
  جامعة امللك سعود
  كلية العلوم

 

 

 أنها منشورة على موقع الكلية كما 07047X-04-01هذه الوثيقة معتمدة ومحفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بكلية العلوم تحت الرقم  



 

  جامعة امللك سعود
  كلية العلوم

 

 

  

  رقم النموذج

  
  نموذج طلب صرف مستحقات ساعات زائدة""

  سعادة عميد شؤون أعضاء ھيئة التدريس والموظفين               سلمه هللا
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،

  

تجدون فيما يلي بياناً بعدد الساعات التدريسيَّة لعدد من أعضاء ھيئة التدريس بالكلية، وذلك خالل الفصل الدراسي 
الجامعي....................، وذلك بعد صدور موافقة لجنة الجداول الدراسية والتعاون الخارجي ................. من العام 

ر، وبعد العرض على مجلس الكلية بعد قيامھم بالعمل، وذلك  للتدريس على قيامھم بتدريس عبء زائد عن النصاب المقرَّ
  ھـ، وھم : 143/   /   في االجتماع رقم.................... للمجلس والمنعقد بتاريخ   

  
  

الرقم   االسـم  م
  الرتبة الوظيفي

رقم وتاريخ محضر لجنة الجداول الدراسية الذي 
تمت فيه الموافقة، وعدد الساعات الموافق عليھا من 

 ً   قبل اللجنة أسبوعيا

العدد اإلجمالي 
  للساعات الزائدة

1         
2            
3            
4         

  
  الالزم بخصوص صرف استحقاق بدل الوحدات التدريسيَّة الزائدة .بأمل اطالع سعادتكم وإكمال 

  
  وتقبلوا بالغ تحياتي والسالم ،،،

  

  .............................عميد كلية العلوم       أ.د....
  
  
  
  

  منشورة على موقع الكليةأنها   كما 07047X-019-02هذه الوثيقة معتمدة ومحفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بكلية العلوم تحت الرقم  

  

07047x-019-02 



  جامعة امللك سعود
  كلية العلوم

 

 
 أنها منشورة على موقع الكلية كما 07047X-039-03هذه الوثيقة معتمدة ومحفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بكلية العلوم تحت الرقم  

 07047x-039-03  رقم النموذج :



  جامعة امللك سعود
  كلية العلوم

  

 
 أنها منشورة على موقع الكلية كما 07047X-042-04هذه الوثيقة معتمدة ومحفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بكلية العلوم تحت الرقم  

  

07047x-042-04@x‡ìàäÛa@áÓ‰ 



 

م  موقع الكلية أنها منشورة على أ كما 070421

0

01-01-13رقم 

0704213-0

 
كلية العلوم تحت الر

 

 

01-01 @x‡ì

 إدارة الجودة بكل

ìàäÛa@áÓ‰@

إ هذه الوثثيقة معتمدة ومحففوظة لدى ممثل



 

 

 

 أنها منشورة على موقع الكلية كما 02-03-0704213هذه الوثيقة معتمدة ومحفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بكلية العلوم تحت الرقم  

 

@x‡ìàäÛa@áÓ‰0704213-03-02 



 

  جامعة امللك سعود
  كلية العلوم

 

 
  01-02-070441:     رقم النموذج

 

........................القاعة رقم ........  
عضو ھيئة   المقرر اليوم

 مالحظات الوقت  التدريس

 أحد  /  ثالثاء  /  خميس

  08:50ــ 08:00  
   09:50ــ 09:00  

   10:50ــ  10:00    
   11:50ــ  11:00    
   01:50ــ  01:00    

  اثنين  /   أربعاء
   08:50ــ  08:00    
   09:50ــ  09:00    
   10:50ــ  10:00    

 

  
 

 

 أنها منشورة على موقع الكلية كما  01-02-070441هذه الوثيقة معتمدة ومحفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بكلية العلوم تحت الرقم  



  
  جامعة امللك سعود

  كلية العلوم

  

  
 أنها منشورة على موقع الكلية كما  01-03-070441هذه الوثيقة معتمدة ومحفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بكلية العلوم تحت الرقم  

 01-03-070441   رقم النموذج



07044 

 موقع الكلية

03-06-41   ج

نها منشورة على م

رقم النموذج

أن كما  07044 03-06-1لرقم 

 

 

 

كلية العلوم تحت ال

 

 

وثيقة معتمدة ومححفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بك

 

هذه الو



نها منشورة على م موقع الكلية أن كما  07044 04-05-1لرقم 

070441- 

 

 

 

 

كلية العلوم تحت ال

04-05-   موذج

 إدارة الجودة بك

رقم النمو

هذه الووثيقة معتمدة ومححفوظة لدى ممثل

 



منشورة على موقع ع الكلية أنها م كما 0704 05-07-441م  

07044 

 

ة العلوم تحت الرقم

  41-07-05

ارة الجودة بكلية

 رقم النموذج

هذه الوثيقةقة معتمدة ومحفوظظة لدى ممثل إدا



 

  جامعة امللك سعود
  كلية العلوم

 

  أنها منشورة على موقع الكلية كما 01-02-070452هذه الوثيقة معتمدة ومحفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بكلية العلوم تحت الرقم  

  

@01-02-070452   رقم النموذج



  

  

  أنها منشورة على موقع الكلية كما 01-03-070444هذه الوثيقة معتمدة ومحفوظة لدى ممثل إدارة الجودة بكلية العلوم تحت الرقم  

  

@@01-03-070444   رقم النموذج


