
 11من   1الصفحة  
 

 القسملس  انموذج ثابت لجميع موضوعات مج

 أوالً: موضوعات ختص الطلبة:
 الموافقة على خطة رسالة طلبة الماجستير والدكتوراه (1

اسم 

 الموضوع:

...............................      ) الرقم  المقدمة من الطالبة / دكتوراه(  /الماجساااتير )طلب الموافقة على خطة رساااالة  

 الجامعي(

حيثيات  
 الموضوع:

الجامعي).........................................  :ةا/الخطة المقدمة من الطالبعلى مجلس القسم عرض   ( لموضوع  الرقم 
 دكتوراه(   /الماجستير)رسالة  

باللغة اإلنجليزية(.............................................): المعنونة با الرسالة     ...........................()عنوان 
لدراسات العليا في وبعد االطالع على جميع المستندات المرفقة وبناءً على المادة الثانية واألربعون من الالئحة الموحدة ل

 .الجامعات السعودية
( لموضوع  الرقم الجامعي  )................................بالموافقة على الخطة المقدمة من الطالبة / القسم يوصي مجلس  التوصية :

)عنوان    .(..................................................................): المعنونة بااااااااا  )......................(رسااااالة 
باللغة اإلنجليزية(.    الرسالة 

 ...................................................بإشراف سعادة د/  

المستند 
 النظامي

 ليا في الجامعات السعوديةالالئحة الموحدة للدراسات الع ( من42المادة )

المرفقات  

 المطلوبة

    .توصية طالب -                    حديثة  دراسة حاله -

 اشراف الرسائل الجامعية من برنامج المحاضر –خطة البحث                            -

النموذج 
 املطلوب

 DGS-307  منوذج

تغيري مشرف   –تسجيل موضوع وتعيني مشرف  - 

تعيني مشرف بعد انتهاء التأجيل -تغيري عنوان    
 الموافقة على تغيير خطة رسالة طلبة الماجستير والدكتوراه (2

اسم  
الموضوع 

: 

ة  اااااااااا / المقادماة من الطاالاب الادكتوراه(  /المااجساااااتير)خطاة رساااااالاة  تغيير  طلاب الموافقاة على  
 الرقم الجامعي(..........................)  /

حيثيات  
الموضوع 

: 

الااطااالاابتااغاايااياار  عاالااى مااجاالااس الااقساااااام عاارض   اااااااااااة  / الااخااطااة الاامااقاادمااة ماان 
 الدكتوراه(    /الماجستير)( لموضوع رسالة  الرقم الجامعي )............................................/

السابق:  العنوان 
( .................................................................................................................

.......) 
 )العنوان باللغة اإلنجليزية(

  ليصبح:

 العنوان الجديد كما يلي
 :( ...........................................................................................) 

 )العنوان باللغة اإلنجليزية(
على الماادة  الواحاد واألربعون  وبعاد االطالع على االطالع على جميع المساااااتنادات المرفقاة وبنااءً 

 .من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعوديةوالخامسة واألربعون  

الرقم  )ااااااة : ......................./الخطة المقدمة من الطالبتغيير بالموافقة على  القسام  يوصاي مجلس   التوصية :
 الدكتوراه(    /الماجستير)( لموضوع رسالة  الجامعي  
  ليصبح:

 العنوان الجديد كما يلي
 :(...........................................................................................) 

   الدكتور /.......................................بإشراف سعادة  )العنوان باللغة اإلنجليزية(
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المستند  

 النظامي
 من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية  (41)المواد  

المرفقات  
 المطلوبة

    .توصية طالب -                    حديثة  دراسة حاله -
 اشراف الرسائل الجامعية من برنامج المحاضر –خطة البحث                            -

النموذج  
 المطلوب

   DGS-307   نموذج

 -تغيري مشرف    –  تعيني مشرفموضوع و تسجيل  

 تعيني مشرف بعد انتهاء التأجيل -تغيري عنوان 
 الموافقة على تكوين لجنة مناقشة لطلبة الماجستير /الدكتوراه (3

اسم  
الموضو

 ع:

المقادماة من الطاالباة / دكتوراه(  /المااجسااااتير  تكوين لجناة منااقشاااااة لرساااااالاة )طلاب الموافقاة على  
 ............................... )الرقم الجامعي(

حيثيات  
الموضو

 ع:

  :ة اااااا / المقدمة من الطالبتكوين لجنة لمناقشاة رساالة )الماجساتير/ الدكتوراه(  على مجلس القسام  عرض  
 (  الرقم الجامعي ).........................................

 :المعنونة با
 
(.................................................................................................................

)................. 
   )عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية(.

لموحدة  وبعاد االطالع على جميع المساااااتنادات المرفقاة وبنااءً على الماادة الثاانياة واألربعون من الالئحاة ا
 .للدراسات العليا في الجامعات السعودية

التوصية  
: 

المقدمة من  تكوين لجنة لمناقشااة رسااالة )الماجسااتير/ الدكتوراه(  بالموافقة على    القسااميوصااي مجلس  
: الاامااعاانااونااة بااااااااااا ( الاارقاام الااجااامااعااي  )................................  اااااااااااة:/الااطااالااب

..............................................................................()عنوان الرسااااااالااة باااللغااة )
 من :  وتتكون اللجنة   اإلنجليزية(.

