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إن احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني حممد ابن عبداهلل وعلى صحبه الكرام رضوان اهلل عليهم آمجعني.
تسعى وكالة شطر الطالبات بالسليمانية إىل حتقيق ريادة التميز واجلودة يف
تقديم اخلدمات املساندة لقطاعات ومنسوبات شطر الطالبات وسهولة احلصول
عليها بإتقان ومتيز مهاري  .وانطالقاً من أهمية دورها التنظيمي واإلداري أتى
الدليل اإلجرائي ( لألكادمييات السعوديات ) لتحديد اإلجراءات التنفيذية
اليت تستند على الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات من أعضاء هيئة
التدريس ومن يف حكمهم بهدف ( التعريف باخلدمات املقدمة من إدارة شؤون
املوظفني ،توضيح اإلجراءات املطلوبة من املستفيدة واجلهة التابعة هلا ،إدراج
النماذج واملستندات الواجب توفرها ،تقديم اإلرشادات التوضيحية للوائح
اخلدمة املدنية والالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات).
ولقد روعي يف إعداد الدليل اإلجرائي مشولية اخلدمات وترتيب تسلسلها
اإلجرائي وتوضيح نقاطها وأهم املالحظات وفقاً للوائح واألنظمة املعمول بها،
كما اتبع يف إعداد الدليل منهجية تنظيمية من حيث تشكيل فريق عمل ذا
خربة خمتص يف تقديم املعلومات ومجع اللوائح التنظيمية وتقدميها بشكل
مبسط يسهل على عضو هيئة التدريس من األكادمييات السعوديات الوصول
إليه.
آملني أن يسهم الدليل اإلجرائي لألكادمييات السعوديات يف بلورة اخلدمات
املقدمة من إدارة شؤون املوظفني وتقدميه يف قالب زجاجي شفاف يسهل قراءته
بوضوح ويسر وأن يرفع من جودة األعمال ويزيد يف سرعة إجنازها.
وكيلة شطر الطالبات بالسليمانية
أ.د هناء بنت حممد مججوم
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نبذة عن جامعة امللك عبدالعزيز

حتمل جامعة امللك عبدالعزيز اسم مؤسس اململكةة العربيةة السةعودية امللةك
عبدالعزيز طيب اهلل ثراه ،و منحت اجلامعة العديد من التصنفيات الدولية .
وقد شهدت اجلامعة منذ إنشائها تطوراً ومنواً مضطردًا  ,كمًا وكيفةًا  ,حتةى
أصبحت من أبرز جامعات اململكة من حيةث عةدد الطةالب والطالبةات  ,وتشةعب
وتعةةدد الت صصةةات النظريةةة والعلميةةة وتكاملةةها ،وانفرادهةةا بةةبعك الكليةةات
والت صصات عن بقية جامعات اململكة مثل  :علوم البحةار  ،واألرصةاد  ,وعلةوم
األرض  ,واهلندسة النووية  ،والطريان والتعدين  ,واهلندسة الطبية.
مل تقتصةةر اجلامعةةة علةةى مةةنه الدراسةةة باالنتظةةام بةةل أنش ة ت الدراسةةة عةةن
طريق االنتساب؛ تيسرياً على أبناء الوطن  ,كما أنها مل تتوقف على الدراسةة
بةةالطرا التقليديةةة فقةةط  ,بةةل أنش ة ت عمةةادة التعلةةيم عةةن بعةةد ،لكةةي تواكةةب
التطورات العلمية والتقنية واحلضةارية  ،وتسةهيالً علةى الةرا بني مةن الطةالب
والطالبات مواصلة مسريتهم الدراسية يف جمال التعليم العالي والسةري قةدمًا
حنو د أفضل.
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تتكون جامعة الملك عبدالعزيز من:
• أكثر من عشرين كلية و ثالث معاهد يف مقرها.
• تسعة عمادات مستقلة.
• أربعة مراكز للبحوث العلمية.
• ستة مراكز لل دمات التعليمية املساعدة.
• يتضمن اهليكل اإلداري للجامعة أكثر من عشرين إدارة.
وتضم اجلامعة الكثري من املرافق ومن أهمها :
• املكتبة املركزية .
• املركز الطيب ( الذي يضم املستشفى اجلامعي) .
• مركز اخلدمات الطبية اجلامعي .
• االستاد الرياضي  ،اخليمة الرياضية ،مسبح اجلامعة .
• قاعة االحتفاالت ومركز املؤمترات .
• البنك .
• مكتب الربيد.
• مركز امللك فهد للبحوث الطبية.

