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آلية التعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة
يتتتتم التعامتتتل فتتتص كليتتتة ال تتتيدلة متتتع العجتتتز والفتتتائض فتتتص أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس والهيئتتتة المعاونتتتة
بالنستتتبة ألعتتتداد الطتتتال المتو عتتتة فتتتص كتتتل عتتتام دراستتتص بةليتتتة محتتتدد لكتتتص تتناستتتل أعتتتداد كتتتل متتت
أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس والهيئتتتة المعاونتتتة متتتع النستتتل المرجعيتتتة للهيئتتتة الةوميتتتة لضتتتما جتتتود التعلتتتيم
واإلعتماد.
في حالة وجود عجز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
تتتاق تةتتتوم الكليتتتة بحتتتل هتتتذا األمتتتر عتتت طريتتتب الةيتتتام بتعيتتتي او
إذا وجتتتد عجتتتز فتتتص بعتتتض متتت التخ
إعتتتار أو إنتتتتدال أعضتتتاء هيئتتتة تتتتدريس متتت جامعتتتاق أختتترس لستتتد هتتتذا العجتتتز .ففتتتص بدايتتتة كتتتل ف تتتل
دراستتتص تةتتتوم الكليتتتة بعمتتتل خطتتتة انتتتتداباق حستتتل احتياجتتتاق مةتتترراق الخطتتتة الدراستتتية فتتتص الف تتتل
الدراستتتص .فيةتتتوم كتتتل رئتتتيس ستتتم متتتع أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس ببحتتت إحتياجتتتاق الةستتتم لستتتد العجتتتز ثتتتم
يتتتتم إرستتتال الترشتتتيل للستتتيد األستتتتاذ التتتدكتور عميتتتد الكليتتتة بةتتترارمجلس ستتتم ليتتتتم الموافةتتتة عليتتت فتتتص
مجلتتتس الكليتتتة ثتتتم بعتتتد ذلتتت يةتتتوم عميتتتد الكليتتتة بتتتالعرض علتتتص رئتتتيس الجامعتتتة للموافةتتتة علتتتص إرستتتال
خطاباق اإلنتدال للجامعة أو المعهد الذس يعمل ب عضو هيئة التدريس المطلول إنتداب .
كمتتا أن ت يتتتم ستتد العجتتز تلةائيتتا ع ت طريتتب تر يتتة المُدرستتي المستتاعدي بالةستتم التتذي تتتم ح تتولهم علتتص
درجتتتة التتتدكتورا إلتتتص أعضتتتاء هيئتتتة تتتتدريس .باإلضتتتافة إلتتتص متابعتتتة وتشتتتجيع المعيتتتدي التتتذي ح تتتلوا
علتتتص درجتتتة الماجستتتتير علتتتص ستتترعة التستتتجيل بدرجتتتة التتتدكتورا إضتتتافة إلتتتص ذلتتت تةتتتوم الكليتتتة بتعيتتتي
مع يتتتدي متتت خريجتتتص الكليتتتة فتتتص جميتتتع األ ستتتام العلميتتتة حتتتتص تتناستتتل األعتتتداد متتتع احتياجتتتاق الةستتتم
الفعلية طبةا الص خطة تعيي المعيدي بالكلية.
في حالة وجود فائض من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
فص حالة وجود فائض م أعضاء هيئة التدريس أوالهيئة المعاونة فص بعض األ سام العلمية:
 يتتتتم اإلستتتتعانة بهتتتتم فتتتص اإلشتتترام ومتابعتتتتة المةتتترراق العمليتتتة والتمتتتتاري فتتتي ذاق الةستتتتم أو
اإلستعانة بهم فص األ سام العلمية األخرس التص يوجد بها عجز في نفس التخ ص.
 يتتتم إتاحتتة عتتدد أكبتتر متت المةتترراق اإلختياريتتة للطتتال فتتي تخ تتص أعضتتاء هيئتتة التتتدريس
الفتتتائض فتتتي عتتتددهم أو إتاحتتتة بعتتتض المةتتترراق فتتتي الف تتتل الدراستتتي غيتتتر المةتتترر لهتتتا فتتتي
الخطة الدراسية تيسيرا للطال المتعثري .
 يتتتتم اإلستتتتعانة بهتتتم لتتتتدريس مةتتترراق الدراستتتاق العليتتتا (إ وجتتتدق بالةستتتم أو وضتتتع لتتتوائل
جديد للدراساق العليا في نفس مجال التخ ص.
 يتتتتم اإلستتتتعانة بهتتتم لتتتتدريس مةتتترراق دراستتتية فتتتي كليتتتاق أختتترس بالجامعتتتة فتتتي نفتتتس مجتتتال
التخ ص.
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