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كلمـة الوكيلة
جامع ــة املل ــك عب ــدالعزيز م ــن أب ــرز اجلامع ــات الس ــعودية الــ تعتم ــد علــ
اإلبداع واملهنية يف تدريس البحث العلمي وتركيزه عل الطالب ,كونـ رأس
املال البشري الرئيس,
و عض ــو هيئ ــة الت ــدريس يف اجلامع ــة ه ــو املحـ ـكّ ال ــرئيس يف دف ــع تق ــدمها
ومتيزها حنو األمام خبُ ُلق وحسن تعامل وعلم ؛ ألن قدوة..
ولكــي تل ـ متطلبــات األعــداد املتزايــدة مــن الطلبــة ,تقــدم اجلامعــة الــربام
الدراس ــية اجلدي ــدة ,وتتوس ــع يف ختصص ــاتها ي ــا يتناس ــب ومتطلب ــات سـ ـوق
العمل,
هلــذا كل ـ حرص ـ  -وحت ــر  -جامع ــة املل ــك عب ــدالعزيز عل ـ الرتحي ــب
بالنُّخـ ـ ـب م ـ ــن أعضـ ـ ـاء هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس؛ تستض ـ ــيفكن يف بل ـ ــدكن الث ـ ــاني
ِلتـ ــنضمِمن إىل زمـ ـيالتكن يف أداء مهم ــاتكن التدريس ــية الـ ـ نعم ــل علـ ـ أن
تتجــاوز املنــاه املقــررة إىل التطبيقــات العمليــة واملشــاركة الفعالــة و إعــداد
املشاريع العملية إلثراء خربة الطلبة وتوسيع مداركهم..
حنن متفائلون حقا بأنكم ستسـهمون يف تطـوير جامعتنـا العظيمـة يف ـال
التعليم والبحث.
معًا دعونا نعمل ,جنباً إىل جنب ,إلثـراء عقـول طالباتنـا لِـي ُكنن نسـاء منتِجـات
فاعالت؛ للمساعدة يف تطوير وتقدم بلدنا العظيم.
وكيلة اجلامعة لشطر الطالبات
أ.د .هناء بنت عبداهلل النعيم
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اململكة العربية السعودية

" مملكة اإلنسانية "
تعريف عام
هي دولة عربيـة إسـالمية ,حتتـل
اجلزء األكرب من شب اجلزيرة
العربيـ ـ ـ ــة ,وتتميـ ـ ـ ــز يوقعهـ ـ ـ ــا
االســرتاتيجي بــني ثــالت قــارات,
وه ـ ـ ــي م ـ ـ ــوطن للعدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن
احلضـ ـ ــارات ومهـ ـ ــد للرسـ ـ ــاالت
السماوية ,عاصمتها الرياض ,وتشتهر اململكة بوجـود األمـاكن املقدسـة ؛ فيوجـد
بهــا املســجد احلــرام يكــة املكرمــة ,واملســجد النبــوي باملدينــة املنــورة ,ويفــد إليهــا
ماليني املسلمني سنويًّا ألداء شعائر احلـ والعمـرة ,باإلضـافة لوجـود العديـد مـن
املزارات اإلسالمية األخر .
تشتهر اململكة بكثرة األحدات التارخيية ال مرنت بها ,وذلك منذ عصور مـا قبـل
اإلســالم ومــرورًا بظهــور اإلســالم بهــا ,وحريهــا مــن األحــدات اهلامــة مثــل توحيــد
اململكة عل يد امللك عبد العزيز آل سعود مؤسِّس اململكة .
وتُعد اململكة هي األوىل يف العامل من حيث إنتاج البرتول واحتياط  ,كما حتتل
املركز العاشر يف إنتاج الغاز الطبيعي اليوم.
اليوم الوطني للمملكة
حتتفل اململكة العربية السعودية بيومها الوطين يف اليوم األول من امليزان املوافـق
 23سـ ــبتمرب (أيلـ ــول) مـ ــن كـ ــل عـ ــام وذلـ ــك ختليـ ــدًا لـ ــذكر توحيـ ــد اململكـ ــة
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وتأسيسها عل يدي امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود رمحـ ا الـذي
أعلن قيام اململكة العربية السعودية عام  1351هـ (1932م(.
علم المملكة
علــم اململكــة العربيــة الســعودية مســتطيل
الشكل عرض يساوي ثلثي طول  ,أرضـيت
خضراء و تتوسـط الشـهادة (ال إلـ إال ا
حمم ــد رس ــول ا ) خب ــحت الثل ــث وحتته ــا
ســيع عربــي تتجـ قبضــت حنــو ســارية العلــم مرســومة بــاللون األبــي  ,وال

ــوز

تنكيس أو مالمسة األرض أو املاء وذلك احرتامًا للشهادة املكتوبة علي .
عملة المملكة
الري ــال الس ــعودي  ,ويع ــادل ال ــدوالر األمريك ــي  3.75ري ــال (ثالث ــة ري ــاالت و

ــس

وسبعون هللة).
أيام و ساعات العمل
 القطاعات احلكومية  :من األحد إىل اخلمـيس مـن السـاعة  7:30صـباحاً
حت 2:30مساءً.


البنــوك  :مــن األحــد إىل اخلمــيس مــن الســاعة  8:30صــباحاً حت ـ 4:30
مساءً.



احملالت التجاريـة  :كـل أيـام األسـبوع مـن السـاعة  10:00صـباحاً وحتـ
 12:00ظهراً وتعاود نشاطها يف  4:00عصراً حتـ  10:00مسـاءً طـوال أيـام
األسبوع ما عدا يوم اجلمعة تبدأ نشاطها  4:00عصراً.



وختتلع ساعات العمل يف رمضان حيث تبدأ من الساعة  10:00صباحاً –
3:00مساءً بالنسبة للدوائر احلكومية أما احملالت التجارية فإنهـا تغلـق
ما بني صالة املغرب وصالة العشاء.
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العطالت الرسمية
العطالت الرمسية يف اململكة كاآلتي:


عطلة نهاية األسبوع :اجلمعة والسب .



عطلــة عيــد الفطــر :تبــدأ مــن اخلــامس والعشــرين مــن شــهر رمضــان إىل
اخلــامس مــن شــهر شــوال ومــدتها مــن عشــرة أيــام وحتـ أســبوعني حســب
توافقها مع عطلة نهاية األسبوع .



عطلة عيد األضح  :تبدأ من اخلامس من شهر ذي احلجة إىل اخلامس
عشر من .



اليوم الوطين  23 :سبتمر املوافق لألول من امليزان .

رموز
رمز االتصال اهلاتفي00966 :
الزي الرسمي
الرجال  :الثوب السعودي األبي

– حرتة "الشماغ " .

املرأة  :العباءة السوداء
المصادر
*وزارة الثقافة واالعالم.
*وزارة اخلارجية.
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أهم مدن المملكة
مكة المكرمة
تقع مدينة مكة املكرمـة جنـوب جـدة ,
وهــي مقــر إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة
ويوجــد بهــا الكعبــة املشــرفة ,واملســجد
احلرام ,قبلة املسـلمني ,مقـام إبـراهيم
علي السـالم ,املشـاعر املقدسـة (منـ ,
عرفات ,املزدلفة) ,جامعـة أم القـر  ,ومقـر منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي وتبعـد عـن جـدة  80كيلـو
(ساعة تقريباً ).
المدينة المنورة
تقع املدينة املنورة يف الشـمال الغربـي
للمملكـ ــة وهـ ــي مقـ ــر إمـ ــارة منطقـ ــة
املدين ــة املن ــورة وبه ــا املس ــجد النب ــوي
الشريع ,قرب الرسول صل ا عليـ
وســلم ,اجلامعــة اإلســالمية ,و

مــع

امللك فهد لطباعة املصحع وتبعد عن جدة  480كيلو.
الرياض
وهـ ــي مقـ ــر إمـ ــارة منطقـ ــة الريـ ــاض,
وهـ ـ ـ ــي عاصـ ـ ـ ــمة اململكـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة
الس ـ ـ ــعودية ,به ـ ـ ــا

ي ـ ـ ــع ال ـ ـ ــوزارات

والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفارات والقنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليات
األجنبيـ ــة ,قصـ ــر اليمامـ ــة,

لـ ــس

الش ــور  ,قص ــر امل ــؤمترات ,مط ــار املل ــك خال ــد ال ــدولي ,اس ــتاد املل ــك فه ــد ال ــدولي,

م ــع

التليفزيـ ــون  ,احلـ ــي الدبلوماسـ ــي ,جامعـ ــة امللـ ــك سـ ــعود ,جامعـ ــة اإلمـ ــام حممـ ــد بـ ــن سـ ــعود
اإلسـ ــالمية ,منطقـ ــة قصـ ــر احلكـ ــم ,كليـ ــة امللـ ــك فهـ ــد األمنيـ ــة ,كليـ ــة امللـ ــك عبـ ــدالعزيز
احلربيـ ــة ,كليـ ــة امللـ ــك فيصـ ــل اجلويـ ــة ,املستشـ ــف التخصصـ ــي ,مستشـ ــف امللـ ــك خالـ ــد
اجلامعي ,مستشف امللك خالد للعيون ,ومستشف امللك فهد للحرس الوطين.
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جدة
تقـ ـ ــع مدينـ ـ ــة جـ ـ ــدة عل ـ ــ السـ ـ ــهل
الس ــاحلي الش ــرقي للبح ــر األمح ــر,
الـذي ثثـل امتــداداً طبيعيـاً للســهل
الس ـ ــاحلي املع ـ ــروف بتهام ـ ــة .وه ـ ــي
ميناء حبري رئيسي ,لـذا فقـد كـان
دورهــا األساســي والتــارخيي كونهــا
مينـاء ومــدخالً إىل األراضــي املقدســة ,ونقطــة مــرور للحركــة التجاريــة ,األمــر الــذي جعلــها يف
الوقـ احلاضــر أهــم مركــز لالســترياد والتوزيــع يف اململكـة وبالتــالي فهــي تســيطر علـ معظــم
النشاط االقتصادي فيها لوجود امليناء البحري واجلوي.
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ملوك اململكة العربية السعودية
امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن
الفيصل آل سعود
امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود

امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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جامعة امللك عبدالعزيز

حتمــل جامعــة امللــك عبــدالعزيز اســم مؤســس اململكــة العربيــة الســعودية امللــك
عبدالعزيز طيب ا ثراه  ,و منح اجلامعة العديد من التصنفيات الدولية .
وقــد شــهدت اجلامعــة منــذ إنشــائها تطــورًا واــواً مضــطردًا  ,كمـًا وكيفـًا  ,حتـ
أصــبح مــن أبــرز جامعــات اململكــة مــن حيــث عــدد الطــالب والطالبــات  ,وتشــعب
وتع ــدد التخصص ــات النظري ــة والعلمي ــة وتكامل ــها  ,وانفراده ــا ب ــبع

الكلي ــات

والتخصصــات عــن بقيــة جامعــات اململكــة مثــل  :علــوم البحــار  ,واألرصــاد  ,وعلــوم
األرض  ,واهلندسة النووية  ,والطريان والتعدين  ,واهلندسة الطبية.
مل تقتصر اجلامعة عل منه الدراسـة باالنتظـام بـل أنشـأت الدراسـة عـن طريـق
االنتساب  ,تيسرياً عل أبناء الوطن  ,كما أنها مل تتوقـع علـ الدراسـة بـالطرق
التقليديــة فقــحت  ,بــل أنشــأت عمــادة التعلــيم عــن بعــد ,لكــي تواكــب التطــورات
العلميــة والتقنيــة واحلضــارية  ,وتســهيالً عل ـ الــراحبني مــن الطــالب والطالبــات
مواص ــلة مس ــريتهم الدراس ــية يف

ــال التعل ــيم الع ــالي والس ــري ق ــدمًا حن ــو ح ــد

أفضل.
تتكون جامعة الملك عبدالعزيز من:
• أكثر من عشرين كلية و ثالت معاهد يف مقرها.
• تسعة عمادات مستقلة.
• أربعة مراكز للبحوت العلمية.
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• ستة مراكز للخدمات التعليمية املساعدة.
• يتضمن اهليكل اإلداري للجامعة أكثر من عشرين إدارة.
وتضم اجلامعة الكثري من املرافق ومن أهمها :
• املكتبة املركزية .
• املركز الط ( الذي يضم املستشف اجلامعي) .
• اإلدارة الطبية .
• االستاد الرياضي  ,اخليمة الرياضية ,مسبح اجلامعة .
• قاعة االحتفاالت ومركز املؤمترات .
• البنك .
• مكتب الربيد.
• مركز امللك فهد للبحوت الطبية.
تعرف عل جامع عن قرب من خالل موقع اجلامعة عل االنرتن
بالعنوان التالي www.kau.edu.sa :
اقرأ وتصفح واستفد من اخلدمات املتوفرة باملوقع .
احر

أن تتعرف عل جامعتك من البداية

فذلك ثكنك االستفادة منها خالل حياتك اجلامعية .

12

اهليكل التنظيمي لعمادة شطرالطالبات

13

اهليكل التنظيمي لوكالة شطرالطالبات بالسليمانية

14

الخدمات المقدمة من اإلدارات التابعة
لوكالة شطرالطالبات بالسليمانية

15

اخلدمات املقدمة من إدارة شؤون املوظفني
اخلدمة
املقدمة

وصف اخلدمة

توفري
فرص عمل

توفري فرص عملل
(إداري  ،أكللللللاد )
يتم اإلعان عنهلا
يف املوقللللللللللللل
اإللتورويللللللللل ل
اخلاص باجلامعة.

إصدار
بطاقات
وظيفية

صرف
الرواتب
والبدالت

اعتماد
اإلجازات
واملباشرات

إصدار /
جتديد
اإلقامات
والتأشريات

املستندات املطلوبة
(إن وجد)
السللريا التاتيللة واللل
تشللللللمل امللللللل هات
العلميللللة واخللللل ات
السللللابقة والبيايللللات
الشخصلللللية وصلللللورا
اهلوية.
لإلداريات :
 صلللورا ملللن اهلويلللة
الوطنية.
 صورا شخصية.
لألكاد يات:
 صلللورا ملللن اهلويلللة
الوطنية .
 صورا شخصية.

إصلللدار بطاقلللات
تعريفية للموظفة
إلبثبلللات هويتهلللا
ومتلللللان عمللللللها
واالسلللتفادا منهلللا
يف عللدا الللاالت
منهللللا اخلللللدمات
 صللللورا مللللن قللللرار
الطبية .
التعللي أو صللورا مللن
قرار الورقية.
 صللرف رواتللب -فللت
صلللرف وتلللدقي
حساب.
الرواتللب والبللدالت
لإلداريللللللللللللللات  صللللرف البللللدالت -
بيلللللان االيتلللللداب
واألكاد يات.
مباشرا إلتورويية.
كاً حسب يوع اإلجلازا
(تقللارير طبيللة ،تبلي ل
تللدقي ومراجعللة
والدا ،شللللهادا مللللياد
واعتملللاد مجيللل
الطفللل ،إبثبللات احلالللة
أيواع اإلجازات.
االسلللتئنا،ية ،إبثبلللات
حالة ابتعاث زوج).
 إصلللدار إقاملللات لإلصدار
للمتعاقدات.
 صور اجلوازات .
إقامللات
 جتديللد
 صور شخصية.
املتعاقلللللللللللدا
للتجديد
واملرافق .
 صورا شخصية.
لريا
ل
تأشل
 إصلللدار
للتأشريا
خلللروج  ،علللودا
 صورا اإلقامة.
.وخللروج يهللاي
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النموذج
املستخدم

ال يوجد.

منلللوذج إصلللدار
بطاقة موظف.

املستفيدين

اجملتم

مجيلللللللل ل
املنسلللللوبات
بشلللللللللطر
الطالبللللللات
والفروع.

منلللوذج بيلللان
االيتداب.

منللللللللللللللوذج
إلتورويل ل ملللن
يظام (أجنز).

منوذج اجلوازات.

مجيلللللللل ل
املنسلللللوبات
بشلللللللللطر
الطالبات

األكاد يللات
املتعاقللللدات
بشلللللللللطر
الطالبات.

اخلدمة
املقدمة

املستندات املطلوبة
(إن وجد)

وصف اخلدمة

النموذج
املستخدم

املستفيدين

للمتعاقلللللللللدا
واملرافق .
استقبال
األكاد يات
املتعاقدات
إليهاء
إجراءات
التعاقد

تعبئلللللة مجيلللل
األوراق الرمسيلللللة
اخلاصة بالتعاقلد
وإرسلللاهلا لشل ل ون
املللللوظف شللللطر
البللن السللتتمال
إجللراءات التعاقللد
وإعللللداد عقللللدها
الوظيف (.

الدوران
الوظيف

متتل ل املوظفلللات
مللن االيتقللال ب ل
قطاعلات اجلامعلة
الكتسللاب اخللل ا
واملهارا املتنوعة .

التتليف أو
يقل
اخلدمات
من وإىل
اجلامعة

استام طلب النقلل
أو التتليف من وإىل
اجلامعة وتدقيقها
وخماطبللة اجلهللة
املعنية.

 تقاويم أداء املوظفة
 طبيعلللللة العملللللل
الفعل .
 موافقة جهة العمل

ال يوجد

القرارات
الداخلية

إصللللدار القللللرارات
الداخلية.

خطاب ترشي تتليف.

ال يوجد

إيهاء
إجراءات
التقاعد
(بلوغ السن
النظام ،
التقاعد
املبتر)

اسلللتتمال مجيل ل
إجللللراءات إيهللللاء
اخلدمللة للموظفللة
يف حالللللة طلللللب
التقاعللللد املبتللللر
أوبللللللوغ السلللللن
النظام .

 شهادات اخل ا.
 امل هات العلمية،
 جلللللللواز السلللللللفر
وتأشريا الدخول.

 منوذج .147
 منلللللللللللوذج
اسلللللللللتمارا
بيايات.
 مناذج بطاقة
بيايللللللللللات
متعاقلللللللللد
جديد.

تقللللللللللللاويم أداء
املوظفة.
طبيعللللة العمللللل
الفعل .
يقللللللاة القللللللوا
والضعف.
املر،يللللللللللللللللات
والتوصلللللللللللليات
بالعمل املناسب.

منللوذج الللدوران
الوظيف .











إخاء طرف.
خطاب مصدق ملن
البنك(.)IBAN
صلللللورا اهلويلللللة
الوطنية.
بيان اخلدمة.
17

لإلداريات :
منلللوذج طللللب
بيللللان خدمللللة
وتصلللللللللللفية
اسللللللللللت قاق
تقاعدي.

األكاد يللات
املتعاقللللدات
بشلللللللللطر
الطالبللللللات
والفروع.

مجيلللللللل ل
املنسلللللوبات
بشلللللللللطر
الطالبللللللات
والفروع.

مجيلللللللل ل
اإلداريللللللات
بلللللاجلامعة
وفروعهللللللا،
اجلامعللللللات
األخر .
مجيلللللللل ل
اإلداريللللللات
بشلللللللللطر
الطالبللللللات
والفروع.

مجيلللللللل ل
املنسلللللوبات
بشلللللللللطر
الطالبات.

اخلدمة
املقدمة

إيهاء
إجراءات
التقاعد
(بلوغ السن
النظام ،
التقاعد
املبتر)

متديد
خدمات من
بل السن
النظام

املستندات املطلوبة
(إن وجد)

وصف اخلدمة
اسلللتتمال مجيل ل
إجللللراءات إيهللللاء
اخلدمللة للموظفللة
يف حالللللة طلللللب
التقاعللللد املبتللللر
أوبللللللوغ السلللللن
النظام .

اسلللتتمال مجيل ل
إجللللراءات طلللللب
التمديلللد لعضلللو
هيئلللة التلللدري
ورفللللل الطللللللب
للجهات املعنية.






