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 المملكـة العـربـية السعـودية
 وزارة التعليم 

 بن عبد العزيز ر سطاماألميجـــامـعــة 
 الــمــجــلــس الــعـــلـــمـــي

 

  
Kingdom of Saudi Arabia 
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Prince Sattam bin Abdulaziz University 
Academic Council 

 

 
 

عضاء هيئة أل طلب النقل الداخلي بين كليات الجامعةاستمارة 
 ومن في حكمهم السعوديين التدريس

 

 القسم األول

 (تقدم)يمأل من قبل الم
 البيانات الشخصية -1
 

 اسم العائلة  اسم الجد  اسم األب  االسم األول  

                             االسم:

        الدرجة العلمية       الرقم الوظيفي        رقم السجل المدني  

         :القسم       :الكلية أنثى   ذكر   الجنس:

       /    /     :بن عبدالعزيز األمير سطامجامعة التعيين في  تاريخ
 هـ

 م       /    /     الموافق:

       /    /     تاريخ التعيين عليها       الرتبة العلمية الحالية للمتقدم
 هـ

 م       /    /     الموافق:

       تاريخ بدء العمل في القسم الحالي       التخصص الدقيق       التخصص العام
 
 

بما فيها مدة التكليف )إن  والمدة التي قضاها في كل وظيفة منذ تعيينه في جامعة األمير سطام المتقدم ف التي شغلهاالوظائ -2

 :وجدت(
 

 المدة الجهة  مسمى الوظيفة

      /    /    إلى        /    /    من          معيد     

      /    /    إلى        /    /    من          محاضر     

      /    /    إلى        /    /    من          ساعدأستاذ م     

      /    /    إلى        /    /    من          أستاذ مشارك     

      /    /    إلى        /    /    من          أستاذ     

      /    /    إلى        /    /    من          ...............................أخرى: ....

      /    /    إلى        /    /    من          
 

 :المجتمعالجامعة وأنشطة في خدمة  -3
 

 رابط النشاط )إن وجد( تاريخه نوع النشاط م

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

 

 :وله على الدرجة العلميةمنذ حصللمتقدم سنوات  خمسآلخر النشاط البحثى  -4
 

كتاب منشور أو مترجم أو محقق/براءة / )ورقة علمية/بحث البحث المنشور بيانات م
 ( أخرى/تمرؤاختراع/م

صنيف البحث ت
(ISI/Scopous) 

 (إن وجد)

 سنة النشر



1                   
2                   
3                   
4                   
5 

                  
6 

                  
7 

                  
 

 

 أسباب طلب االنتقال )تذكر مفصلة(: -5

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
 .............

...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
...... 

 

 القسم الثاني

قسم الذي ينتمي له اليمأل من قبل  .أ)
 (المتقدم حاليا  

 
 التخصص العام للمتقدم

 
........................................................ 

 
 التخصص الدقيق للمتقدم

 
..................................................... 

 

 

  لتدريسية في القسم خالل الفصول األربعة الماضية*األعباء اتمأل بيانات 

 غير سعودي  سعودي  العدد  أعضاء هيئة التدريس في القسم

               أستاذ 

               أستاذ مشارك 

               أستاذ مساعد 

               محاضر 

               معيد 

               مبتعث 
العدد اإلجمالي 
ألعضاء هيئة 

لتدريس في ا
 التخصص

 

 سعودي
    

  
    

  
    

 

 غير سعودي
    

  
    

  
    

 

التدريسي خالل الفصول  العبءمتوسط 
 *األربعة الماضية

    

  

    

  

    

 

 مجموع عدد الشعب

    

  

    

  

    

 

 مجموع عدد طالب الشعب

    

  

    

  

    

 

 نسبة أستاذ إلى طالب

    

  

    

  

    

 

التدريس في تخصص أعضاء هيئة 
 غير سعودي  سعودي  العدد المتقدم



               أستاذ 

               أستاذ مشارك 

               أستاذ مساعد 

               اضرمح 

               معيد 

               مبتعث 
العدد اإلجمالي 
ألعضاء هيئة 
التدريس في 
 التخصص

 

               سعودي

               غير سعودي

التدريسي خالل الفصول  العبءمتوسط 
 األربعة الماضية

    

  

    

  

    

 

 مجموع عدد الشعب

    

  

    

  

    

 

 مجموع عدد طالب الشعب

    

  

    

  

    

 

 نسبة أستاذ إلى طالب

    

  

    

  

    

 

 جميع األعباء التدريسية للفصول األربعة الماضيةترفق  *

 

  ب. بيانات 

هل أشرف المتقدم على رسائل 
 إذا كانت اإلجابة بنعم فيتم إرفاق البيانات  ال  نعم  )إن وجد( دكتوراهماجستير أو 

هل كان المتقدم في إجازة تفرغ 
 إذا كانت اإلجابة بنعم فيتم إرفاق البيانات  ال  نعم  سنوات ثالثعلمي خالل آخر 

هل كان المتقدم في إجازة استثنائية 
 إذا كانت اإلجابة بنعم فيتم إرفاق البيانات  ال  نعم  في السنة األخيرة

هل كان المتقدم معارا  خالل آخر 
 إذا كانت اإلجابة بنعم فيتم إرفاق البيانات  ال  نعم  سنوات ثالث

هل هو مكلف بعمل إداري أو 
 إذا كانت اإلجابة بنعم فما مسمى هذه الوظيفة ).............( ال  نعم  وظيفة قيادية في الجامعة    

