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والجهاز  آلية التعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 االداري

 

 بداية تعتمد الكلية خطة توزيع العمل بالتساوي علي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المجاالت المختلفة.

 مجال التدريس

 الطلبة 

 جداول المحاضرات موزعة علي أعضاء هيئة التدريس بالتساوي.  ❖

 جداول التدريب العملي علي المعاونين وأعضاء هيئة التدريس بالتساوي.  ❖

 توزيع مهام تأليف ومراجعة وتطوير الكتب الدراسية علي أعضاء هيئة التدريس. ❖

 توزيع أعمال االمتحان. ❖

 ر االليكتروني علي أعضاء هيئة التدريس.توزيع مهام تأليف وكتابة فصل أو أكثر للمقر ❖

 جداول الريادة العلمية ❖

 الدراسات العليا 

 جداول التدريس للدراسات العليا.   ❖

 جداول المشاركة في أعمال االمتحان.   ❖

 جداول االرشاد االكاديمي ❖

 مجال البحث العلمي 

 جداول للمشاركة في اإلشراف علي الرسائل.   ❖

 لرسائل.  جداول المشاركة في مناقشة ا ❖

 جداول لترشيح حضور مؤتمرات وورش العمل علي نفقة الجامعة. ❖
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 أعمال التطوير والجودة 

 كل فرد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مسؤول عن أحد معايير الجودة في قسمه. ❖

 جداول لالنتداب في اللجان المختلفة بالكلية.     ❖

 في حالة العجز 

بر من المحاضرات التي يقوم بتدريسها بناء علي العدد                                  يكلف كل عضو هيئة تدريس بعدد اك ❖

 الكلي للمحاضرات خالل العام الدراسي.      

 

 يكلف كل عضو هيئة تدريس بعدد أكبر من االنتدابات التي ينتدب لها ❖

يكلف كل عضو هيئة تدريس بتصحيح عدد أكبر من األوراق النظرية والعملية بناء علي العدد الكلي لكراسة  ❖

 اإلجابة.

 آلية التعامل مع العجز في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 وضع خطة ثالثية قصيرة األجل لتعيين المعيدين الجدد بدال من الخطة الخمسية طويلة األجل.    ❖

 جدول بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في كل ترم دراسي لشرح المحاضرات العملية.عمل  ❖

 يتم تقديم طلب لسيادة العميد النتداب أحد اعضاء هيئة التدريس للمشاركة في التدريس النظري. ❖

لقسم العمل علي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مهارات ومعارف واتجاهات لتلبية احتياجات ا ❖

بما يتماشي مع أهداف ورسالة الكلية من خالل عمل خطة تدريبية بناءا علي تقييم اإلحتياجات التدريبية ألعضاء 

 هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم.

 في حالة الفائض 

يقل عدد المحاضرات التي يقوم بتدريسها كل عضو هيئة تدريس بناءا علي العدد الكلي للمحاضرات خالل العام  ❖

 اسي.الدر

يقل عدد األوراق النظرية والعملية التي يقوم كل عضو هيئة تدريس بتصحيحها بناءا علي العدد الكلي لكراسات  ❖

 اإلجابة.

 يتم اشتراك أعضاء هيئة التدريس في األبحاث العلمية وعمل جداول للقاءات العلمية بالقسم. ❖
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 آلية التعامل مع العجز والفائض في الجهاز األداري

 راجعة قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالكلية في كافة التخصصات الفنية واإلدارية والعمال.تحديث وم ❖

اعادة توزيع العاملين في األقسام العلمية واإلدارية طبقا للحاجة الفعلية للعمل لتحديد العجز والفائض في  ❖

 التخصصات الفنية واإلدارية والعمال.

بصفة ضرورية يتم أضافة عاملين اليها في مجال تخصصه طبقا للفائض في  األقسام التي بها عجز في العاملين ❖

 األخرى. تاألقسام واإلدارا

 مخاطبة ادارة التنظيم واإلدارة بالجامعة باحتياجات الكلية في التخصصات التي تحتاجها الكلية. ❖

العمل في هذه األقسام  أجراء عملية تنقالت مؤقتة لبعض العاملين للعمل في األقسام األخرى الكتساب خبرات ❖

 لسد العجز في األقسام بين بعضها البعض.

 


