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 لية التعامل مع العجز و الفائض يف أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونهآ

 بداية تعتمد الكلية خطة توزيع العمل بالتساوى على أعضاء  هيئة التدريس  و معاونيهم فى اجملاالت املختلفة.

 جمال التدريس

 الطلبة .6

 هيئة التدريس بالتساوى أعضاءداول احملاضرات موزعة على ج. 

 هيئة التدريس بالتساوى يب العملى على املعاونني وأعضاءجداول التدر. 

 و متريض  على  جداول انتدابات التدريس بالكليات واملعاهد األخرى مثل صيدلة و اسنان

 .هيئة التدريس املعاونني وأعضاء

  املاليزينجداول تدريس احملاضرات و التدريب العملى  للطلبة. 

  س.الدراسية على أعضاء هيئة التدريتوزيع مهام تأليف ومراجعة وتطوير الكتب 

 توزيع  أعمال  االمتحان. 

 ليكرتونى على أعضاء هيئة التدريستوزيع مهام تأليف و كتابة  فصل  أو أكثر للمقرر اال. 

 لدراسات العلياا .1

 جداول التدريس للدراسات العليا. 

 أعماال االمتحانول املشاركة فى  جدا. 

 جمال البحث العلمى

 جداول للمشاركة فى اإلشراف على الرسائل. 

 الرسائل جداول املشاركة فى مناقشة. 

 ات و ورش العمل على نفقة اجلامعةجداول لرتشيح حضور مؤمتر. 

 أعمال التطوير و اجلودة 

  فى قسمه. اجلودةمعاونيهم مسؤوَل عن أحد معايري كل فرد من أعضاء هيئة التدريس و 

 جداول لالنتداب فى اللجان املختلفة بالكلية. 

 فى حالة العجز .6

 الكلى العدد على بناء بتدريسها يقوم التى احملاضرات من اكرب بعدد تدريس هيئة عضو كل يكلف 

 .الدراسى العام خالل للمحاضرات

 من االنتدابات التى  ينتدب هلايكلف كل عضو هيئة تدريس بعدد أكرب . 

   عضو هيئة تدريس بتصحيح عدد أكرب من األوراق النظرية والعملية بناء على العدد الكلى يكلف كل

 .لكراسات االجابة
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 هيئة التدريس واهليئة املعاونهتعامل مع العجز يف أعضاء لية الآ

 األجل طويلة اخلمسية اخلطة من بدال املعيدين اجلدد لتعيني األجل قصرية ثالثية خطة وضع. 

 العملية. احملاضرات لشرح دارسى ترم فى كل معاونيهم و التدريس هيئة بأعضاء جدول عمل 

 التدريس فى للمشاركة التدريس أعضاء هيئة أحد النتداب العميده لسيادة طلب تقديم يتم 
 .النظرى

 لتلبية واجتاهات ومعارف مهارات من التدريس ومعاونيهم هيئة أعضاء قدرات تنمية على العمل. 

 على بناءا تدريبية خطة عمل خالل من ورسالة الكلية أهداف مع يتماشى مبا القسم احتياجات 
 .بالقسم التدريس ومعاونيهم هيئة ألعضاء التدريبية تقييم اإلحتياجات

 ئضالة الفايف ح .1

 للمحاضرات  بناَء على العدد الكلىم بتدريسها كل عضو هيئة تدريس يقو التى احملاضرات عدد يقل

 .ىخالل االعام الدراس

  على العدد الكلى بصحيحها  بناَء  كل عضو هيئة تدريس يقومالعملية التى األوراق  النظرية ويقل عدد

 .لكراسات اإلجابة

  وعمل جداول للقاءات العلمية بالقسم.يتم اشراك أعضاء هيئة التدريس فى االحباث العلمية 
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 لية التعامل مع العجز و الفائض يف اجلهاز االداري آ

صصات الفنية و االدارية و حتديث ومراجعة قاعدة البيانات اخلاصة بالعاملني بالكلية يف كافة التخ .6

 العمال.

توزيع العاملني يف االقسام العلمية و االدارية طبقا للحاجة الفعلية للعمل لتحديد العجز و الفائض يف اعادة  .1

 صصات الفنية و االدارية و العمال.التخ

 االقسام اليت بها عجز يف العاملني بصفة ضرورية يتم اضافة عاملني اليها يف جمال ختصصه طبقا للفائض .3

 .يف االقسام و االدرات االخري

 .خماطبة ادارة التنظيم و االدارة باجلامعه باحتياجات الكلية يف التخصصات اليت حتتاجها الكلية .4

اجراء عملية تنقالت مؤقتة لبعض العاملني للعمل يف االقسام االخري الكتساب خربات العمل يف هذه  .5

 لعجز يف االقسام بني بعضها البعض.االقسام لسد ا
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 وثيقة اإلعتماد

 وحدة ضمان اجلودةجملس إدارة 
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 وثيقة اإلعتماد

 الكليةجملس 

 

 

 