للتعرف أكثر على جامعة الملك عبدالعزيز ،تفضلوا
بزيارة الموقع اإللكتروني للجامعة على الرابط التالي :
www.kau.edu.sa
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نبذة عن وكالة شطرالطالبات بالسليمانية

وكالة ةةة شة ةةطر الطالبة ةةات ه ة ةي إحة ةةدد الة ةةدعائم اهلامة ةةة الة ةةيت يقة ةةوم عليهة ةةا
ص ة ةةرح جامع ة ةةة املل ة ةةك عب ة ةةد العزي ة ةةز الش ة ةةام  ،وتتة ة ة لف وفقة ة ةًا للتنظ ة ةةيم
اإلداري احل ة ةةالي م ة ةةن منظوم ة ةةة متكامل ة ةةة كت ة ةةب وكيل ة ةةة ش ة ةةطرالطالبات
واإلدارات التابع ة ة ةةة هل ة ة ةةا .حي ة ة ةةث يتكام ة ة ةةل بعض ة ة ةةها م ة ة ةةع بع ة ة ةةك لتق ة ة ةةديم
كاف ة ة ة ةةة اخل ة ة ة ةةدمات املس ة ة ة ةةاندة لقطاع ة ة ة ةةات ش ة ة ة ةةطرالطالبات نس ة ة ة ةةوباته
وطالبات ة ةةه ،وذل ة ةةك بت ة ةةوفري بيئ ة ةةة عم ة ةةل ومن ة ةةام مالئم ة ةةني إلجن ة ةةاز العم ة ةةل
ب فضل ما ميكن.

الرؤيةة:
اجلة ة ة ةةودة والتمية ة ة ةةز يف تقة ة ة ةةديم كافة ة ة ةةة اخلة ة ة ةةدمات املسة ة ة ةةاندة لقطاعة ة ة ةةات
ومنسة ة ةةوبات شة ة ةةطر الطالبة ة ةةات ،وتسة ة ةةهيل احلصة ة ةةول عليهة ة ةةا بإتقة ة ةةان مه ة ةة
ومتيز مهاري.

الرسالةة:


االرتق ة ةةاء باخل ة ةةدمات املقدم ة ةةة م ة ةةن خ ة ةةالل ت ة ةةوفري بيئ ة ةةة ومن ة ةةام عم ة ةةل
مالئمة ةةني بشة ةةطر الطالبة ةةات ليكة ةةون دافعة ةةا للتطة ةةوير وتقة ةةديم خة ةةدمات
أفضل للمستفيدين.

 تفعيل است دام التقنية يف املعامالت اإلدارية.
 القياس والتقويم لل دمات املقدمة من مجيع اإلدارات.
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خريطة احلرم اجلامعي بالسليمانية-شطرالطالبات

9

اهليكل التنظيمي لعمادة شطرالطالبات
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اهليكل التنظيمي لوكالة شطرالطالبات بالسليمانية
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الخدمات المقدمة من اإلدارات التابعة
لوكالة شطرالطالبات
بالسليمانية
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اخلدمات املقدمة من إدارة شؤون املوظفني

إصدار
بطاقات
وظيفية

إص ة ة ة ة ةةدار بطاق ة ة ة ة ةةات
تعريفي ة ةةة للموظف ة ةةة
إلثبة ة ة ة ة ةةات هويتهة ة ة ة ة ةةا
ومكة ة ة ة ة ة ةةان عملة ة ة ة ة ة ةةها
واالسة ةةتفادة منهة ةةا يف
عة ةةدة جمة ةةاالت منهة ةةا
اخلدمات الطبية

لألكادمييات:
 صورة من اهلوية
الوطنية.
من ة ة ة ة ةةوذج إص ة ة ة ة ةةدار
 صورة ش صية.
بطاقة موظف.
 صورة من قرار
التعة ة ةةيني أو صة ة ةةورة
من قرار ال قية.

اعتماد
اإلجازات
واملباشرات

 صرف رواتب.
 فتح حساب.
 صرف البدالت.
 بيان االنتداب
 مباشرة إلك ونية.

ال يوجد.

منة ة ة ة ة ة ةةوذج بية ة ة ة ة ة ةةان
االنتداب.

حسة ةةب نة ةةو اإلجة ةةازة
(تقةارير طبيةة ،تبلية
ت ة ة ة ةةدقيق ومراجع ة ة ة ةةة
والدة ،شة ةةهادة مة ةةيالد منوذج إلك وني من
واعتم ةةاد مجي ةةع أن ةةوا
الطفل ،إثبات احلالة نظام (أجنز).
اإلجازات.
االس ة ةةتثنائية ،إثب ة ةةات
حالة ابتعاث زوج).
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اجملتمع

توفري فرص
عمل

ت ة ةةوفري ف ة ةةر عم ة ةةل
(إداري  ،أكة ة ة ةةادميي)
يةةتم اإلعةةالن عنهةةا يف
املوق ة ة ةةع اإللك ون ة ة ةةي
اخلا باجلامعة.

السة ة ة ة ةةرية الذاتية ة ة ة ةةة
والة ة ة ة ة ة ةةيت تشة ة ة ة ة ة ةةمل
املة ة ةةؤهالت العلمية ة ةةة
واخلة ةةربات السة ةةابقة
والبيان ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
الش ص ة ةةية وص ة ةةورة
اهلوية.

مجيع املنسوبات بشطر الطالبات

اخلدمة
املقدمة

وصف اخلدمة

ص ة ة ة ة ة ةةرف وت ة ة ة ة ة ةةدقيق
صرف الرواتب الرواتة ة ة ةةب والبة ة ة ةةدالت
والبدالت
لإلداري ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
واألكادمييات.

