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  2202 – 1202 تقويم الشؤون األكاديمية
  

  البرامج الترحيبية

  المسؤولية  إلى  من  النشاط
مع مدير (حفل استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد 

  )الجامعة ونائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية
نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  19/08/2021  19/08/2021

  مدير الجامعة  6/09/2021  6/09/2021  اللقاء السنوي ألسرة الجامعة

نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  23/09/2021  23/09/2021  اللقاء الترحيبي للقيادات األكاديمية

نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  09/09/2021  09/09/2021  )1(ورشة عمل الترقيات األكاديمية 

نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  19/05/2022  19/05/2022  )2(ورشة عمل الترقيات األكاديمية 

  ترشيحات الكليات لعضوية اللجان الدائمة

  المسؤولية  إلى  من  النشاط
  ممثلو أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجلس

  األكاديميةالشؤون 
 ممثلو أعضاء هيئة التدريس في مجلس الكلية  
 البرامج والخطط الدراسية لجنة  
 لجنة برنامج التعليم العام بالجامعة  
  الفريق االستشاري لترقيات أعضاء هيئة التدريس

  )عدا كلية الطب والعلوم الصحية(
 لفريق االستشاري لترقيات أعضاء هيئة التدريس ا

  لصحيةفي كلية الطب والعلوم ا
 لجنة الجامعة لجوائز وبدالت التميز  
 فريق دعم وتقييم االبتكار  
 مجلس مراجعة أخالقيات البحوث  
 لجنة أخالقيات البحوث الطبية البشرية  
 لجنة أخالقيات البحوث على الحيوانات  
 العمليات الخطرة  /لجنة أخالقيات البحوث للمواد

  والبيولوجية
  االجتماعيةلجنة أخالقيات بحوث العلوم  
التدريس  لجنة الجامعة لتقييم(PET)  

  العمداء  26/08/2021  15/08/2021

 عميد كلية الدراسات العليا  26/08/2021  15/08/2021  للدراسات العلياالبرامج والخطط  لجنة  

  تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين

  المسؤولية  إلى  من  النشاط

  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس   31/01/2022  تقديم خطابات االستقالة

 /استالم الكليات قوائم بأعضاء هيئة التدريس 
  2022المحاضرين الذين تنتهي عقودهم بحلول يوليو 

  مدير إدارة الموارد البشرية  23/09/2021  05/09/2021

  العمداء /األقسام العلمية  رؤساء  14/10/2021  03/10/2021  تقديم توصيات الكليات لتجديد العقود

نائب مدير الجامعة للشؤون  /العمداء   25/11/2021  04/11/2021  القرارات المتعلقة بتجديد العقود
  األكاديمية

 /اإلخطارات المرسلة إلى أعضاء هيئة التدريس 
  المحاضرين

  العمداء  21/12/2021  12/12/2021
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  أعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين 
  المسؤولية  إلى  من  النشاط

  العمداء /وحدات اإلرشاد   23/09/2021  2021األول تقديم أعباء العمل للفصل الدراسي 

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  21/10/2021  مراجعة أعباء العمل والموافقة عليها 

  العمداء  04/11/2021التعديالت على أعباء الفصل الدراسي األولآخر يوم الستالم 

  العمداء /وحدات اإلرشاد   10/02/2022  2022الثاني تقديم أعباء العمل للفصل الدراسي 

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  10/03/2022  مراجعة أعباء العمل والموافقة عليها 

  العمداء  24/03/2022آخر يوم الستالم التعديالت على أعباء الفصل الدراسي الثاني

  العمداء /وحدات اإلرشاد   26/05/2022  2022الصيفي تقديم أعباء العمل للفصل الدراسي 

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  09/06/2022  مراجعة أعباء العمل والموافقة عليها 

  العمداء  15/06/2022  الستالم التعديالت على أعباء الفصل الصيفيآخر يوم 

  )2022-2020دورة (تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين 
   المسؤولية   إلى   من   النشاط

  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  25/08/202019/09/2020  تقديم خطة العمل لمدة عامين
  األقسام العلمية رؤساء 20/09/202017/10/2020  األقسام الخطط وتعديلها والموافقة عليها رؤساءمناقشة 

تقديم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين تقارير اإلنجاز
  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  11/05/202129/05/2021  المرحلية

  األقسام العلمية رؤساء 30/05/202121/06/2021  تقييم اإلنجازات المرحلية 
  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  10/04/202223/04/2022  تقرير الدراسة الذاتية عن األداء

  لجان التقييم 24/04/202217/05/2022  تقييم لجنة القسم
  األقسام العلمية رؤساء 18/05/202201/06/2022  تقييم رئيس القسم

  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  02/06/202206/06/2022  على التقييمالمحاضرين  /أعضاء هيئة التدريس ودرد
  العمداء 07/06/202220/06/2022  تقييم العميد

  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  21/06/202225/06/2022  المحاضرين  /تظلمات أعضاء هيئة التدريس
  العمداء 26/06/202230/06/2022  إتمام عملية تقييم األداء 

  )2023-2021 دورة(تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين 

   المسؤولية   إلى   من   النشاط
  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  25/08/202119/09/2021  تقديم خطة العمل لمدة عامين

  األقسام العلمية رؤساء 20/09/202117/10/2021  مناقشة رؤساء األقسام الخطط وتعديلها والموافقة عليها
تقديم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين تقارير اإلنجاز

  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  11/05/202229/05/2022  المرحلية