 ال  نعم  هل أسند إليه جدول دراسي

إذا كانت اإلجابة بنعم فكم عدد الساعات المكلف بها )........( ساعة )يرفق 
 الجدول(

 
 

 ال  نعم  م به دراسات علياهل القس

 إذا كانت اإلجابة بنعم فيتم إرفاق بيانات مفصلة حول التخصصات والطالب
 
 

هل القسم في حاجة لخدمات 
 ال  نعم  المتقدم

 لكإذا كانت اإلجابة بنعم فيتم إرفاق بيانات مفصلة حول ذ
 
 

هل سيحتاج القسم إلى بديل في 
 ال  نعم  السنوات األربع القادمة

 تم إرفاق بيانات مفصلة حول ذلكإذا كانت اإلجابة بنعم في
 
 

 

 

 هـ     /    /     المعقودة بتاريخ: هـ       للعام الدراسي:        قرار مجلس القسم في جلسته:

  محضر بالتمرير أو قرار بالتفويض.يرفق محضر اجتماع مجلس القسم موقعا  من األعضاء، وال يقبل 

 



  ..................................................................................................................... توقيعه:   ...........................................................: على صحة البيانات رئيس القسم مصادقة
 
 
 

 هـ       /    /     هـ المعقودة بتاريخ: 14   - 14  للعام    توصية مجلس الكلية بجلسته:

 
 

  ..................................................................................................................... توقيعه:   .............................................................................................................. ية: اسم عميد الكل
 

 
 
 

 ثالثالقسم ال

يمأل من قبل القسم الذي سينتقل له  .أ
 المتقدم(

 
 التخصص العام للمتقدم

 
........................................................ 

 
 التخصص الدقيق للمتقدم

 
..................................................... 

 

  لتدريسية في القسم خالل الفصول األربعة الماضية*األعباء اتمأل بيانات 

 

 غير سعودي  سعودي  العدد  أعضاء هيئة التدريس في القسم

               أستاذ 

               أستاذ مشارك 

               أستاذ مساعد 

               محاضر 

               معيد 

               مبتعث 
العدد اإلجمالي 
ألعضاء هيئة 
التدريس في 
 التخصص

 

 سعودي
    

  
    

  
    

 

 غير سعودي
    

  
    

  
    

 

متوسط العبئ التدريسي خالل الفصول 
 األربعة الماضية

    

  

    

  

    

 

 مجموع عدد الشعب

    

  

    

  

    

 

 مجموع عدد طالب الشعب

    

  

    

  

    

 

 نسبة أستاذ إلى طالب

    

  

    

  

    

 

أعضاء هيئة التدريس في تخصص 
 غير سعودي  سعودي  العدد المتقدم

               أستاذ 

               أستاذ مشارك 

               أستاذ مساعد 

               محاضر 

               معيد 

               مبتعث 



العدد اإلجمالي 
ألعضاء هيئة 
التدريس في 
 التخصص

 

               سعودي

               غير سعودي

متوسط العبئ التدريسي خالل الفصول 
 األربعة الماضية

    

  

    

  

    

 

 مجموع عدد الشعب

    

  

    

  

    

 

 مجموع عدد طالب الشعب

    

  

    

  

    

 

 نسبة أستاذ إلى طالب

    

  

    

  

    

 

 جميع األعباء التدريسية للفصول األربعة الماضيةترفق * 

 ب. بيانات 
للعمل هل سبق تكليف المتقدم 

 ال  نعم  في القسم
ويرفق كذلك أداؤه الوظيفي كانت اإلجابة بنعم فيتم إرفاق البيانات  إذا

 لكل فصل كلف به بالجدول أدناه مع تقييم الطالب له وجدوله الدراسي

 ال  نعم  هل القسم به دراسات عليا

 لطالبإذا كانت اإلجابة بنعم فيتم إرفاق بيانات مفصلة حول التخصصات وا
 
 

هل القسم في حاجة لخدمات 
 ال  نعم  المتقدم

 حول ذلكإذا كانت اإلجابة بنعم فيتم إرفاق بيانات مفصلة 
 
 

 

  ..................................................................................................................... توقيعه:   ...........................................................: على صحة البيانات رئيس القسم مصادقة
 
 
 

 هـ       /    /     هـ المعقودة بتاريخ: 14   - 14  للعام    توصية مجلس الكلية بجلسته:

 
 

  ..................................................................................................................... توقيعه:   .............................................................................................................. اسم عميد الكلية: 
 

 

 

 الوثائق التي يجب تقديمها: -6

 )ترفق بيانات التفرغ )إن وجدت 

 )ترفق بيانات اإلعارة )إن وجدت 

 (ترفق بيانات اإلجازة االستثنائية )إن وجدت 

  ترفق األبحاث المنشورة والمصنفة فيscopus/ISI  التي نشرها المتقدم في آخر خمس سنوات 
 

 

 رابعالالقسم 

 )لالستعمال الرسمي(

 

 قرار المجلس العلمي:  



هل : للتعيينات والترقياتتوصية اللجنة الدائمة 

 ؟ نقلاليستحق 

o نعم o بموجب المحضر رقم ال:  

 :وتاريخ

  

 بموجب المحضر رقم:  ال o نعم o ؟النقلهل يستحق مي : قرار المجلس العل

 وتاريخ:

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع : يعتمد

 وكيل الجامعة

 للدراسات العليا والبحث العلمي

 المجلس العلميرئيس 
 

 