 .  (مقررا)  .............................................../د -1
 (مقررا)  .............................................../د -2
 .  (مناقشا................................................)/د -3
 .  (مناقشا................................................ )/د -4
 .(  احتياطيا)  .............................................. /د -5

المستند  

 اميالنظ
 الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية ( من 53المادة )

المرفقات  

 المطلوبة

 دراسة حالة للطالب/اااة حديثة

النموذج  
 المطلوب

   DGS-309  نموذج

 تكوين جلنة املناقشة

 تحويل تخصص دراسة طالبة الماجستير والدكتوراه (4

  اسم
 الموضوع:

/.......................................) الرقم    دراسة الماجستير للطالبطلب تحويل تخصص  
 الجامعي(

حيثيات  
 الموضوع:

ماجالاس الاقسااااام عارض   طااالااب  عالاى  مان  الاماقاادم  دكاتاوراه(  /الاماااجساااااتايار  )الاطالااب 
لااتااحااوياال دراسااااااتااه فااي الااماااجسااااااتااياار ماان ............................................  

وبعااد ).................................(  الى ماااجساااااتير في  )..................................(  
الموحدة للدراساااات  من الالئحة  ( 31)على المادة   لى جميع المساااتندات المرفقة وبناءً االطالع ع 

 العليا في الجامعات السعودية
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بااالموافقااة على طلااب تحوياال دراسااااااة الماااجساااااتير للطااالااب   القساااااميوصاااااي مجلس  التوصية :
الى   )......................................(  من مااجساااااتير في  ....................................  /

 ........()........................... ماجستير في  
النظامي  من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية  (31)المادة   المستند 

المرفقات  
 المطلوبة

درسها الطالب/اة  يمقررات التلمفردات الصل من وثيقة التخرج مع وصف تفصيلي معتمد ألصورة طبق ا. 1 

 حول منهلمالقسم ا يف
 الشخصيةهوية لصورة من ا. 2 .

 إفادة انتظام. 3 .

يعادله و اجتياز القدرات ا. 4 .  رط ذلكتتش  يجامعية للتخصصات التلاجتياز التوفل أو ما 

مي مصدق من القسم  يسجل أكاد)حول منه  لمالقسم ا يدرسها الطالب /اة ف يلوحدات التابيان مصدق ب. 5 .

 .)حول منهلما

النموذج  

 المطلوب

DGS-305 / 2 

من تموذج طلب  ن  جامعةلآخر داخل ا  يخصص إلتحويل 

 الموافقة على تغيير مشرف لطلبة الماجستير والدكتوراه (5

اسم  
 الموضوع:

عاااالااااى   الاااامااااوافااااقااااة  الاااادكااااتااااور/  طاااالااااب  سااااااااعااااادة  تااااعاااايااااياااان 
المااجسااااتير  )خطاة رساااااالاة  ..............................................................مشاااارفاً ل

 )الرقم الجامعي( ................................  اةالمقدمة من الطالب/دكتوراه(  /
حيثيات  

 الموضوع:
  :ة اااا / المقدمة من الطالبتغيير مشرف لرسالة )الماجستير/ الدكتوراه(  على مجلس القسم  عرض  

الاااجااااماااعاااي)......................................... بااااااااااااا الااارقااام  الاااماااعاااناااوناااة   ) :
   )عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية(..................(...............................................)

ساااااعااادة الاادكاتاور/   ساااااعااادة الاادكاتاور /...............................................إلاى  مان 
 ...............................................نظراً لألسباب التالية:

 .إحالة سعادته إلى التقاعد   (1
 نظراً النتهاء التعاقد مع سعادته . (2
 عدم توافق اآلراء (3

من الالئحة  )التاسااعة واألربعون(  وبعد االطالع على جميع المسااتندات المرفقة وبناءً على المادة  
 .الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية

 

،   :ة/ااااا   للطالب  ( الدكتوراه)الماجستير/رسالة  ببالموافقة على تغيير مشرف    القسموصى مجلس  ي التوصية :
ا.د لألسااااباااب  نظراً  ...................................../الى ا.د................................/من 
 التالية :
 .إحالة سعادته إلى التقاعد   (1

 نظراً النتهاء التعاقد مع سعادته . (2

 عدم توافق اآلراء (3

 تحت عنوان 
   (.......................................................... .....................................)  

   )عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية(.
 ...................................................بإشراف سعادة د/ 

النظامي  .من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات(  49)المادة   المستند 
المرفقات  

 المطلوبة

    .توصية طالب -                    حديثة  دراسة حاله -

 اشراف الرسائل الجامعية من برنامج المحاضر –خطة البحث                            -

النموذج  
 المطلوب

   DGS-307   نموذج

 -تغيري مشرف    –  تعيني مشرفتسجيل موضوع و 

 تعيني مشرف بعد انتهاء التأجيل -تغيري عنوان 
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 والدكتوراهالموافقة على إلغاء قيد لطلبة الماجستير   (6

اسم  
 الموضوع:

الرقم  ) ........................................  /الدكتوراه(  /الماجستير  )ة مرحلة  ااااا /إلغاء قيد طالب
 (  الجامعي

