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التوصيف الشامل للدور الوظيفي ) (Generic Role Profileلعضو الهيئة التدريسية
الهدف من الدور الوظيفي )(Role Purpose

إن اذلدف من الدور الوظيفي ىو العمل على تطوير اجلامعة ومحاية مسعتها زللياً وعادلياً وذلك بغية التميز يف التعليم والبحث.
كما يتضمن اإلسهام يف التعليم يف القسم أو الكلية تطوير وابتكار ادلناىج واحملاضرات وإجراء حلقات البحث واإلشراف على
طالب ادلرحلة اجلامعية األو ى و/أو طالب الدراسات العليا .ويكون اإلسهام يف التميز البحيي من لالل ادلنوورات والآليات
األلرى اليت ختضع للدراسة يف شلارسة التقييم البحيي الوطين احلديث أو ادلستقبلي .ويوارك عضو اذليئة التدريسية (Role
)Holderيف رلمل أعمال القسم/الكلية ،وكلما لزم األمر.
التعيين

يُعني الوخص كعضو ىيئة تدريسية جبدارتو الوخصية وبتطبيق القوانني وادلعايري ادلتعلقة بالواجبات الوظيفية اليت يضعها رللس
التعليم العايل .ويتم اإلعالن عن الوظائف واإلجراءات وفقاً للقوانني والتوريعات الناظمة.

الترقية
ال يتم االنتقال من درجة إ ى ألرى بوكل تلقائي بل يتطلب حتقيق رلموعة من ادلعايري اليت يضعها رللس التعليم العايل إضافة
إ ى توصية إجيابية من اجملالس اجلامعية وجلان التقييم ادلوكلة وفقاً لقواين والتوريعات الناظمة.
المهام الرئيسة

المهام والواجبات الرئيسة لعضو الهيئة التدريسية
-1

التعليم
 كتابة مواد احملاضرات وتقدمي ادلعلومات يف احملاضرة.
 متابعة حلقات البحث واحملاضرات اخلاصة.
 تصحيح األوراق الطالب االمتحانية.
 ميكن أن يكون عضواً يف فريق التخطيط يف القسم لتحديد برامج التعليم للسنة الدراسية.

 احلصول على التغذية العكسية من الطالب لتحسني منهجيات التعليم وزلتواىا ضمن القسم أو الكلية :على سبيل
ادليال ،إجراء تغيريات يف مواد ادلنهاج.
 كتابة التقارير الدورية عن ادلقررات اليت يوارك يف تدريسها.
 تغيري وتكييف مواد ادلنهاج اليت تلي متطلبات ادلؤسسة التعليمية (اجلامعة) وحاجة اجملتمع.
 اإلشراف على مواريع التخرج وادلواركة يف تقييمها.
 تقدمي النصح واإلرشاد للطلبة ،كالتوجيو ادلهين أو الرعاية الريفية فيما يتعلق بادلسائل الوخصية.

-2

البحث – المنشورات
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 كتابة ادلقاالت حول ادلواضيع ذات الصلة بااللتصاص .وىذا يتضمن النور يف اجملالت وكتابة الكتب ومواد ألرى.

-3

البحث – الفعال
 البحث عن رلاالت جديدة ذات الصلة بااللتصاص.
 حتديد مواضيع البحث.
 حتديد منهجيات البحث ادلالئمة من أجل البحث.
 تكييف منهجيات البحث.
 تطبيق منهجيات البحث ادلالئمة من أجل البحث وحتليل النتائج/اخلالصات لصياغة مفاىيم وأفكار جديدة .
 رفع تقارير للهيئات ادلختصة عن سري تقدم البحث.

4

االمتحانات:
 كتابة أسئلة االمتحانات.
 وضع سالمل التصحيح اليت تبني آلية التصحيح بوكل واضح ودتكن من مراجعة التصحيح عند احلاجة.
 تصحيح األوراق االمتحانية لطالب ادلرحلة اجلامعية األو ى وطالب الدراسات العليا.
 كتابة التقارير االمتحانية دلراجعتها من قبل القسم  /الكلية.
 كتابة تقارير االطروحات .
 تقدمي ادلراجع للطلبة.

5

اإلدارة:
 ميكن أن يكون عضواً يف رللس القسم أو الكلية ،وحيدد متطلبات التعليم.