املستندات املطلوبة
(إن وجد)

النموذج
املستخدم

املستفيدين

اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة للموارد الذاتية
اخلدمة
املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

النموذج املستخدم

مكافآت خارج
الدوام

ص ة ةةرف مكافة ة ة ت
خارج الدوام.

ال يوجد.

منة ة ةةوذج خة ة ةةارج وقة ة ةةت
الدوام الرمسي.

املستفيدين

قة ة ةةرارات التكلية ة ةةف
ص ة ةةرف مكافة ة ة ت
مكافآت اللجان
اخلاصة ةةة ب عض ة ةةاء منوذج مكاف ة اللجان.
اللجان.
اللجنة.

املراقبات

صرف املراقبات.

اجلداول الدراسية

من ة ة ة ة ة ة ةةوذج مكافة ة ة ة ة ة ة ة ة
املراقبات.

الشيكات

صرف الشيكات.

بطاق ة ة ة ةةة تعري ة ة ة ةةف
ش صية.

منوذج توكيل.

العهد املؤقتة

ص ة ة ةةرف العهة ة ة ةةد
املؤقتة.

قرار التكليف.

إق ة ةةرار اس ة ةةتالم عه ة ةةدة
مالية ةةة ومنة ةةوذج طلة ةةب
صرف عهدة.

تسديد العهد
املؤقتة

متابعة التسةديد
وت ة ةةدقيق كاف ة ةةة
الف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةواتري
وإرسةةاهلا إلقفةةال
العهد.

الفواتري.
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منة ة ة ة ة ة ةةوذج خة ة ة ة ة ة ةةارجي
(حماضة ة ةةر اسة ة ةةتالم
حماض ة ة ة ة ةةر فح ة ة ة ة ةةص
ومعاينة).

مجيع قطاعات شطر الطالبات.

مكافآت
التدريس

ص ة ةةرف مكافة ة ة ت
التدريس.

ال يوجد.

من ة ة ة ة ة ة ةةوذج مكافة ة ة ة ة ة ة ة ة
التدريس.

اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري
اخلدمة املقدمة

إعداد حقائب
تدريبية

وصف اخلدمة

النموذج املستخدم

التنسةةيق مةةع عضةةو
هيئ ة ة ة ةةة الت ة ة ة ةةدريس طل ةةب إع ةةداد حقيب ةةة
لتقة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةديم دورات تدريبي ة ة ةةة أو تق ة ة ةةديم
وإع ة ة ةةداد احلقيب ة ة ةةة دورة.
التدريبية.

املستفيدين

عضوات هيئة
التدريس.

جلمية ة ة ة ةةع منسة ة ة ة ةةوبي

تقديم دورات
تدريبية

تقديم دورات
تدريبية
( تقنية )

طل ة ة ة ة ةةب ال ش ة ة ة ة ةةيح
لة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدورات إدارة جامعة ة ة ة ة ة ةةة امللة ة ة ة ة ة ةةك
التطةةوير اإلداري عةةن عبةةد العزيةةز اإلداريةةني
طري ة ة ة ة ة ة ةةق املوق ة ة ة ة ة ة ةةع واإلدارية ةةات والفنة ةةيني
اإللك وني .
والفنيات.
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اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة للخدمات التعليمية
اإلدارة

إدارة الفصول الدراسية

تس ة ة ة ة ةةكني امل ة ة ة ة ةةواد
التلفزيونية.
تسكني االختبارات
إدارة الوسائل التعليمية

ت ة ة ة ة ة ةةوفري قاع ة ة ة ة ة ةةة
س ةةيمينار متكامل ةةة
بها جهاز
(.)e-station
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من ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
حصة ة ة ة ة ة ة ة ةةر
مب ة ة ة ة ة ة ة ةةاني
الفصة ة ة ة ةةول
الدراسية.

ال يوجد.

اجلهة
املنظمة
للمحاضرة

توفري قاعات.

تنسيق وتنظيم ةرف املبنةى
التاس ةةع يف إقام ةةة اللق ةةاءات
والندوات واحملاضرات.

إع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةداد
خط ة ة ة ة ة ة ة ةةاب
وإرسة ة ة ة ة ة ة ةةال
ج ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدول
يتض ة ة ة ة ة ةةمن
امل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةواد
ومواعي ةةدها
وعة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدد
الطالبات.

أعضاء هيئة التدريس -
شطر الطالبات

حص ة ة ة ة ةةر مب ة ة ة ة ةةاني
الفصول الدراسية.

تعبئة
منوذج.

من ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
طلة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةب
احتياجة ةةات
للقاعة ة ة ة ةةات
الدراسية.

الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

جتهية ة ةةز الفصة ة ةةول
الدراسة ةةية ب حة ةةدث
األجهزة العلمية.
جتهية ة ةةز الفصة ة ةةول
الدراسة ةةية ب حة ةةدث
مسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةتلزمات
العملية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
التعليمية.

