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 نظرة عامة
مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بدورهم كمدرسين وباحثين  واإلجراءات الخاصة بها سياسةال هتضمن هذت

 المجتمع. فيوأعضاء 

 مجال التطبيق
ماعدا كلية  العاملين بالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين 

 .الطب والعلوم الصحية

 الهدف
يتم تقييمهم المعايير التي س تحددو لجامعةلالرئيسية  مهاممسؤوليات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بال سياسةال هحدد هذت

 على أساسها.

 السياسة
 .أخالقيات المهنةبدليل يلتزم جميع أعضاء هيئة التدريس  )1

ساعة أسبوعياً في التدريس والبحث العلمي وخدمة  40هيئة التدريس ما ال يقل عن  أعضاءمن المتوقع أن يقضي  )2
 الجامعة والمجتمع.
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 مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس - )3السياسة رقم ( إجراءات

1 

محتوى ولتحقيق ذلك يقومون بتطوير  لبة.على أعضاء ھيئة التدريس أن يحافظوا على بيئة تعليمية تدعم تعلم الط  -أ 
استخدام التكنولوجيا التعليمية المناسبة ويقومون ب ،إلى المعايير المھنية للوصولوطرق التدريس  المساقات

خرجات مُ لل لبةلطابمعايير التقييم المطلوبة لضمان تحقيق  ويلتزمون ، حسب االقتضاء،التنسيق مع اآلخرينو
 .لجامعةالمعايير األكاديمية لعلى مستوى يتناسب مع  يةالتعليم

الدراسية، وتقييم الُمخرجات التعليمية على ية تطوير ومراجعة الخطط مسئولعلى عاتق أعضاء ھيئة التدريس تقع   - ب 
 .جامعةمستوى المساق والبرنامج وال

 بحيثوالساعات المكتبية األسبوعية بإعالن  والمدرسين خارج الھيئة والمحاضرينأعضاء ھيئة التدريس  يقوم  - ج 
ً بشكل عادل بين  و يجب أن ال تقل  .الذين يدرسونھموبناء على عدد الشعب وعدد  الطلبةيكون الجدول موزعا

 وقد تحدد الكليات متطلبات أخرى. .ساعات ستالساعات المكتبية أسبوعياً عن 

للغياب لكل المحاضرات الدراسية وجلسات المختبرات، وينبغي لفت انتباه  بسجالتيحتفظ أعضاء ھيئة التدريس   -د 
 الرسمي الصادر عن الجامعة.والسجل  الحضور الفعليمكتب المسجل العام حول أي تناقض أو تباين بين قائمة 

، ويتوجب عليھم األعباء التدريسيةالتزاماتھم التدريسية وفق سياسة الوفاء ب يحافظ أعضاء ھيئة التدريس على  -ه 
 االلتزام بالجدول الرسمي لمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية.

بسبب تزامنھا مع أيام  غاؤھاتم إلمحاضرات أي عن بدالً محاضرات تعويضية  بجدولةقوم للجامعة أن تيجوز   -و 
 العطل الرسمية أو بسبب تغييرات طرأت على التقويم الجامعي.

ً ل بتحديد مواعيدأعضاء ھيئة التدريس  يلتزم  - ز  مكتب المسجل العام ما لم يمنح تعليمات االمتحانات النھائية وفقا
فترة االمتحانات  ضمن لالمتحاناتالمواعيد المعدلة ويجب أن تكون  .موعد االمتحان النھائي لتغييراستثناء 

 النھائية ووفق سياسة الجامعة في ھذا الخصوص.
 

2 

المتميزة في مجال البحث الجامعات العالمية معايير مع ھيئة التدريس  اءعضاإلنتاج العلمي أليتوافق توقع أن ي  -أ 
فيه قدر  اً يكون للطلبة دوربحيث  علميالبحث جيد في الاألداء العلى ھيئة التدريس  اءعضأ حافظيو .العلمي
أبحاث أعضاء  قودكما ت .محكمة في مجالت دولية قابلة للنشرجودة عالية  وبحيث تكون األبحاث ذات ،اإلمكان

 أخالقيات المھنة. مع مراعاة، التعاون الدوليتؤدي إلى وخارجي، مويل إلى الحصول على ت ھيئة التدريس

واألساتذة المشاركين دور القيادة في البحث العلمي وفي دعم تطوير زمالئھم من المتوقع أن يكون لألساتذة   - ب 
رتبة أكاديمية أو  منھم بمعايير أعلى ممن ھم أقل ةالبحثيإنتاجھم وإنجازاتھم يتم تقييم وف وس والباحثين الجدد،

 .علمية خبرة
 

3 

في  تُسِھمالتي ، وجامعةوالكلية وال العلمي القسمالفعاليات التي ينظمھا  في أعضاء ھيئة التدريس مشاركةيتعين   -أ 
واللقاء  العلمي والكلية ال الحصر اجتماعات القسم مثالبما في ذلك على سبيل ال ،الجامعةإرساء قوة مجتمع 

 .وحفل التخرج ألسرة الجامعة السنوي



 م2014) لسنة 41تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  03-ع.أ

 دليل إجراءات العاملين األكاديميين
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  مسؤوليات أعضاء ھيئة التدريس   تاريخ المراجعة القادم

 2 من  2  الجامعة للشؤون العلمية نائب مديرالمكتب المسئول:   عدد صفحات اإلجراءات
 

ً وخارجي اً ة داخلييالخدملجامعة ارسالة تحقيق أعضاء ھيئة التدريس في  يتعين إسھام  - ب  ، إذ ينظر إلى الخدمة ا
، وتشمل الخدمة الداخلية معرفة ومھارات عضو ھيئة التدريستتيح للمجتمع ككل االستفادة من الخارجية على أنھا 

 لجامعة.أنشطة اوإرشاد الطلبة والمشاركة في توجيه 

 إدارةتقوم وقد  ،الجامعة خدمةفي وتسھم تقع ضمن خبرتھم ودورھم  مھامكلف أعضاء ھيئة التدريس بقد يُ   - ج 
 .مھامبھذه ال ھمتكليفالجامعة ب

 ص عليھا في العقدالمنصومھام الخارج  ذات مقابل ماديمھنية أنشطة مزاولة ال يجوز ألعضاء ھيئة التدريس   -د 
 الجھة المفوضة بالتوقيع.من إال بموافقة مسبقة  الجامعة مع

، الزوج/الزوجةالوالدين، األبناء، ( األسرةمن أفراد  أي فرد أو دائھمأفي حال ھيئة التدريس  أعضاءيتعين على   -ه 
قبل للجامعة لمكتب األمين العام العالقة ھذه  ح عنافصاإل ،لجامعةأي خدمات أو توريدات ل )الزوج/الزوجة والدي

 .ھذه المھامفي تأدية  ةمباشرال
  




