستقل

 

األبحاث التي نشرت في دوريات 
مصنفة ضمن معامل التأثير أو 

الدوريات الدولية ذو السمعة 
 المرموقة في المجال 

 

األبحاث 
 المنشورة

 

يتم تصنيفها  -
اعتمادا على 

 والكميةالجودة 

 

 النسبةُتّمّثل   -
 العظمى

كتاب تم تحكيمة في احدى دور النشر  كتاب محكم 
 المعروفة في المجال األكاديمي 

رت في وقائع ورقة كاملة نش
 مؤتمرات دولية 

ورقة كاملة نشرت في وقائع 
  مؤتمرات دولية معروفة

احدي  فصل في كتاب تم تحكيمة في فصل في كتاب تم تحكيمة 
دور النشر المعروفة في المجال 

 األكاديمي 

أبحاث محكمة ومنشورة في 
دوريات اقليمية  معترف بها 

 في التخصص

أبحاث محكمة ومنشورة في دوريات 
 دولية معترف بها في التخصص
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غير كافية  المؤشرات وهذه. البحوث تمويل مؤشرات ومجموعة األبحاث المنشورة إلى باإلضافة استخدامها يمكن التي التكميلية المؤشرات هي هذه  6

البحوث تمويل يليها لألداء، الرئيسي المؤشر هي األبحاث المنشورة أن كماتصنيف معين  لتقييمبمفردها   

 ال يوجد دليل

مشرف مشترك في المنح 
التنافسية والتي تلقاها خالل 

 عام التقييم

 أو

العقود التي تلقاها خالل عام 
 التقييم

ح في المن LPIمحقق رئيسي بارز 
التنافسية الخارجية والتي تلقاها خالل 

عام التقييم. (على سبيل المثال 
NPRP ( 

 التمويل البحثي

  

 يوجد دليلال 

 

 فكرة براءة اختراع تم تقديمها

 

 

جوائز التميز البحثي التي تم 
الحصول عليها أو براءة اختراع 

 حصل عليها

 

 

 

 

األنشطة البحثية 
والعلمية 

واالبداعية 
 األخرى

 

(مثال واحد على 
5Fاألقل)

6 

اإلشراف المشترك على مشاريع تخرج 
 الطالب في مستوى الدراسة الجامعية.

 

المشاركة في مقترحات بحثية 
تنافسية خارجية تمت كتابتها 

وتقديمها خالل عام التقييم 
لكن لم يتم تمويلها، و/أو 
اإلشراف المشترك على 

ي الطالب فمشروعات 
 مرحلة الماجستير.

في األنشطة البحثية  فعالة المشاركة ال
 على النحو التالي:

إدارة عدد كبير من المنح الممولة -
 خارجيًا في العام األول

تنافسية  المشاركة في عدة مقترحات-
 بحثية

تمت كتابتها وتقديمها خالل ومتعددة   
 عام التقييم لكن لم يتم تمويلها 

 و/ أو -

اإلشراف غير الممول على أبحاث 
 البية متعددةط

المعترف بها داخليًا بداعية األعمال اإل
والتي لها تأثيًرا كبيًرا أكثر من المنشورات 

(وفقًا لما هو سائد في المجال مع وجود 
 دليل على هذا العمل)

األعمال اإلبداعية المعترف 
بها إقليميًا والتي لها تأثيًرا 
كبيًرا أكثر من المنشورات 

المجال  (وفقًا لما هو سائد في
مع وجود دليل على هذا 

 العمل)

األعمال اإلبداعية أمثلة متعددة من 
المعترف بها دوليًا والتي لها تأثيًرا 

كبيًرا أكثر من المنشورات (وفقًا لما 
هو سائد في المجال مع وجود دليل 

  العمل)على هذا 

وجود دليل على عمل  عمل قام بنشره بنفسه
أكاديمي (على سبيل المثال 

كتاب يتم تحريره قيد التنفيذ) 
مستمر لكن لم يحظ بالنشر 

 إلى اآلن

وجود دليل على عمل أكاديمي عالي 
الجودة (على سبيل المثال كتاب 

فردي قيد التنفيذ) مستمر لكن لم يحظ 
 بالنشر إلى اآلن.
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 الخدمات 11.0

، وخبراتهم، ومهاراتهم المهنية لتحقيق فائدة تعود على الجامعة، معرفتهمهيئة التدريس   يستخدم أعضاءمن المتوقع أن 