تش ة ةةمل األجه ة ةةزة العلمية ة ةةة
(كمبي ة ة ة ة ة ةةوتر -شاش ة ة ة ة ة ةةة
عرض -داتاشو).
تش ة ة ة ة ة ة ة ةةمل املسة ة ة ة ة ة ة ةةتلزمات
التعليمية ( مكتب استاذ -
كراس ة ة ة ة ةي -اسة ة ة ة ةةتاند -
سة ة ة ة ة ة ة ةةبورة -أقة ة ة ة ة ة ة ةةالم -
مساحات).
حص ة ة ة ةةر ش ة ة ة ةةامل جلمي ة ة ة ةةع
حمتويةةات الفصةةل الدراسةةي
مة ة ة ة ة ةةن أجهة ة ة ة ة ةةزه علمية ة ة ة ة ةةه
ومسة ة ة ة ة ةةتلزمات العملية ة ة ة ة ةةة
التعليمية
تسكني املواد التلفزيونيةة يف
املبن ةةى التاس ةةع ومايقابل ةةها
يف املبنى( )75شطر الطالب
التنسة ة ة ة ة ةةيق لالختبة ة ة ة ة ةةارات
النهائي ةةة ومتابع ةةة الكلي ةةات
يف مواعيد اختبارات املواد.
جه ة ة ة ةةاز ذو نظ ة ة ة ةةام حتك ة ة ة ةةم
متكامة ة ةةل (صة ة ةةوت وصة ة ةةورة
وإضة ة ةةاءة وتش ة ة ة يل أجهة ة ةةزة
الكمبي ة ة ة ةةوتر وال ة ة ة ةةربوجك
والفي ة ة ة ة ة ةةديو ك ة ة ة ة ة ةةونفرس
وميكروفةةون السةةلكي يةةث
ي ة ةةتم تس ة ةةهيل نق ة ةةل اللق ة ةةاء
أوالندوات بدقة عالية.

وكال ة ة ة ة ةةة ش ة ة ة ة ةةطر
الطالبة ة ة ةةات -إدارة
الكليةةات  -عمةةادة
القبول والتسجيل

اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

النموذج
املستخدم

املستفيدين

اإلدارة

صيانة وقائية.

صةيانة لألجهةزة العلميةةة يف
الفصة ةةول الدراسة ةةية بشة ةةطر
الطالبات والكليات الطبية.

إدارة صيانة األجهزة العلمية

 منوذج
ص ة ة ة ةةيانة
فص ة ة ة ةةول
دراسة ة ة ةةية
ومعامل.
 منوذج
ص ة ة ة ةةيانة
خمتربات
 منوذج
ص ة ة ة ةةيانة
في ة ة ة ة ةةديو

مجيع اجلهات بشطر الطالبات
والكليات الصحية.

اإلشراف الف .

إع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةداد
خط ة ة ة ة ة ة ة ةاب
وتعبئ ة ة ة ة ة ة ة ةةة
ويش ة ة ةةمل ذل ة ة ةةك تركي ة ة ةةب من ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
صيانة.
وتثبية ةةت وصة ةةيانة وتش ة ة يل
األجهزة.

منة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
اجلة ة ة ة ة ةةوالت
الدوري ة ة ة ة ة ة ةةة
(الة ة ة ة ة ة ة ةةدعم
الف ).

أعضاء هيئة
التدريس
طالبات .

اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

النموذج
املستخدم

املستفيدين

كونفرنس.

إدارة صيانة األجهزة العلمية
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إعداد
خطاب.

منوذج
صيانة.

اليوجد.

منوذج دعةم
ف طارئ.

أعضاء هيئة التدريس طالبات.

ض ة ة ة ة ة ةةم أجه ة ة ة ة ة ةةزة
احلاسة ة ة ةةب ا لة ة ة ةةي للحماية ةةة م ة ةةن الفريوس ة ةةات
لشة ة ةةبكة اجلامعة ة ةةة وضمان حتديثه تلقائياً عةن
وحتمي ة ةةل برن ة ةةام طريق الشبكة.
(.)Kaspersky
حس ة ة ة ةةب طل ة ة ة ةةب اجله ة ة ة ةةات
تنصيب الربام .
امل تلفة.
حل املشةكالت الةيت
يشة ة ة ةةمل ذلة ة ة ةةك األجهة ة ة ةةزة
تواج ة ة ة ةةه أعض ة ة ة ةةاء
اخلاصة بهم والربام .
هيئة التدريس.
تلبي ة ةةة البال ة ة ةةات الطارئة ة ةةة
صة ة ة ة ةةيانة فورية ة ة ة ةةة
وتقةةديم تقريةةر موضةةح فيةةه
لألعطال الطارئة.
اإلجراءات املت ذة .

اإلدارة

اخلدمة املقدمة

إدارة صيانة األجهزة العلمية

االس ة ة ة ةةتفادة م ة ة ة ةةن
األجهزة القدمية.
التنس ةةيق واملتابع ةةة
والتدريب.

ت ة ةةدريب موظف ة ةةات
الدعم الف .

ال يوجد.

ال يوجد.

إعداد
خطاب.

