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 قسم شئون الطالب والتعليم  مهام
 

 اوال: اجراءات قيد الطالب املرشحني للقبول بالكلية :
 

استقبال الطالب المرشحين للقبول بالكلية واستالم ملفاتهم سواء الحاصلين على الثانوية العامة أو  •

 .بعد ترتيبها ابجديا الكترونيةالشهادات المعادلة والطلبة الوافدين ومراجعتها وتدوين بيانتاهم فى قوائم 

مثل ( الكشف الطبى) وتجميعها وزيع استمارات اختبارات القبول التى تجريها الكلية للطالب المستجدين ت •

 مرة اخرى الستكمال اجراءات قيد الطالب المرشحين .

يستخرج الموظف المسئول بقسم شئون الطالب اذن سداد الرسوم الدراسية ويسلمه للطالب للتوجه الى  •

يصال الرسوم من حيث الرقم والتاريخ والقيمة بعد احضار الطالب ايصال دفع الخزينة ثم تسجيل بيانات ا

 الى الموظف المسئول.

 معتمدة للطالب بالتعاون مع المرشد االكاديمى.الاستالم ومراجعة تسجيل المقررات الدراسية للساعات  •

 تحضير كارنيهات للطالب بالكلية للسماح لهم الدخول للحرم الجامعى. •

 

 ندات الطالب :ثانيا: مست
 

 اعتماد شهادات القيد للطالب واوراق المدينة الجامعية واستمارات االبحاث االجتماعية . •

 اعتماد بيانات الحالة للطالب الراغبين فى التحويل من كليتنا الى كلية اخرى أو الى جامعة اخرى . •

 .خالل سنوات دراستهاعتماد المحتوى العلمي الذى درسه الطالب الراغب فى التحويل من الكلية  •

 استخراج شهادات الفصل للطالب اللذين استنفذوا عدد مرات الرسوب . •

  دااستخراج كشوف باسماء الطالب اللذين يستحقون مكافأة التفوق والحاصلين على تقدير جيد ج •

  لتسليمها الدارة الشئون المالية لصرف مستحقاتهم.



 ثالثا: مذكرات للعرض على جملس الكلية 

 
والجدول الدراسى للمقررات الدراسية والسكاشن مذكرة لتوضيح الخطة الدراسية عن العام الدراسى  •

 بالتنسيق مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

 لوـــخد مدـــع نـــع بالــلطاارذـــعأ لوـــقبأو  ىـــسرالدا ماـــلعا نـــع بالـــلطا دـــقي فـــلوق اتذكرـــم •

 . بأكمله سىرالدا ملعاا عنأو  سىدرا  لـــفص نـــعأو  ادوـــم نـــع اءوـــس تاـــمتحانا

 .نلالمتحا مللتقد رجاــلخا نــم ناــالمتحا لوــخد قــح مــله ذينــلا بالــللط حماــللس اتذكرــم  •

 .نىالميدا يبرلتدا ىــف ةــلمطلوبا روــلحضا بةــنس اوــيحقق مــل ذينــلا بالــلطا ناــحرم اتذكرــم •

 مذكرات تشكيل لجان الممتحنين والمصححين لكل فرقة دراسية على حسب عدد طالب كل فرقة . •

 .على حسب عدد طالب كل فرقةمذكرات تشكيل لجان االمتحانات الشفوية لكل فرقة دراسية  •

 سجالت الطالب : :رابعا

 
 اـــبه حـــموض بـــبالطال صاــلخا فــلملا عــقوا نــم ةــفرق لــبك ةــلخاصا بالــلطا تجالــس كتابة •

  ديالـــلما ةـــجهو يخراـــت/ةـــلديان/ايةـــلجنس/ابـــلطالا عوـــن/دـــلقيا ةـــحال/اعىـــبر بـــلطالا مـــسا

  ىــلو مــس/ا يةــسرالدا موــلرس/ا عوــلمجموا اــنوعهو لوــلحصا يخراــتو اــعليه  لـــلحاصا دةهاـــلش/ا

 لمسئو توقيع/ تجدان و فــلتخلا ادوــمو الىــلحا ماــلعا ناــمتحا ةــنتيج/ هــناعنوو هــمهنتو رــألما

 .لرصدا

 عوـــللن اـــطبق نفهـــمص دــلقيا ةــحال /عوــلنا( ةــفرق لــبك صاــلخا جلــلسا لــخدا ائيةــحصإ ينودــت •

  ).لحالىا ماـــلعا ةـــنتيج/ عوـــللن اـــطبق نفةـــمص تاـــلمحافظ/ا

 جند) لتأجيل الخدمة العسكرية . ٦جند) أو ( ۲كتابة سجالت الطالب الذكور الخاصة باستمارة (  •

 

 

 

 



 :خامسا: اعمال االمتحانات 
 يز االماكن الخاصة باالمتحانات . هقوائم ارقام الجلوس وتج إعداد •

 مراجعة مواد التخلف لجميع الطالب . •

 هـــغبتر بـــطال لــك جيلــتس قــطري نــع ةــيرالختياا راترــلمقا ىــف بالــلطا تاــغبر حصر •

 . ناـــالمتحا هـــفي دىيؤـــس ىذـــلا ررـــلمقا ماـــمأ عـــلتوقيوا فوـــبالكش

 ناـــالمتحا اـــفيه دونيؤــس ذينــلا بالــلطا ددــعو ررــلمقا مــسا اــبه حــموض ائيةــحصإ اددــعإ •

 بالــلطا ددــع ىــلا افةــباإلض) رجاــلخانـــم /قاـــب / تجدـــمس(  دـــلقيا ةـــلحال اـــطبق نفينـــمص

 ).تتخلفا( علىأ قفر من ررــلمقا ىــف ناــالمتحا دىيؤــس ذينــلا

 ادعدإ له يتسنى حتى مــلقسا يســئر ىــعل هاــعرضو رضاــتع اــبه ىــلتا فــلتخلا راترــمق رــحص •

 . تالمتحاناا اولجد

 . تلتخلفاا اولجدو انىــــلثوا ولألا يينــــسرالدا ليينــــللفص تاــــالمتحانا اولدــــج ةــــجعامر   •

  ينــلمالحظا ددــعو ناــللجا ددــعو بالــلطا ددــبع هدــح ىــعل مــقس لــلك ائيــحصإ ناــبي اددــعإ   •

 المتحانيةا اولبالجد لموضحةا نالمتحاا ماــألي اًــفقو اطىــالحتيوا باــلغيا ئولىــمسو قبينارــلموا

 .بللطال

 /قبينارـــم(ةـــلمالحظا لاــــعمأ ةــــلكاف ةــــيومي ةــــفعلي روــــحض عــــتوقي فوــــكش اددــــعإ •

   ).بغيا مسئولى/ لاـــعم/ ةـــقانوني ةـــلجن/ ةـــطبي ةـــلجن / ينـــمالحظ

 لىا سالهاوإر لغشا تحاالو ةـــلخاصا واللجان بالـــلطا باـــغيو روـــبحض ةـــيومي تائياـــحصإ اددـــعإ •

   .لجامعةإدارة ا