حيثيات  
 الموضوع:

الرقم  ) .............................../ة الماجسااتير  ااااااا /إلغاء قيد طالبعلى مجلس القساام  رض  ُع
 هاا،  )..........(  ة بالدراسة في برنامج الماجستير منذ بداية العام الدراسي  اا /(, والمنتظمالجامعي  

 وذلك لألسباب التالية :
 مت قبوله يف الدراسات العليا ومل يسجل يف الفرتة احملددة للتسجيل 
     عدم اجتياز املقررات التكميلية       
 االنسحاب أو االنقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول 
 ( من الالئحة  52عدم جدية الطالب يف الدراسة أو االخالل أبي من واجباته الدراسية وفقا ألحكام املادة )  ارفاق(

 تقرير املشرف/املرشد(
  اخنفاض معدل الطالب الرتاكمي عن جيد جدا يف فصليني دراسيني متتاليني 
 جتاوز فرص التأجيل احملددة 
   ارفاق  االخالل ابألمانة العلمية يف مرحلة دراسةةةةةة املقررات أو اعداد الرسةةةةةالة أو القيام بعمل ول ابألنلمة والتقاليد(

 تقرير املشرف/املرشد(
 عدم اجتياز االختبار الشامل _ ان وجد _ بعد السماح له إبعادته مرة أخرى 
 ارفاق تقرير جلنة ناقشة أو عدم قبوهلا بعد املناقشة بناء على قرار جلنة احلكم على الرسالة  عدم صالحية الرسالة للم(

 املناقشة(
 ( من الالئحة36عدم احلصول على الدرجة خالل احلد األقصى ملدهتا وفقا للمادة ) 

ها،  ......... ..../......../.......( وتاريخ  .........وبعد االطالع على توصية القسم في جلسته رقم )
وكذلك االطالع على جميع المساتندات المرفقة وبناءً على المادة الساادساة والعشارون من الالئحة  

 :الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، اتخذ المجلس التوصية التالية
(،  الرقم الجامعي )..................................... :  ةاااا /بإلغاء قيد الطالب  القسميوصي مجلس   التوصية :

 وذلك بسبب :
. 

النظامي  .المادة السادسة والعشرون من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية المستند 
المرفقات  

 المطلوبة

    .توصية طالب -                    حديثة  دراسة حاله -

النموذج  

 المطلوب
   DGS-306  نموذج

 إلغاء قيد

جامعة  بعض طلبة الدراسات العليا من خارج الجامعة إلى كلية العلوم التطبيقية بطلب تحويل   (7

 أم القرى

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

الاااااطاااااالاااااب/ تاااااحاااااويااااال  جااااااماااااعااااة  .............................طااااالاااااب  مااااان 
 إلى جامعة أم القرى ......................................................................

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

من    .....................................................طلب تحويل الطالب/مجلس القسااااام  رض  ع 
،  )...............(  إلى جامعة أم القرى كلية العلوم التطبيقية قسااااام  ).....................(  جامعة  

من الالئحاة الموحدة    30وبعاد االطالع على على جميع المساااااتنادات المرفقاة وبنااء على الماادة 
 للدراسات العليا
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  .............................................بالموافقة على طلب تحويل الطالب/    القسميوصي مجلس   التوصية :
 )...............(إلى جامعة أم القرى كلية العلوم التطبيقية قسم  ).....................(  من جامعة  

النظامي  من الالئحة الموحدة للدراسات العليا  30المادة   المستند 
المرفقات  
 المطلوبة

درسها الطالب/اة   يمقررات التلمفردات الصل من وثيقة التخرج مع وصف تفصيلي معتمد ألصورة طبق ا. 1

 حول منهلمالقسم ا يف
 هوية الشخصيةلصورة من ا. 2 .

 ختومةمحول منها موقعة و لمجامعة الإفادة عن وضع الطالب /اة الدراسي من ا. 3 .

يعادله و اجتياز القدرات ا. 4 .  رط ذلكتتش  يية للتخصصات التجامعلاجتياز التوفل أو ما 

مي مصدق من القسم  يسجل أكاد)حمول منه  لالقسم ا يدرسها الطالب /اة ف يلوحدات التابيان مصدق ب. 5 .

 .)حمول منهلما

الاااااناااااماااااوذج  

 المطلوب
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من جامعة أخرى إلتنموذج طلب    جامعة أم القرى يحويل 

 

 البكالوريوسالموافقة على إعادة قيد طلبة   (8

اسم  
 الموضوع:

 ...............................)الرقم الجامعي(  /إعادة قيد الطالب/اةطلب الموافقة على  

حيثيات  
 الموضوع:

ة /  اا /خطاب سعادة عميد القبول والتسجيل بخصوص إعادة قيد الطالبعلى مجلس القسم  عرض  
، وبعد  )..............(( للدراسااااة بقساااام  الرقم الجامعي  )..........................................