إدارة األجهزة واملعامل واملختربات

إرسة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةال
خط ة ة ة ة ة ة ة ةةاب
بطل ة ة ة ة ة ة ة ة ةةب
إنش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاء
جتهيةةز معمةةل جديةةد بكافةةة
معم ة ة ةةل إىل
املسة ة ة ة ةةتلزمات الضة ة ة ة ةةرورية
إدارة
للمعامل وامل تربات.
اخل ة ة ة ةةدمات
التعليمي ة ة ةةة
شة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةطر
الطالبات.

18

ال يوجد.

من ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
حضور دورة
تدريبية.

WDS70.5.F01

من ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
خارجي
(ل م / 101
ل م )102

أعضاء هيئة التدريس/
الفنيات.

(إنشاء معمل)

ت ة ةةوفري قط ة ةةع االحتياج ة ةةات
الفنية ةةة وال ية ةةار الة ةةيت تلة ةةزم
األجه ة ة ة ة ة ة ةةزة يف املعام ة ة ة ة ة ة ةةل
والفصة ة ة ة ة ة ةةول الدراسة ة ة ة ة ة ةةية
بالتنسةةيق مةةع اإلدارات ذات
العالقة.
ب خة ة ةةذ القطة ة ةةع الصة ة ةةاحلة
للعمة ةةل واسة ةةت دامها عنة ةةد
احلاجة.
التنسيق واملتابعة والتواجةد
أثن ةةاء ال كي ةةب والت ةةدريب
عل ة ةةى التشة ة ة يل م ة ةةن قب ة ةةل
الشركات
تة ة ةةدريب موظفة ة ةةات الة ة ةةدعم
الفة ة ة بكيفي ة ةةة اس ة ةةت دام
وتشة ة يل األجه ةةزة العلمي ةةة
يف الفص ة ة ة ة ةةول الدراسة ة ة ة ة ةةية
واملعام ة ة ة ةةل م ة ة ة ةةع املتابع ة ة ة ةةة
املستمرة .

مجيع اجلهات بشطر الطالبات والكليات الصحية .

توفري االحتياجةات
الفنية ة ة ة ةةة وقطة ة ة ة ةةع
ال يار.

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

النموذج
املستخدم

املستفيدين

اإلدارة

اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

إدارة األجهزة واملعامل واملختربات

ت ة ة ة ة ة مني أجهة ة ة ة ةةزة ت ة ةةوفري كاف ة ةةة املس ة ةةتلزمات
ومس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةتلزمات الض ة ة ة ة ة ة ةةرورية للمعام ة ة ة ة ة ة ةةل
وامل تربات.
تعليمية.

منوذج.

WDS70.5.F02

من ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
خارجي
(ل م / 101
ل م )102

من ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
اتالف املواد
الكيماوية.
من ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
طلة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةب
تة ة ة ة ة ة ة ة ةةامني
أجه ة ة ة ة ة ة ة ةةزة

ومسةةةةةةتلزمات

تعليمية.
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أعضاء هيئة التدريس /الفنيات.

إرسة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةال
اجله ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
الطالبة ة ة ة ة ة ةةة
من ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوذج
حتة ة ة ة ةةديث/
ت ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرميم
تط ةةوير املعام ةةل وامل ت ةةربات معم ة ة ةةل ويف
حت ة ة ة ة ة ةةديث/ترميم
لرفة ةةع كفائته ة ةةا وق ة ةةدراتها حال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
معمل.
حت ة ة ة ة ة ة ةةديث
التش يلية.
املعم ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل
يرفة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةق
بة ة ة ة ةةالنموذج
اخلارجي
(ل م /101
ل م )102
نق ة ة ة ةةل امل لف ة ة ة ةةات
احلف ة ة ة ةةاظ عل ة ة ة ةةى ص ة ة ة ةةحة
الطبية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة/
الع ة ة ة ةةاملني يف امل ت ة ة ة ةةربات
الكيماوي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة/
واملعاملني.
النووية.
تعبئة

النموذج
املستخدم

املستفيدين

اخلدمات املقدمة من مركز االتصاالت اإلدارية
اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

رمز املستخدم

إنش ة ةةاء رم ة ةةز مس ة ةةت دم
أوإل ة ة ةةاؤه للعمة ة ةةل علة ة ةةى
برن ة ة ة ة ةةام االتص ة ة ة ة ةةاالت
اإلدارية.

تعبئة منوذج.

املوظف ة ة ة ة ة ة ة ةةات
منوذج رمز الآلتةي يعملةةن
املست دم .علة ةةى برنة ةةام
االتصاالت.

القرارات

تس ة ة ة ة ة ةةجيل الق ة ة ة ة ة ةةرارات
وتفعليه ةةا ونش ةةرها عل ةةى
املوقع اإللك وني

إعداد خطاب
أو مذكرة.

املوظفة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
أواجله ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
املعينة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
بالقرار.

الوارد العام

اس ة ة ة ة ة ة ةةتالم و تس ة ة ة ة ة ة ةةليم
املع ة ةةامالت ال ة ةةواردة م ة ةةن
وإىل شطر الطالبات مةن
شة ةةطر البة ةةنني والكلية ةةات
التابعة ة ة ة ة ة ةةة واجلهة ة ة ة ة ة ةةات
اخلارجية.