أن يتم ربط األنشطة  يفضل الجامعة، و  رسالة، والمهنة، والمجتمع على نطاق أوسع بطريقة تتوافق مع والتخصصالطالب، و 

 ئات التالية:المتصلة بالخدمات بمجال الخبرة التي يتميز فيها عضو هيئة التدريس والتي تقع في أحد هذه الف

 الجامعة،ات مقدمة إلى خدم •

 ،والتخصصالمهنة ات مقدمة إلى خدم •

 المجتمع على نطاق أوسع.ات مقدمة إلى خدم •

 

العضو الخدمية التي يتعين أن يركز عليها  ومجال، وحجم األنشطة، نوعويتفق عضو هيئة التدريس مع رئيس القسم على 

، ولقد لعضو هيئة التدريس% من مستوى تقييم األداء اإلجمالي 20إلى  10هذا المكون بين  نسبة شكلتسفترة التقييم، و  خالل

 تم إدراج أمثلة على أنشطة الخدمات تلك في األجزاء التالية من هذا القسم.

 

 

 الخدمات المقدمة إلى الجامعة(أ) 

وفعاليتها، وفيما يلي أمثلة على الخدمات التي يتم لجامعة أن يساهموا في رفع كفاءة الجامعة ليتوقع من أعضاء هيئة التدريس 

 تقديمها للجامعة:

 والكليات، والجامعة؛ ،االنخراط الفعال والبناء في لجان األقسام •

تطوير مجال التخصص في الجامعة (أي تطوير البرامج، والمشاركة الفعالة في إطالق برنامج  يالمشاركة الفعالة ف •

 جديد وما إلى ذلك)؛

 ؛التطوير المستمروجهود الفعالة في تقييم البرنامج المشاركة  •

 تطوير وٕاطالق مبادرات جامعية جديدة و/أو المساهمة في إنجاح مثل هذه المبادرات؛ •

 القضايا التي تواجه الجامعة أو المجتمع؛لوقوف على كعضو من القوة العاملة ل ةقيادة وٕادارة تلك الجهود أو المساهم •

 المنتديات اإلعالمية العامة؛تمثيل الجامعة في  •

، والمشاركة في اللجان الالمنهجية الداعمةللطالب عبر المشاركة في األنشطة الطالبية  فوائدالمساهمة في تحقيق  •

 للتنظيمات الطالبية. كمرشدالتي تجمع بين الطالب وعضو هيئة التدريس، أو العمل 
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 الخدمات المقدمة إلى المهنة(ب) 

 بوجه عام، وفيما يلي أمثلة على ذلك: للتخصصرك عضو هيئة التدريس في الخدمات التي تقدم للمهنة أو من المتوقع أن يشت

 هيئة التدريس المهنية في مجال خبرة عضو في الهيئاتاالشتراك  •
 المساهمة بالوقت والخبرة في خدمة المنظمات والمجتمعات المهنية الخارجية •
 معين أو منتخب في أحد المنظمات األكاديمية أو المهنية؛ الخدمات كعضوتقديم  •
كرئيس أو منظم أو عضو في لجنة برنامج لتنظيم مؤتمر ما، أو جلسة نقاش  المهنيةالكفاءة المتعلقة ب تقديم الخدمات •

 أو ورشة عمل أو اجتماعات؛
المسابقات، أو مندوب عن  ىحدإم في الزيارات المهنية الخارجية كمراجع برنامج خارجي، أو محكّ المشاركة في  •

 منظمة اعتماد؛
 الدوريات المهنية؛ ىحدإتقديم الخدمات كمحرر أو كعضو في هيئة تحرير  •
 اإلشارة إلى المخطوطات التي يتم تقديمها إلى دوريات أو أفكار بحثية مقترحة تم تقديمها لمنظمة تمويل تنافسي. •

 

 المجتمعات مقدمة إلى (ج) خدم

جامعة أن يشارك بصورة فعالة في األنشطة التطوعية أو المجانية التي تخدم المجتمع، العضو هيئة التدريس في يتوقع من 

 وفيما يلي ذكر لبعض األمثلة عليها:

