
 مالحضات اساسية يلتزم بها اعضاء هيئة التدريس

يؤمن عضو هيئة التدريس بقدسية مهنةة التةدريس بلةعا عةال والتةدريس ال ةامل  بلةعا  ةا  

بةأن القةانون وضةال لانسةان وان اننسةان لةل  و ة  ومسةؤولية  بلة  وابأن عا حق يقا عما يؤمن

لةةاملين هيهةةا وليسةة  اعضةةاه هيئةةة التةةدريس والالبةةة وال رديفةةة ال املةةا  و اني لةةق للقةةانون  

 ي نظال ا تماع  سليل وب اصة ه  م اا التلليل.من بأن الحق واللدا اساسيان أليؤسيدتهل. 

John D. Rockefeller,Jr. (بتصرف ) 

 

 بعض صفات الجامعة التي يطالب بها اعضاء هيئة التدريس

  التةةدريس  البحةةع الللمةة   و دمةةة  املةةة متميةةسع تسةةله لرهةةان  اننسةةان مةةن  ةةاا

 الم تمال.

  يتل التلليل والةتللل هة   ةو مةن الحريةة انعاديميةة المسةؤولة وانمانةة الللميةة والفعريةة

 وانحترال المتبادا للنقد البناه بهدف التحسين والتاوير.

  نعضةةاه هيئةةة التةةدريس دور محةةوري رئةةيس يتمثةةا هةة  البحةةع عةةن الملرهةةة وحريةةة

للالبةةة ومةةواانين صةةالحين يوظفةةون ملةةارههل ومهةةاراتهل هةة   دمةةة نلةةرها مدرسةةين 

 الم تمال.

 

 اهم حقوق اعضاء هيئة التدريس

اللمةا هة   ةو اعةاديم  وبيئةة  امليةة محفةسع ومقةدرع لللمةا المبةدي هة  التةةدريس  -

 والبحع الللم . و دمة الم تمال

عاهةةةة  حريةةةة التلبيةةةر عةةةن ارائهةةةل الللميةةةة انعاديميةةةة ودراسةةةة ومنا لةةةة وتحليةةةا -

 انمورالمتللقة مبالرع بالمواد الت  يدرسون.

 متحانا  ووسائا التقييل ان ر  وتصحيحها وتاويرهااناعداد  -

اعداد انبحاع الللمية وعرضةها هة  المةؤتمرا  المت صصةة ونلةرها هة  المناهة   -

 الللمية 

 الملارعة ه  ملاريال وبرامج  دمة الم تمال -

  هة  م تلةف اللةؤون انعاديميةة وانداريةة ابداه الرأي وتقةديل النصةو والتوصةيا -

  ا  اللا ة المبالرع بها مثا: 

 .ا راها  تلين اعضاه هيئة التدريس وا اساتهل وتر يتهل وتثبيتهل 

 وضال ال اا الدراسية وتلديها وتاويرها 

   المساهمة ه  وضال اسس انبتلاع  وسياسا  البحع الللم  وتلديا وتاوير التلليما

 اللا ة المبالرع بلملهل.واننظمة  ا  

 .الملارعة ه  وضال ال اا السنوية وال اا التنفي ية لها ه  ا سامهل وعلياتهل 

 وعادل .التقدل ه  اللما انداراري واألعاديم  وهق ملايير موضوعية واضحة 

 

 



 اهم واجبات اعضاء هيئة التدريس

  وملةةاريال  دمةةةالم تمال التةة  القيةةال بالتةةدريس وا ةةراه انبحةةاع الللميةوتنفيةة  بةةرامج

 بها. ونتعلف

 . انلتسال بالتميس وانمانة الللمية الفعرية ه  التدريس والبحع الللم 

  احترال الالبة وبناه عا ا  متبادلة ملهةل تتميةس بالثقةة وانحتةرال واأل ة  بيةدهل بحيةع

 و انمةين دا ةا  اعةا لتدريس دور المو   والملةرف والناصةيعون دور عضو هيئة ا

 التدريس و ار ها.

  عدل استغاا الالبة لتحقيق مصالحهل ال اصة وعدل التفريق بين الالبة ني سب  عةان

 وعدل التحرش بهل بأي لعا من انلعاا.

  سةةس والملةةايير الملتمةةدع هةة  انمراعةةاع الد ةةة والموضةةوعية هةة  تقيةةيل اداه الالبةةة وهةةق

 ال املة

 رية وبدون اراههل ويلبرون عن اهعارهل بح تل يال الفعر الحر النا د بحيع يبد  الالبة

 ي .ردود هلا او ا راها  ثأر

  مراعان األمانة الللمية وانعتراف ب هد الالبة ومساهماتهل ه  انعماا الفنية وانبحاع

 الللمية الت  يقول بها اعضاه هيئة التدريس.

  حةةعمسةةاعدي ب و نمدرسةةي مةةن الرديةةف او انداري عةةدل توظيةةف ال هةةاس انعةةاديم 

 .وملره  م تبرا  وسعرتيرا  للمصالو الل صية للضو هيئة التدريس

 .الملارعة الفاعلة ه  الل ان ال اصة بالقسل والعلية 

   ت صي  ساعا  معتبية لا ابة عله استفسارا  الالبة وتلسيس استيلابهل للمواد التة

 يدرسها عضو هيئة التدريس.

 ريةةة للةةسماه هيمةةا يتللةةق بمسةةاهماتهل هةة  مراعةةاع األمانةةة الللميةةة وحقةةوق الملعيةةة الفع

 انبحاع الللمية.

  تقيةةيل اعضةةاه هيئةةة التةةدريس لةةسمائهل تقييمةةاو علميةةاو موضةةوعياو يليةةق بمهنةةة التةةدريس

 ال امل .

 .اللما بروح الفريق عله مستو  القسل والعلية وال املة 

   الم تمال.التفريق بين دورهل اهراداو ه  اسرع ال املة ودورهل مواانين ه 

 