إخاء طرف.
خطاب مصدق ملن
البنك(.)IBAN
صلللللورا اهلويلللللة
الوطنية.
بيان اخلدمة.

 السريا التاتية.
 اهلوية الوطنية.



تقرير طيب.

النموذج
املستخدم
لألكاد يات :
 منللوذج طلللب
بيللان خدمللة
وتصلللللللللفية
اسللللللللت قاق
تقاعدي.
 منلللللللللللوذج
معلومات عضو
هيئة تلدري
حملللللللللللللال
للتقاعد.
 منللوذج طلللب
تقاعد.

 منللوذج طلللب
متديد خدمة
عضلللو هيئلللة
تدري .
 طلللب متديللد
عضلللو هيئلللة
تلللللدري يف
اجلامعة .
 منلللللللللللوذج
التقريللللللللللر
الصلللادر ملللن
مشرف القسلم
وعميد التلية

 منوذج العلبء
التدريسلللللل
االخلللللللل ل
بالقسم.
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املستفيدين

مجيلللللللل ل
املنسلللللوبات
بشلللللللللطر
الطالبات.

مجيلللللللل ل
املنسلللللوبات
بشلللللللللطر
الطالبات.

مجيلللللللل ل
األكاد يللات
بشلللللللللطر
الطالبات.

رف طلبات
البدالت

تللللدقي طلبللللات
البلللللللللللللللدالت
لألكاد يات

 وجللللللود موقلللل ل
إلتوروي مستويف
الشروة.
 صللورا آخللر م هللل
علملللل ،مباشللللرا
إلتورويية .

رف العبء
التدريس

 تللدقي جللداول
أعضلللاء هيئلللة
التدري .
 اعتماد النملاذج
من عميدا شطر
الطالبات.

 منلللوذج بلللدل
احلاسب االل .
 منلللوذج بلللدل
الضرر.
 منلللوذج بلللدل
التعلللللللللللليم
اجلامع .
 منلللوذج بلللدل
الندرا

إرفاق مناذج.
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 منوذج (م .أ)1.
 منوذج (ن .س)1.



منوذج (ن .س)2.

مجي األكاد يات بشطر الطالبات.

اخلدمة
املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات املطلوبة
(إن وجد)

النموذج
املستخدم

املستفيدين

اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة للموارد الذاتية
اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات املطلوبة

النموذج املستخدم

رواتب موظفات
بند التمويل
التات

تلللدقي املسلللري
الشهري.

القلللرارات اإلداريلللة
اخلاصللة ظوظفللات
بنلللللد التمويللللللل
التات .

ال يوجد.

متافآت خارج
الدوام

صلللرف متافلللآت
خارج الدوام.

ال يوجد

منللوذج خللارج وقللت
الدوام الرمس .

متافآت اللجان

صلللرف متافلللآت
اللجان.

قللللرارات التتليللللف
اخلاصلللة بأعضلللاء
اللجنة.

منوذج متافأا اللجان.

متافآت
التدري

صلللرف متافلللآت
التدري

ال يوجد

منللللللوذج متافللللللأا
التدري .

املراقبات

صرف املراقبات

اجلداول الدراسية

الشيتات

صرف الشيتات

بطاقللللة تعريللللف
شخصية.

منوذج توكيل.

العهد امل قتة

صللللرف العهللللد
امل قتة.

قرار التتليف.

إقللرار اسللتام عهللدا
مالية
ومنوذج طللب صلرف
عهدا.

تسديد العهد
امل قتة

متابعة التسلديد
وتلللدقي كافلللة
الفواتري وإرساهلا
إلقفال العهد.

الفواتري.
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منللللللوذج متافللللللأا
املراقبات.

منلللللوذج خلللللارج
(حماضللللر اسللللتام
حماضللللللر ف للللل
ومعاينة)

املستفيدين
موظفللللللات
بنللللللللللللد
التمويلللللللل
التات .

مجيللللللللل
قطاعللللللات
شلللللللللللطر
الطالبات.

اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري
اخلدمة املقدمة

تقديم دورات
تدريبية

وصف اخلدمة

النموذج املستخدم

تقديم دورات

طلللللللب الورشللللللي
لدورات إدارا التطلوير
اإلداري علللن طريللل
املوق اإللتوروي .

تدريبية
( تقنية )

املستفيدين

جلميللل ل منسلللللوب
جامعللللللللة امللللللللللك
عبد العزيلز اإلداريل
واإلداريات.

جلميللل ل منسلللللوب
جامعلللة املللللك عبلللد
العزيللللللز الفنللللللي
والفنيات فقط.

إعداد حقا،ب
تدريبية

التنسللي م ل عضللو
هيئللللة التللللدري
لتقلللللللللديم دورات
وإعللللداد احلقيبللللة
التدريبية.

طلللب إعللداد حقيبللة
تدريبيلللة أو تقلللديم
دورا.
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عضوات هيئة
التدري .

طريقة التسجيل يف الدورات التدريبية:
.1تسجيل الدخول يف يظام أجنز ( تسجيل الرقم الوظيف و الرمز السري ) :

 .2الدخول إىل املشاركات العلمية .
 .3بثم اختيار ترشي لدورا تدريبية .
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 .4اختيار دورات تدريبية (داخلية ) .
 .5املوافقة على املعايري .
.6اختيار الدورا املراد التسجيل بها
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اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة للخدمات التعليمية
اإلدارا

اخلدمة املقدمة
جتهيللللز الفصللللول
الدراسللية بأحللدث
األجهزا العلمية.

املستندات
املطلوبة

وصف اخلدمة

النموذج
املستخدم

تشمل األجهزا العلمية ( كمبيلوتر-
شاشة عرض –داتاشو ) .

إدارا الفصول الدراسية
إدارا الوسا،ل التعليمية

تعبئة منوذج

منللوذج طلللب
احتياجلللللات
للقاعللللللللات
الدراسية.

حصللللللر مبللللللاي
الفصول الدراسية.

حصللر شللامل جلميلل حمتويللات
الفصل الدراس من أجهلز علميل
ومستلزمات العملية التعليمية

تعبئة منوذج

منوذج حصلر
مبلللللللللللاي
الفصللللللللول
الدراسية.

تسللللللت املللللللواد
التلفزيويية.

تست املواد التلفزيويية يف املبنلى
التاس ل ومايقابلللها يف املبنللى ())75
شطر الطاب

إعلللداد خطلللاب
وإرسللال جلللدوال
يتضلللمن امللللواد
ومواعيلللللللللدها
وعدد الطالبات.

جهاز ذو يظام حتتم متتامل (صوت
وصللور واضللاء وتشللهيل اجهللزا
التمبيوتر والل وجتور والفيلديو
كلللويفرس وميتروفلللون السللللت
حبيللي يللتم تسللهيل يقللل اللقللاء أو
الندوات بدق عالية

إعلللداد خطلللاب
وإرسللال جلللدوال
يتضلمن االيلام
واملواعيللد وعللدد
الطالبات.

جتهيللللز الفصللللول
الدراسللية بأحللدث
مسللتلزمات العمليللة
التعليمية.

املستفيدين

تشمل املستلزمات التعليمية ( متتب
استاذ – كرأس –اسلتايد– سلبورا –
اقام  -مساحات ) .

أعضاء هيئة
التللللدري
طالبات .

–

وكالللة شللطر

تللللللوفري قاعللللللة
سللليمينار متتامللللة
بهلللللا جهلللللاز (e-
)station

توفري قاعات

تست

االختبارات

إدارا صياية
األجهزا العلمية

صياية وقا،ية

تنسي وتنظيم غرف املبنى التاس
يف إقامللللة اللقللللاءات والنللللدوات
واحملاضرات.

التنسلللي لاختبلللارات النها،يلللة
ومتابعللللة التليللللات يف مواعيللللد
اختبارات املواد.

صللللياية لألجهللللزا العلميللللة يف
الفصول الدراسية بشطر الطالبلات
والتليات الطبية.
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– عمللللللللادا
القبلللللللللول
والتسجيل.

التليلللللللللات
وأعضللللللللاء
هيئلللللللللللة
التدري .

اليوجللد

إعلللداد خطلللاب
وإرسللال جلللدوال
يتضللمن االيللام
واملواعيللد وعللدد
الطالبات.
إعلللداد خطلللاب
وإرسللال جلللدوال
يتضلللمن امللللواد
ومواعيلللللللللدها
وعدد الطالبات.
إعداد خطاب
وتعبئللة منللوذج
صياية.

الطالبللللات –
إدارا التليللات

اجلهللللللللللة
املنظمللللللللة
للم اضرا .
التليلللللللللات
وأعضللللللللاء
هيئلللللللللللة
التدري .
منللللللللللوذج
اجلللللللللوالت
الدوريلللللللللة
(الدعم الفين.

أعضاء هيئة
التلللللدري
طالبات .

اإلدارا

اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

اإلشراف الفين

ويشلللمل ذللللك تركيلللب وتئبيلللت
وصياية وتشهيل األجهزا.

إعداد خطاب
وتعبئللة منللوذج
صياية.

ضم أجهزا احلاسب
اآلل لشبتة
اجلامعة وحتميل
بريامج ()Casper sky

لل مايللة مللن الفريوسللات وضللمان
حتديئ تلقا،ياً عن طري الشبتة .

النموذج
املستخدم
 منلللللللوذج
صلللللللياية
فصلللللللول
دراسللللللية
ومعامل.
 منلللللللوذج
صلللللللياية
خمت ات
 منلللللللوذج
صلللللللياية
فيلللللللديو
كويفري .

إدارا صياية األجهزا العلمية

تنصيب ال

امج.

اليوجللد

توفري االحتياجات
الفنية وقط الهيار.

توفري قطل االحتياجلات الفنيلة
والهيار ال تلزم األجهزا يف املعاملل
والفصول الدراسلية بالتنسلي مل
اإلدارات ذات العاقة.

اليوجللد

صلللللياية فوريلللللة
لألعطال الطار،ة.

لتلبية الباغلات الطار،لة وتقلديم
تقريلللر موضللل فيللل اإلجلللراءات
املتختا .

منوذج صياية .

التنسي واملتابعة
والتدريب.

التنسي واملتابعلة والتواجلد أبثنلاء
الوركيب والتلدريب عللى التشلهيل
من قبل الشركات .

إعداد خطاب.

االسلللللتفادا ملللللن
األجهزا القد ة.

بأخللت القطلل الصللاحلة للعمللل
واستخدامها عند احلاجة .

اليوجللد

تلللدريب موظفلللات
الدعم الفين.

تلللدريب موظفلللات اللللدعم الفلللين
بتيفية استخدام وتشهيل األجهزا
العلميلللة يف الفصلللول الدراسلللية
واملعامل م املتابعة املستمرا .

إعداد خطاب.

منوذج حضور
دورا تدريبية.

حللل املشللتات اللل
تواج أعضاء هيئة
التدري .

ويشمل ذلك األجهزا اخلاصة بهم
وال امج .

إعداد خطاب.

اليوجللد
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مجيلللللللللل
اجلهللللللللات
بشللللللللللطر
الطالبللللللات
والتليلللللللات
الص ية.

أعضاء هيئلة
التلللللدري
طالبات .

إعداد خطاب.

حسب طلب اجلهات املختلفة .

املستفيدين

منوذج دعم
فين طارئ.

اليوجللد

مجيلللللللللل
اجلهللللللللات
بشللللللللللطر
الطالبللللللات
والتليلللللللات
الص ية .
أعضاء هيئلة
التلللللدري
طالبات .

مجيلللللللللل
اجلهللللللللات
بشللللللللللطر
الطالبللللللات
والتليلللللللات
الص ية .

أعضاء هيئة
التلللللدري
طالبات .

اإلدارا

املستندات
املطلوبة

حتديي/ترميم
معمل.

تطللوير املعامللل واملختلل ات لرفلل
كفا،تها وقدراتها التشهيلية.

يقلللللل املخلفلللللات
الطبية /التيماوية/
النووية.

تلللل لأم أجهللللللزا
ومستلزمات تعليمية

احلفللاظ علللى صلل ة العللامل
املخت ات واملعامل .

يف

توفري كافة املستلزمات الضرورية
للمعامل واملخت ات.
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WDS70.5.F02
منللللللللللوذج
خلللارج (ل م
 / 101ل م )102

تعبئة منوذج.

منوذج اتلاف
امللللللللللللللواد
التيماوية.

تعبئة منوذج.

منللوذج طلللب
تام أجهلزا
ومسللللتلزمات
تعليمية.

والفنيات.

األجهزا واملعامل واملخت ات

(إيشاء معمل)

جتهيلللز معملللل جديلللد بتافلللة
املسلللتلزمات الضلللرورية للمعاملللل
واملخت ات.

إرسلللال خطلللاب
بطلللللب إيشللللاء
معملللللل إىل إدارا
اخللللللللللللدمات
التعليمية شلطر
الطالبات.
إرسلللال اجلهلللة
الطالبللة منللوذج
حتللديي /تللرميم
معمل ويف حاللة
حتلللديي املعملللل
يرف بالنموذج
اخلللارج (مل 101
 /مل )102

WDS70.5.F01
منللللللللللوذج
خلللارج (ل م
 / 101ل م )102

أعضاء هيئة التدري

اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

النموذج
املستخدم

املستفيدين

اخلدمات املقدمة من مركز االتصاالت اإلدارية
النموذج
املستخدم

املستفيدين

اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

منوذج رمز
املستخدم

املوظفلللللللللات
الآلت ل يعملللن
علللى بريللامج
االتصاالت.

رمز املستخدم

إيشاء رمز مستخدم أو إلهاؤ
للعمللللل علللللى بريللللامج
االتصاالت اإلدارية.

تعبئة منوذج

القرارات

تسللجيل القللرارات وتفعليهللا
ويشلللللرها عللللللى املوقلللل
اإللتوروي

إعداد خطاب
أو متكرا

الوارد العام

اسللتام و تسللليم املعللامات
الللللواردا مللللن و إىل شللللطر
الطالبلات ملن شلطر البللن
والتليات التابعلة و جلهلات
اخلارجية.

مجيلللللللللللل
قطاعات شطر
الطالبلللللللللات
وشللطر البللن
والتليلللللللللات
التابعة.

الوارد الداخل

اسلللتام و تسلللليم مجيللل
املعللامات الللواردا مللن اإلدارا
العليا بشلطر الطالبلات إىل
مجيلل قطاعللات اجلامعللة
بشطر الطالبات

قطاعات شطر
الطالبات.

الوارد اخلاص
باملركز الطيب

اسللتام و تسللليم املعللامات
الواردا من التليلات الصل ية
إىل شطر الطالبات

املركز الطيب

الصادر اخلاص
بالستن الداخل
بشطر الطالبات

استام املعامات الصادرا من
شللطر الطالبللات إىل السللتن
الداخل

السللللللللللللتن
الللللللللللداخل
بشللللللللللللطر
الطالبات.

املوظفلللللللللللة
أواجلهة املعينة
بالقرار.

ال يوجللد
ال يوجللد

اسلللتام ال يلللد املسلللجل
والعللادي املرسللل مللن ال يللد
ال

يد

السعودي على صندوق 4201
و الرمللز ال يللدي  ،و الرمللز

تعبئة منوذج

ال يلللدي  21551وال يلللد
املمتللاز وشللركات التوصلليل
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منوذج
ال يد

مجيلللللللللللل
املنسللللللللوبات
بشللللللللللللطر
الطالبات

اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

النموذج
املستخدم

املستفيدين

العامليللللة مئللللل ،DhL
...Aramex،FedEx

التفويض

تفلللويض مرأسللللة اجلهلللة
باستام املعامات يف حاللة
تهيللب املرأسلللة حيللي يللتم
االسللتعاية ظرأسلللة اجلهللة
األقلللرب لتقلللوم بتوزيللل
املعامات.

تعبئة منوذج
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منوذج
التفويض

قطاعات شطر
الطالبات.

اخلدمات املقدمة من مركزاخلدمات الطبية اجلامعي
اخلدمة
املقدمة

وصف اخلدمة

السجل
الص
اإللتوروي

فلللت مللللف إلتورويل ل جلميل ل
منسللللوبات وطالبللللات اجلامعللللة
والسماح هلن بتلق العاج.

عيادات
عاجية
أولية

تقللديم العللاج األوللل حلللاالت
املرض العادي وكشف أول لألسنان.

اخلدمات
العاجية
واألمراض
املزمنة

اخلدمات
الوقا،ية
واالستشارية

ال يوجللد

(يسلللاء ووالدا -جلديلللة  -أسلللنان -
تهتيلللللة  -تئقيلللللف عاجللللل
للمريضة) .
متابعة مريضة (ارتفاع ضهط الدم
جدول
 الستري -احلمل  -أمراض يفسية -املواعيد
أمراض جلديلة -مشلاكل األسلنان -
األمراض الباطنية) .
ف ل اللياقللة للنللادي الرياض ل ،
ف للل صللل ة األسلللنان والفلللم،
التشف يف عيادا النساء واللوالدا،
تقص ل الوبللاء (املعللدي) للمريضللة
وإحالتهللا إىل جهللة االختصللاص ال يوجللد
عند احلاجة.
التطعيملللات املومسيلللة وف للل
ماقبل التعي ومتديد اخلدملة.


اخلدمات
التئقيفية
الص ية




خدمات
اإلسعاف
والطواريء



 إقللرار بتلق ل
العاج.
 إذن خطللللل
باملوافقلللللللة
للطالبات.

ال يوجللد

ال يوجللد

ال يوجللد

شهادا التطعيم

توزيل مطويللات وكتيبللات عللن
بعللض األمللراض واالسللتعمال
اآلمن لألدوية.
املشلللاركة بالتوعيلللة يف أيلللام
الص ة العاملية والداخلية.
تقلللديم اإلسلللعافات األوليلللة ال يوجللد
للمصابة وتقييم احلالة ويقلل
احلاالت الطار،ة إىل املستشلفى
اجلامع .
متابعة وعاج مرضى الطلوارئ
من األمراض املزمنة أو احلادا.
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ال يوجللد

مجي منسوبات وطالبات اجلامعة والستن الداخل .

عيادات
ختصصية

املستندات
املطلوبة
اهلويللللللة
الشخصللية
للمنسوبة،
والبطاقلللة
اجلامعيلللة
للطالبة.

النموذج
املستخدم

املستفيدين

اخلدمة
املقدمة

خدمات
الصيدلية

خدمة
عاقات
مرضى

التشلللف الطللليب عللللى الطالبلللة
امللت قة بالستن اجللامع وطللب
الف وصات املخ ية الازملة قبلل
االيضمام للستن الداخل وتقديم
اخلدمات العاجية.
 ربللللط الصلللليدلية بللللامللف
اإللتوروي ل  ،وتللوفري األدويللة
األساسلللية ،وتلللوفري بعلللض
املست ضرات الطبية الضرورية
للمشاكل اجللدية.
 صلللرف األدويلللة املوجلللودا يف
ال يوجللد
امللف اإللتوروي الاياً.
 قياس مد رضى املستفيدا من
الزيارا العاجية ال قامت بهلا
ملركللللز اخللللللدمات الطبيلللللة
اجلامع .
 النظر يف الشتو ال مت رفعهلا
ملركللللز اخللللللدمات الطبيلللللة
اجلامع بشطرالطالبات.
 يف حالللللة رفللللض مريضللللة
الطوارئ تلق العاج والت ويل
للطواريء تقوم بالتوقي عللى
النموذج.

ال يوجللد

وصف اخلدمة
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مجي جهات شطر الطالبات
من )عمادات وكليات وإدارات(وطالبات والقطاع اخلاص و اجلمهور اخلارج

خدمات
امللت قات
بالستن
الداخل

املستندات
املطلوبة

النموذج
املستخدم

املستفيدين

اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة خلدمات األمن
اخلدمة

دخول وخروج أعيان

تعريف
اخلدمة

الس ــماد ب ــدخول وخ ــروج األعي ــان يف ح ــال نقل ــها ب ــني القطاع ــات داخ ــل املدين ــة
اجلامعية وخارجها ,من قبل شركات وجهات خارجية.