 التخصص؛المبادرات التعاونية مع المدارس والجهات الحكومية و/أو  •

 التشاور مع المنظمات العامة والخاصة؛ •

 العامة وصانعي السياسات؛ مفهومة ومستخدمة من قبل ألبحاثنتائج اأن تكون العمل على  •

، واإلذاعةالوسائط اإلعالمية وغير األكاديمية بما في ذلك النشرات اإلخبارية، والجرائد،  اإلعالمي معتواصل ال •

 والتلفاز حول أحد القضايا التي تحتل اهتمام العامة في المجتمع؛

 والبرامج القصيرة التي تفيد المجال، والحكومة، والمجتمع العام؛ القيام بالعروض التقديمية، وورش العمل، •

 تقييم البرامج أو السياسات للوكاالت الخارجية؛ •

 تحديد الزيارات غير الرسمية للمدارس والقيام بها؛ •

 تقديم الخدمات كعضو ألحد اللجان المجتمعية. •

 

 مؤشرات األداء وأسس الخدمات11.2
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اإلنجازات الخدمية الموثقة والتي تعتمد على جدوى الخدمات وتأثير تلك الفعاليات واألنشطة عالوة يتم تقييم خدمة العضو عبر 

 على الدور الذي يلعبه عضو هيئة التدريس في تقديم هذه اإلنجازات الخدمية.

م بها، ويقوم مدير األدلة الضرورية التي تدعم األنشطة الخدمية التي يقو   التدريس مسؤولية جمع  عاتق عضو هيئةتقع على و 

أخالقياته، ومشاركاته و  لعدة جوانب مثل فعاليته، هيئة التدريسالمتكامل لعضو  على التقديرالقسم بتقييم هذه األنشطة اعتماًدا 

 ).5(الجدول  4و 0في الكلية، وتأثيره وٕانتاجيته، وينبغي أن تتراوح الدرجة بين 

 : مؤشرات األداء وأسس الخدمات5الجدول 

، وخدمة والتخصصالدرجة اإلجمالية لألنشطة الخدمية في أحد الفئات الثالثة على األقل: خدمة الجامعة، وخدمة المهنة  

 .إجماالالمجتمع 

 فما دون) درجة 1.9( )درجة 2.90 – 2.0( )درجة 4.0 – 3.0( الدرجة

 

  الدرجة

موثقا  تبرير رئيس القسم

  باألدلة

   

 

 التطور المستمر لعضو أعضاء هيئة التدريس 12.0

) تنمية أعضاء هيئة التدريس في 1% من التقييم اإلجمالي، إذ أنه يحتوي على قسمين: (10-5 يكون هذا المجال ما نسبته

 .المستمرالتطور التدريس والبحث و  عن عملية ةنهائي ةإلزامي صحيفة تفكر) 2، و (خدمة المجتمععملية التدريس والبحث و/أو 

 

 %)10-5( المجتمع خدمة أو/و والبحث التدريس عملية في هيئة التدريس عضو تطور ) أ(

يتعين مشاركة أعضاء هيئة التدريس في  ولذا،ألعضاء هيئة التدريس،  متواصلةجامعة على ضرورة إجراء تنمية مهنية الشّدّد ت

 .خدم الكلية/الجامعةي الذي المستمر بالتطوراحتياجاتها فيما يتعلق  /برامج التدريب طبًقا الحتياجاته مختلفة من انواع

 جب  عضو أعضاء هيئة التدريس من خالل تدريب موثق يرتكز على أهمية النشاطات وتأثيرها، ولذا ي تطورعملية قييم تيتم و 

، 6ة كالواردة في الجدول على مجموعة من النشاطات التنموية المهني رئيس القسم هيئة التدريس االتفاق مع عضوعلى 
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هذه النشاطات القسم  يقيم رئيس، كما التطور المستمر عملية توفير اإلثبات الالزم لدعم مسؤوليةهيئة التدريس ويتحمل عضو 

وحتى  0، ويتعين أن يتراوح التقدير بين االنتاجيةالتعاون الجماعي والتأثير و مجمل فاعلية عضو هيئة التدريس في استناًدا على 

 )6(الجدول  4

 : مؤشرات االداء واألسس المبني عليها التطور المستمر6جدول 

 مؤشرات النشاط الُمقدم

 وأقل) درجة 1.9( )درجة 2.9-2.0( )درجة 4.0 – 3.0( الدرجات

 

 

 نشاطاتعن  أمثلة

 PD التطور المهني

 إثبات على

 في صحيفةحضور ورش عمل في التعلم والتقييم النشط كما هو ُموضح  •
 وخطة العمل للتنمية التفكر

