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 شعارنا  التميز والنزاهة والشفافية

 

- 

 نموذج تكليف بمقرر دراسي في الدراسة التقليدية                    
 .................. /المحترم الســيد

  
تكليفكم  كم بأنه قد تمدنفي العمليـة التعليميـة بالجـامعـة إنجاحفي الـوقـت الـذي نـشـكـركـم فـيـه عـلـى تـعـاونـكـم مـعـنـا مـن اجـل  

 .........................................     ، وذلك خالل الفصل الدراسيأدناهبتدريس المادة / المواد المدرجة 
 

 إىل من اليوم الساعاتعدد القسم سم املادةإ ت

       

       

       

       

     جمموع الساعات التدريسية

 

 -:مـالحـظــات والـتـقـيــد بـهــاكمـــا نـأمــل مـنـكــم ولألهـمـيــة االطــالع عــلـى هـــذه ال
 .وتحديد الساعات المكتبية بداية الفصل الدراسي فيبمفردات المادة واطالع الطلبة عليها و الخطة الزمنية ب االلتزام -

 وإجراء االمتحانات النصفية خالل الفترة المحددة. درجة 60درجة، ويكون االمتحان النهائي  40الفصل  أعمالتكون  -

 . يجب ان تغطي اسئلة االمتحان النهائي المقرر الدراسي وتراعي التفاوت في مستوى تحصيل الطلبة مع وضع درجة كل سؤال -

 تسلم اسئلة االمتحان النهائي على نموذج ورقة االسئلة المعتمد الى قسم الدراسة واالمتحانات قبل ثالثة ايام من موعد االمتحان. -

 من واقع السجل. تحسب الفعلية للمحاضرةالساعات  أنااللتزام بالتوقيع في سجل الحضور واالنصراف الخاص بأعضاء هيئة التدريس حيث   -

 تدريسها في الجامعة.المكلف بيلتزم عضو هيئة التدريس بعدم أعضاء  دروس خصوصية في المواد   -

 القسم في متسع من الوقت وتعطى المحاضرة ولو لطالب واحد. إبالغالحرص على عدم الغياب وفي حالة تعذر حضوركم يؤمل   -

 بالتنسيق مع القسم المختص ومشرف القاعات. الدراسي،من الفصل  أسبوعين أخرتعويض الغياب إن وجد في  -

الزمن  في حالة حضوركم وعدم حضور الطلبة في مدة نصف ساعة تحسب لكم ساعة واحدة وفي حالة تعويض المحاضرة يتم احتساب -

 محاضرة من ضمنها التعويضية. 12المتبقي، علما بان عدد المحاضرات 

 االمتحانات النصفية للقسم العلمي بعد االنتهاء منها. أسئلةتسليم نسخة من االمتحانات النصفية والنهائية مع  إجراء أثناءضرورة تواجدكم  -

 من انتهاء االمتحان. نيأسبوع أقصاهافي مدة  أثناء المحاضرة الخاصة باالمتحانات النصفية للطالب اإلجابةتسليم كراسات  -

 .قبل نهاية الفصل نيأسبوع أقصاهإبالغ الطالب بدرجات أعمال الفصل وتسليم نسخة منها للقسم، وصورة للمسجل العام في موعد  -

 بأنهعلمًا .النموذجية الى قسم الدراسة واالمتحانات خالل مدة أقصاها ثالثة أيام  واإلجابة، اإلجابةتسليم درجات االمتحان النهائي وكراسات  -

 في حالة تأخركم بدون عذر مقبول سيتم خصم مقابل محاضرة واحدة عن كل يوم تأخير. 

 ويسرنا استقبال اقتراحاتكم التي من شأنها تحسين العملية التعليمية بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة

 ن لكم التوفيقمتمني    

 إسم وتوقيع رئيس القسم                                                                       االستاذإسم وتوقيع 
 ..................................                                                      .................................. 
..................................                                                       ..................................     

 
 
 
 

 ـــــــــورة إلىـــــــــصـــــــــ

وكـــــــيل الشـــــــؤون العامة 

 ـسأعضـــاء هيئـــة التدريـم 

  المختـــــــــصالقســـــــــــم 

 

 

 التاريخ  .....  / ....... / ..........
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 نموذج طلب محاضرة تعويضية
 

 رئيس قسم ................. / السيد
 

 بعد التحية ...

 نأمل منكم الموافقة علي منح محاضرات اضافية وفق الجدول التالي :  -

 
 رقم القاعة توقيت المحاضرة التاريخ  اليوم اسم المقرر ت

  إلى    1

  إلى    2

  إلى    3

  إلى    4

  إلى    5

 
 محاضرة. 12علما بأن مجموع المحاضرات الفعلية و التعويضية المسوح بها خالل الفصل الدراسي  -

 
 .................................. اسم االستاذ : 

 .............................. المؤهل العلمي : 
     ........................................  القسم : 

 
                       

 رئيس قسم الدراسة و االمتحانات /توقيع و ختم  رئيس القسم                                          يعتمد    
                                                                                                     

....................................                                             .................................... 
 
 
 

 صورة الي :
 وكيل الشؤون العامة -
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                                                       شؤون أعضاء هيئة التدريسمكتب                                             

                                       توظيف عضو هيئة تدريس  طلب                                   

 :أواًل: البيانات الشخصية

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 (1م.ش.أ.ه.ت )
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                                                                            مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس                                         

    نموذج تظلم عضو هيئة تدريس                                                  
 :بيانات عضو هيئة التدريس المتظلمأواًل: 

 

 

 (2م.ش.أ.ه.ت )
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                                                                            مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس                                       

 نهاء التعاقد مع عضو هيئة تدريسإ

 :بيانات المتعاقدأواًل: 

 :متعاقدلل شخصية بيانات أواًل:

 رغبة عضو هيئة التدريس                                              رغبة رئيس القسم :                    سبب اإلنهاء

   

 أخرى تذكر  واصل مع القسم  تعدم التعاون وال     عدم اإللتزام باللوائح    شكوى للطالب      :           مبررات اإلنهاء

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 (3م.ش.أ.ه.ت )
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 معلومات شخصية  

 تاريخ المقابلة:  االسم:

 دكتوراه     ماجستير المؤهل العلمي:

  التخصص:

 :رقم الهاتف  البريد اإللكتروني:
  

 نتيجة النهائية ال
 .........................وكيل الشؤون العلمية والبحث العلمي       رئيس لجنة  اختيار أعضاء هيئة التدريس     .1

 وكيل الشؤون العامة                         عضو لجنة  اختيار أعضاء هيئة التدريس    ......................... .2

 مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء    عضو لجنة  اختيار أعضاء هيئة التدريس    ......................... .3

 .....................                  عضو لجنة االختيار                                         رئيس القسم المعني  .4

 

 نوصي بقبوله                                ال نوصي بقبوله     

 

:  يخضع من تمت التوصية بقبوله لفترة تجربة لمدة فصل دراسي واحد وعلى رئيس القسم تقديم مالحظة

 تقرير عن ادائه نهاية الفصل الدراسي. 

                                                       

  مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس   

 نموذج معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس

 4.م.ش.أ.ه.ت

(4) 


