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 عميد الكلية  اىل ترفع مباشرة اليتاملعامالت 

 

1 
 ألعضاء هيئة التدريس غري السعوديني املؤمترات حضور طلبات

 ) الداخلية ـــ اخلارجية ـــ ورش العمل ــــ االتصال العلمي (.  

2 
ألعضاء والدورات التدريبية طلبات حضور املؤمترات وورش العمل والندوات 

 .ومن يف حكمهمهيئة التدريس السعوديني 

 طلبات تقرير عن حضور املؤمترات. 3

 األقسام.وعقد مؤمترات ) دولية ـــ ورش عمل ( على مستوى الكلية طلبات  4

5 
وورقيًا بعد إعتماده من جملس  ) ترفع إلكرتونيًا (طلبات العبء التدريسي 

 .القسم

 طلبات التعاون مع اجلامعات واملعاهد البحثية باخلارج. 6

 .لتدريس بعض املقررات طلبات األقسام التعاون من خارج اجلامعة 7

8 
التعاون مع الباحثني ومساعدي الباحثني واألخصائيني والفنيني الذين طلبات 

  بالتدريس أسوة باملتعاونني من خارج اجلامعة. يكلفون

 طلبات التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس، والباحثني. 9

 طلبات األساتذة املمتحنني من اخلارج ملناقشة رسائل املاجستري والدكتوراه.  11

 طلبات صرف بدل جلسات جمالس األقسام ألعضاء هيئة التدريس. 11

12 
ة التدريس املتعاقدين بعد طلبات تعديل املسمى الوظيفي لبعض أعضاء هيئ

 ترقيتهم.

 طلبات قطع اإلجازة الصيفية والتعويض عنها.  13

  التعديالت يف املعامل واملكاتب. 14

 مهم.كطلبات االستعانة بأعضاء هيئة التدريس ومن يف ح 15
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 الكلية وكيل اىل ترفع مباشرة اليتاملعامالت 

 

 .طلبات االجهزة 1

 .  غري السعوديني اإلجازات ألعضاء هيئة التدريس 2

 .لغري أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم التدريبية الدورات 3

 . من االدوات املكتبية واالثاث الكلية احتياج 4

 .لغري أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهماالستقاالت  5

6 

 العلميةالرحالت ب اعضاء هيئة التدريس والفنني بعد القيام انتدابصرف 

املوافقة عليها  بعدخالل الفصل االول والفصل الثاني فقط  احلقليه القصرية

 من اجلامعة.

 بطاقة التعريف. 7

 . غري السعوديني أعضاء هيئة التدريس مرتباتالزيادة يف  8

9 
لغري أعضاء هيئة التدريس  دينقاعللموظفني واملت تغيري املسمى الوظيفي

 . مهمكالسعوديني ومن يف ح

  .واألجهزةالسترياد املواد الكيمائية  حالفس 11

11 
بعد االنتهاء من من أعضاء هيئة التدريس  االساتذة الزائرين مكافئاتصرف 

 الزيارة.

 .او ندبهم املوظفني نقل خدمات 12

 مكافأة خارج الدوام للموظفني  13

 التقرير السنوي. 14

 .االجهزه واملواد الكيمائية مذكرات استالم 15

 طلبيات الغازات. 16

 احلاسب اآللي واآلت التصوير والطابعات.طلبيات  17

 االستعانة بأعضاء هيئة التدريس السعوديني كمستشار متفرغ أو غري متفرغ. 18

 طلبات دعوة أساتذة من اخلارج إللقاء حماضرات. 19

 واملطلوب عرضها على جملس الكلية. املعامالت املعتمدة من جمالس األقسام 21

 اإلشراف على البوابة االلكرتونية. 21
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  للتطوير واجلودة الكلية  يلوك اىلترفع مباشرة  اليتاملعامالت 

 

 .اجلودة ونظام إدارة )األيزو( واالعتماد االكادميي 1

 .التطوير واخلطة االسرتاتيجية وتطوير املهارات 2

 .الوثائق وتقنية املعلومات 3

 .التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد 4

 .التلفزيوني والفصول الذكيةقاعات البث  5

 .خرجيي الكلية 6

 .يوم املهنه السنوي 7

 .قاعدة بيانات الكلية 8

 قاعات انشطة الكلية. 9

 جائزة التميز يف التدريس. 11
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 الكلية للشؤون األكادميية  وكيل اىلترفع مباشرة اليت املعامالت 

 

 اخلطط واملقررات الدراسية 1

 . توفري الكتب املقررة 2

 . األعباء التدريسية والوحدات الزائدة ألعضاء هيئة التدريس 3

 .التعاون لتدريس مقررات قبل بدء الفصل الدراسي 4

 املقررات الدراسية باألقسام.طلبات التعاون مع طالب املنح لتدريس بعض  5

 .يس مقررات يف نهاية كل فصل دراسياملتعاونني مع الفنيني لتدرمستحقات  6

  .مستحقات املراقبني على االختبارات خارج وقت الدوام الرمسي 7

ترشيح أعضاء هيئة تدريس أو طالب للمشاركة يف اللجان املشكلة من وكالة  8

 .اجلامعة

 .اسياجلدول الدراسي لكل فصل در 9

 .والقاعات جدول االختبارات الشهرية والنهائية وتوزيع املراقبني 11

 .اإلرشاد األكادميي  11

 .اإلحصائيات بأعضاء هيئة التدريس والطالب 12

 .احلاالت الطالبية لطلبة البكالوريوس 13

 .الطالبختصيص  14

 .ىل آخر داخل الكليةإحتويل الطالب من ختصص  15

 .يف بداية كل فصل دراسي أعمال التسجيل 16

 طلبات االعتذار عن الفصل الدراسي أو مقرر دراسي بعد نهاية فرتة  التسجيل. 17

 عداد قوائم احلرمان.إالطالب احملرومني و 18

 تشكيل جلان االمتحانات الشهرية والنهائية وصرف مستحقاتها 19

 العلمية احلقلية لبعض األقسام. طلبات الرحالت 21
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الكلية للدارسات العليا  يلوك اىلترفع مباشرة  اليتاملعامالت 

 والبحث العلمي 

 

 اعداد قبول طالب وطالبات املاجستري والدكتوراه يف االقسام . 1

 مقرتح خطط أحباث طالب وطالبات الدراسات العليات. 2

 تشكيل جلان احلكم واملناقشة لرسائل املاجستري والدكتوراه . 3

 .دراسات العلياال وطلباتتأجيل قبول طالب  4

 حذف مجيع مقررات الفصل الدراسي. 5

 تأجيل الدراسة للطالب والطالبات. 6

 لبات.امعادلة املقررات للطالب والط 7

 إعطاء االختبارات البديلة ورصد تقدير "ل" غري مكتمل. 8

 منح فرصة إضافية. 9

 إعادة قيد الطالب أو الطالبة. 11

11 
 من خارج لتدريس او من يف حكمهمطلبات التعني او نقل خدمات اعضاء هيئة ا

 الكلية او اجلامعة.

12 
اضرين واحملاضرات بأقسام الكلية بعد طلبات ابتعاث املعيدين واملعيدات واحمل

 القسم.اعتمادها من جملس 

 