 ب(  طالع على المادة السابعة عشر )الفقرةاال
الرقم  ) ..........................ة بمرحلة البكالوريوس/  اااا /يوصى بالموافقة على إعادة قيد الطالب التوصية :

 الثاني(  /األول)وذلك اعتباراً من بداية الفصال الدراساي  )..............(  ( للدراساة بقسام  يالجامع
 .ب(  ها، بناءً على المادة السابعة عشر )الفقرة)...........(  من العام  

النظامي  .الجامعيةالمادة السابعة عشر من الئحة الدراسات   المستند 
شروط إعادة  

 القيد

 :تيةآلوابط اضنقطاع وفق القبل اال هوسجل هإعادة قيد برقم  بالتقدم بطل
 أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد ءإعادة القيد أثنا  بأن يتقدم بطل

يوافق مجل   بقة على إعادة قيد الطالات ذات العالهالمعنية والج  القسم سأن 
إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول أو أكثر ، بإمكانه التقدم للجامعة طالبا مستجدا وفق الشروط في 

 حينه
ولمجل بإعادة قيد الطال  زيجو  ال واحدة   .من ذلك ءستثنااال -رورة  ضفي حال ال -الجامعة   سأكثر من مرة 
 اأكاديمي إذا كان مفصوال هالمطوي قيد بإعادة قيد الطال  زيجو  ال
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 ثانيًا : موضوعات ختص أعضاء هيئة التدريس واملبتعثني:
 يفة أستاذ مساعد بعد الحصول على درجة الدكتوراه.ظتعيين المعيدين والمحاضرين على و (1

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

على وظيفة أستاذ  ........................................................................تعيين المعيد/  
 )رقم المنسوب(مساعد  

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

على  .......................................... طلب تعيين سعادة الدكتور /  على مجلس القسم  عرض  
(  .......................... في تخصاص عام )).........................(  درجة أساتاذ مسااعد بقسام  

على  المبتعث  (، حيث أشااار سااعادته الى حصااول  ..............................وتخصااص دقيق )
. وبعد  .........../......./.....بتااريخ ).........(  بادولاة  )............(  درجاة الادكتوراه من جاامعاة  

االطالع على جميع المسااتندات المرفقة وبناء على المادتين الحادية عشاار والخامسااة عشاار من 
 .الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين في الجامعات السعودية

سااااااعااادة الاادكااتااور   الااقسااااااميااوصااااااي مااجاالااس   التوصية : تااعاايااياان  طاالااب  عاالااى  بااالاامااوافااقااة 
في  ).....................( على درجة أسااتاذ مساااعد بقساام    ......................................../

 .(..............................( وتخصص دقيق ).................تخصص عام )
النظامي ر من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين  المادتين الحادية عشر والخامسة عش المستند 

 .في الجامعات السعودية

 ترقية أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مشارك أو أستاذ (2

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

لدرجة  .........................................................../الدكتورسعادة  ترقية  
 )...................................(في تخصص  ).............................(

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

الاااقسااااااام  عااارض   ماااجااالاااس  لساااااااعاااادة  عااالاااى  الاااعااالاااماااياااة  الاااتااارقاااياااة  طااالاااب 
)..................(  من درجاة    ................................................................/الادكتور

، حيث اشااااار سااااعادته بمنه قد تم منح الدكتور كامل درجات  ).......................(الى درجة  
ات  وفق نموذج توزيع الدرج  درجة(  15درجة( وكذلك ما يخص خدمة المجتمع )  25التادريس )

كتمال نصاابه التدريساي في كل الفصاول الدراساية وتعاونه المتميز بالقسام والعمل الدائم  نظرا ال
لخدمة المجتمع، كما وضاااح في المذكرة اساااتكماله متطلبات الترقية العلمية. وبعد االطالع على  

( رقااام  جااالساااااااتاااه  فاااي  الاااقسااااااام  ماااجااالاااس  وتاااارياااخ .........تاااوصاااااااياااة   )
وكذلك االطالع على جميع المستندات المرفقة  ................ها  /............../.....................

وبناء على المادة الحادية والعشارون من الالئحة المنظمة لشاؤون منساوبي الجامعات الساعوديين  
 .في الجامعات السعودية

  ..................................../بالموافقة على طلب ترقية ساعادة الدكتور  القساميوصاي مجلس   التوصية :
 .)....................(  الى درجة  )..............(  من درجة  

النظامي  .من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين في الجامعات السعودية(  21)المادة   المستند 

 التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين.تجديد   (3

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

رقم  )  سعادة الدكتور/..................................................   طلب تجديد التعاقد مع
 (المنسوب

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

الاااقسااااااام  عااارض   ماااجااالاااس  ساااااااعاااادة عااالاااى  ماااع  الاااتاااعااااقاااد  تاااجااادياااد  طااالاااب 
بعد تجاوز  وذلك ) هااا  144للعام الدراسي القادم  ............................................/الدكتور

، حيث أشاااار ساااعادته الى كفاءته في  عاماً من عمره(  60تجاوزه    /مدة خدماته عشااارة سااانوات
  . وبعدهالتدريس ومسااهماته الفاعلة في لجان القسام ولنشااطه البحثي ولحاجة القسام الماسة لخدمات

على الماادة الخاامساااااة من الئحاة توظيف غير  االطالع على جميع المساااااتنادات المرفقاة وبنااءً 
  .السعوديين في الجامعات السعودية