 يبحث بوكل فعال عن فرص التمويل ضمن رلال البحث ،وىذا يتضمن تأمني دتويل للبحث.
 ميكن أن يوارك يف اللجان ذات الصلة يف القسم  /الكلية.
 ميكن يف ادلناسبات أن يوارك يف اللجان اجلامعية عند اللزوم أو يف حال دعوتو إليها.

6

طالب الدراسات العليا:
 تقدمي النصح واإلرشاد لطالب الدراسات العليا يف التيار أحباثهم.

7

المهام الخارجية:
 يف ادلناسبات حيضر ادلؤدترات ،اليت قد يدعى إليها عضو اذليئة التدريسية ،يف رلال ختصصو ويعمل على إقامة عالقات
وقنوات اتصال طيبة مع الزمالء احملليني والعادليني وإلقاء عروض تقدميية وزلاضرات يف التصاصو و /أو ينظم
جلسات يف ادلؤدترات أو الورشات.
 يوارك يف رلموعات العمل اخلارجية يف احلاالت اليت ميكن أن يطلب من عضو اذليئة التدريسية ادلواركة يف ادلواريع
التعاونية.
 ميكن أن يقدم ادلراجع باسم الزمالء األكادمييني.
 ميكن أن يوارك يف ادلراجعات النظرية للمنوورات.
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مهام أخرى:
 يتويل مهام إضافية عند اللزوم.

الملف الشخصي

المعرفة والمهارات والخبرات األساس المطلوبة للوظيفة

 حاصل على شهادة دكتوراه يف رلال التصاصو.
 تطوير قائمة ادلراجع للمنوورات البحيية كاإلسهام يف اجملالت والكتب وغريىا.
 أن يكون قد شارك سابقاً وبوكل فعال يف شلارسة تقييم البحث الوطين.

 أن يكون مواكباً ألحدث األفكار يف رلال التصاصو من لالل قراءة ادلواد األكادميية ،وحضور ادلؤدترات وادلناقوات
الفعالة مع األكادمييني الآلرين يف رلال التخصص .ميكن أن يكون ىذا األمر داللياً يف اجلامعة و/أو مع الزمالء يف
ادلؤسسات األلرى.
المعرفة والمهارات والخبرات اإلضافية المفضلة

 أن ميتلك لربة يف إلقاء احملاضرات وحلقات البحث لطالب ادلرحلة اجلامعية األو ى.
 أن ميلك لربة يف تطوير ادلواد التعليمية للمحاضرات وحلقات البحث.
 أن يدعى لتقدمي ورقة عمل يف ادلؤدترات.
التواصل
التواصل مع

المواعيد

الغاية من التواصل

الطالب

زلاضرات وإشراف

يومي

األقسام األلرى

برنامج التعليم  ،اللجنة

يومي

أعضاء اذليئة التدريسية يف الكلية

العمل وادلناقوة  :يف رلال االلتصاص أو البحث

يومي

الكادر اإلداري (غري أعضاء اذليئة التدريسية)

الوؤون اإلدارية

يومي

الكادر اإلداري يف مؤسسات التعليم العايل
األلرى

مناقوات ادلؤدترات و ادلواريع التعاونية ،ومناقوة
البحث.

عند احلاجة

ادلنظمات وادلؤسسات التجارية

مناقوات حول ادلواريع واألحباث التعاونية

عند احلاجة

تقديم الخدمات

 يألذ عضو اذليئة التدريسية التغذية العكسية من الطالب لتطوير ومراقبة التعليم يف ختصصو .وميكن أن يقوم بدور
جزئي من رلموعة العمل ضمن القسم/الكلية.
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 ميكن أن يوارك عضو اذليئة التدريسية يف جلنة تدعم عمل وتطوير ادلنوتت والسياسات واإلجراءات ضمن
القسم/الكلية.
اتخاذ القرارات

أ -القرارات التي تُتخذ من قبل عضو الهيئة التدريسية دون الرجوع إلى الغير:
 حتديد موضوع البحث اخلاص بو ومواد النور.
 كتابة ادلواد التعليمية اخلاصة بو والنورات.
 إنفاق مال ادلنحة ادلخصصة للبحث.
 وضع العالمات لألوراق االمتحانية.

