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 . مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين3

 نظرة عامة
في مجاالت التدريس والبحث تتضمن ھذه السياسة واإلجراءات الخاصة بھا مسؤوليات أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين 

 .المجتمعمحاضرين وباحثين وأعضاء في أعضاء ھيئة تدريس وفيما يتعلق بدورھم كالعلمي وخدمة الجامعة والمجتمع 

 مجال التطبيق
  .العاملين بالجامعة ماعدا كلية الطب والعلوم الصحيةتُطبق ھذه السياسة على جميع أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين 

 الھدف
فيما يتعلق بالمھام الرئيسية للجامعة وتحدد المعايير التي  تحدد ھذه السياسة مسؤوليات أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين

 ھم على أساسھا.يتم تقييم

 السياسة

 .للعاملين األكاديميين يلتزم جميع أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين بدليل أخالقيات المھنة )1

ساعة أسبوعياً في التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع،  40يقضي أعضاء ھيئة التدريس ما ال يقل عن  )2
ل الحرم الجامعي لالرتقاء باألنشطة والحياة األكاديمية بين أعضاء ساعة أسبوعياً على األقل داخ 30يكون منھا بحيث 

 ھيئة التدريس والطلبة.

 يقوم أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرون بالتعاون مع الطلبة ذوي الھمم، وتوفير االھتمام الخاص بھم. )3
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 واحملاضرين مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس -) 3السياسة رقم ( إجراءات

 التدريس) 1
قومون ولتحقيق ذلك ي لبة.أن يحافظوا على بيئة تعليمية تدعم تعلم الط والمحاضرين على أعضاء ھيئة التدريس  -أ

مية استخدام التكنولوجيا التعليويقومون ب ،المعايير المھنيةوفق أعلى وطرق التدريس  محتوى المساقاتبتطوير 
 لبةلطابمعايير التقييم المطلوبة لضمان تحقيق  ويلتزمون ، حسب االقتضاء،التنسيق مع اآلخرينوالمناسبة 

 .لجامعةالمعايير األكاديمية لللُمخرجات التعليمية على مستوى يتناسب مع 

اجعة الخطط الدراسية، وتقييم الُمخرجات تقع على عاتق أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين مسئولية تطوير ومر  -ب
 التعليمية على مستوى المساق والبرنامج والجامعة.

كل يكون الجدول موزعاً بش بحيثالساعات المكتبية األسبوعية وبإعالن  والمحاضرينأعضاء ھيئة التدريس  يقوم  -ج
بية تقل الساعات المكت أالويجب  .يدرسونھمالطلبة الذين  وبناء على عدد الشعب وعدد الطالب والطالباتعادل بين 

 وقد تحدد الكليات متطلبات أخرى. ساعة مكتبية لكل شعبة.أسبوعياً عن 

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

 .ساعة بحد أقصى من انتھاء المحاضرة 48ويتم تسجيل بيانات الغياب بنظام الخدمات اإللكترونية في خالل  الجامعة

، ويتوجب يةاألعباء التدريسالتزاماتھم التدريسية وفق سياسة الوفاء ب علىوالمحاضرين يحافظ أعضاء ھيئة التدريس   -ه
 لتزام بالجدول الرسمي لمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية.عليھم اال

بسبب تزامنھا مع أيام  تم إلغاؤھامحاضرات أي عن بدالً محاضرات تعويضية  بجدولةقوم للجامعة أن تيجوز   -و
 الرسمية أو بسبب تغييرات طرأت على التقويم الجامعي. تالعطال

من عدم احتواء أعمال الطلبة المقدمة منھم على محتوى  يجب على أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين التحقق  -ز
 منتحالً، كما يجب عليھم إدراج العبارة اآلتية في توصيف المساق:

تقع على الطالب مسؤولية اإللمام بسياسة "السلوك الطالبي". وسيتم استخدام البرامج المتخصصة للتحقق من عدم "
 " وجود أي انتحال في العمل المقدم من الطلبة

مسجل العام مكتب التعليمات المتحانات النھائية وفقاً لالمحددة ل مواعيدبالوالمحاضرين أعضاء ھيئة التدريس  يلتزم  -ح
ة فتر ضمن المواعيد المعدلة لالمتحاناتويجب أن تكون  .موعد االمتحان النھائي لتغييرما لم يمنح استثناء 

 االمتحانات النھائية ووفق سياسة الجامعة في ھذا الخصوص.