الوقت املصرح
املستفيدا

 الفرتة الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا حت الساعة الثالثة مسا ًء
 الفرتة املسائية من الساعة السادسة مسا ًء حت الساعة احلادية عشر
مسا ًء .
القطاعات يف شطر الطالبات.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدا

تعبئة بيانات النموذج و توضيح ما سيتم إدخال أو إخراج من األعيان وتوضيح
األعــداد والوصــع هلــا اســم الشــركة الناقلــة  ,اســم الســائق  ,رقــم اهلويــة  ,نــوع
السيارة ورقم اللوحة واعتماده من اجلهة املختصة .

إجراءات جهة
املستفيدا

 .1التأكد من استكمال بيانات النموذج واعتماده.
 .2إرسال النموذج إىل (وحدة التصاريح ) باإلدارة العامة لألمن العتماده
وتنفيذ الطلب.
 .3التأكيد عل األشخا املصرد هلم بالدخول بإحضار كافة املستندات
املطلوبة.

إجراءات اإلدارا
العامة لألمن

 .1التدقيق والتأكد من استيفاء بيانات النموذج واعتماده.
 .2إرسال النموذج للفرتة الصباحية إىل موظفة أمن بوابة اخلدمات؛
العتماده وتنفيذ الطلب.
 .3إرسال النموذج للفرتة املسائية إىل (اإلدارة العامة لألمن) بشطرالطالب,
العتماده وتنفيذ الطلب.

النماذج
املستندات
املطلوبة من
املصرح ل
بالدخول

املاحظات

تصريح دخول وخروج أعيان.
 اهلوية الوطنية أو اإلقامة سارية املفعول.
 رخصة السري للسائق سارية املفعول.
ينحصر دخول وخروج األعيان يف حالتني:
 .1داخل اجلامعة  :عمل تصريح دخول وخروج أعيان يف حال نقل االعيان
ال م ــن (إدارة املس ــتودعات بشـ ــطر
ب ــني القطاع ــات داخـ ــل املدين ــة اجلامعي ــة مـ ــث ً
الطالبات إىل إدارة املستودعات بشطر الطالب  ..اخل).
 .2خارج اجلامعة  :عمل تصريح دخول وخروج أعيان يف حال نقل األعيان
ال إىل ( اجلريســي ,بي ـ الريــاض,
مــن داخــل املدينــة اجلامعيــة إىل خارجهــا مــث ً
مكتبة جرير  ....اخل).
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اخلدمة

تصري دخول سيارا أجرا عامة للمنسوبات

تعريف
اخلدمة

الســماد للمنســوبة باســتخدام ســيارة األجــرة العامــة للنقــل مــن وإىل املدينــة
اجلامعية خالل املدة احملددة من قبل املستفيدة حبيث ال تتجاوز فصل دراسي
واحد.

املستفيدا

املنسوبات بكافة قطاعات شطر الطالبات.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدا

 .1تعبئــة اــوذج( تصــريح دخــول ســيارة أجــرة عامــة ) بوحــدة التصــاريح يف
اإلدارة العامة لألمن.
 .2تعبئة اوذج تعهد إلتزام السائق بالتعليمـات مـن قبـل املسـتفيدة تتحمـل
في مسؤولية السائق.
 .3إحضار املستندات املطلوبة.

إجراءات جهة
املستفيدا

ال يوجد.

إجراءات اإلدارا
العامة لألمن

 .1التأكـ ــد مـ ــن اسـ ــتيفاء بيانـ ــات النمـ ــوذج اخلـ ــا
واعتماده من قبل اإلدارة العامة لألمن شطر الطالب.
 .2تسليم بطاق التصريح لكل من املستفيدة والسائق.

النماذج

باملنسـ ــوبة والسـ ــائق ,

 تصريح دخول سيارة اجرة عامة للمنسوبات.
 تعهد التزام السائق بالتعليمات.
رخصة قيادة السائق سارية املفعول.
استمارة السيارة سارية املفعول.
نظام التشغيل اخلا بالسيارة.
صورة شخصية حمدثة للسائق.

املستندات






املاحظات

ت ــتم إج ــراءات اعتم ــاد الس ــائق والسـ ــيارة ب ــاإلدارة العام ــة لألم ــن يف شـ ــطر
الطالب.
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اخلدمة
تعريف اخلدمة
املستفيدا

تصري زيارا

هــو تصــريح يعط ـ للزائــرات مــن حــري منســوبات اجلامعــة ملقابلــة جهــة
معينة ,وبناء عل موافقتها ,ويستخدم ليوم واحد فقحت.
زائرات اجلامعة.
 .1إبراز اهلوية الوطنية أو اإلقامة (سارية املفعول).
 .2حتديد اجلهة املطلوب زيارتها ,والغرض من الزيارة.

اإلجراءات املطلوبة
من املستفيدا

 .3استالم اوذج ( تصريح زيارة ) من مراقبة أمن البوابة.
 .4التوج للجهة املراد زيارتها واستكمال بيانات النموذج واعتماده.
 .5تس ــليم ا ــوذج ( تص ــريح زي ــارة ) ملراقب ــة أم ــن البواب ــة عن ــد اخل ــروج
وذلك بعد التأكد من استكمال واعتماده من اجلهة املراد زيارتها.
 .1موافقة اجلهة عل دخول الزائرة .

إجراءات جهة
املستفيدا

 .2استكمال بيانات اوذج ( تصريح زيارة ) واعتماده.
 .3تسـليم اـوذج ( تصـريح زيـارة ) للزائــرة

تومـًا مـن القطـاع متهيــداً

لتقدث عند اخلروج ملراقبة أمن البوابة.
 .1التأكد من هوية الزائرة من قب ـل مراقبة أمن البوابة.
 .2تعبئة اوذج ( تصـريح زيـارة) مـن قبـل مراقبـة أمـن البوابـة  ,وتسـليم
إجراءات اإلدارا
العامة لألمن

للزائرة واعتماده من اجلهة املراد زيارتها.
 .3استالم مراقبة أمن البوابة اوذج ( تصريح زيارة ) عنـد خـروج الزائـرة
بعد التأكد من استكمال بيانات النموذج.
 .4االحتفاظ بنموذج تصريح زيارة لد قسم األمن.

النماذج
املستندات

تصريح زيارة.
صورة من اهلوية الوطنية أو اإلقامة سارية املفعول.
 .1البد أن تكون اإلقامة سارية املفعول (حري منتهية املدة) .

املاحظات

 .2يف حال عدم إحضـار الزائـرة للهويـة الوطنيـة أو اإلقامـة ال يسـمح هلـا
بالدخول للـحرم اجلامعي.
.3

ب أن تفيد الزائرة بغرضها من الزيارة.
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اخلدمة
تعريف اخلدمة
املستفيدا

حمضر ايتقال ومعاينة وإبثبات حالة

هــو التوج ـ مباشــرة للموقــع عنــد تلقــي بــالغ عــن حــدت أو حالــة طارئــة
للمعاينة واختاذ الالزم (. )1
منسوبات اجلامعة .

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدا

 .1إبالغ اإلدارة العامة لألمن بشطر الطالبات عند وقوع احلالة (. )2
 .2عدم ملس األحراض حلني حضور موظفة من قسم التحقيق
والضبحت ملعاينة املوقع.
 .3إفادة موظفة التحقيق والضبحت بكامل التفاصيل عن احلالة.
 .4الدقة واملصداقية يف البيانات املعطاة ملوظفة التحقيقات والضبحت.

إجراءات جهة
املستفيدا

 .1إرسال معاملة إىل اإلدارة العامة لألمن لعمل اإلجراء الالزم.
 .2توفري كافة األدلة واإلثباتات للحالة ملساعدة سري عملية
التحقيق.
 .3استالم معاملة بنتائ التحقيق يف احلالة من اإلدارة العامةلألمن.

إجراءات اإلدارا
العامة لألمن

 .1استالم البالغ وتعبئة حمضر (استالم بالحات) .
 .2تبليغ األقسام املختصة الختاذ اإلجراء الالزم.
 .3االنتقال ومباشرة احلالة منذ تلقي البالغ من اإلدارة العامة لألمن
بشطر الطالبات.
 .4تسجيل البيانات واملعلومات من اجلهة املعنية باحلالة.
 .5تعبئة اوذج (حمضر انتقال ومعاينة وإثبات حالة) ,واحلصول
عل كافة البيانات واملعلومات من اجلهة املعنية باحلالة.
 .6إرسال املعاملة إىل اجلهة املعنية باحلالة وإفادتها بنتائ التحقيق.

النماذج

 حمضر انتقال ومعاينة وإثبات حالة.
 حمضر استالم بالحات.

املستندات
املطلوبة

اهلوية الوطنية أو اإلقامة سارية املفعول.

املاحظات

( )1احلالـ ــة الطارئـ ــة تتمثـ ــل يف  :حـ ــاالت السـ ــرقة  ,احلـ ــوادت البشـ ــرية
لسيارات اجلولع  ,املشاجرات  ,املظاهرات ,تصوير املنشأة  .....اخل.
( )2اإلبالغ عن احلادت يكون عل حسب نوع احلالة وتكون بثالت طرق :
 شخصي عند ورود البالغ من الطالبات.
 هــاتفي عنــد ورود الــبالغ مــن املوظفــات عــن طريــق اهلــاتع املوحــد
بشطر الطالبات ( )26666وشطر الطالب (.)61000
 معاملة عند ورود البالغ من اجلهات.
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اخلدمة
تعريف
اخلدمة
املستفيدا
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدا
إجراءات جهة
املستفيدا

تسليم مفقودات

اوذج يتم تعبئت يف حالة العثور عل أحراض مفقودة من قبل الشخص
العاثر مثل (حمفظة ,جوال ,حقيبة ,بطاقة جامعية  ,مفاتيح ......اخل).
منسوبات اجلامعة .
 .1تسليم املفقودات لإلدارة العامة لألمن بقسم العمليات.
 .2تعبئة اوذج بيان تسليم املفقودات كاملة.
ال يوجد .
 .1تدقيق بيانات النموذج.
 .2مطابقة وصع املفقود يف حال حضور صاحبت .

إجراءات اإلدارا
العامة لألمن

 .3تسليم املفقود لصاحبت بعد استكمال بيانات النموذج  ,وأخذ صورة
من إثبات هويتها.
 .4إرسال النموذج مع املفقود إىل عمادة شؤون طالب بقسم املفقودات يف
حالة عدم السؤال عن املفقود حت نهاية الدوام.

النماذج

بيان تسليم مفقودات .
 صورة من اهلوية الوطنية أو اإلقامة.

املستندات

 أو صورة من البطاقة الوظيفية.
 أو صورة من البطاقة اجلامعية.

املاحظات

د املفقود ويسلم لإلدارة العامة لألمن.

العاثر هو :الشخص الذي
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اخلدمة
تعريف
اخلدمة

تصري دخول بعد الدوام الرمس

هو تصريح يسمح للمستفيد بالدخول إىل احلرم اجلامعي مساءً ؛ إلنهاء
عمـل أو مهمــة رمسيــة بعـد خــروج يــع الطالبـات واملنســوبات ,يف ماعــدا
أوقات عقد اختبارات برنام االنتساب والتعليم عن بعد.

وقت التصري

من الساعة السادسـة مساءً إىل الساعة احلادية عشر مساءً .

مدا التصري

ال تتجاوز  30يوم.

املستفيدا

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدا
إجراءات جهة
املستفيدا

إجراءات اإلدارا
العامة لألمن

النماذج

قطاعات اجلامعة .
تعبئة بيانات النموذج واعتماده من الرئيس املباشر ()2( ،)1

.1
 .2يف حال دخول سيدات أقل من ( ,)3البد من وجود حمرم.

 .1إرسال النموذج إىل وحدة التصاريح باإلدارة العامة لألمن بالتواقيع
املعتمدة قبل الساعة الثانية عشرا ظهراً.
 .2متابعة استالم التصاريح من قبل اإلدارة العامة لألمن.
 .3التأكيد عل األفراد املصرد هلم بالدخول إحضار املستندات املطلوبة.
 .1التأكيد عل اجلهة املصرد هلا بالدخول االلتزام بأمساء األفراد
املســجلني يف التص ــريح  ,ويف حــال التغ ــيري الب ــد مــن إب ــالغ اإلدارة العام ــة
لألمن.
 .2التدقيق والتأكد من استيفاء بيانات النموذج واعتماده.
 .3إرسال النموذج إىل اإلدارة العامة لألمن ـ شطر الطالب ـ الستكمال
الالزم.
تصريح دخول مؤق

لشطر الطالبات بعد الدوام الرمسي ()4( .)3

املستندات

اهلوية الوطنية أو اإلقامة سارية املفعول.

املاحظات

( )1التأكد من التوقيع عل التصاريح من األشخا املعتمدين.
( )2إلغاء التفوي بالتوقيع يف حالة إنهاء مدة التكليع.
( )3ال يتم استالم التصاريح يف اإلدارة العامة لألمـن بعـد السـاعة الثانيـة
عشرة ظهراً.
( )4ثكــن طلــب متدي ــد تصــريح ال ــدخول يف حالــة ع ــدم إ ــاز العم ــل يف
الوق احملدد بالنموذج.
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اخلدمات املقدمة من إدارة السالمة والصحة املهنيـة
اخلدمات املقدملة

القسم

.1
.2
قسم متاف ة احلرا،

.3
.4
.5

قسم سامة املنشآت

 .1احملافظة عل سالمة املنشظت التابعة للجامعة وسالمة موظفيها.
 .2الكشـ ــع عل ـ ـ املبـ ــاني واملنشـ ــظت القائمـ ــة للتأكـ ــد مـ ــن اسـ ــتيفائها
لشروط الوقاية والسالمة املهنية.
 .3التطبيق الفاعل ملعايري السالمة يف املنشظت اجلامعية.
 .4محايــة العنصــر البشــري مــن اإلصــابات النا ــة عــن ــاطر بيئــة
العمل
 .5احلفــاظ عل ـ املنشــظت ومــا حتتوي ـ مــن أجهــزة ومعــدات مــن التلــع
أوالضياع.
 .6مواكبــة التطــورات العلميــة ومســايرة املفــاهيم احلديثــة يف نظريــات
ونظــم محايــة وهندســة املنشــظت العامــة واالســرتاتيجية واإلجــراءات
ذات الصلة.
 .7ت ـ ـ ــوفري وتنفي ـ ـ ــذ كاف ـ ـ ــة ش ـ ـ ــروط الس ـ ـ ــالمة يف املعام ـ ـ ــل وال ـ ـ ــور
واملستودعات.
 .8توفري مهمات الوقاية الشخصية املناسبة.
 .9التحقق من إملام كافة العاملني يواقع العمل بقواعد السالمة.
 .10التنس ــيق م ــع مرك ــز الط ــوارا والك ــوارت باجلامع ــة فيم ــا خي ــص
سالمة املنشظت.
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.6

جتهيــز املبــاني واملنشــظت بأنظمــة اإلنــذار واملكافحــة والوقايــة بغــرض
محاية املباني وشاحليها من أخطار احلرائق.
عمـ ــل االختبـ ــارات الالزمـ ــة والكشـ ــع الـ ــدوري عل ــ أجهـ ــزة اإلنـ ــذار
واإلطفاء من قبل متخصصني لضمان عملها عند احلاجة.
توفري الصيانة املستمرة ألجهزة اإلنذار املبكر حت يتم إخالء املبن
عند احلاجة.
ت ـ ــدريب الع ـ ــاملني علـ ـ ـ اس ـ ــتخدام كاف ـ ــة األجه ـ ــزة ذات العالق ـ ــة
يكافحة احلرائق.
مكافحــة احلريــق بصــورة أوليــة مــن قبــل األفــراد املـدربني أو بواســطة
الوسائل التلقائية.
التنس ــيق مـ ــع مرك ــز الطـ ــوارا والكـ ــوارت باجلامع ــة فيمـ ــا خيـ ــص
مكافحة احلرائق.

املستفيدين

اخلدمات املقدملة

القسم

.1
.2

.5
.6
.7
.1
.2

قسم التوعيلة والتدريب

.3
.4
.5
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قسم الص ة املهنيلة

.3
.4

وضع خطة العمل اخلاصة بالصحة املهنية ومتابعة تنفيذها.
حتديــد متطلبــات اإلســعافات األوليــة حبســب التعرضــات املختلفــة
والكشع الدوري عليها.
العمل عل سالمة وصحة العاملني ومنسوبي اجلامعة.
العم ــل علـ ـ محاي ــة الع ــاملني م ــن العوام ــل الـ ـ ق ــد ت ــؤثر علـ ـ
صحتهم (الفيزيائية الطبيعيـة والكيميائيـة واحليويـة والبيئيـة ...
اخل).
مراقب ــة ط ــرق اداء العم ــال املنوط ــة بالع ــاملني لتص ــويبها بغ ــرض
إقالل اإلجهاد وتدريب العاملني عل األداء اآلمن ألعماهلم.
إعداد التقارير الدورية عن أعمال قسم الصحة املهنية.
القيام بأية مهام أخر ثكن أن تكلع بها يف حدود اختصاصها.
إقام ــة ال ــدورات التدريبي ــة وور العم ــل وم ــا ش ــابهها يف ــاالت
السالمة والصحة املهنية.
نشــر املعرفــة والتوعيــة حــول معــايري الســالمة العامــة يف تلــع
أنواع منشظت اجلامعة وخباصة أوضاع السالمة والصحة املهنيـة يف
املعامل والور واملستودعات.
التوعيـ ــة حـ ــول أخطـ ــار ح ـ ــوادت املنشـ ــظت التعليميـ ــة واإلص ـ ــابات
النا ة عنها.
التعــاون مــع اخلــرباء و تلــع اجلمعيــات األهليــة والرمسيــة مــن
أجــل حتســني وتطــوير املعرفــة والتوعيــة حــول الســالمة العامــة يف
املنشظت التعليمية.
اعداد الدراسات واملسوحات امليدانيـة والـدروس املفيـدة بغـرض نشـر
الثقافة وتطوير العمل.