الوارد الداخلي

اس ةةتالم و تس ةةليم مجي ةةع
املع ة ةةامالت ال ة ةةواردة م ة ةةن
اإلدارة العلي ة ة ةةا بشة ة ة ةةطر
الطالبة ة ة ةةات إىل مجية ة ة ةةع
قطاعات اجلامعة بشطر
الطالبات.

الوارد اخلاص
باملركز الطيب

اس ة ة ة ة ة ة ةةتالم و تس ة ة ة ة ة ة ةةليم
املع ة ةةامالت ال ة ةةواردة م ة ةةن
الكلية ة ةةات الص ة ة ةةحية إىل
شطر الطالبات.
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النموذج
املستخدم

املستفيدين

مجي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةع
قطاعة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
شة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةطر
الطالب ة ة ة ة ة ة ة ةةات
وشةةطر البةةنني
والكلي ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
ال يوجد .التابعة.
ال يوجد.

قطاعة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
شة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةطر
الطالبات.

املركز الطيب

اخلدمة املقدمة

وصف اخلدمة

املستندات
املطلوبة

الصادر اخلاص
بالسكن الداخلي
بشطر الطالبات

اس ة ة ة ة ة ةةتالم املعة ة ة ة ة ة ةةامالت
الصة ة ة ةةادرة مة ة ة ةةن شة ة ة ةةطر
الطالب ة ة ةةات إىل الس ة ة ةةكن
الداخلي.

ال يوجد.

الربيد

اس ةةتالم الربي ةةد املس ةةجل
والع ة ة ةةادي املرس ة ة ةةل م ة ة ةةن
الربية ةةد السة ةةعودي علة ةةى
صةندوا  4201و الرمةز
الربية ة ة ة ة ةةدي  ,و الرمة ة ة ة ة ةةز
الربي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدي 21551
والربي ة ة ة ة ة ة ة ةةد املمت ة ة ة ة ة ة ة ةةاز
وش ة ة ة ةةركات التوص ة ة ة ةةيل
العاملية ةةة مثة ةةل ,DhL
...Aramex,FedEx

تعبئة منوذج.

التفويض

تفةةويك مراسةةلة اجلهةةة
باس ة ة ةةتالم املع ة ة ةةامالت يف
حالة ة ةةة ت ية ة ةةب املرأسة ة ةةلة
حي ة ةةث ي ة ةةتم االسة ة ةةتعانة
رأسةةلة اجلهةةة األقةةرب
لتقوم بتوزيع املعامالت.

تعبئة منوذج.
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النموذج
املستخدم

ال يوجد.

منوذج
الربيد.

املستفيدين

الس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةكن
ال ة ة ة ة ة ة ة ة ةةداخلي
بش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةطر
الطالبات.

مجي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةع
املنسة ة ة ة ة ة ة ةةوبات
بش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةطر
الطالبات.

قطاعة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
من ة ة ة ة ة ة ةةوذج
شة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةطر
التفويك.
الطالبات.

اخلدمات املقدمة من مركز اخلدمات الطبية اجلامعي
اخلدمة
املقدمة

املستندات
املطلوبة

وصف اخلدمة

اهلوية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
السجل
فة ة ة ةةتح ملة ة ة ةةف إلك ونة ة ة ةةي جلمية ة ة ةةع الش صة ة ة ةةية
للمنسة ة ة ةةوبة،
الصحي
اإللكرتوني منسة ة ة ة ةةوبات وطالبة ة ة ة ةةات اجلامعة ة ة ة ةةة والبطاق ة ة ة ة ة ةةة
والسماح هلن بتلقي العالج.
اجلامعي ة ة ة ة ةةة
للطالبة.

(نسة ةةاء ووالدة -جلدية ةةة  -أسة ةةنان
عيادات
 ت ذية ة ة ةةة  -تثقية ة ة ةةف عالجة ة ة ةةيختصصية للمريضة) .
اخلدمات متابعةة مريضةة (ارتفةةا ضة ط الةةدم
 السةةكري  -احلمةةل  -أمةةراضالعالجية
نفس ة ة ةةية  -أم ة ة ةةراض جلدي ة ة ةةة -
واألمراض
مش ة ةةاكل األس ة ةةنان  -األمة ة ةةراض
املزمنة
الباطنية) .
فحة ةةص اللياقة ةةة للنة ةةادي الرياضة ةةي،
فح ة ة ةةص ص ة ة ةةحة األس ة ة ةةنان والف ة ة ةةم،
الكش ةةف يف عي ةةادة النس ةةاء وال ةةوالدة،
اخلدمات تقصة ةةي الوبة ةةاء (املعة ةةدي) للمريضة ةةة
الوقائية وإحالتها إىل جهة االختصا عنةد
واالستشارية احلاجة.
التطعيمات املومسية وفحص ماقبل
التعيني ومتديد اخلدمةة.
اخلدمات
التثقيفية
الصحية

 توزي ةع مطوي ةات وكتيبة ةات عة ةن
بعةةك األمةةراض واالسةةتعمال ا مةةن
لألدوية.
 املشةارك ة ةة بالتوعي ة ةة يف أية ة ة ة ة ة ةام
الصحة العاملية والداخلية.
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ال يوجد.