 11من   7الصفحة  
 

الاادكاتاور   الاقسااااامياوصاااااي ماجالاس   التوصية : الاتاعاااقااد ماع  بااالاماوافاقااة عالاى طالااب تاجااديااد 
 .ها144...للعام الدراسي القادم    ........................................./

النظامي  .المادة الخامسة من الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات السعودية المستند 

 تعديل التخصص العام والدقيق ألعضاء هيئة التدريس (4

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

تعديل تخصص العام والدقيق بما يتناسب ....................................../طلب سعادة الدكتور
 مع قرار االبتعاث

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

تعديل مسامى تخصاصاه  .........................  /طلب ساعادة الدكتور  على مجلس القسام  عرض  
العاام والادقيق بماا يتنااساااااب مع القرار التنفياذي للبعثاة حياث يتم تغيير التخصاااااص العاام من 

من  )...........( الى  ).....................(   الى  )...................(  وتخصاااااصااااااه الاادقيق 
 بعد االطالع على جميع المستندات المرفقة.و)......................(  

تغيير مسااامى التخصاااص العام والدقيق لساااعادة الدكتور  بالموافقة على    القساااموصاااي مجلس  ي ة :التوصي
)..................(  الى تخصص عام  )...............................(  من  ..........................  /

 ).....................(الى  )............................(  ومن تخصص دقيق 
النظامي  بدون  المستند 

 طلب الموافقة على ابتعاث: (1

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

...........................................) رقم المنسااااوب(   /المعيادابتعااث  الموافقاة على طلاب 
 لمرحلة الماجستير / الدكتوراه

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

،  ( الدكتوراه  )الماجستير/لدراسة  ........................  طلب ابتعاث المعيد/  مجلس القسم  عرض  
لادراسااااة    ).................( )ماديناة البعثاة(وحياث أن المعياد قاد حصااااال على قبول من جاامعاة  

وتااخصاااااص دقاايااق )..............( فااي تااخصاااااص عااام    (الاادكاتااوراه)الااماااجساااااتااياار/
، وبعاد االطالع على جميع المساااااتنادات المرفقاة وبنااءً على  ()....................................

 .المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات

................................................  /بالموافقة على ابتعاث المعيد  القساااميوصاااي مجلس   التوصية :
العلوم التطبيقيااة /   ).................( )ماادينااة إلى  ..........................................بكليااة 

( وتخصاص  ........................، في تخصاص عام )  (الدكتوراه)الماجساتير/، لدراساة    البعثة(
( ماادة ابتعاااثااه  .......................... دقيق  وتكون  سااااانوات ،اعتباااراً من )..........(  ( ، 
 .وذلك حسب خطاب القبول...................  /......../.......

النظامي  .المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات المستند 

 إنهاء بعثة:طلب  (2

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

طلب انهاء بعثة المبتعث بكلية العلوم التطبيقية / 
 .....................................................)رقم المنسوب(

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

،  .................................................. /طلب انهاء بعثة المعيد  على مجلس القسم  عرض  
من جامعة  )...............(  حيث اشااار سااعادته بمن المعيد قد حصاال على درجة الماجسااتير في  

،  .............. /......./.......بتاااريخ  )........................................( )دولااة االبتعاااث(  
،  ............ /...../.........( وتاريخ ........قساام في جلسااته رقم )ال  وبعد االطالع على توصااية

واالطالع على جميع المسااتندات المرفقة وبناءً على المادة الثامنة والعشاارون من الئحة التدريب  
 :التوصية التالية  القسمواالبتعاث لمنسوبي الجامعات. اتخذ مجلس  

الااماابااتااعااث   الااقسااااااميااوصااااااي مااجاالااس   التوصية : بااعااثااة  انااهاااء  طاالااب  عاالااى  بااالاامااوافااقااة 
مباااشااااارتااه بااالقسااااام  ............................................... / بتاااريخ  اعتباااراً من تاااريخ 

 .)وذلك لعدم حصوله على قبول لدراسة الدكتوراه(../........../........../  
النظامي  .واالبتعاث لمنسوبي الجامعاتمن الئحة التدريب    29المادة   المستند 

 :القسمتمديد دراسة الدكتوراه أو الماجستير للمعيدين والمحاضرين ب (3
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اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

دراساااااااة   تااامااادياااد  ة اااااااااااا /لااالاااماااعاااياااد  (الااادكاااتاااوراه)مااااجساااااااتااايااار/طااالاااب 
 ...................................................)رقم المنسوب(  /

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

ة  اااااااااا / للمعيااد   (الادكتوراه)ماااجساااااتير/طلااب تمااديااد دراساااااة على مجلس القسااااام  عرض 
ابتعثت الى جامعة    ة  قد/، حيث اشاااار ساااعادته بمن المعيد......................................../

لاادراسااااااة الاادكتوراه في تخصاااااص عااام )..............................( )ماادينااة االبتعاااث( 
( وبعد االطالع على جميع المسااتندات المرفقة وبناءً على المادة العاشاارة  .......................)