 للمتابعةالمشاركة في جلسات  •
تطبيق معرفة جديدة و/أو اكتساب مهارات (على سبيل المثال، عرض  •

كيفية التطبيق أمام المشتركين والقيمة الُمضافة للفصل للدراسي، وكيف 
 ). الصفية للزياراتء زمالالطالب، ودعوة ال ىالتعلم لد عززت عملية

التسجيل في برامج التدريب االلكترونية عبر االنترنت، والمشاركة في إثبات على 

 هذه البرامج ومتابعة الدورات والنتائج التي تم الحصول عليها

إثبات على استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة لتعزيز عملية التدريس والتقييم 

 ورش العمل/ برامج التدريب الشتراك فيبعد ا ،والبحث

لى المشاركة في برامج التدريب المتعلقة باألبحاث بما في ذلك جلسات أدلة ع

المتابعة (برامج تدريبية عن مشاركة الطالب في البحوث، كتابة المنح، تقنيات 

 البحث، الخ)،

دليل على حضور ثالث حلقات دراسية أو أكثر حول المسائل المتعلقة بالخدمة 

 واالعتماد األكاديميور البرامج المستمر (على سبيل المثال، تقييم البرنامج، تط

 وغيرها)

  الدرجة
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موثقا  تبرير رئيس القسم

  باألدلة

 

 

 :الكلية تطوير وعملية والخدمة والبحث لتدريس عن التفكر صحيفة  ) ب(

عضو هيئة التدريس في عملية التدريس  أداء شير إلى كيفية تطورتُ  ا، إذ أنهةإلزامي صحيفة التفكرتجدر اإلشارة إلى أنَّ 

"خطة عمل" للتعزيز، مع  صحيفة التفكرتضمن تفترة التقييم، و  الطالب خاللداء أوالبحث والخدمة، جنًبا إلى جنب مع تحسن 

الزمنية الفترة  تحدد االثالثة المذكورة أعاله، كما أنه للمجاالتالمهنية والتدريب الالزم  أنواع التنميةاألخذ في االعتبار 

 في التأمليالعناصر التي تساعد في كتابة البحث توجد   .المذكورة لفترة التقييم التالية المجاالتمن  مجاللكل المخصصة 

 .7الجدول 

 .  التطور المستمر مجال ل عضو هيئة التدريس على أية درجة في، لن يحصصحيفة التفكروفي حالة عدم تقديم 

 بصحيفة التفكر: مؤشرات األداء الخاصة 7الجدول 

 عميقة  تأمالتفي توفير  الملفالذي حققه  ىالمستو  إلىُيشير هذا القسم  إلزامي

 التطور المستمرواقتراحات بناءة لعملية 

المرتكزة المقرر ومخرجات تعلم الطلبة  تقييم العمل الخاص باإلشارة إلى • 
واالحتياجات التي يتعين تنميتها في عملية التدريس  لبةالط اتعلى إنجاز 

 والتعلم
 الوسائل التربويةبفلسفة التدريس وتطبيق  التفكرربط  •
 مع تبيان اآلثار المترتبة البحث في عملية التدريس والتعلم إعداد عملية •

 ؛مخرجات المقرر تحقيقعلى 
لقسم، شرح وتوضيح فائدة برامج التدريب، وكيفية ارتباطها بأهداف ا •

وكيف ساعدت على تحسين عملية التدريس/التعلم باإلضافة إلى مشاركة 
 عملية التعلم؛ لتعزيزالطالب 

والتي تُقدم خطواٍت واضحة لتحسين عملية  يةتطوير خطة عمل موضوع •
 والخدمة. التعلم لدي الطالب والبحث 

 

  



  

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحقات
  



  

29 
 

 1ملحق 

 
 
 

Q Qatar University Course 
Student Course Questionnaire/ استبيان خاص بمقرر دراسي    

 
 ،عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

علما أن البيانات واألداء  تحسين العمل على ستساعد إجاباتك الدقيقة على أسئلة هذا االستبانة جامعة قطر وأعضاء هيئة التدريس
 سؤال.   كل االستبانة، يجب اختيار إجابة واحدة فقط لإلتمام اإلجابة على أسئلة . بسرية تامة ستعامل

 
Dear Student, 
Your thoughtful responses to this questionnaire will be helpful to Qatar University and its faculty to 
continuously improve the quality of the learning experiences offered to students. UYour anonymity will be 
respecteUd. Please choose one response per statement. 

