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 اللجان المنبثقة عن الوحدة إن وجدت        (1

 المهام اللجنة متسلسل

 اإلشراف على شؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالكلية من   لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس 1

 :خالل التالي

بناء قاعدة بيانات ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم  .1

بالكلية و إعداد اإلحصاءات الخاصة بذلك و تحديث 

 .ملفاتهم

بناء قاعدة بيانات لألبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  .2

 .بالكلية من خالل التنسيق مع األقسام األكاديمية

رصد المشاريع البحثية المدعومة التي يتم تنفيذها داخل  .3

 .الكلية

العمل على رفع المهارات البحثية لمنسوبي الكلية من  .4

 .خالل الدورات والمحاضرات المتخصصة

متابعة شؤون أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم من  .5

 .خالل متابعة التعاميم و التوجيهات الخاصة بذلك

متابعة شؤون المعيدين والمحاضرين السعوديين  .6

الموجودين على رأس العمل بالكلية ودراسة وضعهم 

بالنسبة لالبتعاث من خالل التنسيق مع األقسام األكاديمية 

 .بالكلية و إدارة االبتعاث

بناء قاعدة بيانات خاصة بالمبتعثين و ذلك التنسيق مع  .7

 .األقسام األكاديمية بالكلية و إدارة االبتعاث

  

 أعضاء الوحدة        (2

 الصفة االسم متسلسل

  المشرف على الوحدة أحمد محمود عثمان.  د 1

  

  

 أنشطة الوحدة        (3

 الزمان المكان عدد المشاركين عنوان النشاط نوع النشاط متسلسل



ضمن برنامج رعاية أعضاء هيئة  ورشة عمل 1

ورشة العمل "التدريس الجدد بالكلية 

الخاصة بكيفية التعامل مع نظام البوابة 

 .اإللكترونية ونظام تيسير

" 

 

 1438/1/17  (1)معمل الحاسب  18 

دور الفيزياء في " محاضرة بعنوان  محاضرة 2

 "حياتنا اليومية وأهميتها

 14/3/1438   القاعة الكبرى 40 

 ورشة عمل لمشرفي االقسام العلمية   ورشة عمل 3

آلية استيفاء ملف األنجاز لعضو هيئة "

التدريس و شرح آلية تقييم الملف 

 "األكاديمي

 15/3/1438   قاعة االجتماعات 8

 ورشة عمل لعضوات هيئة التدريس   ورشة عمل 4

آلية استيفاء ملف "و منسقات األقسام 

األنجاز لعضو هيئة التدريس و شرح 

 "آلية تقييم الملف األكاديمي

 27/3/1438  عبر الدائرة التليفزيونية 30 

التعريف ببرامج كلية  محاضرة 5

 العلوم واالدآب

  4/4/1438 القاعة الكبرى 43

 

 .ورشة العمل الخاصة بكيفية التعامل مع نظام البوابة اإللكترونية ونظام تيسير



 

 "دور الفيزياء في حياتنا اليىمية وأهميتها"

 أمور أخرى        (4

الطالبات خالل األسبوع اخلاص باحلذف واإلضافة من خالل شؤون الطالب و تعميم اآللية على /وضع آلية استقبال الطالب -

 .األقسام األكادميية بالكلية

 .إعادة ترقيم القاعات الدراسية وادلعامل الطالبية بالكلية- 2

 .بناء قاعدة بيانات ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالكلية-  3

 .تصميم حمتوى ملف اإلجناز اخلاص بأعضاء هيئة التدريس- 4

 .وضع آلية لتقييم ادللف األكادميي من قبل مشريف االقسام- 5

 .بناء قاعدة بيانات لألحباث اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس- 6

 .وضع الرؤية والرسالة واألهداف للوحدة  وعمل االستبانة اخلاصة بذلك و تعميمها على أعضاء هيئة التدريس بالكلية-  7



 . هـ1437/1438اإلشراف على االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام اجلامعي - 8

 . هـ بالتعاون مع األقسام األكادميية1438/1439دراسة احتياج األقسام من أعضاء هيئة التدريس للعام اجلامعي - 9

 .حصر احتياج  األقسام العلمية من ادلعيدين و احملاضرين حسب التخصص الدقيق - 10

 .متابعة أعمال األقسام األكادميية بالكلية- 11

 .إجناز كل ما يسند إىل الوحدة من ادلهام و ادلعامالت  ذات العالقة- 12

 

 

 

 

 

  

  

 


