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 معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس في برنامج إعداد معمم المغة العربية لمتعميم العام

  أوال :المعايير العامة لمشخصية، وتشمل :

 قدرة بدنية، قدرة عصبية، تحمل، نشاط، حيوية.  من: التمتع بالصفات الجسدية الالزمة لمعمل 

 ،حسن التصرف في المواقف الطارئة.و  سرعة التفكير 

 قدرة عمى التعبير الواضحالمغوية و الطالقة ال. 

  التحمس لتنفيذ العمل والقدرة عمى تحمل المسؤوليةبالنفس و الثقة. 

 .القدرة عمى القيادة والريادة واالبتكار واإلقناع 

 .الموضوعية والعدالة وعدم التحيز 

 الميل والرغبة نحو مهنة التعميم واحترام أنظمة وقوانين المهنة.  

  ماهو جديد في التعميم والتعمم والبحث العممى.مواكبة كل 

 اإلخالص.و األمانة، و االستقامة، ب التي تتصف التحمي بالشخصية المتكاممة 

 ثانيا: الصفات االجتماعية:-

  بالطالالعدل في التعامل مع. 

 اإلرشاد مهما كانت سمبية الطالب.في التوجيه و  الحكمة 

 يمة وحثهم عمى االلتزام بهاالعمل عمى اكساب الطالب قيم إنسانية سم. 

 التعمم. عمى العمم و  حث ومساعدة الطمبة 

 م شخصية الطالب وعدم التجريح ولو عمى سبيل المزاحاحترا. 
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     ثالثا:  المعايير األكاديمية والمهارية:

 .العمل ضمن أهداف المنهج الدراسي من جهة و حاجات الطالب من جهة أخرى 

 س حديثةاستخدام طرائق وأساليب تدري. 

  التعمم. نحو الطالب دافعيةإثارة 

 .التمكن من مادة التخصص 

 الخطابة وانتقاء الطريقة المناسبة لكل أسموب الحوار والمناقشة وتجنب أسموب السرد و  استخدام
 األسموب المناسبين.الطريقة و موقف تعميمي ب

  الطالبالموضوعية في تقويم أداء. 

  الطالباستخدام مهارة النقد، وحرية التعبير عن الرأي لدى. 

 شروط استخدامهام الوسائل التعميمية الجيدة و استخدا. 

 :االلتزام بخصائص التعميم الجيد مع مراعاة شروطه والتي منها- 

 ،ومن الخاص إلى العام، ومن  ومن البسيط إلى المركب،   االنتقال من السهل إلى الصعب
 .المجهول ومن المحسوس إلى المعقولالمعموم إلى 

 ربية بالعمل البحثي وأوراق العملالمشاركة في المؤتمرات والندوات المحمية والع. 

 لعممية الحديثة، واالستفادة منهاالتطوير الذاتي؛ لمواجهة التطورات ا . 

 التعاون البحثي مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة نفسها أو مع الجامعات األخرى بما 
 يخدم تطوير التعميم الجامعي.

 المساهمة في تقديم الخدمة البحثية لعناصر ومؤسسات المجتمع المحمي. 
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     رابعا:  المعايير البحثية:

  دوات البحث العممىأتوظيف. 

 امعة والمجتمع المحمياألبحاث العممية بشكل سميم بما يخدم الججراء إ. 

 بحاث العمميةالنشر الدولى لأل. 

 التخصص.كل ماهو جديد فى مجال المتابعة ل 
 


