( )01نموذج صادر من إدارة الكلية (عميد الكلية).
( )02نموذج صادر من الشؤون العلمية (وكيل الكلية).
( )03نموذج صادر من الشؤون اإلدارية بالكلية.
( )04نموذج صادر من مسجل الكلية.
( )05نموذج صادر من األقسام العلمية.
( )06نموذج صادر من قسم الدراسة واالمتحانات.
( )07نموذج صادر من املكتبة.
( )08نموذج صادر من مكتب ضمان الجودة بالكلية.
( )09وحدة الخدمات االلكترونية.
( )10نموذج صادر من إدارات الجامعة (خارج الكلية) مثل املسجل العام
ورئيس الجامعة وغيرها.

مالحظات هامة:
 .1نوع الخط ( )Sakkal Majallaللغة العربية ،و ( )Bookman Old Styleللغة االنجليزية.
 .2ثانيا ً حجم الخط يختلف حسب طبيعة وحجم البيانات المتضمنة في كل نموذج.
ر.م

الفئة املستهدفة
الطالب

1.
2.

تبعية النموذج
نماذج إدارة الكلية (عميد
الكلية)

محضراجتماع مجلس الكلية
نموذج الساعات التدريسية
ا
الفعلية لعضاء هيئة
التدريس
نموذج تقريركفاءة عضو
هيئة تدريس
نموذج جدول الساعات
الفعلية للفنيين املتعاونين
بالكلية

(نماذج الشؤون العلمية)
وكيل الكلية

3.
4.
5.

عضو هـ ت

املوظف

الشئون اإلدارية بالكلية

نموذج طلب خدمة

6.

ا
نموذج طلب تركيب اوصيانه
بالقسام

7.

نموذج طلب احتياجات
نموذج اذن استالم

8.

نموذج كشف الحضور والنصراف
للموظفين
نموذج الحضور والنصراف
للموظفين املتعاونين
نموذج ٕاذن خروج موظف من
ا
العمل اثناء ساعات الدوام الرسمي
نموذج طلب تصريح القيام ٕباجازة
سنوية

9.
10.
11.
12.
13.

محضرتسليم واستالم

14.

نموذج تسليم نقدي

15.

كشف تفريغ عهدة

16.

نموذج تسليم ختم

17.

املسجل

ا
نموذج اخالء طرف لغرض سحب ملف
طالب ا
نهاييا من الكلية

18.

ا
نموذج اخالء طرف للخريجين

19.

نموذج إفادة دراسية للمنحة للطلبة
الجدد

20.

نموذج إفادة دراسية

21.
22.

نموذج ادخال بيانات طالب في منظومة
الكلية
نموذج استمرارية سكن طالب بالقسم
الداخلي

23.

نموذج ايقاف قيد

24.

نموذج تعهد للطلبة الجدد

25.

نموذج تعهد للطلبة املنتقلين للكلية

26.

نموذج شهادة حسن السيرة والسلوك

27.

نموذج طلب صرف منحة لطالب مستمر

28.

نموذج طلب ٕايقاف منحة دراسية

29.
30.
31.

نموذج طلب اصدارافادة او كشف
درجات لطالب مستمر
نموذج طلب اصدارافادة تخرج وكشف
درجات
ا
القامة بالقسام الداخلية
نموذج طلب ٕ

32.

نموذج طلب تعديل معلومات في وثيقة
التخرج

33.

نموذج فتح حساب للطالب النظامي

34.

نموذج فتح قيد واستمراراملنحة

35.

نموذج قبول طالب جديد

36.

نموذج لطالب متوقع تخرجه من الكلية

37.

نموذج لم يصدربحقه قرارفصل

38.
39.

نموذج معادلة مواد دراسية لطالب
منتقل من داخل او خارج الكلية
ا
نموذج نقل من قسم ٕالى اخرداخل
الكلية

40.

نموذج تحديث الخطة
الدراسية باألقسام العلمية

األقسام العلمية

41.

نموذج الفرصة اإلستثنائية من الكلية

42.

نموذج حذف واضافة مقرر
نموذج تقييم بحث تخرج
لطالب بكالوريوس
نموذج طلب الرغبة في
التعاون

43.
44.
45.