املستفيدين

التواصل مع اإلدارات التابعة لوكالة شطرالطالبات بالسليمانية
مكتب الوكيلة
مستشارا وكيلة شطر الطالبات ووحدا الش ون اإلدارية
مديرا متتب الوكيلة
وحدا عاقات متتب الوكيلة
وحدا السترتارية
وحدا السري ووحدا االجتماعات واللجان ووحدا الت رير
وحدا االتصاالت اإلدارية
وحدا املتابعة
وحدا التدقي ووحدا احملفوظات
وحدا العاقات العامة
وحدا الدعم واملسايدا التقنية
وحدا الدراسات والتقارير
وحدا املطبوعات
وكالة شطرالطالبات للسنة الت ضريية
إدارة شؤون الموظفين
يا،بة مدير عام إدارا ش ون املوظف
السترتارية
وحدا ش ون األكاد يات السعوديات
وحدا ش ون األكاد يات املتعاقدات
وحدا ش ون اإلداريات
وحدا الرواتب
اإلدارة العامة للموارد الذاتيـة
يا،بة املشرف العام على اإلدارا العامة للموارد التاتية
مديرا اإلدارا
اإلدارة العامة للمرافق
يا،بة مدير اإلدارا العامة للمراف
السترتارية
مركز االتصاالت االدارية
يا،بة مدير مركز االتصاالت االدارية
اإلدارة العامـة لخدمـات األمن
يا،بة املشرف العام على اإلدارا العامة خلدمات األمن
السترتارية
اإلدارة العامـة للتطوير اإلداري
يا،بة املشرف العام على إدارا التطوير اإلداري
مديرا اإلدارا
مركز الخدمات الطبية الجامعي
يا،بة مدير مركز اخلدمات الطبية اجلامع
مساعدا يا،بة مدير مركز اخلدمات الطبية للش ون اإلدارية واملالية
اإلدارة العامة للخدمات التعليمية
يا،بة املشرف العام على اإلدارا العامة للخدمات التعليمية
السترتارية

لالستفسارات والطواريء بخصوص شؤون الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي 0535444101
رقم الكوارث والطواريء بشطرالطالبات 51111
رقم العمليات بشطرالطالبات 26666
الرقم الموحد لطلبات الخدمات والصيانة 50999
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إدارات ومراكز الجامعة
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الرابط

المركز/اإلدارة

http://financial-aid.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=496&Lng=AR

اإلدارة العامة للتمويل
الذاتي

http://financialadministration.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 467&Lng=AR

اإلدارة املالية

http://warehouse.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 468&Lng=AR

http://development.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=406&Lng=AR

إدارة املستودعات
إدارة العقود
واملشرتيات
إدارة مراقبة املخزون
إدارة التطوير اإلداري

http://labor-admin.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=433&Lng=AR

إدارة شؤون املوظفني

http://legal-admin.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=104&Lng=AR

اإلدارة القانونية

http://total-quality.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=111&Lng=AR

إدارة اجلودة
إدارة التخطيحت
اإلسرتاتيجي
إدارة العالقات
الثقافية
إدارة املسؤولية
االجتماعية وخدمة
اجملتمع
إدارة االعتماد
األكادثي
إدارة القياس والتقويم
اإلدارة العامة
للمشاريع

http://procurement.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 466&Lng=AR
http://inventory-control.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=487&Lng=AR

http://strategic-planning.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=116&Lng=AR
http://community.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 185&Lng=AR
http://library.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=212&Lng=AR
http://cultural-relations.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=571&Lng=AR
http://usr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=912&Lng=AR
http://projectsmanagement.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=105&Lng=AR
http://operationsmaintenance.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=112&Lng=AR
http://studiesanddesign.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 157&Lng=AR
http://security-safety.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=436&Lng=AR
http://osh.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=797&Lng=AR

اإلدارة العامة للمرافق
اإلدارة العامة
للدراسات والتصاميم
اإلدارة العامة لألمن
إدارة السالمة والصحة
املهنية

http://sty.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 994&Lng=AR

إدارة االستدامة

http://edc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=355100&Lng=AR

مركز الطوارا
والكوارت
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الرابط

المركز/اإلدارة

http://alliance.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=191&Lng=AR

منظومة األعمال واملعرفة

http://raci.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=195&Lng=AR

معهد البحوت واالستشارات

http://gcpc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=216&Lng=AR

مركز اإلبداع وريادة األعمال

http://ipa.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=7010&Lng=AR

إدارة استثمار امللكية الفكرية

http://flc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 836888&Lng=AR

مركز إعداد قيادات املستقبل
إدارة املتاحع

http://museums.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 205&Lng=AR
http://suc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 405&Lng=AR
http://academicservices.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 570&Lng=AR
http://cegmr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=117&Lng=AR
http://rdc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=122&Lng=AR
http://wrc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=123&Lng=AR
http://kfmrc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=141&Lng=AR
http://cees.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=188&Lng=AR
http://nano-center.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=194&Lng=AR
http://al-jawharacenter.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 287&Lng=AR
http://spc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 320&Lng=AR
http://ceccr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=902&Lng=AR
http://ceamr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=961&Lng=AR
http://cedt.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=19500&Lng=AR
http://art-srh.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=125030&Lng=AR
http://almobdioon.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 408001&Lng=
AR
http://scpr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=530&Lng=AR
http://cipm.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=714&Lng=AR
http://cipm.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=714&Lng=AR
http://css.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=862&Lng=AR
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أمانة لس اجلامعة
اإلدارة العامة للخدمات
التعليمية
مركز التميز البحثي يف
علوم اجلينوم الط
مركز البحوت والتنمية
مركز أحبات املياه
مركز امللك فهد للبحوت
الطبية
مركز التميز البحثي يف
الدراسات البيئية
مركز التقنيات متناهية
الصغر
مركز األمرية اجلوهرة
الرباهيم للتميز البحثي يف
األمراض الوراثية
مركز النشر العلمي
مركز التميز ألحبات التغري
املناخي
مركز التميز البحثي يف
املواد املتقدمة
مركز التميز البحثي يف
تقنية حتلية املياه
مركز البحوت االجتماعية
واإلنسانية
مركز املبدعون للدراسات
واالحبات
مركز التدريب والوقاية من
االشعاع
مركز االبتكار يف الطب
الشخصي
مركز االتصال
مركز الدراسات
االسرتاتيجية

الرابط

المركز/اإلدارة

http://ghrc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 869&Lng=AR
http://pcce.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=882&Lng=AR
http://ceies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=915&Lng=AR
http://adc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=219&Lng=AR
http://alamoudibreastcenter.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=905&Lng=AR
http://ctld.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=322&Lng=AR
http://hpc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=611997&Lng=AR
http://gcpc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=216&Lng=AR

مركز احبات املخاطر
اجليولوجية
مركز الشيخ عبدا خبش
للتميز يف الرعاية الصحية
ألمراض القلب لألطفال
مركز التميز البحثي يف
االنظمة اهلندسية الذكية
مركز الوثائق واحملفوظات
مركز الشيخ حممد حسني
العمودي للتميز يف رعاية
سرطان الثدي
مركز تطوير التعليم
اجلامعي
مركز احلوسبة عالية االداء
مركز االبداع وريادة األعمال

http://hmc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=861&Lng=AR

– مركز الطفولة
تدري- حبثي- تطبيقي
مركز التميز ألحبات هشاشة
العظام
مركز صنع بيدي

http://smrc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID= 984&Lng=AR

مركز طب وحبوت النوم

http://csc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=140073&Lng=AR

مركز املهارات السريرية

http://ccart.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=138&Lng=AR
http://ceor.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=525&Lng=AR
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عمادة شؤون الطالب
تعريف العمادة:
هي إحد العمادات املساندة باجلامعة وتهتم خبدمة الطالب بعد انتهاء إجراءات قبول
باجلامعة وحصول عل الرقم اجلامعي وحت حصول عل الشهادة اجلامعية  ,وتقدم عمادة
شؤون الطالب خدماتها عن طريق وكاالت وهي:


وكالة العمادة لألنشطة الطالبية .



وكالة العمادة لإلسكان والتغذية .



وكالة العمادة للخر ني .



وكالة العمادة للتطوير .

كما تقوم العمادة بتقديم خدماتها للمتعاقدات من خالل اإلدارة املالية:
تقدم اإلدارة خدمة شراء األجهزة اإللكترونية والحاسب باألقساط "للمتعاقدات " بالتعاون مع:

•

شركة عبدالطيع

يل لإللكرتونيات – شارع التحلية جبانب – DHL

ت (.)8002440043
•

شركة الزقزوق لألجهزة املنزلية  /حي الرويس جوال ()0593099312

•

الشركة األساسية لإللكرتونيات سانيو /شارع الستني جبانب بنك سامبا
ت (.)0126726826

•

شركة حجز لالتصاالت.

شروط احلصول عل خدمة الشراء بالتقسيحت:
 - 1أن تكون عل رأس العمل .
 - 2تكون اإلقامة سارية املفعول ملدة سنة عل األقل من تاريخ احلصول عل اخلدمة.
 - 3أن يكون قد مض عل التعاقد معها ( )3سنوات أو أكثر.
 - 4أن ال تكون عل وشك إنهاء التعاقد.
 - 5أن ال تكون قد حصل عل أجهزة بالتقسيحت من العمادة ومل ينتهي تقسيطها.
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املستندات املطلوبة للحصول عل اخلدمة :
- 1إحضار( )2صورة من اهلوية الشخصية.
- 2إحضار( )2صورة من اإلفادة بالراتب .
- 3ألعضاء هيئة التدريس خطاب بأنها الزال عل رأس العمل.

اآلليـ ـ ــة املتبعـ ـ ــة يف شـ ـ ــراء األجهـ ـ ــزة باألقسـ ـ ــاط (شـ ـ ــركة عبـ ـ ــدالطيع

يـ ـ ــل

لإللكرتوني ـ ـ ــات  ,ش ـ ـ ــركة الزق ـ ـ ــزوق لألجه ـ ـ ــزة املنزلي ـ ـ ــة ,الش ـ ـ ــركة األساس ـ ـ ــية
لإللكرتونيات سانيو):


احلضور للمركز لالطالع عل الربوشور اخلا



معرفة عنوان الشركة من الربوشور.



إحضار اوذج طلب الشراء اخلا

بالشركة موضح في التالي (:نوع اجلهاز – عـدد

األجهزة – سعر اجلهاز – القيمة اإل


بالشركة.

الية وموقع من مسؤول الشركة .

تعبــأ االســتمارة اخلاصــة باملوظفــة إلكرتوني ـاً مــن قبــل املســؤولة بالعمــادة مــع توقيــع
املوظفة عل التعهد املوجود يف االستمارة وتوقيع املسؤولة بعد وضع الية األقساط .



توقع وختتم املوظفة االستمارة من جهة العمل وإدارة شؤون املوظفني .



توقع االستمارة من املسؤولة ووكيلة شؤون الطالبات مع اخلتم عليها .



تســليم االســتمارة كاملــة للموظفــة بعــد إرفــاق املســتندات (صــورة بطاقــة االحــوال –
بطاقة اجلامعة

 -االفادة ) الستالم اوذج أمر التسليم من العمادة عن طريق ولـي

أمرها أو يذكرة من املدير التنفيذي لصندوق الطالب .


استالم اجلهاز من الشركة بأمر التسليم الذي مع املوظفة .

اآللية املتبعة يف شراء األجهزة باألقساط لشركة حجز لالتصاالت :


اطالع املوظفة عل املواصفات األجهزة بعد انطباق الشروط عليها .



تعبئة املسؤولة البيانات الشخصية للموظفة يف اوذج طلب جهاز حاسب آلي
إلكرتوني.



توقيع املوظفة عل التعهد يف اوذج طلب شراء حاسب آلي .
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تعبئة املسؤولة عن األقساط (آلية األقساط ) .



اخلتم والتوقيع من جهة العمل وشؤون املوظفني .



توقيع اوذج طلب شراء حاسب من وكيلة شؤون الطالبات .



تعبئة مسؤولة الشركة اوذج أمر تسليم اجلهاز مع التوقيع يف جزئية الشركة
وتوقيع وكيلة شؤون الطالبات يف جزئية صندوق الطالب واخلتم .



تسليم اجلهاز للموظفة مع الضمان وتصريح اخلروج من مسؤولة الشركة .

آلية اخلصم من الراتب:
يتم حسم األقساط من الراتب عل مد ( )12شهر فقحت.

للتواصل
http://studentaffairs.kau.edu.sa
dsag.ssc@kau.edu.sa
0126402000

تحويلة 73259:
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مركز ذوي االحتياجات اخلاصة
أهداف المركز:
•
•
•
•
•

•

تــذليل كافــة الصــعوبات والعقبــات ال ـ تواج ـ أي مــن ذوات االحتياجــات اخلاصــة أثنــاء
مسريتهن.
الدراسية بتوفري الوسائل التعليمية والتقنيات املساعدة حسب احلاجة .
توفري بيئة مناسبة ومهيأة لذوات االحتياجات اخلاصة .
تهيئــة طالبــات ذوات االحتياجــات اخلاصــة وإعــدادهن نفســياً واجتماعي ـاً ملســاعدتهن عل ـ
االندماج يف احلياة اجلامعية واجملتمع من خالل الدورات النفسية والربام التأهيلية.
متكــني طالبــات ذوات االحتياجــات اخلاصــة مــن املشــاركة باألنشــطة الالمنهجيــة املتاحــة
للطالبات داخل امعة.
العمــل علـ بنــاء وتنميــة أواصــر التعــاون ب ـني املركــز و
مصلحة الطالبات.

تلــع الكليــات والعمــادات ملــا فيـ

الفئة المستهدفة:
• الطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة :
إعاقة بصرية ,إعاقة مسعية ,إعاقة حركية ,صعوبات تعلم ,إعاقة ذهنية .
• منسوبي اجلامعة من ذوي اإلعاقة .

خدمات المركز :
خدمات تعليمية ,خدمات نفسية واجتماعية ,خدمات التدريب والتأهيل ,خدمات ترفيهية.

للتواصل
http://studentaffairs.kau.edu.sa
dsag.ssc@kau.edu.sa
 0126402000تحويلة 73207 – 73209 :

مبنى ( )65مكتب ( ) 1B – 11إدارة المركز

مبنى ( : )13غرفة ( )19المعمل – استراحة الطالبات
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مركز اإلرشاد اجلامعي
تعريف المركز:
مركز متخصص خلدمة الطالبة واملنسوبة ومساندتها يف تنمية مهاراتها وصقل قدراتها
ليتكيفا مع احلياة ومتطلبات النجاد ومساعدتها إل اد احللل املمكنة للمشكالت ال
تواجهها عن طريق اإلرشاد الفردي واجلماعي .

خدمات المركز:
اإلرشاد الفردي:
موعة من األخصائيات املؤهالت يف يع النواحي ( النفسية  ,االجتماعية ,
تقوم ب
الدراسية  ,االقتصادية ,املهنية ...وحريها ) للطالبة واملنسوبة ملساعدتهن يف حل املشكالت
ال قد تواجههن لتحقيق التكيع والتوافق النفسي .

اخلدمة االجتماعية:



اإلعانات.
القروض.

برامج مركز اإلرشاد الجامعي:








موعات الدعم النفسي و املساندة االجتماعية.
برنام
برنام إعداد القيادات الشابة.
برنام مهارات االستذكار.
برنام اإلعداد للزواج.
برنام القياس النفسي.
الربنام اإلرشادي لطالبات السنة التحضريية .
الربنام اإلرشادي لتسكني طالبات السنة التحضريية.

للتواصل
http://studentaffairs.kau.edu.sa
dsag.ssc@kau.edu.sa
 0126402000تحويلة 73387 :
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عمادة شؤون املكتبات
تعمل العمادة جاهدة عل تقديم اخلدمات املكتبية جلميع الرواد من أعضاء هيئة التدريس
وطالب اجلامعة باإلضافة إىل منسوبيها وأفراد اجملتمع من خارج اجلامعة  ,ولقد تطورت
اخلدمات املكتبية بشكل ملموس يف يع قطاعاتها حيث أصبح تشتمل عل خدمات
اإلعارة اخلارجية واالطالع الداخلي واخلدمات األخر مثل اإلرشاد والتوجي والتصوير ,
والتكشيع واخلدمات الببليوجرافية وخدمات الدوريات  ,وخدمات البث
واالستخال
االنتقائي  ,واإلحاطة اجلارية  ,واإلعارة بني املكتبات  ,وخدمة توفري الكتب خاصة ألعضاء
هيئة التدريس من الناشرين من خارج اململكة  ,وخدمة حجز الكتب وفيما يلي إيضاد
للخدمات ال تقدمها املكتبة :

خدمات إعارة الكتب:
أ  :فئات املستفيدين:
•

الطالب املنتظم  :استعارة  6كتب ملدة  15يوم .

•

طالب الدراسات العليا :استعارة  10كتب ملدة  30يوم .

•

مبتعـثني اجلامعـة  :اسـتعارة  3كتـب ملـدة  15يــوم وإحضـار خطـاب مـن عميـد الكليــة
يفيد بذلك .

•

أعضاء هيئة التدريس  :استعارة  15كتب ملدة  120يوم .

•

حماضرات  :استعارة  15كتب ملدة 60يوم

•

طالب االنتساب  :استعارة 4كتب ملدة  15يوم .

•

موظع اجلامعة  :استعارة 4كتب ملدة  15يوم .

•

حــري املنســوبني :اســتعارة 4كتــب ملــدة  15يــوم وذلــك بعــد تقــديم ضــمان مــالي وقــدره
( )500ريال .

ب  :العضوية:
إن عضويتك يف املكتبة تتيح لك فرصة االستفادة من خدمات املكتبة ,وذلك عن طريـق
إنش ــاء حس ــاب يف م ــن خدم ــة (حس ــابي اخل ــا ) علـ ـ املوق ــع اإللكرتون ــي لعم ــادة ش ــؤون
املكتبات ,ثم تعبئة اوذج طلب عضوية يف املكتبة واملوجود عل الرابحت :
http://library.kau.edu.sa/Pages-myAccount.aspx
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خدمات إلكترونية:
من أهم الخدمات اإللكترونية التي تقدمها المكتبة:
• خدمة اإلنرتن
•

إتاحة قواعد املعلومات

•

خدمة الكتب اإللكرتونية

•

خدمة احلصول عل الوثائق عن طريق املكتبة الربيطانية.

•

خدمة حجز كتاب قبل احلضور إىل املكتبة الستعارت  ,وذلكم من موقع املكتبة
اإللكرتوني عل صفحة اجلامعة اإللكرتونية.

للتواصل
dlag@kau.edu.sa
 0126402000تحويلة 63999 :
المبنى رقم 14
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عمادة تقنية املعلومات

الخدمات األكاديمية ألضعاا هيئة التدريس
البريد اإللكتروني

القطاع المسؤول

النظام
الخدمات األكاديمية

ODUS Plus

dar.odusplus@kau.edu.sa

ضعمادة القبول والتسجيل

المكتبة الرقمية

DL Plus

library@kau.edu.sa

ضعمادة شؤون المكتبات

االبتعاث

Anjez

Scholarships@kau.edu.sa

إدارة البعثات

تقديم االبحاث

Anjez

dsr@kau.edu.sa

ضعمادة البحث العلمي

ترشيح لدورات تدريبية
دورات معهد اإلدارة العامة

Anjez

المشاركات العلمية
dad.gd@kau.edu.sa

إدارة التطوير اإلداري

حضور ندوات – مؤتمرات
حلقة دراسية
منحة تدريبية

Anjez

research@kau.edu.sa

وكالة الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي

طلب استاذ زائر
طلب عقد لقاء علمي
الشؤون التعليمية

INB

مارز  -دليل مواقع األكاديميين

Marz

مارز  -خدمة إنشاء المواقع

Marz

مارز  -قيم ورشح

Marz

إدارة األداء

PMS

مكتبة البرامج

SWL

help@kau.edu.sa
استقطاب األكاديميين
Anjez
النماذج اإللكترونية
المعامالت اإللكترونية
Anjez
اجتماعاتي
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ضعمادة تقنية المعلومات

الخدمات اإلدارية لمنسوبي الجامعة
البريد اإللكتروني

النظام
البريد اإللكتروني

e-mail

اسماء الحسابات بالشبكة

AD

مارز  -رسائل الجوال

Marz

مارز  -دليل المنسوبين

Marz

إدارة المحتوى الشامل
(ارشفة)

Anjez

المعامالت اإللكتروني

Anjez

استعلم عن معاملتك

Anjez

التكليفات الداخلية

Anjez

النماذج اإللكترونية

Anjez

التعاميم والقرارات

Anjez

االتصاالت اإلدارية

Anjez

المسابقات الوظيفية

Anjez

معلومات موظف

Anjez

إخالء طرف

Anjez

اإلجازات والمباشرات

Anjez

القطاع المسؤول

help@kau.edu.sa

ضعمادة تقنية المعلومات

ccd@kau.edu.sa

persd@kau .edu.sa

إدارة مركز االتصاالت اإلدارية

إدارة شؤون الموظفين

شريط األخبار اإللكتروني

KAU News

media@kau.edu.sa

المركز اإلضعالمي

منافسات الجامعة

KAU

pcd@kau.edu.sa

إدارة العقود والمشتريات

مارز  -استراتيجي

Marz

css.gd@kau.edu.sa

مركز الدراسات االستراتيجي

للتواصل
help@kau.edu.sa
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عمادة الدراسات العليا
أوالً:آلية االلتحاق ببرامج الدراسات العليا من قبل الطالبات
يشتمل موقع العمادة اإللكرتوني عل "بوابة القبول " وهي نافـذة ثكـن مـن خالهلـا اطـالع مـن
يرحب يف التقدم للدراسات العليا عل كل ماهو متعلق بالتفديم  ,والربام املتاحة واخلطحت
الدراس ــية  ,والش ــروط واألوراق املطلوب ــة  ,كم ــا لت ــوي علـ ـ اخلط ــوات التعريفي ــة وطريق ــة
استخدام نظام القبول اإللكرتوني .