1. Did you take this course as part of your                                                                                                     1.سجلت المقرر ألنه مقرر 
   Required course in my Major   ☐  إجباري في تخصصي 

Elective course in my Major     ☐  اختياري في تخصصي 

    Core Curriculum Program  ☐  متطلب عام 

    Minor       ☐  تخصص فرعي    

    Free electives   ☐  اختياري حر      

    Others: …………….……… ☐  ير ذلكغ: .................      

2. Please indicate your current GPA                                                                                                               التراكميالمعدل . 2 
       Below 2      ☐  2 من أقل  

    Between 2 - 2.49         ☐  2.49 - 2 بين   

    Between 2.5 - 2.99  ☐  2.99 – 2.5 بين   

           Between 3 - 3.49    ☐    3.49 - 3 بين   

           3.5 or above  ☐    أكثر  أو  3 .5        

           This is my 1P

st
P semester: Not Applicable   ☐   

        ☐      الجامعة في لي فصل أول هذا :ينطبق ال                        

3. Please indicate the number of Credit Hours you have completed                                          أتممتها التي المعتمدة الساعات عدد .3 
       Less than 30 CH      ☐  ساعة 30 من أقل  

       Between 30 - 59 CH      ☐ بين 30 - 59    ساعة   

       Between 60  - 90 CH      ☐ بين 60 - 90    ساعة    

    More than 90 CH         ☐ أكثر من 90    ساعة         

4. Please indicate your expected grade in this course                                    المقرر هذا في عليها الحصول أتوقع التي الدرجة  .4 
                                        A   ☐  أكثر أو   90%   

                                     B or B+  ☐  90% – 80% بين   

                                     C or C+  ☐  80% – 70% بين   

                             D or D+      ☐  70% – 60% بين  

                          Fail         ☐  60%   من أقل

5. Please indicate your nationality:                              6  5. الجنسية. Please indicate your gender                              6. النوع 
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                           Qatari  ☐          قطري    
                  Non-Qatari      ☐     غير قطري  

                  Male        ☐         ذكر  
                  Female    ☐         أنثى 

 

 

 

 

 
Please rate the extent to which you agree with the following statements by ticking the 
corresponding box: 

 الرجاء تحديد إلى أي مدى تتفق مع الجمل التالية:
 
 

 

Strongly 
agree Agree Disagree Strongly 

disagree 
No 

response 
 ال جواب ال أوافق نهائيا ال أوافق أوافق أوافق بشدة

I. Preparation and Organization  .I ��والتنظيم التحض 

1. Course materials were well prepared covering topics listed in the syllabus 
     

 .محتواه تغطية على ساعدت جيدة بطريقة) إلخ...  المذكرات،( المقرر مواد أُِعّدت

2. It was clear how course topics fitted into the course as a whole 
     

 .المقرر إجماال محتوى مع موضوع وارتباط كل عالقة مدى بوضوح ظهر

3. Course lectures were well structured and planned  
     

 .جيد بشكل لها ومخطط منظمة المقرر محاضرات كانت
  

 

Strongly 
agree Agree Disagree Strongly 

disagree 
No 

response 
 ال جواب ال أوافق نهائيا ال أوافق أوافق أوافق بشدة

II. Clarity and Understandability .2  قابلية الفهمو الوضوح 

1. I clearly understood the learning outcomes expected from this course   
     

 المقرر هذا من المتوقعة التعلم مخرجات واضح، بشكل فهمت، 

2. Class attendance was beneficial to my understanding of the course topics 
     

 المقرر محتوى فهم على ساعدني المحاضرات حضور 

3. Course topics and material were clearly explained during class 
     

 واضحا المقرر مادة شرح كان

III. Stimulation of Interest  .3ثااة  اهتمام 

1. Course content delivery and teaching methods generated my enthusiasm 
for learning the subject matter 

     

 المقرر موضوعات نحو حماسي التدريس طريقة أثارت

2. I learned important things in this course      
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  المقرر في هذا تعلمت مفاهيم مهمة