ال يوجد.

جدول
املواعيد.

ال يوجد.

ال يوجد.

ال يوجد.

شهادة
التطعيم.
ال يوجد.

مجيع منسوبات وطالبات اجلامعة والسكن الداخلي.

عيادات
عالجية
أولية

تقديم العالج األولي حلةاالت املةرض
العادي وكشف أولي لألسنان.

النموذج
املستخدم
 إق ة ة ة ة ة ة ةةرار
بتلقة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي
العة ة ة ة ة ة ةالج.
 إذن
خط ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي
باملوافقة ة ة ة ة ةةة
للطالب ة ةات.

املستفيدين

اخلدمة
املقدمة

وصف اخلدمة

خدمات
اإلسعاف
والطواريء

 تقدي ة ةم اإلسعة ةافة ة ة ةات األولية ة ة ة ةة
للمصة ة ةةابة وتقية ة ةةيم احلالة ة ةةة ونقة ة ةةل
احلة ة ةةاالت الطارئة ة ةةة إىل املستشة ة ةةفى
اجلامعي.
 متابعة وعالج مرض ة ةى الط ة ةوارئ
من األمراض املزمنة ةة أواحل ة ةادة.

مجيع منسوبات
وطالبات اجلامعة
والسكن الداخلي.

الكش ة ة ةةف الط ة ة ةةيب عل ة ة ةةى الطالب ة ة ةةة
امللتحق ةةة بالس ةةكن اجل ةةامعي وطل ةةب
الفحوص ةةات امل ربية ةة الالزم ةةة قب ةةل
االنضةةمام للسةةكن الةةداخلي وتقةةديم
اخلدمات العالجية.
 ربة ة ة ةط الصة ةية ةدلية ة ة ةة بامل ة ة ةل ة ة ة ةف
اإللك ون ة ة ة ة ةةي ،وت ة ة ة ة ةةوفري األدوي ة ة ة ة ةةة
األساسة ة ة ة ة ة ةةية ،وتة ة ة ة ة ة ةةوفري بعة ة ة ة ة ة ةةك
املستحضة ة ةةرات الطبية ة ةةة الضة ة ةةرورية
للمشاكل اجللدية.
 صرف األدوية املوجودة يف امللف
اإللك وني جماناً.
 قياس مدد رضى املستفيدة من
الزية ةةارة العالجية ةةة الة ةةيت قامة ةةت بهة ةةا
ملركز اخلدمات الطبية اجلامعي.
 النظر يف الشكود اليت مت رفعها
ملرك ةةز اخل ةةدمات الطبي ةةة اجل ةةامعي
بشطرالطالبات.
 يف حالة رفك مريضة الطوارئ
تلق ةةي الع ةةالج والتحوي ةةل للط ةةواريء
تقوم بالتوقيع على النموذج.

مجيع جهات شطر الطالبات
من )عمادات وكليات وإدارات(وطالبات والقطاع اخلاص واجلمهور
اخلارجي

خدمات
امللتحقات
بالسكن
الداخلي

خدمات
الصيدلية

خدمة
عالقات
مرضى

املستندات
املطلوبة
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ال يوجد.

النموذج
املستخدم

ال يوجد.

املستفيدين

اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة خلدمات األمن
اخلدمة

دخول وخروج أعيان

تعريف
اخلدمة

السةةماح بةةدخول وخةةروج األعيةةان يف حةةال نقلةةها بةةني القطاعةةات داخةةل املدينةةة
اجلامعية وخارجها ،من قبل شركات وجهات خارجية.
 الف ة الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساء
 الف ة املسائية من الساعة السادسة مساء حتى الساعة احلادية عشر
مساء .
القطاعات يف شطر الطالبات.
تعبئةةة بيانةةات النمةةوذج و توضةةيح مةةا سةةيتم إدخالةةه أو إخراجةةه مةةن األعيةةان
وتوضةةيح األعةةداد والوصةةف هلةةا اسةةم الشةةركة الناقلةةة  ،اسةةم السةةائق  ،رقةةم
اهلوية  ،نو السيارة ورقم اللوحة واعتماده من اجلهة امل تصة .
 .1الت كد من استكمال بيانات النموذج واعتماده.
 .2إرسال النموذج إىل (وحدة التصاريح ) باإلدارة العامة لألمن العتماده
وتنفيذ الطلب.
 .3الت كيد على األش ا املصرح هلم بالدخول بإحضار كافة املستندات
املطلوبة.
 .1التدقيق والت كد من استيفاء بيانات النموذج واعتماده.
 .2إرسال النموذج للف ة الصباحية إىل موظفة أمن بوابة اخلدمات؛
العتماده وتنفيذ الطلب.
 .3إرسال النموذج للف ة املسائية إىل (اإلدارة العامة لألمن) بشطرالطالب،
العتماده وتنفيذ الطلب.
تصريح دخول وخروج أعيان.

