
  

 

 هيئة أعضاء في الفائض توجيه و العجز لسد الكلية خطة

 م1028-1027 المعاونة والهيئة التدريس

 :التدريس هيئة أعضاء في والفائض العجز حساب أساسها علي يتم التي المواعد -أ

 .المختلفة بالفرق بالكلٌة الطالب عدد حصر -1

 .فرلة بكل التدرٌسٌة الساعات عدد حساب -2

 طالب 25 لكل عضو:  المرجعٌة النسبة حساب -3

 طالب 55 لكل معاونة هٌئة عضو                                 

 .بالتخصص الطالب عدد وكذلن تخصص لكل الساعات عدد حصر -4

 .النصاب وساعات المرجعٌة النسب من سبك لما طبما الدراسٌة االعباء توزٌع -5

 

 :اآلتية طرقبال  عليه التغلب يتم عجز وجود حالة في -ب

 .التخصص هذا من المرٌب التخصص أصحاب المسم ألعضاء التدرٌس سنادإ -1

 ى.األخر الجامعات أو الجامعة كلٌات من االنتداب -2

 .عجز بها التً التخصصات فً االبتعاث -3

 .عجز بها التً التخصصات بأولوٌة الدكتوراه لدرجة التسجٌل -4

 

 فائض وجود حالة في -ج

 واالشراف العلمٌة األبحاث عمل فً للتركٌز بالتناوب التدرٌس هٌئة أعضاء لبعض التدرٌسٌة عباءاأل تملٌل -2

 .العلمً

 .البحثٌة والمراكز األخري للجامعات باالنتداب التدرٌس هٌئة ألعضاء السماح -2

 .بااللسام الجودة أعمال تتطلبه ما متابعة لجان ضمن لٌكونوا األعضاء توجٌه -3

 .واألسر الطالبٌة األنشطة فً المشاركة علً اءاألعض حث  -4

 

 

 



  

 

 التدريس هيئة أعضاء في الفجوة لسد التنفيذية الكلية خطة

 الفائض مع والتعامل

 وتوجيه التخصصات في العجز سد بخصوص العلمية األلسام من الواردة الخطط علي بناءا

س والطالب والجدول هو حساب النسبة بين أعضاء هئية التدري الكلية خطة كانت الفائض

 :التالي يبين هذه النسبة

عدد أعضاء هيئة  المسم
 التدريس العاملين

أعضاء هيئة  ةنسب عدد الطالب
التدريس إلى 

 الطالب

 :91 465 66 الرياضيات

 :11: 495 23 الفيزياء

 :11: 999 66 الكيمياء

 :11: 299 36 الجيولوجيا

 :01: 599 59 النبات

 :11: 936 45 علم الحيوان

 

، وتبنت الكلية الخطة عجز في أعضاء هيئة التدريسويتضح من هذا الجدول أنه ال يوجد 

 التالية لتوجيه الفائض.

 

 

 

 

 

 

 

 :ياآلت في تمثلت الكلية لتوجيه الفائض خطة



  

 

  ،إشران أعضاء هٌئة التدرٌس لتدرٌس ممررات الكلٌات المختلفة داخل الجامعة مثل كلٌة التربٌة
 سنان.والصٌدلة، واأل

 .السماح ألعضاء هٌئة التدرٌس باإلنتداب لجامعات أخرى 

 .توجٌه األعضاء للمٌام بعمل أنشطة مختلفة 

  توجٌه األعضاء للعمل بمركز الخدمة بالكلٌة من خالل تمدٌمهم لدورات تدرٌبٌة تخدم الكلٌة
 والمجتمع الخارجً.

 .إشران وتشجٌع األعضاء لإلشراف على الرسائل العلمٌة للطالب 

  توفٌر المواد الالزمة واألجهزة المناسبة لألعضاء والخاصة بالبحث العلمً لزٌادة األبحاث
 .فأتهم على ذلناالعلمٌة والنشر العلمً المتمٌز ومك
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