
 لجنة الجداول الدراسية والتعاون الخارجي للتدريس

 وتتلخص مهمات هذه اللجنة في اآلتي :
تقوٌم ما سبق وضعه من األطر العامة لبناء الجداول الدراسٌة فً الكلٌات , -1

واستكمال الناقص منها ومن ثم تبلٌغها للكلٌات للعمل فً ضوئها . بما ٌحقق 
بخاصة : فً أوقاتها , وانسجام مفرداتها , المصلحة العامة , ومصلحة الطالب 
 واستثمار المقرات على هٌئة علمٌة .

الجداول من الكلٌات دورٌاً , وذلك قبل بداٌة اختبارات كل فصل دراسً ,  تلقً-2
وعلى الكلٌات إبالغ هذه اللجنة بأي  –للفصل الذي ٌلٌه بأسبوعٌن على األقل 

ثم على اللجنة دراسة تلك –ً أو أثناءه تغٌرات تطرأ سواء قبل بدء الفصل الدراس
الجداول , وفق المعاٌٌر الموضوعة لألنصباء , سواء لمن هو متفرغ للتدرٌس , أو 
من هو مكلف بأعمال تؤخذ فً الحسبان عند تكلٌفه بساعات تدرٌسٌة , أو تدرٌبٌة   

. 

ء , ابالجداول , فٌما ٌتعلق باألنص ة أي ملحوظات تظهر من خالل مراجعةدراس-3
ومعرفة األسباب والمبررات , ومن ثم عرض األمر على مدٌر الجامعة . والتعاون 

 مع إدارة المتابعة فً ذلك   .

العدالة فً إسناد األنصاء ألعضاء هٌئة التدرٌس والعمل على تحقٌق التوازن , -4
 ومن فً حكمهم , مع وضع مصلحة الطالب , والمقررات فً الحسبان والترجٌح .

  

دراسة طلبات الكلٌات للتعاون الخارجً , بحٌث ٌرتبط ذلك بالجداول الدراسٌة -5
العضاء هٌئة التدرٌس األساسٌن فً الكلٌة . وبالقدر الذي تتطلبه الحاجة الفعلٌة فقط 

. وعلى الكلٌات رفع طلباتها للتعاون الخارجً مقترناً  بالجداول الدراسٌة إلى هذه 
فصل دراسً للفصل الذي ٌلٌه , بمدة ال تقل عن اللجنة قبل بدء اختبارات أي 

أسبوعٌن قبل بداٌة االختبارات فً الفصل الدراسً القائم . وٌتحمل المتأخر فً 
 الرفع تبعات هذا التأخٌر .

دراسة طلبات الكلٌات للتعاون الخارجً الطارئة والرفع بذلك أوالً بأول بمرئٌاتها -6
 لمدٌر الجامعة .

ات لمحاضرات زائدة لبعض أعضاء هٌئة التدرٌس فٌها , دراسة طلبات الكلٌ-7
الجداول المطبقة فً الكلٌة وأقسامها ومقرراتها ,  ضوءنتٌجة الحاجة لذلك , فً 

 والتوصٌة بشأنها .

العمل على إسناد محاضرات ٌحتاج إلى من ٌقوم بها فً تخصص مماثل من -8
, خاصة فً المواقع أعضاء هٌئة التدرٌس فً إحدى الكلٌات , فً كلٌة أخرى 

ترتب تنقالت بعٌدة بٌن المحافظات والمراكز لعضو هٌئة  ال المتقاربة , التً
 التدرٌس .

 

 