3. My interest in the subject matter has increased after taking this course 
     

 المقرر بموضوعات اهتمامي زاد المقرر هذا دراسة

IV. Assessment and Feedback  .4 املالحظاتالتقييم و 

1. Examinations and assignments covered the main topics of the course 
     

 للمقرر الرئيسية الموضوعات والواجبات االختبارات شملت
2. Feedback/comments received on graded material was useful and 
valuable 

     

 والواجبات المصححة االختبارات في ومفيدة قيمة مالحظات على حصلت

3. Evaluation criteria used in assessing student work were clear 
     

 بالوضوح أعمالي تقييم معايير اتسمت
4. Exams/assignments required thinking and/or analysis beyond 
memorization 

     

 التحليل أو التفكير الواجبات/االختبارات تتطلب

V. Instructional Methods and Use of Technology   .5  التدةيس واستخدام التكنولوجيا �� التعليم طرق               
1. A variety of activities were used in class to engage students and promote 
learning 

     

 التعليمية العملية في الطلبة إشراك بهدف الصف في متنوعة أنشطة استعملت
2. My understanding was aided by practical examples and illustrations given 
in class 

     

 للموضوع فهمي على المقرر في الواردة والتوضيحات التطبيقية األمثلة ساعدت
3. Students were encouraged to do some independent study or to explore 
different viewpoints 

     

 مختلفة نظر وجهات عرض أودراسات مستقلة على القيام ب الطلبة المقرر شجع

4. Educational technology was used effectively to promote learning 
     

 الطلبة تعلم لتعزيز فعالة بطريقة التعليم في التكنولوجيا استخِدمت  

 
 

 

Strongly 
agree Agree Disagree Strongly 

disagree 
No 

response 
 ال جواب ال أوافق نهائيا ال أوافق أوافق أوافق بشدة

VI. Faculty/Student Interaction  .6 أستاذ املقرة التفاعل ب�ن الطالب و 

1. Instructor showed real interest in students and their learning 
     

ا واهتماًما حرًصا المقرر أستاذ أظهر  وبتعلمهم بالطلبة حقيقّيً
2. I was encouraged to interact with the instructor outside class (office hours, 
email, etc.) 

     

 )إلخ المكتبية، الساعات( الصف خارج وبين الطلبة بينه التفاعل على المقرر أستاذ شجع
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3. I was encouraged to participate in discussion, debate or other class 
learning activities 

     التعليمية األنشطة من وغيرها المناظرات النقاشات، في المشاركة على المقرر أستاذ شجعني 
 الصفية

 
 
 
 
 
 

UOptional Questions 
Uأسئلة اختيارية 

 
1. Which aspects of this course or instructor were most valuable 
to your learning? 

أو األستاذ ؟ ما هي أفضل سمات هذا المقرر - 1 

 
     ______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

  

2. What changes would you suggest to improve the course?    2. ما هي التغييرات التي تقترحها لتطوير هذا المقرر؟  

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Please feel free to make any other comments 3.  خرىأية مالحظات يرجى منك، تقديم أ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Thank Youver 
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 2ملحق 

 الدرجات احتسابعينة من 

وينحصر التقييم العام للدرجات  ،12، 11، 9،10االقسام الواردة في  سسعلى األ لمكونات الدليل الدرجات تقييم معايير ترتكز

 رقم صحيح. ألقرب، أما بالنسبة للكسور العشرية، فيتم تقريب العدد 4و 0بين 

 على النحو التالي: لتوزيع النسبجدول عام  وفيما يلي

Pالنسب  المجال

)
P%) 

 70-10 التدريس والتعلم

 70-10 البحث العلمي واألنشطة العلمية واإلبداعية

 20-10 خدمة المجتمعالخدمات المهنية و و  الجامعة

 10-5 تطور عضو هيئة التدريس المستمرعملية 

 

 باستخدام الصيغة التالية:هيئة التدريس درجات األداء العام لعضو  احتسابسيتم 

 )مجال(درجات كل ) × المئوية إجمالي (النسب

 مثال:

 الدرجات (%) نسب المخصصةال المجال

 3.5 %40 التدريس والتعلم

البحث العلمي واألنشطة العلمية 

 واإلبداعية

30% 3.0 
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 3.2 %20 وخدمة المجتمعالخدمات الجامعية 

التدريس تطور عضو هيئة عملية 

 المستمر

10% 2.8 

 

 

 

 : كيفية االحتساب

 4.0من  %3.2) = 10×  %2.8) + (20×  %3.2) + (30× %3.0) + (40×  3.5(

Uعضو هيئة التدريس قد حقق التوقعاتU. 