  األقسام العلمية رؤساء 30/05/202321/06/2022  تقييم اإلنجازات المرحلية
  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  10/04/202323/04/2023  تقرير الدراسة الذاتية عن األداء

  لجان التقييم 24/04/202317/05/2023  تقييم لجنة القسم
  األقسام العلمية رؤساء 18/05/202301/06/2023  تقييم رئيس القسم

  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  02/06/202306/06/2023  المحاضرين على التقييم /رد أعضاء هيئة التدريس
  العمداء 07/06/202320/06/2023  العميد تقييم

  المحاضرين /أعضاء هيئة التدريس  21/06/202325/06/2023  المحاضرين /تظلمات أعضاء هيئة التدريس
  العمداء 26/06/202330/06/2023  إتمام عملية تقييم األداء
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  أعضاء هيئة التدريس الزائرين   

   المسؤولية   إلى   من   النشاط

للفصل الدراسيتقديم الكليات طلبات األساتذة الزائرين 
  2022الثاني 

  العمداء 12/09/202128/10/2021

موافقة نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية وإرسال
  الطلبات إلى إدارة الموارد البشرية

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  14/11/2021

للفصل الدراسيتقديم الكليات طلبات األساتذة الزائرين 
  2022األول 

  العمداء 20/02/202206/03/2022

موافقة نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية وإرسال
 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  24/03/2022  الطلبات إلى إدارة الموارد البشرية

  ترقيات اعضاء هيئة التدريس

   المسؤولية   إلى   من   النشاط

  أعضاء هيئة التدريس  15/09/2021  استالم ملفات الترقية من قبل رؤساء األقسام العلمية

إرسال قائمة أسماء المتقدمين إلى مكتب نائب مدير
  الجامعة للشؤون األكاديمية

  العمداء  19/09/2021

  األقسام العلمية رؤساء 20/09/202113/01/2022  )بما فيها التقييمات الخارجية(تقييم األقسام العلمية 

  العمداء 16/01/202203/02/2022  تقييم العميد

  العمداء 06/02/202224/02/2022  )إذا لزم األمر(تقييم الكلية 

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية 01/03/202214/04/2022  الفريق االستشاري لترقيات أعضاء هيئة التدريس

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية 17/04/202228/04/2022  توصية نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية

  مدير الجامعة 01/05/202219/05/2022  قرارات مدير الجامعة

علىتعيين أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم 
  مدير إدارة الموارد البشرية  01/09/2022  درجاتهم الجديد

  2023-2022للعام األكاديمي تعيين اإلداريين األكاديميين 

   المسؤولية   إلى   من   النشاط
تقديم العمداء توصياتهم بخصوص تعيينات اإلداريين

 األكاديميين
  العمداء 01/05/202219/05/2022

إعالن تعيينات اإلداريين األكاديميين للعام األكاديمي
  2022/2021المقبل 

  مدير الجامعة 10/07/202211/08/2022

  2023-2022الكتب الدراسية المطبوعة للعام األكاديمي 

   المسؤولية   إلى   من   النشاط
من الكتب الدراسية المطبوعة إلى ةالمتاح األعدادإرسال 

  جميع الكليات
  منفذ توزيع الكتب الجامعية 17/04/202228/04/2022

لشراء الكتبإتمام لجان الكليات النماذج المطلوبة 
   (إذا اقتضت الحاجة) الدراسية المطبوعة

  العمداء 01/05/202219/05/2022
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  إجازة التفرغ العلمي

   المسؤولية   إلى   من   النشاط

الثانيالدراسي تقديم طلبات التفرغ العلمي للفصل 
  )2022 – 2021العام األكاديمي ( 2022

  أعضاء هيئة التدريس  30/09/2021

األقسام بخصوص إجازات التفرغ العلمي للفصلتوصيات 
  الدراسي الثاني

  األقسام العلمية رؤساء  14/10/2021  03/10/2021

توصيات العمداء إلجازات التفرغ العلمي للفصل الدراسي
  الثاني

  العمداء  28/10/2021  17/10/2021

القرار بخصوص إجازات التفرغ العلمي للفصل الدراسي
  الثاني

نائب مدير الجامعة للشؤون   15/11/2021  01/11/2021
  األكاديمية، مدير الجامعة

إشعار الموافقة لعضو هيئة التدريس بخصوص إجازة التفرغ
  العلمي للفصل الدراسي الثاني 

نائب مدير الجامعة للشؤون   02/12/2021
  األكاديمية، مدير الجامعة

الدراسي األولتقديم طلبات التفرغ العلمي للفصل 
  )2023 – 2022العام األكاديمي ( 2022

  أعضاء هيئة التدريس  27/02/2022

توصيات األقسام بخصوص إجازات التفرغ العلمي للفصل
  الدراسي األول

  األقسام العلمية رؤساء  15/03/2022  01/03/2022

توصيات العمداء إلجازات التفرغ العلمي للفصل الدراسي
  األول

  العمداء  31/03/2022  16/03/2022

القرار بخصوص إجازات التفرغ العلمي للفصل الدراسي
  األول

نائب مدير الجامعة للشؤون   14/04/2022  03/04/2022
  األكاديمية، مدير الجامعة

إشعار الموافقة لعضو هيئة التدريس بخصوص إجازة التفرغ
  العلمي للفصل الدراسي األول

نائب مدير الجامعة للشؤون   28/04/2022
  مدير الجامعةاألكاديمية، 

  

  