ثانياً:دور عضو هيئة التدريس فيما يتعلق بأعمال الدراسات العليا
يتم التعامل مـع الطالبـة الدراسـات العليـا كمـا هـو احلـال مـع الطالبـة املرحلـة اجلامعيـة مـن
حيــث االطــالع علـ الشــعب الدراســية ورصــد الــدراجات  ,أمــا فيمــا يتعلــق بـاإلجراءات اخلاصــة
ب ــالقبول والش ــئون األكادثيـ ـة فيك ــون التواص ــل م ــع مش ــرفة القس ــم ع ــرب "نظ ــام املع ــامالت
اإللكرتونية للدراسات العليا " عل النحو التالي :

 )1اإلجراءات املتعلقة بالقبول :
أ .معاملة "املرشحات للقبول ":
ترســل ملفــات املرشــحات للقبــول واملســتوفيات للشــروط يف املرحلــة األوىل مــن قبــل وحــدة
القبول بعمادة الدراسات العليا إىل مشرفة القسم العلمي عرب "نظام القبول "  ,السـتكمال
إجراءات املفاضلة وفق شروط القسـم العلمـي ومـن ثـم تعـاد بعـد ترشـيح املقبـوالت للعمـادة
لالعتماد النهائي وإعالن النتائ وفق التسلسل اإلداري لإلجراء.
ب .معاملة "بيانات طالب مستجد /تعيني مرشد أكادثي  /حتديد نوع الدراسة (رسالة –
مشروع حبثي ).
تنشأ من قبل وحدة الشؤون األكادثية بعمادة الدراسات العليا بشطر البنني بعد إصدار
الرقم اجلامعي للطالبة وإرساهلا ملشرفة القسم العلمي املعين لتحديد املواد التكميلية عل
الطالبة إن وجدت  ,واملرشد األكادثي  ,ونوع الدراسة ( رسالة – مشروع حبثي ) والتخصص
الدقيق إن وجد  ,ومن ثم ترسل لوحدة الشؤون األكادثية بالعمادة العتمادها .
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ج .معاملة "تأجيل قبول ":
ترفع من قبل الطالبة املشرفة القسم العلمي لوضع التوصية الالزمة  ,ثم حتول وفق
التسلسل اإلداري لإلجراء انتهاء بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .

 )2اإلجراءات األكادثية :
أ .معاملة "إنشاء املواد الدراسية ":
ت ــتم ع ــن طري ــق وكال ــة الكلي ــة للدراس ــات العلي ــا والبح ــث العلم ــي علـ ـ نظ ــام الش ــؤون
التعليمية (بانر) دون احلاجة للرجوع لعمادة الدراسات العليا .
ب .معاملة "تأجيل  /حذف فصل دراسي ":
ترفع من قبل الطالبة ملشرفة القسم العلمي الختاذ التوصية الالزمة ثم حتول وفق
التسلسل اإلداري لإلجراء انتهاءً بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .
ج .معاملة "إقرار موضوع رسالة وتعيني املشرف ":
ترفع من مشرفة القسم العلمي بتحديد عنوان الرسالة (باللغتني العربية واإل ليزية )
واسم املشرف الرئيسي واملساعد ان وجد  ,ورقم قرار

لس القسم وتارخي  ,مت حتول وفق

التسلسل اإلداري لإلجراءانتهاءً بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .
د .معاملة "فرصة اضافية لتجاوز املدة النظامية :
ترفع من قبل الطالبة إذا مانته املدة النظامية احملددة هلا  ,وترسل مباشرة للمشرف
العلمي الرئيسي عل الرسالة للتوصية  ,ثم حتول وفق التسلسل اإلداري لإلجراء انتهاءً
بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .
هـ .معاملة "طلب صرف بدل كتب ومراجع (للمعيدين  /احملاضرين ):
ترفع من قبل الطالبة نهاية كل فصلني دراسيني  ,ثم حتول وفق التسلسل اإلداري

لإلجراء  ,علماً بأن هذا البدل يصرف للطالبة مرتني فقحت خالل سنوات الدراسة .
و .معاملة "تشكيل جلنة مناقشة /جلنة إشراف ":
ترفع من قبل مشرفة القسم العلمي  ,ثم حتول وفق التسلسل اإلداري لإلجراء انتهاءً
بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .
د .معاملة "تعديل عنوان الرسالة /تقرير فصلي للطالب /اإلعالن عن موعد مناقشة/صرف
مستحقات أعضاء جلنة املناقشة ":
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ترفع من قبل املشرف العلمي الرئيسي للرسالة  ,ثم حتول وفق التسلسل اإلداري
لإلجراء انتهاءً بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .

 )3إجراءات التخرج :
أ .معاملة "منح درجة علمية ":
ترفع من قبل الطالبة املشرفة القسم العلمي العتمادها وإرفاق الالزم يف حال إذا ما
كان الربنام يقررات دراسية وحتويلها وفق التسلسل اإلداري لإلجراء انتهاءً بعمادة
الدراسات العليا العتمادها وتنفيدها وطباعة الوثيقة .
واجلدير بالذكر أن صالحيات مشرفات األقسام واملشرف الرئيسي عل النظام متنح
هلم وفق قرارات تكليفهم إضافة إىل أن النظام اإللكرتوني مريم عل أن يتم العمل
عل املعاملة من قبل املستقبل يف مدة أقصاها  10أيام وإال فان يتم إعادتها تلقائيا
للمرسل .

ثالثاً:إصدارات العمادة :
إن للعمادة إصدارات خاصة كمتعلقة بإجراءتها كالتالي :
- 1دليل "طالب الدراسات العليا "  :وهو دليل خا

بالطالب ملا بعد القبول جبامعة امللك

عبدالعزيز .
 - 2دليل "إجراءات الدراسات العليا جبامعة امللك عبدالعزيز "  :وهو دليل يتضمن إجراءات
القبول واإلجراءات األكادثية واملالية إضافة إىل اللوائح التنظيمية وقواعدها التنفيذية
املعنية باإلجراء – مرفق – علماً بوجود نسخة إلكرتونية عن لوائح الدراسات العليا يف موقع
العمادة .

للتواصل
 dgs@kau.edu.saالستفسارات الطالب

 dgsg.line@kau.edu.saالستفسارات الطالبات بالسليمانية

 dgscb@kau.edu.saالستفسارات الطالبات بالفروع األرخر
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نبذه عن البنوك يف السعودية
•

بنك الرياض

•

البنك السعودي اهلولندي

•

البنك األهلي التجاري
موعة سامبا املالية

•
•

بنك اجلزيرة

•

البنك السعودي لالستثمار

•

شركة الراجحي املصرفية لالستثمار

•

بنك البالد

•

البنك السعودي الفرنسي

•

البنك العربي الوطين

•

البنك السعودي الربيطاني

•

بنك االمارات

•

بنك اخللي الدولي

مجموعة سامبا المالية "البنك السعودي االمريكي "
يوجد فرع لسامبا جبامعة امللك عبدالعزيز شطر الطالبات "السليمانية " خيدم منسوبات
اجلامعة أثناء الدوام الرمسي .

األوراق المطلوبة لفتح الحساب


اإلقامة .



صورة من العقد وجواز السفر .
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خدمات البنوك والصراف اآللي
اسم البنك

للتواصل

احلي

فرع السليمانية
سامبا

126401171

السليمانية

األهلي التجاري

920001000

السليمانية

السعودي الفرنسي

126327961

الفيحاء

العربي

126808023

اجلامعة

الراجحي

126876902

اجلامعة

فرع الشرفية
سامبا

126674280

التحلية

ساب

122366611

مشرفة

ساب

126641666

التحلية

األهلي التجاري

920001000

النزهة

الرياض

126123244

الرويس

البالد

126771790

الصفا

السعودي الفرنسي

126650007

التحلية

السعودي اهلولندي

126682634

املساعدية

العربي

126604236

التحلية

الراجحي

122715693

الصفا
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اسم البنك

للتواصل

احلي

اجلزيرة

126673700

املساعدية

اإلااء

122655246

الصفا

فرع السالمة
سامبا

126928082

اخلالدية

ساب

126981872

السالمة

األهلي التجاري

920001000

اخلالدية

الرياض

122384917

احملمدية

الرياض

122385014

البساتني

البالد

12573575

اخلالدية

السعودي الفرنسي

122631642

الروضة

السعودي اهلولندي

126221730

النعيم

العربي

126990433

احملمدية

الراجحي

126295643

البوادي

اجلزيرة

126070828

النهضة

اجلزيرة

126098520

النهضة

اإلااء

126396872

الربوة
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املستشفى اجلامعي

يضم املركز الط

جبامعة امللك عبدالعزيز  845سريراً باإلضافة إىل  157سرير

صصة

لوحدات العناية اليومية  ,باإلضافة للعيادات العامة والتخصصية ال جاوزت املائ عيادة .

للتواصل
unihos_sj@kau.edu.sa
0126408222
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مركز دراسات الطفولة (احلضانة)
يضم مركز الطفولة التطبيقي والبحثي والتدري يف جامعـة امللـك عبـدالعزيز ثالثـة فـروع:
(الفرع الرئيسي)( ,فرع الطب)( ,فرع الفيصلية).

تقسيم المراحل العمرية والدراسية:


مرحلة الرضع ............................................من شهرين – سنة.



مرحلة براعم  ......................................... 1من  2 – 1سنة.



مرحلة براعم  .......................................... 2من  3 – 2سنوات.



روضة أول  .............................................من  4 – 3سنوات.



روضة ثاني  ............................................من  5 – 4سنوات.



التمهيدي ................................................من  6 – 5سنوات.

رسوم االلتحاق بمركز الطفولة وفروعه:


يع املراحل للموظفة " 7500ريال" للعام الدراسي.



يع املراحل للطالبة " 7000ريال" للعام الدراسي.

آلية دفع الرسوم الدراسية:


القسـحت األول :تدفع نسبة ( )%15مـن الرسـوم الدراسـية عنـد بـدء إجـراءات التسـجيل
وحتسم من الرسوم الدراسية.



القسـحت الثاني :تـدفع نسـبة ( )%50مـن الرسـوم الدراسـية يف األسـبوع الثـاني كموعـد
أقص من بداية العام الدراسي.



القســحت الثالــث :تــدفع نســبة ( )%35مــن الرســوم الدراســية يف نهايــة الفصــل الدراســي
األول.
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إجراءات الدخول والتسجيل:
حت يتم قبول الطفل

ب أن تكون البنود التالية مكتملة:



صورة من بطاقة العائلة للسعوديني أو اإلقامة سارية املفعول لغري السعوديني.



صورة من شهادة ميالد الطفل.



اســتمارة بيانــات الطفــل والكشــع الطـ املســتلم مــن إدارة املركــز معبــأ و

تــوم مــن

مركز ط معروف.


صورة من بطاقة اجلامعة واجلدول الدراسي لطالبة اجلامعة  /و املوظفة.



صور فوتوحرافية للطفل عدد  4مقاس (  ) 3 × 2وعدد مثانية صور ( .) 6 × 4

فروع مركز دراسات الطفولة:


الفرع الرئيسي  /السليمانية.



فرع الطب.



فرع الفيصليـة.

للتواصل
http://ccart.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=138&Lng=AR

 0126408222تحويلة الفرع الرئيسي 63322- 63032/
فرع الطب 72161 - 23656 /

فرع الفيصلية  2577466تحويلة 2715
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مكتب الربيد
الخدمات التي يقدمها مكتب بريد الجامعة النسائي:
يق ــوم مكت ــب بريـ ــد اجلامع ــة النسـ ــائي بتق ــديم خـ ــدمات بريديـ ـة جلميـ ــع منس ــوبات اجلامعـ ــة
يعايري عامليــة عاليــة اجلــودة تعكــس الصــورة احلضــارية للمنشــأة الســعودية العصــرية وحتظ ـ
بــدعم كــبري ومتابعــة مــن اجلهــات العليــا يف إدارة الربيــد منــذ تأســيس املكتــب يف 1435/4/19هــ,
حيث تقدم اخلدمات التالية:


خدمة الربيد العادي .



بيع الطوابع .



خدمة الربيد املسجل .



خدمة الطرود الربيدية .



خدمة مريح(اخلدمات احلكومية) .



خدمة واصل (العنوان الوطين) .



خدمة الربيد الدعائي .



خدمة املطبوعات العادية واملسجلة .

خدمة صناديق المشتركات لمنسووبات واالبوات الجامعوة والتوي
تتطلب توفير التالي:


خطاب تعريع من اجلامعة بالنسبة للموظفات.



عنوان واصل.



صورة من اهلوية مع األصل للمطابقة.



تعبئة اوذج طلب اإلشرتاك.



تســديد الرســوم املســتحقة للصــندوق ( 100ريــال للصــندوق الفــردي 30ريــال عــن كــل
شخص إضايف).
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أرقام الصناديق المحجوزة للجهات التابعة للجامعة
هناك صندوق بريد خا
القطاع ولكن

لبع

القطاعات يف اجلامعة ال

ثكن االستفادة منها من قبل منسوبي

ب مراعاة اآلتي:

 .1االلتزام بكتابة صندوق بريد قطاعكم والرمز الربيدي.
 .2عند النقل

ب إبالغ مركز االتصاالت بذلك.

 .3كتابة اسم الشخص واسم القطاع عل اخلطاب بصورة واضحة مع صندوق الربيد.
 .4متابعة وحدة االتصاالت بقطاعكم الستالم الربيد.

أرقام الصناديق المحجوزة للجهات
اسم اجلهة

رقم الصندوق

الرمز الربيدي

املوقع

اإلدارة العامة

42801

21551

مكتب بريد اجلامعة

املكتبة املركزية

42802

21551

42803

21551

كلية االقتصاد واإلدارة

42804

21551

- - - - - -

كلية العلوم

42805

21551

- - - - - -

كلية الطب والعلوم الطبية

42806

21551

- - - - -

كلية االقتصاد املنزلي

42807

21551

- - - - -

كلية احلاسبات

42808

21551

- - - - -

السكن

42653

21551

- - - - -

عمادة الدراسات العليا

42809

21551

- - - - -

عمادة القبول والتسجيل

42810

21551

- - - - -

معهد اللغة اإل ليزية

42817

21551

- - - - -

كلية اآلداب والعلوم
االنسانية
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 - - - -مكتب بريد اجلامعة النسوي
السليمانية

أرقام تهمك
الجهـة

التحويلة

كلية االقتصاد واإلدارة

66281 - 65792

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الشؤوون التعليمية

ecog.vdean@kau.edu.sa

مديرة اإلدارة
52793
مديرة اإلدارة

habdulqader@kau.edu.sa

الشؤون التعليمية

atagal@kau.edu.sa

الشؤون التعليمية

medg.vd@kau.edu.sa

الشؤون التعليمية

fams@kau.edu.sa

مديرة اإلدارة

hkhayat@kau.edu.sa

الشؤون التعليمية

jccinfo@kau.edu.sa

مكتب الوكيلة

amsindi@kau.edu.sa

الشؤون التعليمية

Ab.alshareef@hotmail.com

مديرة اإلدارة

halnomani@kau.edu.sa

مديرة اإلدارة

admin-jsp@kau.edu.sa

مديرة اإلدارة

haalmehmadi1@kau.edu.sa

مديرة اإلدارة

fcm@kau.edu.sa

مديرة اإلدارة

sfintyanh@kau.edu.sa

الشؤون التعليمية

sbaantar@kau.edu.sa

مديرة اإلدارة

balshmranei@kau.edu.sa

كلية العلوم

63576

كلية اهلندسة

73123

كلية الطب

73854

كلية العلوم الطبية التطبيقية

23148

كلية احلقوق

63781

كلية اجملتمع

27328

كلية طب األسنان

22005

كلية الصيدلة

23012

كلية االقتصاد املنزيل

73207

برنامج الدراسات العليا لطالبات اإلشراف
املشرتك
معهد الدراسات العليا الرتبوية

52724

كلية االتصال واإلعالم

52762

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

63654

كلية التمريض

23142

معهد اللغة اإلجنليزية

27088

معهد اللغة العربية للناطقني بغريها

البريد اإللكتروني

25267

مديرة اإلدارة
26299
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art@kau.edu.sa

sskhojah@kau.edu.sa
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األرقام اليت تهمك عزيزتي املنسوبة خالل إقامتك معنا
الفنادق
شركات ومكاتب العقار
املستشفيات واملستوصفات
"حكومي وخا "
مدارس بنني وبنات

أرقام لخدمتك
http://vpgoffice.kau.edu.sa/pages&numbers.aspx?Site_ID=234
Lng=AR

"حكومي وخا

وانرتناشيونال"

خطوط الطريان
شركات ومكاتب سياحية
بنوك وشركات مصرفية
خدمات ومرافق حكومية
السفارات والقنصليات

دليل إلكتروني

دليل السعودية اإللكرتوني

http://sauditour.info/ar/m/region.p
hp?c_id=4#/ar/m/index.php
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خريطة احلرم اجلامعي بالسليمانية-شطرالطالبات
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الخدمات المقدمة لألكاديميين
الغيرسعوديين
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اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة
املستجدة
إجراء اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني

التعاقد
 .1التوج إىل متتب وحدا ش ون (األكاد يات املتعاقدات) املبنى ( )6اللدور ( )1مل
إحضار املستندات املطلوبة.
 .2تعبئة النماذج م املوظفة املس ولة يف اجلهة.
 .3التوج إىل مركز اخلدمات الطبية اجللامع * إلجلراء الف ل الطليب اللازم
إلصدار اإلقامة.
ال يوجد.
.1
.2
.3

تدقي ومتابعة النماذج م املتعاقدا من قبل موظفة الوحدا .
تعبئة منوذج إشعار وصول ومباشرا متعاقدا إلتورويياً.
توفري وسيلة يقلل إىل مركلز اخللدمات الطبيلة اجللامع ملن قبلل موظفلة
الوحدا.
رف معاملة صرف الدفعة األوىل من بدل الستن لإلدارا املالية .

.1
.2
.3
.4
.5
.6

منوذج إشعار وصول ومباشرا متعاقدا**.
منوذج إقرار بعدم ازدواج صرف بدل الستن  ،وتتاكر اإلركاب.
منوذج (.)147
منوذج بطاقة بيايات متعاقد جديد.
منوذج استمارا البيايات.
منوذج كشف طيب.

.4

النماذج

املستندات
املطلوب
إحضارها

املالحظات

 .1الشهادات العلمية واخل ات العملية أصل وصورا.
 .2جواز السفر للمتعاقدا واملرافق أصل وصورا.
 .3صورا العقد املبد ،أو الرسالة اهلاتفية املوجهة إىل سفارا اململتة ببلدها.
 .4صور شخصية عدد (.)4
 .5في حال وجود محرم يعمل داخل المملكة:
إحضار أصل خطاب من جهة عمل احملرم متضمناً (عدم صرف لبدل
الستن ،وعدم توفري ستن م بثي ل ).





تصدي وتوبثي الشهادات واخل ات من املل قية الئقافية بالبلد .
ترمجة الشهادات واخل ات إىل اللهة العربية من متتب معتمد.
معادلة الشهادات ال مت احلصول عليها للمتعاقدات من جنسيات عربية.
لن يتم رف معاملة الدفعة األوىل من بدل الستن إال بعد استتمال تعبئة
مجي النماذج واملستندات.

*مركززز امززدمات الطبيززة ا ززامع  :مركززز لتقززدد امززدمات الصززمية الشززاملة للميتمززع ا ززامع و روعززج وال ز تل ز ا تيا ززات
املرا عني وللتواصل6952000 – 61466 :
** استناداً لنص املادة السابعة يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)3
69

تقدير الراتب األساسي باإلضافة للخربات

اخلدمة

اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة
املستجدة
إجراء اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات
شؤون
املوظفني

إحضارمجي أصول الشهادات العلمية وشهادات اخل

ا عند التعاقد.