 مثال احتساب عملية التدريس والتعلم:

 الدرجات (%) الوزن النسبي القسم

 NA %0  المقررملف  . أ

التدريس، ونشاطات اإلبداع،  . ب
 للمقررومؤشرات التقييم 

 الُمقدم.
 

 1الجزء 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

3.3 

 3.2 %30 2الجزء 

من االستبانات  الطلبة مالحظاتج. 

 الخاصة بالفصل الدراسي
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20% 

 

2.4 

 

 :كيفية االحتساب

 %) 20×  2.4%) + (30×  3.2%) + (50×  3.3الدرجات العامة = (

 =1.65  +0.96  +0.48  

 4.0من  3.0= 

 البحث بمجالالخاص  االحتسابمثال على 

P6Fالوزن النسبي المجال

7
P (%) الدرجات 

 2.7 %60 األبحاث المنشورة

 - %0 االبحاث الممولة

 3.5 %40 النشاطات العلمية واإلبداعية األخرى

 3.0 %100 اإلجمالي/الدرجات

 

 4.0من  x 40% =3.0 3.5+  %60×  2.7: االحتساب

 

 

 

                                                           
ت هذه حالة افتراضية حيث يكون عضو هيئة التدريس غير حاصل على منحة بحثية وقد أولى اهتمام أكبر لفئة األنشطة البحثية االخرى. في حاال 7

 زيادة الدرجات استناداً إلى فئتي األبحاث المنشورة والمنح أو ثالث فئات: األبحاث المنشورة والمنح واألنشطة البحثية األخرىأخرى قد تشمل 
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 3ملحق 

 عامل تأثيرمتصنيف الدوريات العلمية التي لديها 
  

سيتم إجراء هذا التصنيف بالنظر إلى الدوريات في مجاالت اختصاص القسم/الباحث. تم إنشاء ثالث (أو أربع) فئات استنادًا 

توقعات) والثالثة (متوسطة الجودة = الإلى معامل التأثير في الدورية: الفئة األولى (استثنائية)، والثانية (عالية الجودة = تتجاوز 

 تلّبي التوقعات).

 

 JCRب على كل قسم داخل الكلية أن يصنف الدوريات إلى فئات بعد استخراج عامل التأثير من يج

 

  (Journal Citation Reports) جراءات التالية:ب اإلحس 

 .Uhttp://www.webofknowledge.com/U فتح الموقع اإللكتروني: ا -1

 الموجود في الجانب العلوي األيسر من الشاشة.  "Journal Citation Reports”ضغط على ا   -2

ويكون االختيار بحسب  UJCR Social Sciences EditionUأو JCR Science EditionU Uاختر بين:     -3

 مجال اختصاص القسم/الباحث.

 .UإرسالU" ثم اضغط على معامل التأثيراختر: عرض مجموعة من الدوريات بحسب "  -4

حدد موضوع أو أكثر من موضوع بحسب الفئة التي تتناسب مع القسم/الباحث الذي تتبع له. يمكنك اختيار    -5

 Command) أوWindows(في  Ctrlأكثر من موضوع من قائمة المواضيع من خالل الضغط على 

(Macintosh) . 

 .UإرسالUبحسب "عامل التأثير" ثم اضغط على   و قم بفرزها  اختر: عرض بيانات الدورية     -6

 عامل التأثير.محدد جميع الدوريات ومن ثم قم بأخذ قائمة الدوريات المرتبة بحسب      -7

 واستخدم الفاصلة المنقوطة كي تكون بمثابة فواصل لألعمدة. MS Excelافتح الملف في      -8

 عامل التأثيرملذي يحتوي على من العامود ا 0.75و Quantile 0.25قم بحساب      -9

]Q 75= QUARTILEE )DXX: DYY,3 (وQ25=QUARTILE )DXX: DYY,1.[( 

 .استثنائيةكحد للدورية التي تعتبر  Q 75واستخدم  عالية الجودةكحد للدورية التي تعتبر  Q25 استخدم      -10

