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 إجراءات التعامل مع العجز والفائض                         
 في أعضاء هيئة التدريس واعضاء الهيئة المعاونة         

  اجراءات التعامل مع العجز والفائض في اعضاء هيئة التدريس: اوال : 

 :التعامل مع العجز في اعضاء هيئة التدريس اجراءات  .1

  التعيين باإلعالن في التخصصات التي بها العجز . 

  االنتداب واالستعانة باالساتذة والخبراء من الجامعات المصرية لسد العجز. 

  نقل اعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة التي بها فائض الى الكليات التي بها عجز

 .مع مراعاة التخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس  –لمختلفة داخل الكلية  وكذلك من االقسام ا

  االستعانة باالساتذة الخبراء من الصناعة وسوق العمل لسد العجز. 

  زيادة التحفيز والتشجيع العلمي العضاء الهيئة المعاونة في التخصصات التي بها عجز

 .الالزم لذلك وتقديم الدعم . النهاء ابحاث الدكتوراه الخاصة بهم 

 :اجراءات التعامل مع الفائض في اعضاء هيئة التدريس  .2

  وفي , تشجيع اعضاء هيئة التدريس على العمل في الوحدات والمراكز المختلفة بالكلية

 .برامج التطوير التي تتبناها الكلية 

  تشجيع اعضاء هيئة التدريس على المشاركة بصورة اكبر في نظام االرشاد والدعم

 .الطالبي 

  تشجيع اعضاء هيئة التدريس على المشاركة بصورة اكبر في االشراف على رسائل

 .الماجستير والدكتوراه 

  تشجيع اعضاء هيئة التدريس على المشاركة في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة التي

 .تتبناها الكلية 

  ة والمشروعات التي االبحاث التطبيقيتشجيع اعضاء هيئة التدريس على المشاركة في

 .يمكن ان تدعم الموارد الذاتية للكلية 

  تشجيع اعضاء هيئة التدريس على المشاركة بصورة اكبر في انشطة البحث العلمي

 .وتنظيم واقامة الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية 

  تشجيع اعضاء هيئة التدريس على االلتحاق بالعمل بمؤسسات تعليمية اخرى على سبيل

 .او النقل بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة , عارة واالنتداب اال
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  اجراءات التعامل مع العجز والفائض في اعضاء الهيئة المعاونة : ثانيا: 

 :اجراءات التعامل مع العجز في اعضاء الهيئة المعاونة  .1

  التعيين باالعالن في التخصصات التي بها عجز. 

  خريجي الكلية في التخصصات التي بها عجز للعمل كمعيدين تكليف عدد اكبر من. 

  انتداب الحاصلين شهادة البكالوريوس والماجستير في التخصصات التي بها عجز– 

 .ذلك لسد العجز  –حسب شروط االنتداب التي تطبقها الكلية 

 بها  نقل اعضاء الهيئة المعاونة من كليات الجامعة التي بها الفائض الى الكليات التي

 .مع مراعاة مالئمة التخصص  –عجز 

  االستعانة بالخبراء من الصناعة وسوق العمل لسد العجز. 

  زيادة التحفيز والتشجيع العلمي العضاء الهيئة المعاونة في التخصصات التي بها عجز

 .وتقديم الدعم الالزم لذلك , النهاء ابحاث الدكتوراه الخاصة بها 

 :في اعضاء الهيئة المعاونة  اجراءات التعامل مع الفائض .2

  توجيه اعضاء الهيئة المعاونة بزيادة المشاركة في نظام االرشاد والدعم الطالبي. 

  توجيه اعضاء الهيئة المعاونة بزيادة المشاركة في رعاية االنشطة الطالبية المختلفة. 

  البيئة التي توجيه اعضاء الهيئة المعاونة بالمشاركة في برامج خدمة المجتمع وتنمية

 .تنفذها الكلية 

  تشجيع اعضاء الهيئة المعاونة على المشاركة في االبحاث التطبقية والمشروعات التي

 .يمكن ان تدعم الموارد الذاتية للكلية 

  توجيه اعضاء الهيئة المعاونة الى العمل في الوحدات والمراكز المختلفة بالكلية /

 .ناها الكلية وفي برامج التطوير التي تتب, الجامعة 
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