 :يلي ما الھمم أصحاب الطلبة يخص فيما نيمحاضروال التدريس ھيئة أعضاء على يجب  -ط
  .التدريس يخص فيما الھمم أصحاب طلبةال ومراعاةالتعاون  -1
  .الطالب معاإلضافية  والخدمات الدعم خطة ومناقشةاستعراض  -2
 نم وخالية ھادئة أماكن توفير ذلك في بما االختبارات أداء في الطالب احتياجات لتلبية الخياراتمناقشة  -3

  .الضوضاء
  .لالختبارات الالزمة بالترتيبات تتعلق مسائل أي لحل إسعاد الطلبة مركز معالتواصل  -4
  .ذا لزم األمرإ إضافي وقت ومنح لالختبارات بديلة أماكن توفير ترتيبات بشأن إسعاد الطلبة مركز معالتواصل  -5
حان تسليم ورقة االمت عضو ھيئة التدريس/المحاضريجب على  إسعاد الطلبةفي حالة امتحان الطالب في مركز  -6

  مباشرة للمركز أو بالبريد االلكتروني.
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 البحث العلمي ) 2
ث المتميزة في مجال البحالجامعات العالمية مع معايير ھيئة التدريس  اءعضتوقع أن يتوافق اإلنتاج العلمي ألي  -أ

ان، بحيث يكون للطلبة دوراً فيه قدر اإلمك على األداء الجيد في البحث العلميھيئة التدريس  اءعضأ حافظيو العلمي.
محكمة. كما تقود أبحاث أعضاء ھيئة التدريس  في مجالت دولية قابلة للنشرجودة عالية  وبحيث تكون األبحاث ذات
 أخالقيات المھنة.، مع االلتزام بالتعاون الدوليوتؤدي إلى جي، خارإلى الحصول على تمويل 

يتوجب على عضو ھيئة التدريس ذو المسار البحثي إنتاج بحث متميز عالي الجودة متمثالً في نشر أبحاث عديدة   -ب
ذات قيمة عالية في مجالت مرموقة وذات سمعة عالمية وأن يكون لديه المقدرة على الحصول على تمويل خارجي 
ألبحاثه.  وأن يكون له دور قيادي في البحث لكي يساعد على تطوير زمالئه الجدد في القسم بحثياً. ويجب أن تكون 
إنجازاته البحثية متميزة مقارنة مع زمالئه في القسم.  األساتذة ذوو المسار البحثي يجب أن يكونوا متميزين بإنتاجھم 

 لجامعات البحثية العالمية.البحثى مقارنة بجميع زمالئھم وبأقرانھم في ا

تذة ساأليتوقع من أعضاء ھيئة التدريس في المسار العام أن يكون لھم ملف بحثي جيد جداً بينما يتوقع من ا    -ج
 المشاركين ذوو المسار التدريسي أن يكون لھم ملف بحثي مرضى.

 

 الجامعة والمجتمع خدمة) 3
التي امعة، وجوالكلية وال العلمي القسمالفعاليات التي ينظمھا  والمحاضرين في أعضاء ھيئة التدريس يتعين مشاركة  -أ

واللقاء  ةالعلمي والكلي ال الحصر اجتماعات القسم مثالبما في ذلك على سبيل ال ،الجامعةفي إرساء قوة مجتمع  تُسِھم
 .وحفل التخرج ألسرة الجامعة السنوي

إلى  ، إذ ينظراً وخارجي اً ة داخلييلجامعة الخدماالة رستحقيق في  والمحاضرين أعضاء ھيئة التدريس يتعين إسھام  -ب
 ،والمحاضر معرفة ومھارات عضو ھيئة التدريستتيح للمجتمع ككل االستفادة من الخدمة الخارجية على أنھا 

 لجامعة.أنشطة اوإرشاد الطلبة والمشاركة في المشاركة الفاعلة في اللجان المختلفة وتوجيه  وتشمل الخدمة الداخلية

قوم توقد  ،الجامعة خدمةفي وتسھم تقع ضمن خبرتھم ودورھم  مھامب والمحاضرين كلف أعضاء ھيئة التدريسيُ قد   -ج
 .مھامبھذه ال ھمتكليفالجامعة ب إدارة

ص عليھا المنصوالمھام خارج  مھنية ذات مقابل ماديأنشطة مزاولة  والمحاضرين ال يجوز ألعضاء ھيئة التدريس  -د
 الجھة المفوضة بالتوقيع.من إال بموافقة مسبقة  الجامعة مع في العقد

في حال أدائھم أو أي فرد من أفراد األسرة (الوالدين، األبناء،  والمحاضرين ھيئة التدريس أعضاءيتعين على   -ه
لمكتب األمين العالقة ھذه  ح عنافصاإل ،لجامعةأي خدمات أو توريدات ل الزوج/الزوجة) الزوج/الزوجة، والدي

 .ة في تأدية ھذه المھاممباشرالقبل ة للجامعالعام 
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