اليوجد
يتم تقدير الراتب األساس للمتعاقدا بناءً على:
 .1امل هات العلمية* .
 .2اخل ات العملية ال حصلت عليها املتعاقدا واملتوفرا معها عند مباشرا
العمل**.

النماذج
املستندات
املطلوب
إحضارها

اليوجد مناذج مطلوبة.
أصل وصورا الشهادات العلمية واخل ات العملية.
 تصدي وتوبثي الشهادات واخل ات من املل قية الئقافية بالبلد .
 لن يتم النظر مرا أخر يف تسوية الراتلب عللى أي شلهادا أو خل ا حتضلرها
املتعاقدا بعد توقي العقد.
 يتم احتساب اخل ات للسنوات التاملة وال يعتلد بالشهور واأليام.


املالحظات



حتتسللب اخل ل

ا إذا كايللت يف الللال التللدري

اجلللامع  ،أمللا اخل ل ات يف

اجملاالت األخلر (استشلارات-أحبلاث – ملدارس-معاهلد) ،فللجامعلة احلل يف
قبوهلا أو رفضها حسبما ترا (تواف طبيعة عمل الوظيفلة املتعاقلد عليهلا
م خ تها السابقة)**.
إذا كايت اخل ا داخل اململتة يف جهة عمل بقطاع خاص جيب تصلديقها
من الهرفة التجارية الصناعية يف يف جهة العمل بالقطاع اخلاص.
اخل ات املتداخلة احتسابها مرا واحدا فقط  ،م األخت يف االعتبلار بلأن
اخل ات ال يتم احتسلابها هل اخلل ات الل تتلون عللى وظلا،ف رمسيلة
وليست التعاون أوالدوام اجلز. ،

*استناداً لنص املادة الثامنة قرة ( )1يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)4
**استناداً لنص املادة العاشرة قرة ( ،)2واملادة احلادية عشر يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف
الصفمة رقم ( )5و()6
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اخلدمة

صرف الراتب األساسي

اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة

ال يوجلد

إجراء اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

اليوجلد

إجراءات
شؤون
املوظفني

 .1حتصل املتعاقدا على راتب شهري حسب ماين
اجلامعة*.
 .2يتم احتساب الصرف من بداية توقي العقد ،ظعاملة رمسية لإلدارا املالية**.
 .3يتم تلدقي الرواتلب شلهريا و مراجعتهلا والتأكلد ملن تأديتهلا عللى بنودهلا
املختصة.

النماذج

ال يوجلد

علي العقد امل

املستندات
املطلوب
إحضارها
املالحظات

منوذج حتويل الراتب من البنك بعد فت احلساب وتقد
املنسوبات.

م بينها وب

ملوظفة وحدا خدمة

اليوجلد

*استناداً لنص املادة الثامنة قرة ( )1يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)4
**استناداً لنص املادة السابعة يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)3
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اخلدمة
اإلجراءات املطلوبة
من املتعاقدة

فتح حساب مصريف
 .1التوج ل إىل أي بنللك مصللريف لفللت حسللاب وطلللب حتويللل الراتللب
لديهم.
 .2تسليم منوذج حتويل الراتب ملوظفة وحدا خدمة املنسوبات.

إجراء اجلهة التابعة
هلا املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني

ال يوجلد

تسليم املتعاقدا إفادا بفت احلساب وحتويل الراتب لتقد ها للبنك.

النماذج
املستندات املطلوب
إحضار ها

ال يوجلد
.1
.2
.3

أصل جواز السفر.
أصل اإلقامة.
إفادا بفت احلساب وحتويل الراتب.

املالحظات

ال يوجلد
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اخلدمة

العالوة السنوية

اإلجراءات
املطلوبة
من
املتعاقدة

عضوات هيئة التدري (األستاذ  -األستاذ املشارك  -األستاذ مساعد):
ملن هن العاوا وقدرها ( )%5يتوجب يشر أحباث ع موق ( *)ISIباسم اجلامعة سلنوياً
يف بداية السنة التعاقدية إىل أخر السنة اهلجرية.
 -1عرض الرسالة والب ي على اجله ألخت املوافقة.
 -2بعد املوافقة من اجلهة على الب ي يتم التسجيل يف موق (:**)ISI
(موقل جامعللة امللللك عبللدالعزيز← وكالللة اجلامعللة للش ل ون التعليميللة← اللجنللة
الدا،مة لش ون املتعاقدين ← التسجيل ).
 -3احلصول على املوافقة على النشر .
 -4احلصول على رقم اهلوية الب ئية.
 -5رف األحباث املنشورا خال العام احلال و الساب .
 -6متابعة قبول الطلب أو عدم قبول من خال املوق .

إجراء
اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات
شؤون
املوظفني
النماذج
املستندات
املطلوب
إحضارها

املالحظات

.1
.2
.3

دراسة الطلب قبل تسجيل الب ي يف املوق .
استام وتدقي الطلب واملرفقات.
اعتماد الطلب إلتورويياً.

بعد موافقة اللجنة الدا،مة لش ون املتعاقدين على النشاة الب ئ تقوم إدارا ش ون
املوظف بتسجيل العاوا وعلى أن يتم تفعيل القرار من تاريخ جتديد العقد.
تقويم األداء احملدد ب يسبة العاوا (ي خت ب للفئات :حماضر -مدرس لهة).
الب ي:
 .1أن تتون املقالة منشورا خال العام املنصرم.
 .2أن تتون املقالة منشورا يف اللة علمية حمتملة ومفهرسلة يف إحلد قواعلد
البيايات أوأن يتون للمقالة رقم إيداع .DOI
 .3أن يتكر اسم جامعة امللك عبد العزيز كعنوان ر،يسل للباحلي ،أو أن يتلون اسلم
جامعة امللك عبد العزيز أوالً يف حال تعدد العناوين.
الفئات األخر (احملاضر – مدرس اللهات):
متن العاوا والل تبلدأ ملن ( %1إىل  )%5بنلاءً عللى توصلية ورأي معتملد تقلويم األداء
الوظيف للمتعاقد.
 .1رقم اهلوية الب ئية ئل هوية املتعاقدا يف املوق وجيب حفظة السلتخدام
مرا أخر يف السنوات الاحقة.
 .2ال يلتفت للطلبات املقدمة بعد شلهرين ملن جتديلد العقلد السلنوي وال ينظلر
للطلبات الورقية.
 .3الب ي املست عن العاوا السنوي ال يتم احتساب مرا أخر .

*استناداً لنص املادة الثالثة عشر يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)7
**( :)ISIيبدأ التسييل ونشر األحباث يف املوقع خالل شهرين من جتديد العقد السنوي.
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اخلدمة

بدل السكن

اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة

الدفعة األوىل من بدل الستن:
تعبئة منوذج إقرار بعدم ازدواج بدل الستن وتتاكر اإلركلاب عنلد بدايلة التعاقلد
يف وحدا خدمة املنسوبات.
بدل الستن السنوي عند جتديد العقد:
تعبئة منوذج إقرار بدل الستن وتتاكر اإلركاب يف اجلهة التابعة هلا املتعاقدا.

إجراء اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

إجراءات
شؤون
املوظفني

.1
.2

الدفعة األوىل من بدل الستن:
 .1إرسال النموذج واملستندات لقسم البن .
 .2رفل معاملللة صلرف الدفعللة األوىل ملن بللدل السلتن وقيمتهللا (10آالف ريللال)
لإلدارا املالية.
املتبق من بدل الستن :
يتون صرف املتبق من بدل الستن وبدل التأبثيي بعلد توقيل العقلد ملن سلعادا
وكيل اجلامعة للش ون التعليمية على حسب:
 .1قيمة بدل الستن يف عقد التوظيف.
 .2مدا العقد إىل السنة (من تاريخ مباشرتها وحتى يهاية عقدها).
بدل الستن السنوي:
 .1اسللتام النمللوذج معتمللد مللن اجلهللة التابعللة هلللا املتعاقللدا م ل املسللتندات
املطلوبة ظعاملة رمسية.
 .2تدقي ومراجعة النماذج ورفعها لقسم البن ؛ إلمتام الصرف.

النماذج
املستندات
املطلوب
إحضار ها
املالحظات

استام وتدقي النماذج واملستندات.
إرسال الطلب إىل إدارا ش ون املوظف  -شطر الطالبات.

منوذج إقرار بعدم ازدواج صرف بدل الستن وتتاكر اإلركاب .
.1

صورا من مباشرا العمل.

 .2يف حال عمل احملرم :
إحضار أصل خطاب ملن جهلة عملل احمللرم متضلمناً اإلفلادا بعلدم صلرف لبلدل
الستن وعدم تأم ستن م بثي ل .
إذا استقالت املتعاقدا قبل ايتهاء فورا التعاقد بسلتة أشلهر أو أكئلر يسلتعاد منهلا
بدل الستن عن الفورا املتبقية من العقد.

*استناداً لنص املادة الرابعة والعشرون يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)11
**استناداً لنص املادة امامسة والعشرون يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)12
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اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة
إجراء اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات
شؤون
املوظفني

النماذج

بدل التأثيث
بدل التأبثيي:
ال يوجد إجراء (مت تعبئت يف منوذج إقرار بعدم ازدواج بدل الستن وتتاكر
اإلركاب وهو متضمن صرف بدل التأبثيي).
املتبق من بدل التأبثيي:
 .1رف خطاب خط بطلب صرف املتبق من بدل التأبثيي
 .2تسليم الطلب إىل اجلهة بعد مباشرا العمل للعقد اجلديد.
.1
.2

املتبق من بدل التأبثيي:
يتون صرف املتبق من بدل الستن وبدل التأبثيي بعد توقي العقد من سعادا
وكيل اجلامعة للش ون التعليمية على حسب:
 .1قيمة بدل الستن يف عقد التوظيف.
 .2مدا العقد إىل السنة (من تاريخ مباشرتها وحتى يهاية عقدها).
 .3رف املعاملة إىل اإلدارا املالية.


منوذج صرف املتبق من بدل التأبثيي.



صورا من املباشرا.

املستندات
املطلوب
إحضارها
املالحظات

استام وتدقي الطلب.
إرسال الطلب إىل إدارا ش ون املوظف .

ال يوجللد
.1
.2

يصرف املتبق من بدل التأبثيي عند جتديد العقد ألول مر يف حالة عدم
صرف كاماً عند بداية التعاقد.
يصرف ملر واحدا طيلة خدمة املتعاقدا يف اململتة.

*استناداً لنص املادة الرابعة والعشرون يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)11
**استناداً لنص املادة امامسة والعشرون يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)12
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البطاقة اجلامعية

اخلدمة
اإلجراءات املطلوبة
من املتعاقدة

.1
.2
.3

تعبئة منوذج طلب بطاقة.
إرفاق املستندات املطلوبة
تسليم إىل اجلهة التابعة هلا املستفيدا.

إجراء اجلهة التابعة
هلا املستفيدة

.1
.2

استام وتدقي النموذج واملستندات.
إرسال الطلب إىل إدارا ش ون املوظف .

إجراءات شؤون
املوظفني

.1
.2

مراجعة بيايات البطاقة ومطابقتها م املستندات.
إصدار البطاقة اجلامعية.

النماذج

منوذج بطاقة جامعية.

املستندات املطلوب
إحضارها

.1
.2
.3

صورا شخصية ( )3×2حديئة وملوية.
صورا من اإلقامة.
صورا من العقد.

املالحظات

.1
.2

جيب أن تتون احلالة الوظيفية للمتعاقدا (على رأس العمل).
يتم طباعتها حسب توفر البطاقات اجلامعية .
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اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة
إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

البدالت والزيادة االستثنائية
بدل الندرا:
 .1تعبئللة منللوذج بللدل النللدرا
وإرفاق املستندات املطلوبة.
 .2تسللليم الطلللب إىل مشللرفة
القسم.
 .1اسللتام وتللدقي النمللوذج
واملستندات.
 .2اعتماد الطلب .
 .3إرسال إلدارا ش ون املوظف
.

الزيادا االستئنا،ية:
رفللل الطلللللب ملشللللرفة القسللللم
العتمللاد وإرسللال إلدارا شلل ون
املوظف .

بدل املستشفى :
يتم عن طري
عميد التلية.

 .1اسلللتام وتلللدقي النملللوذج
واملستندات.
 .2اعتماد الطلب .
 .3إرسال إلدارا ش ون املوظف .

إجراءات
شؤون
املوظفني

 .1استام املعاملة وتدقيقها.
 .2رفلل ل املعاملللللة للمجللل ل
العلملللل للتأكللللد مللللن إن
التخص مدرج ملن ضلمن
التخصصات النادرا املوصل
بها باست قاق البدل.

 استام املعاملة و تدقيقها متلللللن املتعاقلللللدا زيلللللادااستئنا،ية من الراتلب* بنسلبة
حيلللددها اللللل اجلامعلللة
ويضلللاف يف العقلللد املللل م
بينها وب اجلامعة.
 تصللرف الزيللادا اإلسللتئنا،يةللمتعاقدا م الراتب األساس .

ال يوجد

النماذج

منوذج معلومات أساسية لطلب
صرف بدل الندرا.

ال يوجد

ال يوجد

صورا من آخر م هل علم .
السريا التاتية.
صورا عقد التوظيف.
استمارا بيايات متعاقد.

ال يوجد

املستندات
املطلوب
إحضار ها

.1
.2
.3
.4


املالحظات





ال يوجد

اجلامعة الختاذ القرار الازم ظن

معال مدير اجلامعة لدية تفويض من الل
الزيادات.
تست املتعاقدا بدل واحد من البدالت وال حي هلا اجلم ب بدل **.
بدل املستشفى خي العامل باملستشفى.
الزيادا االستئنا،ية تصرف يف احلاالت التالية:
 .1إذا كان التخص يادر.
 .2إذا مت التعاقد من دول متقدمة يف مستواها كالدول األوروبية وأمريتا
وأسوراليا وييوزيايدا وجنوب أفريقيا.
 .3إذا كايت املتعاقدا من ذوي السمعة العلمية أو اخل ا أو املهارات العالية.

*استناداً لنص املادة التاسعة يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)5
** استناداً لنص املادة السادسة عشر يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات املر قة يف الصفمة رقم (.)8
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خطوات رفع اإلجازة بأنواعها
الدخول على نظام
أنجز

إدخال الرقم الوظيفي
والرقم السري

اختيار أيقونة (إجازة)

اختيار نوع اإلجازة

إدخال تاريخ بداية اإلجازة
ومدتها وتوضيح أسباب
اإلجازة

إرفاق اإلجازة
بصيغة PDF

إرسال الى الرئيس
المباشر
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اإلجازات ()1

اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة

اإلجازا االعتيادية*:
ال يوجلد.

إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

اعتماد الطلب.

إجراءات شؤون
املوظفني

يتم صلرف رواتلب اإلجلازا
السللنوية حسللب مللا يللن
علي القرار اإلداري السنوي**
 -1تصللللرف مسللللت قات
أعضاء هيئة التلدري
من رواتب وبدالت
 -2يللللتم صللللرف بللللدل
االيتقلللللللال وبلللللللدل
املستشلللفى إىل يهايلللة
الفصل الدراس الئلاي
أيام التمديد إن وجد
 -3يتم صرف الراتب وبدل
الندرا.

إجازا العدا****:

إجازا وض ***:
– رف الطلب إلتورويياً.

– رف الطلب إلتورويياً.

– املباشرا اإللتوروييلة بعلد
العودا من اإلجازا.

– املباشللرا اإللتوروييللة
بعد العودا من اإلجازا.

اعتماد الطلب.

اعتماد الطلب.

 .1تدقي اإلجازا والتأكد ملن
أحقيتها وص تها.
 .2اعتماد اإلجازا.
 .3صللللللدور القللللللرار اإلداري
اإللتوروي ظن اإلجازا.
 .4تسللت رواتللب كاملللة عللن
كامل فورا اإلجازا.

 .1تلللللدقي اإلجلللللازا
والتأكد ملن أحقيتهلا
وص تها.
 .2اعتماد اإلجازا.
 .3صلللدور القلللرار اإلداري
اإللتورويلل ل ظللللن
اإلجازا.
رواتلب كامللة
 .4تست
عللللن كامللللل فللللورا
اإلجازا.

النماذج

ال يوجلد

ال يوجلد

ال يوجلد

املستندات

ال يوجد

صورا من تبلي الوالدا

صورا من شهادا الوفاا.

مدة اإلجازة

املالحظات

تست املتعاقدا ( )60يوم
ألعضاء هيئة التدري
ومن يف حتمهن و( )45يوم
للفني .
يف حالللة إيهللاء العقللد أو
االستقالة تصلرف الرواتلب
إىل التاريخ املنصوص علي
يف قرار إيهاء اخلدمة.

تست

املتعاقدا ( )45يوم.

اليوجلد

مدا إجازا العدا :
4 أشهر و 10أيام
للمسلمة.
 شهر لهري املسلمة.
اليوجلد

*اإل ازة االعتيادية :استناداً للمادة الثانية والثالثون يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات يف الصفمة رقم (.)16
**القزرار املزن م إل زازات السزادة أعضززا هيئزة التزدريو واضايزرين واملعيزدين واملدرسززني ومدرسز اللغزات الصزادر مزن معززايل
مدير ا امعة.
***إ ازة الويع :استناداً للمادة الثامنة والثالثني يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات يف الصفمة رقم (.)18
**** إ ازة العدة :استنادا لالئمة الثامنة والثالثني يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات يف الصفمة رقم (.)18
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اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة
إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

إجراءات
شؤون
املوظفني

النماذج

اإلجازات ()2
اإلجازا االضطرارية*:
رف الطلب إلتورويياً.

اإلجازا االستئنا،ية**:
 .1رف الطلب إلتورويياً.
 .2إرفاق ما يئبت احلالة اإلستئنا،ية
 .3املباشرا اإللتورويية بعد العودا من
اإلجازا.

اعتماد الطلب
.1
.2
.3
.4

تدقي اإلجازا والتأكد ملن
أحقيتها وص تها.
اعتماد اإلجازا.
صللللللدور القللللللرار اإلداري
اإللتوروي ظن اإلجازا.
يللتم حسللم أيللام اإلجللازا
االضطرارية ملن االيتقلال
الشهري بناء على عدد أيام
اإلجازا.

اعتماد الطلب
.1
.2
.3
.4

.5

تلللدقي اإلجلللازا والتأكلللد ملللن أحقيتهلللا
وص تها
اعتماد اإلجازا.
صلللدور القلللرار اإلداري اإللتورويللل ظلللن
اإلجازا.
إيقاف الراتب ومجي املسلت قات علن كاملل
فورا
اإلجازا .
بعللد املباشللرا يللتم إعللادا تفعيللل الرواتللب
واستعادتها إن صرفت عن فورا االستئنا. ،

ال يوجلد

ال يوجلد

ال يوجلد

ال يوجلد

مدة اإلجازة

تست املتعاقلدا  10أيلام خلال
فورا العقلد ختصلم ملن رصليد
اإلجازا االعتيادية.

ال تزيد املدا عن فصل دراس واحد.

املالحظات

اليوجد

يستعاد بدل الستن إن وجد عن فورا اإلجازا.

املستندات
املطلوب
إحضار ها

*اإل ززازة االيززطرارية :اسززتنادا للمززادة امامسززة والثالثززوين يف الئمززة توظيززف غززري السززعوديني يف ا امعززات يف الصززفمة رقززم
(.)17
**اإل ازة االستثنائية :تكزون اإل زازة بزدون راتزب وال تزيزد عزن صزل دراسز وا زد ،كمزا أ زا سزم مزن مزدة خدمزة املتعاقزد
استناداً للمادة السادسة والثالثني يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات يف الصفمة رقم (.)17
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اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة
إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات
شؤون
املوظفني

اإلجازات ()3
اإلجازا املرضية***:
من داخل اململتة:
– رف الطلب إلتورويياً.
– تسليم أصل التقرير الطيب
إىل اجلهة.
–
–

اعتماد الطلب.
إرسللال التقريللر الطلليب إىل
إدارا ش ون املوظف .