 من الئحة التدريب واالبتعاث لمنسوبي الجامعات

بكلية  )......................(  بالموافقة على تمديد بعثة المبتعثة من قسااام    القساااميوصاااي مجلس   التوصية :
يومااً اعتبااراً )........(   ، لمادة..................................................... العلوم التطبيقياة/

وهااو الااتاامااديااد  ..................م/......./.......ماان   ماارحاالااة  )................( ،  فااي  لااهااا 
 )........................( 

النظامي  من الئحة التدريب واالبتعاث لمنسوبي الجامعات  (10)المادة   المستند 
في حيثيات مالحظة النتهاء البعثة  الموضااوع  أوالً: ضاارورة توضاايح التالي  المتبقية  والمدة  البعثة  )ساابب تمديد   :

السابقة(.   التمديدات   وعدد 
صادور قرار االبتعاث،    (BDF)ثانياً: ضارورة ارفاق ملف بعثته منذ  لتسالسال  الزمني  يوضاح التاريخ 

مستقبالً.   المشابهة  الموضوعات  في جميع   والتنبه لذلك 
آخر تمديد.   الصادرة بشمنه من بداية تعيينه وحتى   ثالثاً: إرفاق كافة القرارات 

في مجلس  رابعاً :   الموضااااوعات  في جميع  الكتمال جميع المرفقات  قبل رفع    القساااامضاااارورة تنبهكم 

 المحاضر
  : المرفقاتخامساً   .التفصيل في تسمية 

 :القسمتغيير بلد االبتعاث للمعيدين والمحاضرين ب (4

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

 :.......................................)رقم المنسوب(  ة  ا/طلب تغيير بلد االبتعاث للمبتعث

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

.............................. )رقم  ااااااااة :/طلب تغيير بلد االبتعاث للمبتعثمجلس القسااام  رض  ع 
بمن تغيير بلد االبتعاث نظراً ) ذكر سااابب تغيير مقر البعثة ( ، وقد اشاااار ساااعادته  المنساااوب(  

من )المدة المنقضاااية من فترة االبتعاث( ) وهل مضاااى على الدراساااة نصاااف مدة االبتعاث(  
) الماجساتير/  ، لدراساة  عاث الساابقة(  جامعة )...............( ) مدينة االبتا في  ه /اساتكمال بعثته

. وبعد االطالع على  ).............(وتخصص دقيق  )...............(  في تخصص عام   ه(الدكتورا
، واالطالع على  ........... /......./.....( وتاريخ .............قسااام في جلساااته رقم )التوصاااية  

ة عشاار من الئحة االبتعاث والتدريب لمنسااوبي  جميع المسااتندات المرفقة وبناءً على المادة الثاني
 :الجامعات

الاماباتاعااث الاقسااااامياوصاااااي ماجالاس   التوصية :  :  ة/اااااااااااا  بااالاماوافاقااة عالاى الاطالااب الاماقاادم مان 
)جامعة  )مدينة االبتعاث الساااااابقة(  من   االبتعاثبتغيير بلد .........................................

في    ه( لدراساااة الدكتورا ...............)جامعة  )مدينة االبتعاث الجديدة(  ( الى دولة  ...............
وذلك تقديراً لظروفها العائلية. على  )..............(  وتخصص دقيق ).............(  تخصص عام 

 .أال يترتب على هذا التغيير زيادة مدة للبعثة عن المنصوص عليه في قرار االبتعاث
 من الئحة التدريب واالبتعاث لمنسوبي الجامعات  (10)المادة   النظاميالمستند  
حيثيات مالحظة في  من فترة الموضاوع  أوالً: ضارورة توضايح التالي  المنقضاية  البعثة والمدة  تغيير مقر  )سابب   :

ذلك(.   ينوه على  نصف مدة االبتعاث  دراستها  كان مضى على   االبتعاث وان 
البعثة  (BDF)ثانياً: ضرورة ارفاق ملف لتسلسل  الزمني  االبتعاث،  يوضح التاريخ  صدور قرار   .منذ 

في جميع   والتنبه لذلك  مستقبالً ثالثاً: قرار االبتعاث.  المشابهة   .الموضوعات 

  

 تعديل قرار التعيين ألعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى جامعة أم القرى (5
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اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

لساااااعااادة قرار التعيين  من جااامعااة  ..........................................الاادكتور/   تعاادياال 
تخصاااااص دقيق )..................(  إلى جااامعااة ام القرى تخصاااااص عااام  )...............(  

 )...............( من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك
حاااياااثاااياااات  

 الموضوع:
من جامعة  ................................................./نقل تعيين الدكتور  مجلس القساام  عرض  

الى جاامعاة ام القرى على وظيفاة اساااااتااذ مشاااااارك في تخصاااااص عاام )...................(

، وقد تم حجز وظيفة اساااتاذ  )..........................( وتخصاااص دقيق  ....................()
واثناء ذلك تمت ترقيته في عمله لدرجة اسااتاذ مشااارك    للدكتور)...........(  مساااعد ذات الرقم  

قبل مباشرته بجامعة ام القرى ونظراً لحاجة قسم الكيمياء لخدمات سعادته نممل قبول نقل خدماته  
، وبعد االطالع على جميع المسااااتندات  ).............(على وظيفة اسااااتاذ مشااااارك ذات الرقم  

ر والخامساة عشار من الالئحة المنظمة لشاؤون منساوبي  المرفقة وبناء على المادتين الحادية عشا 
 الجامعات السعوديين في الجامعات السعودية