ب -القرارات التي يتخذها عضو الهيئة التدريسية بالتعاون مع اآلخرين:
 يوارك عضو اذليئة التدريسية يف رلموعات ادلواضيع األصغر اليت تُرا ِجع وتُراقِب التعليم يف مواضيع االلتصاص ضمن
القسم/الكلية.
 ميكن لعضو اذليئة التدريسية  ،يف ادلناسبات ،أن يوارك يف مواريع البحث التعاونية أو يف ادلنوورات ،كاختاذ قرارات
مورتكة تتعلق بوجهة البحث.
 و ميكن لعضو اذليئة التدريسية ادلواركة يف التيار موظفي منحة البحث إذا لزم.
 يصحح عضو اذليئة التدريسية مع غريه من الزمالء األكادمييني األوراق االمتحانية.

ت -القرارات التي يتخذها اآلخرون وفقاً للنصيحة أو المدخالت التي يقدمها عضو الهيئة التدريسية:
 يقدم عضو اذليئة التدريسية النصح والتوجيو لطالب الدراسات العليا مبا يتعلق بدراستهم وأحباثهم.
 ميكن لعضو اذليئة التدريسية أحياناً تقدمي توصيات حتريرية للناشرين اخلارجيني.
حل المشكالت

 يتعامل عضو اذليئة التدريسية مع عدد من الطالب األمر الذي يستدعي تقدمي الدعم والنصح أحياناً .وقد يتضمن
ىذا توجيو الطالب دلصادر ألرى من ادلساعدة كما يف األمور اليت تتطلب طبيعة لاصة كاللباقة والدبلوماسية.
 يتعرض عضو اذليئة التدريسية دلوكالت تتعلق باحلضور كتغيب الطالب عن احملاضرات أو اإلشراف أو
العملي....اخل ،وىذا جيب أن يتعامل بوكل جيد معها.
بيئة عمل عضو الهيئة التدريسية
يعمل عضو اذليئء التدريسية يف أي من البيئات الآتية:
 يعمل عضو اذليئة التدريسية يف بيئة مكتبية ،مستخدماً التجهيزات القياسية.
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 يعمل عضو اذليئة التدريسية يف بيئة سلربية/حبيية ،مستخدماً معدات تقنية التصاصية ،األمر الذي يتطلب منو مراعاة
لصحتو وسالمتو ولغريه من العاملني يف رلال االلتصاص.
 عضو اذليئة التدريسية مسؤول عن عدد من الكادر ضمن طبيعة بيئة العمل ،األمر الذي يتطلب منو مراعاة لصحتو
وسالمتو ولغريه من العاملني يف رلال االلتصاص .وىنا ميكن أن يتضمن بيئات سلربية/حبيية ،حيث تستخدم معدات
لاصة.
التعليم  /التدريب

أ -في تطوير الفريق يمكن لعضو الهيئة التدريسية أن:
 يُورك عضو جديد من اذليئة التدريسية يف القسم /الكلية.
 يُقدم اليناء (إذا لزم).

 يُقدم النصح والدعم وأن يُقدم بعض التدريب ألعضاء آلرين من الكادر ضمن القسم/الكلية و/أو طالب الدراسات
العليا إذا لزم.

 إذا تطلب األمر ميكن أن يُورك أعضاءً جدد من اذليئة التدريسية لفريق البحث.
ب -دعم التعليم والتعلم :

 إلقاء زلاضرات عملية وحلقات حبث للطالب (طالب ادلرحلة اجلامعية األو ى وطالب الدراسات العليا) .وىذا يتضمن
جلسات شرح قياسية على سبيل ادليال كيفية استخدام جتهيزات زلددة أو كيفية تطبيق منهجية البحث احملددة.
 إلقاء زلاضرات وحلقات حبث على الطالب (طالب ادلرحلة اجلامعية األو ى وطالب الدراسات العليا) .وىذا يتضمن
إلقاء زلاضرات على طالب ادلتفوقني وعلى طالب الدراسات العليا واإلشراف على عمل ادلوروع.
 تقييم عمل الطالب وتقدمي التغذية العكسية.
 تطوير ادلنهاج وتقييم التغذية العكسية من الطالب والقيام بالتعديالت الضرورية للمواد التعليمية وزلتوى ادلقررات.

E-mail : qac@tishreen.edu.sy

Telefax: +963-41-446104

 2230

Lattakia –Syria