–

تدقي اإلجازا والتأكد من
أحقيتها وص تها.
اعتماد اإلجازا.
صدور القرار اإلداري
اإللتوروي ظن اإلجازا.

–
–

النماذج

ال يوجلد.

املستندات
املطلوب
إحضار ها

أصل التقريرالطيب.

مدة اإلجازة

املتعاقدا شهر براتب
تست
كامل وشهرين بنصف الراتب.

املالحظات

ال يوجلد.

من خارج اململتة:
 .1رفل التقريللر الطلليب الصللادر مللن اخلللارج
اململتللة بعللد تصللديق وتوبثيقلل مللن
املل قية الئقافية بالبلد.
 .2بعد صدور املوافقة من اهليئة الطبية يتم
تسللجيل اإلجللازا إلتوروييللاً ملل إرفللاق
املوافقة على التقرير .PDF
–
–

اعتماد الطلب.
إرسللال التقريلللر الطللليب إىل إدارا شلل ون
املوظف .

.1

رف التقرير الطيب إىل إدارا ش ون
املوظف لرفع إىل اهليئة الطبية.
يتم إرسال موعد مراجعة اهليئة الطبية
إىل جهة املتعاقدا  ،ليتم إباغها
باملوعد.
اعتماد اإلجازا.

.2

.3

ال يوجلد.
أصل التقريرالطيب.
تست

املتعاقدا شهر براتب كامل و شهرين
بنصف الراتب.
ال يوجلد.

***اإل ززازة املريززية :تسززتمت املتعاقززدة إ ززازة مريززية مززد ا شززهر براتززب كامززل وشززهرين بنصززف الراتززب اسززتناداً للمززادة
السابعة والثالثني يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات يف الصفمة رقم (.)17
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اخلدمة

اإلركاب

اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة

طلب اإلركاب :
 .1تعبئة منوذج أمر اإلركاب وتسليم للجهة التابعة هلا وفقا لآلت :
 تست املتعاقدا تتاكر سفر لل  4أشلخاص فقلط ظلا يف ذللك تلتكرا
املتعاقدا.
 ال يست األبناء اللتين جتاوزت أعملارهم  18سلن تلتاكر إركلاب يف
حال وجود حمرم.
 ال تست البنات املتزوجات تتاكر إركاب.
 أن يتون خط السري مطابقاً ملوطنل األصلل امللدون يف العقلد عنلد
التعاقد.
.2طلب التعويض عن قيمة التتاكر ( :بعد العودا من اإلجازا السنوية) تعبئة
منوذج طلب إركاب للتعويض وتسليم للجهة التابعة هلا.

إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.1
.2

استام وتدقي النموذج واملستندات.
إرسال الطلب إىل إدارا ش ون املوظف .

إجراءات شؤون
املوظفني

 .1طلب أمر إركاب لإلجازا الصيفية:
 إرسال تعميم جلميل اجلهلات الل يوجلد بهلا متعاقلدات بعلد صلدور
القراراإلداري ببدء اإلجازا الصيفية للسادا أعضاء هيئة التدري .
 استام النماذج من اجلهات خبطاب رمس وإرساهلا إىل إدارا البن قسم
اإلركاب بعد تدقيقها.
 استام أوامراإلركاب من إدارا البن وإرساهلا إىل اجلهلات بعلد التلدقي
خبطاب رمس .
 .2طلب التعويض عن قيمة التتاكر:
 استام النماذج ملن اجلهلات خبطلاب رمسل  ،وإرسلاهلا إىل إدارا البلن
قسم اإلركاب بعد تدقيقها.
 بعللد صللدور القللرار اإلداري بللالتعويض يللتم إيللداع مبلل التعللويض يف
حساب املتعاقدا.

النماذج

منوذج طلب إركاب.
.1

املستندات
املطلوب
إحضارها

.2
.3

.4
.5

إذا كان الزوج على كفالة جهة أخر فمطلوب خطاب من جهة عمللة
بعدم صرف وتأم تتاكر السفر ل .
صورا من اجلوازات للمتعاقدا واملرافق .
صورا من اإلقامات للمتعاقدا واملرافق .
يف حال طلب التعويض:
يضاف صورا من التتكرا املستخدمة.
صورا من مباشرا العمل.
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اإلركاب

اخلدمة
.1
.2
.3

املالحظات



.4
.5

على اخلطوة السعودية بنسبة * %50

يتون التعويض للمتعاقدا واملرافق
بعد مباشرا العمل.
يف حاللة االسللتقدام يللتم التعللويض ( )%100إذا اسللتخدم أمللر اإلركللاب علللى
اخلطوة اجلوية السعودية وعلى أن تتون التتاكر باجتا واحد فقط.
عند طلب املتعاقدا أمر إركاب بلالرغم ملن تتليفهلا بفصلل صليف يلتم
اسورجاع عن طري :
إعادا أصل التتكرا لوحدا خدمة املنسوبات م فك احلجز ودف الضلرا،ب
املورتبة على التتكرا.
ويف حال استخدام التتكرا يتم إيداع مبلهها من قبل املتعاقدا يف حساب
اجلامعة وإحضار أصل استمارا اإليداع لوحدا خدمة املنسوبات **.
حي سنوياً للمتعاقدا و( )3من املرافق تتاكر صيفية .
مدا أمر اإلركاب شهرين من تاريخ صدور و يف حال جتلاوز الشلهرين يلتم
متديد ملدا شهر مرا واحدا فقط.

* اسزتناداً للمززادة السززابعة عشززرة واحلاديززة والعشززرون يف الئمززة توظيززف غززري السززعوديني يف ا امعززات يف الصززفمة رقززم ()9
و(.)10
* استناداً للمادة العشرون يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات يف الصفمة رقم (.)20
** رقم احلساب على جمموعة سامبا املالية هو (.)2680154720
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اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة
إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

تسوية الوضع الوظيفي (الرتقية)
 .1رف الطلب لر،يسة القسم.
 .2إرفاق املستندات املطلوبة.
.1
.2

استام الطلب وتدقيق .
إرسال إىل إدارا ش ون املوظف .

.1

التدقي على ص ة املرفقات.

إجراءات
شؤون
املوظفني

 .2الرف إلدارا ش ون املوظف
ش ون املوظف .
 .3بعللد صللدور القللرار يللتم احتسللاب الفروقللات وإدراجهللا يف املسللريات العامللة
للرواتب.

النماذج

ال يوجلد

املستندات
املطلوب
إحضارها

العتماد الطلب ،وإصدار القرار وتسجيل يف يظام

.1
.2

أصل شهادا اخل ا موض اً بها املرتبة العلمية املورقية عليها.
صورا من قرار الورقية الصادر من جهة عملها.

 تصدي شهادا اخل

ا من املل قية الئقافية بالبلد.

 يتم رف الطلب قبل ايتهاء الفصل الدراس الئاي .

املالحظات

 يتم تسجيل املرتبة املورقية عليها م جتديد العقود للعام الدراس التال *
 إذا كان الراتب قبل الورقية يزيد أو يتساو م بداية راتب الدرجة املورقية
إليها جاز أن تعطى الراتب التي يعلو مباشرا الراتب التي كايت تتقاضا يف
درجتها السابقة* .

*استناداً للمادة الثامنة قرة ( )2من الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات يف الصفمة رقم (. )4
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اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة
املتعاقدة
إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات
شؤون
املوظفني

جتديد العقود
ال يوجلد

رف معاملة بقا،مة أمساء أعضاء هيئة التدري
عقودهن.

يتم تسجيل جتديد العقد يف يظام ش ون املوظف

الات ترغب اجلهة بتجديد

بناء على قرار جتديد العقود.

النماذج

ال يوجلد

املستندات
املطلوب
إحضارها

ال يوجلد

املالحظات

 يتم جتديد العقود تلقا،ياً ما مل خيطر أحد الطرف
العقد قبل ايتهاء مدت بشهرين على األقل*.
 يف حالة رغبة املتعاقدا استام إفادا بتجديد عقدها للعام الدراس اجلديد :
تعبئة الطلب يف إدارا اجلهة موضل ًا بل اجلهلة املرغلوب توجيل اإلفلادا هللا
باإلضافة إىل حتديد اللهة املطلوبة.

برغبت كتابياً يف إيهاء

*استناداً للمادة السابعة واألربعني يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات يف الصفمة رقم (.)47
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اخلدمة

اإلجراءات املطلوبة
من املتعاقدة

إجراءاجلهة التابعة
هلا املستفيدة

إجراءات شؤون
املوظفني

انتهاء العقود
االستقالة:
.1رف ل الطلللب كتاب لةً لر،يسللة
القسم.
 .2بعلللد صلللدور قلللرار إيهلللاء
اخلدمللة :يللتم رفلل إخلللاء
الطرف اإللتوروي  ،ومتابعة
اجلهلللات املختصلللة إليهلللاء
إخاء الطرف.
 .1قبول االسلتقالة ورفعهلا إىل
إدارا ش ون املوظف .
 .2طباعللة إخللاء الطللرف بعللد
ايتهلللاء مجيل ل التوقيعلللات
الازمة.
 .3التوقي على إخاء الطرف.

عدم رغبة اجلامعة بتجديد العقد:
 .1توقيعهلللا بلللالعلم بعلللدم رغبلللة
اجلامعة بتجديد عقدها.
 .2بعللد صللدور قللرار إيهللاء اخلدمللة :
يلللللتم رفللل ل إخلللللاء الطلللللرف
اإللتورويل ل  ،ومتابعلللة اجلهلللات
املختصة إليهاء إخاء الطرف.
 .1تبليلل املتعاقللدا وأخللت توقيعهللا
بالعلم عللى علدم رغبلة اجلامعلة
بتجديد العقد.
 .2طباعة إخاء الطرف بعلد ايتهلاء
مجي التوقيعات الازمة.
 .3التوقي على إخاء الطرف.

بعد صدور القرار:
 .1طباعة شهادا اخل ا واعتمادها.
 .2إخاء طرف املتعاقدا ( اجلوازات ،البطاقة اجلامعية ،الرواتب).
 .3يتم صرف مبل يهاية اخلدمة املنصوص علي يف القرار إن وجد*
 .4يف حالة تضمن القرار تعويض أيام إجازا يتم التعويض عنها.

النماذج

ال يوجلد

املستندات املطلوب
إحضارها

ال يوجلد



املالحظات




ال تتجاوز متافأا يهاية اخلدمة مبلل ( )100.000ريلال ألعضلاء هيئلة
التدري ومن يف حتمهم و ( )50.000ريال ملن سواهم.
ال تست املتعاقدا الل مل يتملل عقلدها ( )22شلهر متافلأا يهايلة
خدمة.
إذا أكمللت املتعاقللدا سللنت يف خدملة اجلامعللة  ،اسللت قت متافللأا
يهاية اخلدمة بواق يصف راتب شهر عن كل سنة* .
إذا أكملت املتعاقلدا سل سلنوات اسلت قت متافلأا يهايلة خدملة
بواق راتب شهر عن كل سنة من سنوات اخلدمة* .

*استناداً للمادة التاسعة والعشرين يف الئمة توظيف غري السعوديني يف ا امعات يف الصفمة رقم (.)14
86

اخلدمة

إخالء الطرف النهائي للمتعاقدات املنتهية عقودهن

اإلجراءات املطلوبة
من املتعاقدة

بعد صدور قرار إيهاء اخلدمة:
 .1رف الطلب من يظام أجنز .
 .2تسليم وحدا خدمة املنسوبات املستندات املطلوبة.
 .3متابعة إخاء الطرف من اجلهات املدوية يف إخاء الطرف.
 .4بعد اكتمال إخاء الطرف  ،يتم طباعت من اجلهة و تسلم يسخة إىل
وحدا الرواتب والبدالت.
 .5يف حالة حصول املتعاقدا على قرض مال من البنك يتوجب تسليم
وحدا الرواتب والبدالت إخاء طرف من البنك (خمالصة).

إجراءاجلهة التابعة
هلا املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني

– طباعة إخاء الطرف اإللتوروي .
– التوقي على إخاء الطرف وتسليم للمتعاقدا.
إخاء طرف املتعاقدا إلتورويياً للجوازات والبطاقة اجلامعية والرواتب.

النماذج

.1
.2

إخاء طرف مالك العقار
منوذج خطاب صرف املست قات بشيتات

املستندات املطلوب
إحضار ها

.1
.2
.3

أصل البطاقة اجلامعية.
طلب تأشريا اخلروج النها. ،
صورا من إخاء الطرف النها. ،



يف حالة رغبة املتعاقدا باستام باق مست قاتها بشيتات يتم
التوج إىل اإلدارا املالية ظبنى( )1الدور( )1غرفة( ، )129لتعبئة خطاب
طلب صرف املست قات املالية بشيك.



يف حالة وجود مست قات مالية متأخرا مل تستلمها املتعاقدا
وترغب بتوكيل شخ  ،يتم التوج إىل اإلدارا املالية ظبنى()1
الدور( )1غرفة( )129للتأكد من اإلجراءات الازمة لعمل التوكيل.



يف حالة تأخر صدور شيك يهاية اخلدمة ،حي للمتعاقدا طلب
حتويل متافأا يهاية اخلدمة يف حسابها البنت ببلدها عن طري
التوج إىل اإلدارا املالية باملبنى ( )1الدور ( )1غرفة (.)129

املالحظات
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اخلدمة
اإلجراءات املطلوبة
من املتعاقدة

االشرتاك بالفصل الصيفي
.1
.2

التقدم بطلب االشوراك بالفصل الصيف لد مشرفة القسم.
إعادا التتكرا اخلاصة باإلركاب لوحدا خدمة املنسوبات يف حالة
استامها.

إجراءاجلهة التابعة
هلا املستفيدة

اليوجلد.
.1

إجراءات شؤون
املوظفني

النماذج

.2

بعد استام املعاملة الرمسيلة اللواردا ملن اجلهلة بأمسلاء املشلاركات
بالتدري خال فورا الفصلل الصليف يلتم رفل املعامللة إىل إدارا
ش ون املوظف – شطر البن  -إلصدار قرار اعتماد موافقة التتليف
أعضاء هيئة التدري ومن يف حتمهن أبثناء اإلجازا الرمسية.
بعد صدور قرار املتلف بالتلدري خلال فلورا الفصلل الصليف ،
يتم احتساب أيام التتليف وحيسب البدل على عدد األيام املعتمدا.

منوذج بيان بأمساء املشاركات بالتلدري
(يستلم من اجلهة).

املستندات املطلوب
إحضارها
املالحظات

خلال فلورا الفصلل الصليف

ال يوجد.



املتعاقدا تتاكر سفر يف حالة اشوراكها يف الفصل

ال تست
الصيف .
يتم استام بدل االيتقال الصيف م بداية العام الدراس اجلديد.
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اخلدمة
اإلجراءات املطلوبة من
املتعاقدة

املباشرات
بعد العودا من اإلجازا الصيفية و من اإلجازا النصفية وإجازا العيدين:
التوقي على النموذج لد إدارا اجلهة وتسليم املستندات املطلوبة.
يف حالة التأخر عن املباشرا يف املوعد احملدد:
يتم رف إجازا اضطرارية بعدد األيام املتأخرا عن طري يظام أجنز.

إجراءاجلهة التابعة هلا
املستفيدة

–

مباشرا التعي .

–

التدقي على ص ة املباشرات.

–

إرسال النماذج إىل إدارا ش ون املوظف .

إجراءات شؤون
املوظفني

.1
.2

التدقي على املباشرات والتأكد من ص تها.
إرفاق منوذج املباشرا م بدل الستن السنوي العتماد صرف .

النماذج

منوذج مباشرا متعاقد.

املستندات املطلوب
إحضارها

يسخة من جواز السفر موض اً ب ختم اخلروج والدخول من اململتة.

املالحظات

يتوجب على املتعاقدا رف طلب مباشرا إلتورويية بعد إجازا الوضل
واإلجازا االستئنا،ية و إجازا العدا واإلجلازا االعتياديلة السلنوية يف
حال إيشا،ها إلتورويياً.
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اخلدمة

إصدار  /جتديد اإلقامة
 .1تعبئة منوذج اجلوازات إلتورويياً.
 .2تسديد الرسوم اخلاصة باإلقامة وقيمتها ( 500ريال):
 إلصدار اإلقاملة  :يلتم السلداد يف الصلراف اآللل باتبلاع اخلطلوات التاليلة ( تسلديد

اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة

خدمات حتومية ← إصدار إقامة ← رقم دخول احلدود (وهو رقلم متتلوب خبلط اليلد
مقابل تأشريا العملل باجلامعلة يف جلواز السلفر) ← إدخلال رقلم التفيلل 7000950142
←اختيار مدا اإلقامة  12شهر )
 لتجديد اإلقامة :يلتم السلداد يف الصلراف اآللل باتبلاع اخلطلوات التاليلة ( تسلديد
خدمات حتومية ← جتديد إقامة ← رقم اإلقاملة ← إدخلال رقلم التفيلل 7000950142
← اختيار مدا اإلقامة  12شهر ).
 .3تسليم موظفة وحدا ش ون األكاد ات املتعاقدات النموذج م املستندات املطلوبة .

إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

إجراءات
شؤون
املوظفني
النماذج
املستندات
املطلوب إحضار
ها

املالحظات

ال يوجلد.
 -1إرسال منوذج اجلوازات واملستندات املطلوبة إلدارا اجلوازات (قسم البن ).
 -2بعللد صللدور اإلقامللة يللتم إرسللال رسللالة يصللية للمتعاقللدا (مللن موق ل اجلامعللة ) Kau
الستامها من وحدا ش ون األكاد ات املتعاقدات.
منوذج اجلوازات ويتون معبأ من إدارا التلية.
لتجديد اإلقامة:
إلصدار اإلقامة:
 .1اإلقامة أصل وصورا.
 .1جواز السفر أصل وصورا.
 .2أصل جواز السفر.
 .2عدد بثاث صور شخصية (باحلجاب وبدون يظارا).
 .3صورا واحدا شخصية.
 .3التقرير الطيب من اإلدارا الطبية العامة.
 .4قسيمة السلداد ظبلل
اآللل
الصلراف
 .4قسيمة السداد ظبل ( )500ريال عن طري
( )500ريللال عللن طري ل
(.)ATM
الصراف اآلل (.)ATM
 إن أيظمة اململتة العربية السعودية تستوجب على املقيم إصدار إقامة وجتديدها سنوياً
لتل فرد من إفراد العا،لة ،علي ؛ فإن وحدا خدمة املنسوبات تتاب سري العملية حتى
يتم احلصول على اإلقامة بأسرع وقت.
 يتوجب على املتعاقدا تفعيل بريامج( أبشر)* لتتمتن من إصدار وجتديد إقامة احملرم
واملرافق .
 ال يتوجب دف رسوم إقامة لألبناء دون سن الئامنة عشر.
 يف حالة الرغبة يف إضافة مولود جديد ،يتم مراجعة زوج املتعاقدا للجوازات.
 اإلجراءات خاضعة أليظمة املديرية العامة إلدارا اجلوازات وقد ختتلف اإلجراءات
حسب احلالة املقدمة.