ماجالاس   التوصية : قارار الاتاعايايان بااالاماوافاقااة عالاى    الاقسااااامياوصاااااي  الاادكاتاور  لساااااعااادة    تاعاادياال 
اساااااتااذ  الى جاامعاة ام القرى على وظيفاة  )..........(  من جاامعاة   ................................ /

وتخصااااص دقيق )............(( في تخصاااااص عااام  ...............مشااااااارك ذات الرقم )
)..............................( 

النظامي المادتين الحادية عشر والخامسة عشر من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين   المستند 
 في الجامعات السعودية

 إجازة التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس : (6

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

عاااااااااالاااااااااامااااااااااي   تاااااااااافاااااااااارغ  اجااااااااااازة  طاااااااااالااااااااااب 
 .....................................................................)رقم المنسوب(  /للدكتور

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

الاااقسااااااام  عااارض   ماااجااالاااس  ساااااااعاااادة  عااالاااى  مااان  الاااماااقااادم  الاااطااالاااب 
هاا اجاازة تفرغ علمي للعاام الجاامعي  ه/نحو منحا   ............................................/الادكتور

هااااااااا حيث أشااااار سااااعادته بمن خط سااااير رحلة سااااتكون في المرحلة االولى الى  144....
  وبعاد  )....................(وأخيرا    -)...................(  المرحلاة الثاانياة هي   -)...............(  

من الالئحة المنظمة لشااائون    62و  61االطالع على جميع المساااتندات المرفقة وبناء على المادة  
 منسوبي الجامعات السعودية ومن في حكمهم فقد اتخذ المجلس توصيته التالية

ساااااعااادة    القساااااميوصاااااي مجلس  التوصية : بااالموافقااة على طلااب إجااازة التفرغ العلمي المقاادم من 
 .ها144.....للعام الجامعي    ..................................................../الدكتور

النظامي  من الالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعودية ومن في حكمهم  62و  61المواد   المستند 

 موضوع تقرير التفرغ العلمي : (7

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

الااااعاااالاااامااااي   الااااتاااافاااارغ  تااااقاااارياااار  عاااالااااى  الاااامااااوافااااقااااة  طاااالااااب 
 .................................................................)رقم المنسوب(  /للدكتور

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

عن    ....................................../تقرير التفرغ العلمي لسعادة الدكتورمجلس القسم  عرض  
كافة    بمنه تم إرفاق هااااااااا حيث بين سااااعادته  ..................  /....................  العام الهجري 

تم إنجازها  المسااتندات المطلوبة شاااملة خطاب الطلب وتقرير مفصاال عن االعمال العلمية التي  
( و تاريخ ............قساام في جلسااته رقم )الوبعد االطالع على توصااية  خالل التفرغ العلمي،  

ن  ي وبناء على المادة الخامسة والست   ع المستندات المرفقةهاااا، وبعد االطالع على جمي1442/4/2
من الالئحة المنظمة لشاااؤون منساااوبي الجامعات الساااعوديين في الجامعات الساااعودية فقد اتخذ  

 :التوصية التالية  القسممجلس  
الااتاافاارغ الااعاالاامااي لسااااااعااادة   الااقسااااااميااوصااااااي مااجاالااس   التوصية : بااالاامااوافااقااة عاالااى تااقاارياار 

 ها.................../..............عن العام الهجري    ...................................../الدكتور
الاامسااااااتاانااد  

 النظامي
ن من الالئحة المنظمة لشاؤون منساوبي الجامعات الساعوديين في الجامعات  يالمادة الخامساة والسات

 السعودية



 11من   10الصفحة  
 

 تعديل أوضاع المعيدين (8

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

   الى محاضر  للمعيد / ه:....................................................تعديل الوضع الوظيفي  

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

........................................  طلب تعديل الوضااع الوظيفي للمعيد /  مجلس القساام  عرض  
).............(  لدرجة محاضر، حيث أشار سعادته الى حصول المعيد على درجة الماجستير في  

، علماا بمنه قد تم تعيناه على  .................../...../......بتااريخ )..............(  في تخصاااااص  
قساام في  الهاااااا، وبعد االطالع على توصااية  ................. /....../..........وظيفة معيد بتاريخ 

هاااااا، وكذلك االطالع على جميع المساتندات  ............/....../.......( بتاريخ .....جلساته رقم )
ئحة المنظمة لشااؤون منسااوبي الجامعات  المرفقة وبناء على المادتان الخامسااة والسااابعة من الال

 السعوديين 
ماجالاس  التوصية : الاوضاااااع الاوظايافاي لالاماعايااد /   الاقسااااامياوصاااااي  بااالاماوافاقااة عالاى تاعاادياال 

 .لدرجة محاضر.......................................