  ) عامل التأثير:IFإذا كان (

  )استثنائية( Iالدورية في الفئة  تصنف Q 75 ˂كان معامل التأثير  ذاإ-

-Q 25 ˂ معامل التأثير ˂ Q 75  تصنف الدورية في الفئةII )عالية الجودة(  

 )متوسط الجودة( III الفئةالدورية في  تصنف Q 72 ˂معامل التأثير -

http://www.webofknowledge.com/
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 3ملحق  

 األخرىالبحثية نتاجية اإلمؤشرات عن  أمثلة
 

األبحاث  غير ممكن أن تتجلى بأشكال أخرى هيئة التدريسإنتاجية البحث الخاصة بأعضاء  من المعروف في جامعة قطر أن

، واإلشراف المشترك على أبحاث منح نشاطات الكتابةو  ،براءات اختراعو  حاصلة على جوائزالبحاث أو المنح، مثل األ المنشورة

 اإلرشاد في الجامعة.و  ،العمل اإلبداعيو  الطالب،

 التكريمالبحث المتميز أو براءة اختراع في المجال/الحصول على جائزة  •

لعضو هيئة التدريس الحاصل على جائزة البحث المتميز أو الجائزة الفخرية في  واضحُيعد هذا المعيار بمثابة مقياس 

مجاله/مجالها في البحث من قبل الجامعة أو أي منظمات مهنية معترف بها، أو أي كلية تمنح براءة اختراع أثناء فترة التقييم، 

أن الحصول على جوائز أو براءات اختراع بالذكر  والجدير، تميزمن ال واعوقد تم تقديم هذه الفئة الفرعية إلحصاء هذه األن

 .الزاميغير 

 (نستعرض فيما يلي نماذج لهذه المشاركات) مشاركة الفعالة في األنشطة البحثيةال •

  منافسات خارجية مقترحات مكتوبة ومقدمة لم يتم تمويلها في . أ

هذه  إدراجتم  لذا فقد، و الممولة للمؤسساتسية الجامعة أهمية الوقت والُجهد المطلوب لكتابة وتقديم عروض بحث تنافتقدر 

 .للحصول على منح بحثيةد والذي ُيعد بمثابة العامل الرئيسي هُ وتقييم هذا الج الحتسابالفئة الفرعية 

 إدارة المنح البحثية الخارجية المقدمة في العام األول . ب

، إذ يوعليه، يتعين النظر لهذا األمر على أنه نشاط بحث ؛الُجهدو الوقت  القائمة أمر يحتاج الى المشاريعسيق نوت األبحاثإدارة 

بموجب فئة  كمنحة وذلكمن المشاريع الُممولة سيتم منحه العام األول مهم عدد  حصل على الذي عضو هيئة التدريسنَّ إ

في نشاطات  الفعالة مشاركة"تمويل البحث"، وفي السنوات التالية سيتم النظر إلدارتهم والجهد المبذول للتنسيق تحت فئة "ال

 في نشاط البحث للتقييم من قبل رئيس القسم الُمخول بالحكم على هذه الفئة.  مشاركة الفعالةال ةخضع درجتسو البحث"، 

 

 ث الطالبابحأمشارك في  كمرشدالعمل ج.            

الخاصة بهذه  ت المكتسبةعدد الساعامن خالل إحصاء  على تعويض الوقت الطلبة ألبحاثالرئيسي  المرشد يحصلبينما 

ساهم/ساهمت بها في إرشاد  الذيالمشارك، بالرغم من الجهود الهامة  المرشداألطروحة/المشروع، يضيع هذا الوقت على 

 .    العلمي بالبحثلرصد عدم تقدير الجهد المبذول والمتعلق هذه الفئة الفرعية  فقد تم إدراج ولذا الطالب،
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 والمتوقع ظهورها في هذا المجال) إن وجدت( األبحاث المنشورةبخالف العمل اإلبداعي د. 

والتي تتساوى قيمتها مع األبحاث الرئيسية والنشاطات العلمية كاإلبداعي من العمل خاصة  واعابعض المجاالت أنتتضمن 

من ِقبل أعضاء هيئة ذولة هذه الفئة إلحصاء الجهود المب استحداث جامعة قطر اختارتوأثناء تقييم البحث،  األبحاث المنشورة.

المجاالت التي تلك على فقط  تنطبق هذه الفئة التدريس في تلك التخصصات التي تحتوي على أنشطة إبداعية شائعة ومتوقعة.

 كاديمي.األلتقييم معترف بها في ا تقديم أنشطة علمية إبداعيةيتم من خالها 
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