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هيئة التدريس اختيار عضومعايير  

  -أوال : المعايير الشخصية : 

 امتالك الطالقة اللغوية والقدرة على التعبير الواضح . -1

التمتع بالصفات الجسدية الالزمة للعمل ، قدرة بدنية ، قدرة عصبية ، تحمل ، نشاط ، حيوية ،  -2

 سرعة التفكير وحسن التصرف فى المواقف الطارئة وإيجاد المخارج المناسبة . 

 الموضوعية والعدالة وعدم التحيز . -3

 هنة الميل والرغبة نحو مهنة التعليم واحترام أنظمة وقوانين الم -4

 القدرة على بناء عالقات انسانية جيدة مع الطلبة ورؤساء العمل . -5

 القدرة على التغيير اإليجابى فى المجتمع مع الميل للخدمة اإلجتماعية . -6

 الثقة بالنفس والتحمس لتنفيذ العمل والقدرة على تحمل المسئولية . -7

 أو مساعًدا على آداء أدوارهم .  الثقة فى قدرات اآلخرين متقبال ألفكارهم ومبادًرا -8

 سعة األفق والميل لمواكبة كل جديد فى التعليم والتعلم والعلم . -9

، اإلخالص ، اإلنسجام مع الذات فى السلوك التحلى بالشخصية المتكاملة ، اإلستقامة ، األمانة  -11

 والرقابة الذاتية .

  -ثانيا المعايير اإلجتماعية :

 تعامالته مع الطلبة . الرحمة والعدل فى -1

 الحكمة فى التوجيه واإلرشاد مهما كانت سلبية الطالب . -2

 بناء الخالق السليمة فى نفوس الطلبة وحثهم على اإللتزام بها . -3

 حث ومساعدة الطلبة على العلم والتعلم . -4

 احترام شخصية الطالب وعدم التجريح مع المحاوالت الدائمة فى تقويم سلوكه . – 5

 الوسطية فى التعامل . -6

  -المعايير األكاديمية والمهارية :  -: ثالثا 

 .العمل ضمن اهداف المنهج الدراسى من جهة وحاجات الطالب من جهة أخرى  -1

 استخدام طرق واساليب تدريس مختلفة حسب متطلبات كل مقرر دراسة . -2

 التمكن من مادة اإلختصاص مع زيادة الثقة العامة . -3