النظامي  .الجامعات السعوديين المادتان الخامسة والسابعة من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي   المستند 

 موضوعات متفرقة (9

  تحكيم كتب للحصول على الترقية العلمية  (10

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

الاحااد االدناى لاتارقايااة ساااااعااادة  العاتاماااده ضااااامان  كاتاااب  طالااب تاحاكايام فصاااااال مان 
 ...............................)رقم المنسوب( /الدكتور

 
حاااياااثاااياااات  

 الموضوع:
كتاب العتماده ضااامن الحد االدنى لترقية ساااعادة طلب تحكيم فصااال من مجلس القسااام  عرض  
( و ..........قسام في جلساته رقم )ال، وبعد االطالع على توصاية    ........................./الدكتور
هااااا، واالطالع على جميع المستندات المرفقة وبناء على المادة  ............/........./......تاريخ 

 .الالئحة المنظمة لشئون اعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعوديةالتاسعة والعشرون من  

ماااجااالاااس   التوصية : ساااااااعاااادة   الاااقسااااااامياااوصاااااااي  طااالاااب  عااالاااى  باااالاااماااوافاااقاااة 
تحكيم فصاال من كتاب العتماده ضاامن   ..................................................../الدكتور

 الحد االدنى لترقية
النظامي التاساااعة والعشااارون من الالئحة المنظمة لشااائون اعضااااء هيئة التدريس في الجامعات  المادة   المستند 

 السعودية

 إلى أقسام أخرى:  القسمعضو هيئة التدريس من  طلب نقل خدمات   (11

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

)رقم المنسااوب(     ................................................/طلب نقل خدمات سااعادة الدكتور
 )........................(الى  

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

الااااقساااااااام  عاااارض   سااااااااعااااادة مااااجاااالااااس  ماااان  الاااامااااقاااادم  الااااطاااالااااب 
( نقل خدماته  رقم المنساااااوب)................................................................ /الدكتور

قساااااااام   الااااى  ).............................(  بااااكاااالاااايااااة  )...................(  ماااان 
تم حيث   /ها  هناك الى خدماته  القسااامنظرا لحاجة  )................................................(  

جميع خطاب بالطلب وتوضاايح ذلك فيه اضااافة الى النماذج المطلوبة وبعد االطالع على    إرفاق 
من الالئحة المنظمة لشاااؤون منساااوبي الجامعات    15-11المساااتندات المرفقة وبناء على المواد  

 :التوصية التالية  القسمالسعوديين في الجامعات السعودية. اتخذ مجلس  

خاادمااات سااااااعااادة  الااقسااااااميااوصااااااي مااجاالااس  التوصية : نااقاال  بااالاامااوافااقااة عاالااى طاالااب 
لحااجة  )..........................(    القسااااامالى    ............................................./الادكتور

 الى خدماتها  القسم
النظامي  السعودية من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين في الجامعات    15-11المواد   المستند 

 ألعضاء هيئة التدريس استثنائية  مرافقة  اجازة  د  طلب تمدي (12



 11من   11الصفحة  
 

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

االساااااااااااتاااااااثاااااااناااااااائاااااااياااااااة   االجاااااااازة  تااااااامااااااادياااااااد  طااااااالاااااااب 
 ................................................................)رقم المنسوب(/للدكتور

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

الاااااقسااااااااام  عااااارض   ماااااجااااالاااااس  ساااااااااعاااااادة  عااااالاااااى  طااااالاااااب 
االساااتثنائية  المرافقة  جازة  تمديد ا  ............................................................/الدكتور

المرفق وذلك  )ذكر سبب(  هاااا  ....../...../.....وحتى تاريخ  ...........هااا  /..../.......من تاريخ 
 لمرافقة زوجها المبتعث, وبعد االطالع على كافة المستندات المرفقة

بالموافقة على طلب التمديد لإلجازة االساتثنائية للدكتورة رابعة نافع السلمي    القساميوصاي مجلس   التوصية :
 على المعطيات والتوضيح المرفق   ها بناءً 1442/10/22ها وحتى  1442/1/11من تاريخ 

الاامسااااااتاانااد  
 النظامي

 .المدنية( من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة  149المادة )
 هذه المادة خاصة بالمرافقين من أعضاء هيئة التدريس

 ذكر المدد السابقة لإلجازة االستثنائية مالحظة
 علماً بمن هذه المادة تخص المرافقين ألزواجهم وزوجاتهم من أعضاء هيئة التدريس

 ألعضاء هيئة التدريس طلب اجازة استثنائية   (13

اسااااااااااااااااام  
 الموضوع:

مدة   (رقم المنسااوب  )  ..............................................ااااااا اسااتثنائية لطلب منح اجازة  
 التمديد

حاااياااثاااياااات  
 الموضوع:

(  رقم المنسوب )  لا.............................طلب منح إجازة استثنائية عرض على مجلس القسم  
 )ذكر السبب من طلب اإلجازة(وذلك  

رقم  )  ااااااا/......................................ل  االسااتثنائيةيوصااى بالموافقة على طلب اإلجازة   التوصية :
)ساابب الحصااول على  وذلك  ....هااااااا  /...../......اعتباراً من تاريخ )المدة(  ( وذلك  المنسااوب
 اإلجازة(

النظامي  السعودية( من الالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعة  60المادة ) المستند 

المتعلقة والمواد على أن تكون صيغ المواضيع األخرى بنفس الصيغة مع التمكد من اللوائح واألنظمة  1

 بالمواضيع 

 ع قبل رفعها إلى مجلس الكلية.النماذج المطلوبة لكل موضوإرفاق  2

 في برنامج )مسار(.كتابة اسم الموضوع بشكل واضح في المعامالت  3


