
 جلنة اجلداول الدراسية والتعاون اخلارجي للتدريس

 وتتلخص مهمات هذه اللجنة يف اآلتي :

تقويم ما سبق وضعه من األطر العامة لبناء اجلداول الدراسية يف الكليات , -1

واستكمال الناقص منها ومن ثم تبليغها للكليات للعمل يف ضوئها . مبا حيقق 

خباصة : يف أوقاتها , وانسجام مفرداتها , املصلحة العامة , ومصلحة الطالب 

 واستثمار املقرات على هيئة علمية .

اجلداول من الكليات دوريًا , وذلك قبل بداية اختبارات كل فصل دراسي  تلقي-2

وعلى الكليات إبالغ هذه اللجنة بأي  –, للفصل الذي يليه بأسبوعني على األقل 

ثم على اللجنة دراسة تلك –ي أو أثناءه تغريات تطرأ سواء قبل بدء الفصل الدراس

اجلداول , وفق املعايري املوضوعة لألنصباء , سواء ملن هو متفرغ للتدريس , أو من هو 

 مكلف بأعمال تؤخذ يف احلسبان عند تكليفه بساعات تدريسية , أو تدريبية   .

ء , اباجلداول , فيما يتعلق باألنص ة أي ملحوظات تظهر من خالل مراجعةدراس-3

ومعرفة األسباب واملربرات , ومن ثم عرض األمر على مدير اجلامعة . والتعاون مع 

 إدارة املتابعة يف ذلك   .

العدالة يف إسناد األنصاء ألعضاء هيئة التدريس والعمل على حتقيق التوازن , -4

 ومن يف حكمهم , مع وضع مصلحة الطالب , واملقررات يف احلسبان والرتجيح .

  

دراسة طلبات الكليات للتعاون اخلارجي , حبيث يرتبط ذلك باجلداول الدراسية -5

العضاء هيئة التدريس األساسني يف الكلية . وبالقدر الذي تتطلبه احلاجة الفعلية 

فقط . وعلى الكليات رفع طلباتها للتعاون اخلارجي مقرتنًا  باجلداول الدراسية إىل 

فصل دراسي للفصل الذي يليه , مبدة ال تقل عن هذه اللجنة قبل بدء اختبارات أي 

أسبوعني قبل بداية االختبارات يف الفصل الدراسي القائم . ويتحمل املتأخر يف الرفع 

 تبعات هذا التأخري .

دراسة طلبات الكليات للتعاون اخلارجي الطارئة والرفع بذلك أواًل بأول مبرئياتها -6

 ملدير اجلامعة .



ات حملاضرات زائدة لبعض أعضاء هيئة التدريس فيها , دراسة طلبات الكلي-7

اجلداول املطبقة يف الكلية وأقسامها ومقرراتها ,  ضوءنتيجة احلاجة لذلك , يف 

 والتوصية بشأنها .

العمل على إسناد حماضرات حيتاج إىل من يقوم بها يف ختصص مماثل من أعضاء -8

, خاصة يف املواقع املتقاربة , هيئة التدريس يف إحدى الكليات , يف كلية أخرى 

 ترتب تنقالت بعيدة بني احملافظات واملراكز لعضو هيئة التدريس . ال اليت

 

 


