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 الية التعامل مع العجز و الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه

بداية تعتمد الكلية خطة توزيع العمل بالتساوى على أعضاء  هيئة التدريس  و معاونيهم فى المجاالت 

 المختلفة.

 مجال التدريس 

 الطلبة .1

 هيئة التدريس بالتساوى  موزعة على أعضاءداول المحاضرات ج 

 هيئة التدريس بالتساوى  يب العملى على المعاونين وأعضاءجداول التدر 

 و تمريض  على  جداول انتدابات التدريس بالكليات والمعاهد األخرى مثل صيدلة و اسنان

 هيئة التدريس المعاونين وأعضاء

 لبة الماليزينجداول تدريس المحاضرات و التدريب العملى  للط 

  توزيع مهام تأليف ومراجعة وتطوير الكتب الدراسية على أعضاء هيئة التدريس 

  توزيع  أعمال  االمتحان 

  توزيع مهام تأليف و كتابة  فصل  أو أكثر للمقرر االليكترونى على أعضاء هيئة التدريس 

 لدراسات العلياا .2

 جداول التدريس للدراسات العليا 

  جداول المشاركة فى  أعماال االمتحان 

 مجال البحث العلمى

 جداول للمشاركة فى اإلشراف على الرسائل 

 الرسائل جداول المشاركة فى مناقشة 

  جداول لترشيح حضور مؤتمرات و ورش العمل على نفقة الجامعة 

 أعمال التطوير و الجودة 

  فى قسمه.  الجودةمعاونيهم مسؤوَل عن أحد معايير كل فرد من أعضاء هيئة التدريس و 

 جداول لالنتداب فى اللجان المختلفة بالكلية 

 فى حالة العجز .1

  يكلف كل عضو هيئة تدريس بعدد اكبر من المحاضرات التى يقوم بتدريسها بناء على العدد الكلى

 للمحاضرات خالل العام الدراسى

  يكلف كل عضو هيئة تدريس بعدد أكبر من االنتدابات التى  ينتدب لها 

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

 الكلى لكراسات االجابة

 هيئة التدريس والهيئة المعاونه تعامل مع العجز في أعضاء الية ال
 األجل طويلة الخمسية الخطة من بدال المعيدين الجدد لتعيين األجل قصيرة ثالثية خطة وضع 

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

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

 لتلبية واتجاهات ومعارف مهارات من التدريس ومعاونيهم هيئة أعضاء قدرات تنمية على العمل 
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 على بناءا تدريبية خطة عمل خالل من ورسالة الكلية أهداف مع يتماشى بما القسم احتياجات 

 بالقسم التدريس ومعاونيهم هيئة ألعضاء التدريبية اإلحتياجات تقييم

 فى حالة الفائض .2

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

 للمحاضرات خالل االعام الدراسى 

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

 الكلى لكراسات اإلجابة 

  يتم اشراك أعضاء هيئة التدريس فى االبحاث العلمية وعمل جداول للقاءات العلمية بالقسم 
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 الية التعامل مع العجز و الفائض في الجهاز االداري 

 

تحديث ومراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالكلية في كافة التخصصات الفنية و االدارية و  .1

 العمال 

اعادة توزيع العاملين في االقسام العلمية و االدارية طبقا للحاجة الفعلية للعمل لتحديد العجز و  .2

 الفائض في التخصصات الفنية و االدارية و العمال 

االقسام التي بها عجز في العاملين بصفة ضرورية يتم اضافة عاملين اليها في مجال تخصصه  .3

 خريفي االقسام و االدرات اال طبقا للفائض

 مخاطبة ادارة التنظيم و االدارة بالجامعه باحتياجات الكلية في التخصصات التي تحتاجها الكلية .4

اجراء عملية تنقالت مؤقتة لبعض العاملين للعمل في االقسام االخري الكتساب خبرات العمل في  .5

 هذه االقسام لسد العجز في االقسام بين بعضها البعض 

 


