لــجــنــة التعيين والترقية
في ضوء رسالة ورؤية جامعة الفالح ،التي تؤكد على التميز في البيئة التعليمية التي يصنعها أعضاء الهيئة التدريسية ،فالتميز في
مجال التعليم والتعلم يعتبر من العمليات األساسية لدعم التطوير الذاتي لعضو الهيئة التدريسية بالجامعة ،وتطوير طرق التدريس غير
التقليدية إضافة الى وضع الخطط لتقييم وتطوير المناهج والبرامج األكاديمية و وضع آليات لتطوير وتحسين متطلبات وتجهيزات البيئة
التعليمية
وتحرص اللجنة  AACSBعلى اختيار أعضاء هيئة تدريسية أصحاب كفاءات عالية بحيث إذا طرحت الجامعة برامج جديدة سواء
بالبكالوريوس أو في الماجستير ،فإنها تتوقع أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الكفاءات العلمية وحملة الدكتوراة والخبرة في
التدريس من جامعات معهود لها بالتميز.
لذلك فإن جامعة الفالح تضع أسس وقواعد للتطور والنمو من خالل أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم سيرة ذاتية وخبرات أكاديمية
وطموحات واسعة ،وقادرين على اإلجابة بشكل فعال ونموذجي على األسئلة خالل مقابلة العمل ،حتى يكون لجامعة الفالح مكانة
متميزة كواحدة من الجامعات الرائدة في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي.
مهام اللجنة:
 .1التأكد من أن الكليات قدمت احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس قبل الموعد المحدد.
. .2تقديم اإلحتياجات إلى وحدة الموارد البشرية.
 .3التأكد من مراجعة الكليات للسيرة الذاتية للمتقدمين ووضع جدول للمقابالت.
 .4التأكد من توافر األعداد الكافية والمؤهلة من أعضاء هيئة التدريس وفق احتياجات الفصل الثاني.

األع ـضــاء:
ت اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـم
 1د .س ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ــر الـ ــبرغـ ــوث ـ ــي
 2أ.د .خـ ـ ـل ـ ـي ـ ـف ـ ــة ج ـ ــاب ـ ـ ــر
 3د .خ ـ ــال ـ ــد ه ـن ـي ـ ــدي
 4د .م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ــدس ـ ــوقي

امل ـس ـمى ال ـوظ ـي ـف ـي
ن ـ ـائب الرئيس للشؤون األكاديمية
ع ـم ـيــد كلية إدارة األعمال
ع ـم ـيــد كلية االتصال الجماهيري
ع ـم ـي ـد كلية القانون

ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـي ـل
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـاً
ع ـ ـ ـض ـ ـ ـواً
ع ـ ـ ـض ـ ـ ــواً
ع ـ ـ ـض ـ ـ ــواً
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