نموذج طلب لطالب مفصول للدراسة
على حساب نفسه

46.

نموذج تعديل نتيجة طالب

47.

نموذج اقرارطالب بعلمه بالفرصة
الستثنائية وتعهده بالستفادة منها
نموذج تعريف عضو هيئة
تدريس متعاون

48.
نموذج لطالب متوقع تخرجه من الكلية
إلتمام إجراءاته في الخريجين

49.

نموذج كشف حضور وغياب
محاضرات

50.
نموذج تنزيل املقررات وفقا للمشرف
الكاديمي

51.

نموذج محضراجتماع
القسم العلمي

52.
نموذج فرصة للدراسة على حساب نفسه

53.

نموذج طلب عضو هيئة
تدريس متقدم للحصول على
ترقية علمية
نموذج جدول املحاضرات في
املعامل
نموذج جدول محاضرات
عضو هيئة التدريس
نموذج توصيف مقرر

54.
55.
56.
57.
58.
59.

الدراسة والمتحانات

نموذج ضبط حالة غش في
المتحان النهائي
نموذج ضبط حالة شروع في
الغش أو مخالفة بالمتحان
ا
النهايي

نموذج ضبط حالة غش في
امتحان خالل الفصل
الدراس ي
كشف استالم أسئلة
المتحان ا
النهايي واإلجابة
النموذجية من أعضاء هيئة
التدريس
كشف استالم كراسات
الجابة لالمتحان ا
النهايي من
أعضاء هيئة التدريس
كشف تسليم كراسات
الجابة ألعضاء هيئة
التدريس
نموذج توجيهات للطلبة
بخصوص المتحانات
النهائية
نموذج حصرمواد الفصل
الدراس ي ومواعيد
المتحانات
ا
كشف تسليم نماذج اعمال
الفصل من اعضاء هيئة
التدريس للدراسة و
المتحانات
نموذج كشف استالم نماذج
ا
اعمال الفصل من أعضاء
هيئة التدريس املتعاونين
نموذج جدول مراحل ٕانجاز
المتحانات النهائية وما يتعلق
بها من إجراءات
نموذج ظرف أسئلة المتحان
النهائي

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.
70.

نموذج ظرف كراسات الجابة

71.

نموذج ظرف أسئلة المتحان
النهائي مع كراسات الجابة

72.

إحصائية الفصل الدراس ي

73.

التقويم الكاديمي للفصل
الدراس ي

74.

املكتبة

نموذج طلب بطاقة مكتبية

75.

مكتب ضمان الجودة

نموذج استبيان تقييم مقرر دراس ي
بواسطة طالب
إستبانة حول مستقبل
التعليم الجامعي

76.
77.

قسم وحدة الخدمات
الكترونية

نموذج ادراج عنوان بحث في
موقع القسم
طلب نشراعالن على موقع
الكلية اإللكتروني
نموذج طلب صيانة أجهزة
مكتبية
نموذج طلب نشرمادة بحثية
في مجلة جامعة سبها
نموذج استمارة تقيم البحوث
واملصنفات للترقية العلمية

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

املجلة
شؤون أعضاء هيئة التدريس
وكيل الشئون العلمية
بالجامعة
املعلومات والتوثيق

نموذج املؤتمرات العلمية
نموذج جمع بيانات ملركزاملعلومات
والتوثيق

الدراسات العليا

نموذج تقريركفاءة معيد

التبعية

عدد النماذج

نماذج إدارة الكلية (عميد الكلية)
(نماذج الشؤون العلمية) وكيل
الكلية

1
3

نماذج الشؤون اإلدارية بالكلية

12

نماذج مسجل الكلية

23

نماذج األقسام العلمية (رئيس
القسم)
نماذج قسم الدراسة والمتحانات

18

املكتبة

2

مكتب ضمان الجودة

2

الوحدة الخدمات الكترونية
املجلة

23

3
1

شؤون أعضاء هيئة التدريس

1

وكيل الشئون العلمية بالجامعة

1

املعلومات والتوثيق

1

الدراسات العليا

1

الجمالي

 92نموذج