*أبشر  :ه خدمة مقدمة من املديرية العامة لليوازات ،واهلدف منها تسزهيل إ زرا ات املزرا قني للمقزيم مزن دون الر زو
إىل الكفيززل و كززن للمقززيم عمززل (إصززدارإجتديد اإلقامززة  ،إصززدارإإلغا تإشززرية امززروو والعززودة  ،إصززدار تإشززرية امززروو
النهائ ) ميع املرا قني(www.Epassport.gov.sa).
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اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة

إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

إجراءات شؤون
املوظفني
النماذج
املستندات
املطلوب
إحضارها

املالحظات

تأشرية اخلروج والعودة /اخلروج النهائي
تأشريا اخلروج والعودا:
 .1رف ل طلللب تأشللريا اخلللروج والعللودا إلتورويي لاً عللن
طريلل ل الللللدخول إىل أجنللللز واختيللللار النمللللاذج
اإللتورويية.
 .2تسللديد مبللل ( )200ريللال باتبللاع اخلطللوات التاليللة:
تسديد خدمات حتوميلة ← تأشلريا خلروج وعلودا
مفللردا ← رقلللم اإلقاملللة ← إدخلللال رقلللم التفيلللل
.)7000950142
 .3تسليم جواز السفر إىل وحدا خدمة املنسوبات.
– استام الطلب إلتورويياً.

تأشريا اخلروج النها: ،
 .1تعبئة النموذج .
 .2تسليم وحدا خدمة
املنسوبات كامل املستندات
املطلوبة.

–

التدقي على ص ة وأحقية املتعاقدا لإلجازا.

–

–

التأكد من رف إجازا اضطرارية يف حالة السفر
خال العام الدراس .

التللدقي علللى صلل ة
احلقول يف النموذج.

–

توجيلللة املتعاقلللدا إىل
إدارا ش ون املوظف .

–

اعتماد الطلب إلتورويياً.

–

تسليم املتعاقدا إخاء طرف الستام جواز السفر.

.1
.2

اعتماد الطلب.
إصدار التأشريا وختمها.

منوذج إخاء طرف.
.1
.2

أصل جواز السفر.
صورا حديئة من اإلقامة

 جيب رف الطللب قبلل موعلد السلفر
بوقت كاف جتنباً ألي مشاكل طار،ة.
 يف حالة السفر خال العلام الدراسل
يتوجب رف إجلازا اضلطرارية حتلى
وإن تواف السفر يف يهاية األسبوع.
 يتوجلللب تسلللليم وحلللدا خدملللة
املنسللوبات إخللاء الطللرف مسللتوف
التوقيعلللات الازملللة يف النملللوذج
وحمللدداً بلل يللوم وتللاريخ اسللتام
التأشريا.
 يتوجلللب تسلللليم اإلقاملللة لوحلللدا
خدمة املنسوبات الستام التأشريا.
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.1
.2

منوذج اجلوازات.
منوذج إخاء الطرف .

.1
.2
.3
.4

أصل جواز السفر.
صورا حديئة من اإلقامة
صورا شخصية.
صورا قرار إيهاء اخلدمة.

 جيب تسليم الطلب قبل موعد السفر
بوقت كاف جتنباً ،ألي مشاكل طار،ة.
 يتوجب على املتعاقدا إيهاء مجي
االرتباطات املتعلقة واملدرجة حتت امسها
(سيارا ،خط هاتف) قبل تقديم تأشريا
اخلروج النها. ،
 يتوجب إصدار تأشريا اخلروج النها،
للمرافق قبل تأشريا املتعاقدا وذلك من
بريامج (أبشر).
 يتم تسليم أصل اإلقامة ملوظف اجلوازات
يف املطار عند املهادرا النها،ية.

نقل وتعديل املعلومات

اخلدمة
.1

العامللة للجللوازات ( ← )www.gdp.gov.sa/منللاذج اجلللوازات ← طلللب

اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة
إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني

تعديل املعلومات اخلاصة بالوافدين املسجل

← تعبئة مجي احلقول

.2

املدوية يف النموذج ← طباعة النموذج.
التوج إىل وحدا خدمة املنسوبات م إرفاق املستندات املطلوبة.

–

التدقي على ص ة احلقول يف النموذج وإرفاق مجي املستندات.

–

توجية املتعاقدا إىل إدارا ش ون املوظف .

.1
.2

إرسال الطلب إىل إدارا اجلوازات بشطر البن .
عند استام وحدا خدمة املنسوبات للجوازات بعد تعديلها يتم إرسلال
رسالة يصية للمتعاقدا الستامها.

النماذج
املستندات املطلوب
إحضارها

تعبئة منوذج يقل املعلوملات علن طريل اللدخول إىل موقل املديريلة

منوذج طلب تعديل املعلومات اخلاصة بالوافدين املسجل .
.1

أصل اجلوازات اخلاصة باملتعاقدا من أول دخول هللا للمملتلة إىل آخلر
جواز مت إصدار .
صورا من اجلواز اجلديد املراد يقل املعلومات ل .
صورا من اإلقامة.



يتوجب يقل املعلومات وتعديلها فوراً بعد احلصلول عللى جلواز جديلد
بعد جتديد أو فقداي أو متديد صاحيت .
ال تللن إصللدار تأشللريا اخلللروج والعللودا واخلللروج النهللا ،وجتديللد
اإلقامة ما مل يتم يقل املعلومات.
يتطلب اإلجراء وقتاً طوياً يف املديرية العامة إلدارا اجلوازات لتا جيب
أ ن يتم يقل املعلومات قبل إصدار التأشريات أو جتديلد اإلقاملات بوقلت
ال يقل عن أسبوع .

.2
.3



املالحظات
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اخلدمة

نقل الكفالة

اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة

تسليم إدارا اجلهة التابعة هلا اخلطابات التالية حسب حالة التفالة:
 يف حالة الرغبة بنقل كفالة الزوج أو األبناء إىل املتعاقدا:
 .1خطاب من املتعاقدا بالرغبة بنقل كفالة الزوج أو كفالة األبنلاء إىل املتعاقلدا موجل
إىل إدارا ش ون املوظف .
 .2خطاب من املتعاقدا بالرغبة بنقل كفالة الزوج أو كفالة األبنلاء إىل املتعاقلدا موجل
إىل إدارا اجلوازات.
 .3خطاب من الزوج بعدم املمايعة بنقل كفالت أو كفالة األبناء إىل املتعاقلدا موجل إىل
إدارا ش ون املوظف .
 .4خطاب من الزوج بعدم املمايعة بنقل كفالت أو كفالة األبناء إىل املتعاقلدا موجل إىل
إدارا اجلوازات.
 يف حالة الرغبة بنقل كفالة املتعاقدا أو األبناء إىل كفالة الزوج :
 .1خطاب من الزوج بالرغبة بنقل كفالة املتعاقدا أو كفالة األبنلاء إىل املتعاقلدا موجل
إىل إدارا ش ون املوظف .
 .2خطاب من الزوج بالرغبة بنقل كفالة املتعاقدا أو كفالة األبنلاء إىل املتعاقلدا موجل
إىل إدارا اجلوازات.
 .3خطاب من املتعاقدا بعدم املمايعة بنقل كفالتها أو كفالة األبناء إىل الزوج موجل إىل
إدارا ش ون املوظف .
 .4خطاب من املتعاقدا بعدم املمايعة بنقل كفالتها أو كفالة األبناء إىل الزوج موجل إىل
إدارا اجلوازات.
 يف حالة الرغبة بنقل كفالة الزوج من املتعاقدا إىل جهة أخر :
 .1خطاب من املتعاقدا بعدم املمايعة بنقل كفالت إىل اجلهة املراد النقل إليها موج إىل
إدارا ش ون املوظف .
 .2خطاب من املتعاقدا بعدم املمايعة بنقل كفالت إىل اجلهة املراد النقل إليها موج إىل
إدارا اجلوازات.
 .3خطاب من اجلهة املراد يقل كفالة الزوج إليها بالرغبة بنقل التفالة إليها.

إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات
شؤون
املوظفني
النماذج
املستندات
املطلوب
إحضارها

–
–

التدقي على ص ة املباشرات.
إرسال النماذج إىل إدارا ش ون املوظف .
بعد استام املعاملة يتم إرساهلا لش ون املوظف

الستتمال اإلجراءات الازمة.

منوذج يقل التفالة.
 صورا اإلقامة صورا اجلواز للمتعاقدا. صورا اإلقامة صورا جواز املراد يقل كفالت . -خطاب من جهة عمل املراد يقل كفالت بعدم املمايعة بنقل التفالة.

املالحظات

ال يوجلد.
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اخلدمة
اإلجراءات املطلوبة
من املتعاقدة

طلب اإلفادة
تن طباعة اإلفادا من يظام أجنز ←إدخال رقلم املوظلف واللرقم السلري
← معلومات موظف ← طلب إفادا.
يف حالة عدم قبول اجلهة املقدم هلا اإلفادا اإللتورويية (كالبنلك ملئاً)
يتم التوج إىل وحدا خدمة املنسوبات لتعبئة النموذج م ضرورا إرفلاق
املستندات املطلوبة.

إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني

اليوجلد.
-

إرسال الطلب العتماد وختم باخلتم املعتمد.

-

عنللد اسللتام اإلفللادا يللتم إرسللال رسللالة يصللية للمتعاقللدا السللتام
اإلفادا.

النماذج
املستندات

طلب إفادا.
-

صورا من جواز السفر.

-

صورا اإلقامة.

املالحظات

ال يوجلد.
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طلب زيارة  /استقدام

اخلدمة

لطلب الزيارا:
 .1الدخول على موق وزارا اخلارجية خدمة التأشريات

اإلجراءات
املطلوبة
من
املتعاقدة

إجراءاجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

إجراءات
شؤون
املوظفني
النماذج

املستندات
املطلوب
إحضار ها

املالحظات

العا،لية ()/https://visa.mofa.gov.saتعبئة منلوذج طللب
زيارا عا،لية طباعة الطلب.
 .2إرفاق املستندات املطلوبة.
 .3بعللد اعتمللاد الطلللب واسللتام مللن وحللدا خدمللة
املنسوبات يتم التوجل إىل وزارا اخلارجيلة لتقلديم
الطلب لديهم.
 .4متابعة املوافقة عن طري موق وزارا اخلارجية.
–

التدقي على ص ة احلقول يف النموذج.

–

توجية املتعاقدا إىل إدارا ش ون املوظف .

لطلب االستقدام:
 .1تعبئة النموذج.
 .2إرفاق املستندات املطلوبة.
 .3التوجللل إىل وحلللدا خدملللة
املنسوبات لتسليم الطلب.
 .4بعلللللد اسلللللتام تأشلللللريا
االسللتقدام يللتم إرسللاهلا إىل
الشلللخ امللللراد اسللللتقدام
بال يلللد ملراجعلللة السلللفارا
واستتمال اإلجراءات.

 .1التدقي على ص ة املعلومات واكتمال املستندات.
 .2إرسال الطلب إىل إدارا اجلوازات شطر البن .
 .3إرسال رسالة يصية للمتعاقدا عند استام املعاملة من إدارا اجلوازات باحلضورالستامها.
منللوذج طلللب زيللارا  .1منوذج طلب استقدام لألفراد غري السعودي .
 .2منوذج تعهد بعدم وجود حمرم (يف حالة طلب استقدام حمرم).
عا،لية.
 .1صورا من جواز السفر صورا جواز سفر الشخ املراد استقدام أو زيارت .
 .2صورا من اإلقامة.
 .3صورا آخر م هل موبث ومصدق من اجلهات املختصة (مورجم إذا كان باللهة غري العربية)
األصل للمطابقة.
 .4صورا ما يئبت صلة القرابة موبث ومصدق من اجلهلات املختصلة (مورجلم إذا كلان باللهلة
غري العربية) األصل للمطابقة.
 .5إفادا بالراتب موجهة ملن يهم األمر (من يظام أجنز) لطلب الزيارا.
 .6إفادا بالراتب موجهة ملدير عام االستقدام (من يظام أجنز) لطلب االستقدام.
 طلب الزيارا فقلط لألقلارب ملن الدرجلة األوىل (األب،
األم ،الزوج ،األبناء)
 يف حالة طلب زيارا لهري األقلارب ملن الدرجلة األوىل
يتم مراجعة املتعاقدا لوزارا الداخلية* ألخلت املوافقلة
على طلب الزيارا ومن بثم التوج إىل وزارا اخلارجية**.
 يتم إيقاف طلبات الزيارا من  25شعبان إىل  1حمرم يف
كل عام.

 طلللللب االسللللتقدام يتللللون
للم للرم إذا مل يتللن لللديها
حمرم واألبناء.
 ال تن استقدام األم واالبن
يف حالة جتاوز  18سنة إال إذا
مل يتن لديها حمرم.

*وزارة الداخلية (مكتب االستقدام) :الصفا _ شار األربعني. (www.moi.gov.sa( .
**وزارة الخارجية :حي البغدادية -الشرقية طريق
المدينة.)https://visa.mofa.gov.sa(.
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اخلدمة

حتديث البيانات

اإلجراءات
املطلوبة من
املتعاقدة

تن طلب حتديي البيايات عن طري يظلام أجنلز←إدخلال رقلم املوظلف واللرقم
السري ←معلومات موظف←(البيايات الشخصية /امل هل  /الدورات)← إرفاق املطللوب
حتديئ  ←PDFإرسال الطلب إلتورويياً إىل مديرا اإلدارا).

إجراء اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات
شؤون
املوظفني

–

استام الطلب إلتورويياً.

–

التأكد من إرفاق املستندات الص ي ة.

–

التدقي على ص ة الطلب.

–

اعتماد الطلب.

–

التدقي على ص ة الطلب م املستند املرف .

–

اعتماد الطلب.

النماذج

ال يوجلد.
.1

املستندات
املطلوب
إحضارها

البيايات الشخصية:
صورا من جواز السفر صورا من اإلقامة.
-

صورا من الدورات التدريبية.

-

صورا الشهادا.

-

صورا امل هل.

-

املالحظات

ال تن اعتماد الطلب بدون إضافة املراد حتديئ بصيهة . pdf

-

ال تعتمد الدورات وامل هات ال بنف

-

جيب عمل الت ديي سنوياً.

-

التأكد من تاريخ املياد ورقم اهلاتف وال

96

التاريخ.
يد اإللتوروي .

اخلدمة

اإلجراءات املطلوبة
من املتعاقدة

فقدان اإلقامة  /جواز السفر
فقدان اإلقامة(:سرقة  /ضياع):
 .1يتم إباغ أقرب فرع مركز شرطة.
 .2اسلللتام رقلللم اللللباغ ملللن مركلللز
الشرطة (هام جداً).
 .3التوج إىل وحدا خدمة املنسوبات
وتعبئة النملاذج مل ضلرورا إرفلاق
مجي املستندات.

إجراءاجلهة التابعة
هلا املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني
النماذج
املستندات

املالحظات

فقدان جواز السفر:
التوجلل إىل السللفارا السللتتمال
إجراءات إصدار بدل فاقد.
بعلللد إصلللدار اجللللواز اجلديلللد:
التوجللل ل إىل وحلللللدا خدملللللة
املنسللوبات لنقللل املعلومللات مللن
اجلواز قديم إىل اجلديد.

اليوجلد.
.1
.2

إرسال املعاملة إىل شطر البن .
يتم إرسال رسالة يصية للمتعاقدا بعد وصول املعاملة.

.1
.2
.3
.1
.2
.3


منوذج اجلوازات.
منوذج إشعار عن فقدان وبثيقة.
ضبط إفادا يف فقدان وبثيقة أجنيب.
جواز السفر أصل وصورا.
صورا اإلقامة.
صورتان شخصية.
يف حالة الفقدان :يتم دف غراملة ماليلة مبلل ( )1500ريلال غلري شلاملة
للتجديد.
اإلجراءات خاضعة أليظمة املديرية العامة إلدارا اجلوازات ،وقد ختتللف
اإلجراءات حسب احلالة املقدمة.
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ملحق قائمة النماذج والخطابات
النماذج
•
•
•
•
•

نموذج معلومات أساسية لطلب صرف بدل الندرة.
نموذج طلب إلغاء تابع.
نموذج الجوازات.
نموذج طلب تعديل المعلومات الخاصة بالوافدين المسجلين .
نموذج إخالء طرف من مالك عقار.

الخطابات
•
•
•
•

خطاب طلب استرجاع أصل شهادة الخبرة بعد صدور قرار
إنهاء الخدمة.
خطابات طلب نقل الكفالة.
خطاب إقرار أن االبنة غير متزوجة.
خطاب إقرار وتعهد الستقدام المحرم.
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المملكة العربي السعودية
جامعة الملك عبد العزيز
المجلس العلمي

نموذج معلومات أساسية

لطلب صرف بدل الندرة

أوالً :بيانات تعبأ من قبل املتعاقد:
االسم ...........................:املرتبة العلمية........................./ ................:
14هـ
/
أعلى مؤهل (شهادة) ...........................:سنة احلصول عليها/ :
مصدرها (اجلامعة و الدولة).................................................................:
التخصص العام .........................:التخصص الدقيق.................................:
عنوان رسالة املاجستري....................................................................:
...........................................................................................
عنوان رسالة الدكتوراه...................................................................... :
..............................................................................................
عدد رسائل الدكتوراه و املاجستري اليت مت اإلشراف عليها.................................... :
عدد األحباث املنشورة ككل ......:عدد األحباث املنشورة خالل()5سنوات املاضية............:
جماالت األحباث..........................................................................:
املقررات الدراسية اليت سبق تدريسها........................................................:
.............................................................................................
املقررات الدراسية اليت تقوم بتدريسها حالياً.................................................:
........................................................... ...................................
.............................................................................................
القسم العلمي ..................................:الكلية......................................:
*يرفق املتقدم نسخة من السرية الذاتية (عربي/إجنليزي) موضحًا بها ما يلي:
 اخلربة العملية و العلمية ،اإلشراف على رسائل الدكتوراه/املاجستري ،األحباث املنشورة و جهة و تاريخ النشر،أن تكون مجيع البيانات موضحة بالتاريخ األحدث فاألقدم ،إضافة إىل الوثائق األخر املطلوبة.

االسم ...........................:التوقيع ................:التاريخ:
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/

/

14هـ

المملكة العربي السعودية
جامعة الملك عبد العزيز
المجلس العلمي

ثانياً :بيانات تعبأ من قبل رئيس القسم العلمي و اعتماد عميد الكلية:
التخصص النادرة املعتمد من جملس اجلامعة يف حالة املتقدم *............................:
أقرب ختصص نادر ينطبق على املتقدم.......................................................:
أمساء أعضاء هيئة التدريس بالقسم اللذين حيصلون على بدل الندرة يف نفس التخصص........:
.................................................................... ..........................
..............................................................................................
.............................................................................................
مربرات طلب صرف بدل الندرة.............................................................:
..............................................................................................
.................................................................... ..........................
..............................................................................................
رئيس القسم ....................... :التوقيع ......................:التاريخ/ :
عميد الكلية ....................... :التوقيع .....................:التاريخ/ :
* يرجى مراجعة قائمة التخصصات النادرة املعتمدة من جملس اجلامعة يف حينه.
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14 /هـ
14 /هـ
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102

103

104
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110

111

112

113

114

115

116

117
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شكر وتقديـــر
لسعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
أ.د /عبداهلل بن مفرح التياب
و سعادة عميدة شطرالطالبات
د .هناء بنت عبداهلل النعيم

للدعم واملسايدا يف إصدار هتا الدليل
و لكل من ساهم وعمل يف ععداد الكتي

من ععاا اللنةة

أ  /علا،شلة بنت علل شطوان

أ  /اجلوهرا بنت حسن الق طاي

أ  /عفللة بنت حمملود جنيلد

أ  /آملللال بنلت حمسلللن فلقليللها

أ  /منال بنت عبداهلل الشعييب

أ  /سللملاح بنت عبداهلل كنايللل

أ  /صاحلة بنت فراج الصب

أ  /مللللروا بنلت صللالل سل للنبل

أ /علهود بنت أمحد التنلاي

أ  /رزان بنت أبوبلتر بلامللعلروف

اإلشراف العام

وكيلة شطر الطالبات بالسليمانية
أ.د هناء بنت حممد مججوم
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