الوقت
املصرح

املستفيدة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات
جهة
املستفيدة
إجراءات
اإلدارة
العامة
لألمن

النماذج
املستندات
املطلوبة من
املصرح له
بالدخول

املالحظات

 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
بةةني القطاعةةات داخةةل املدينةةة اجلامعيةةة مةةثالً مةةن (إدارة املسةةتودعات بشةةطر
الطالبات إىل إدارة املستودعات بشطر الطالب  ..اخل).
 .2خارج اجلامعة  :عمل تصريح دخول وخروج أعيان يف حال نقل األعيان
ال إىل ( اجلريسةي ،بيةت الريةاض،
من داخل املدينة اجلامعيةة إىل خارجهةا مةث ً
مكتبة جرير  ....اخل).
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اخلدمة

تصريح دخول سيارة أجرة عامة للمنسوبات

تعريف
اخلدمة

السماح للمنسوبة باست دام سيارة األجرة العامة للنقةل مةن وإىل املدينةة
اجلامعيةةة خةةالل املةةدة احملةةددة مةةن قبةةل املسةةتفيدة يةةث ال تتجةةاوز فصةةل
دراسي واحد.

املستفيدة

املنسوبات بكافة قطاعات شطر الطالبات.

اإلجراءات
املطلوبة
من
املستفيدة

 .1تعبئة منوذج( تصريح دخول سةيارة أجةرة عامةة ) بوحةدة التصةاريح يف
اإلدارة العامة لألمن.
 .2تعبئ ةةة من ةةوذج تعه ةةد إلت ةةزام الس ةةائق بالتعليم ةةات م ةةن قب ةةل املس ةةتفيدة
تتحمل فيه مسؤولية السائق.
 .3إحضار املستندات املطلوبة.

إجراءات
جهة
املستفيدة
إجراءات
اإلدارة
العامة
لألمن
النماذج

ال يوجد.
 .1الت كةةد مةةن اس ةةتيفاء بيانةةات النمةةوذج اخل ةةا باملنسةةوبة والس ةةائق ،
واعتماده من قبل اإلدارة العامة لألمن شطر الطالب.
 .2تسليم بطاقيت التصريح لكل من املستفيدة والسائق.
 تصريح دخول سيارة اجرة عامة للمنسوبات.
 تعهد التزام السائق بالتعليمات.
رخصة قيادة السائق سارية املفعول.
استمارة السيارة سارية املفعول.
نظام التش يل اخلا بالسيارة.
صورة ش صية حمدثة للسائق.

املستندات






املالحظات

تةةتم إجةةراءات اعتمةةاد السةةائق والسةةيارة بةةاإلدارة العامةةة لألمةةن يف شةةطر
الطالب.
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اخلدمة

تصريح زيارة

تعريف
اخلدمة

هو تصريح يعطى للزائرات مةن ةري منسةوبات اجلامعةة ملقابلةة جهةة
معينة ،وبناء على موافقتها ،ويست دم ليوم واحد فقط.

املستفيدة

زائرات اجلامعة.
 .1إبراز اهلوية الوطنية أو اإلقامة (سارية املفعول).
 .2حتديد اجلهة املطلوب زيارتها ،وال رض من الزيارة.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

 .3استالم منوذج ( تصريح زيارة ) من مراقبة أمن البوابة.
 .4التوجه للجهة املراد زيارتها واستكمال بيانات النموذج واعتماده.
 .5تسةةليم منةةوذج ( تصةةريح زيةةارة ) ملراقبةةة أمةةن البوابةةة عنةةد اخلةةروج
وذل ةةك بع ةةد الت ك ةةد م ةةن اس ةةتكماله واعتم ةةاده م ةةن اجله ةةة امل ةةراد
زيارتها.
 .1موافقة اجلهة على دخول الزائرة .

إجراءات جهة
املستفيدة

 .2استكمال بيانات منوذج ( تصريح زيارة ) واعتماده.
 .3تس ةةليم من ةةوذج ( تص ةةريح زية ةةارة ) للزائ ةةرة خمتومة ةاً م ةةن القطة ةةا
متهيداً لتقدميه عند اخلروج ملراقبة أمن البوابة.
 .1الت كد من هوية الزائرة من قبةَل مراقبة أمن البوابة.
 .2تعبئة ةةة منة ةةوذج ( تصة ةةريح زية ةةارة) مة ةةن قبة ةةل مراقبة ةةة أمة ةةن البوابة ةةة ،

إجراءات اإلدارة
العامة لألمن

وتسليمه للزائرة واعتماده من اجلهة املراد زيارتها.
 .3اسةةتالم مراقبةةة أمةةن البوابةةة منةةوذج ( تصةةريح زيةةارة ) عنةةد خةةروج
الزائرة بعد الت كد من استكمال بيانات النموذج.
 .4االحتفاظ بنموذج تصريح زيارة لدد قسم األمن.

النماذج
املستندات

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

املالحظات

 .2يف حةةال عةةدم إحضةةار الزائةةرة للهويةةة الوطنيةةة أو اإلقامةةة ال يسةةمح
هلا بالدخول للةحرم اجلامعي.
 .3جيب أن تفيد الزائرة ب رضها من الزيارة.
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اخلدمة

حمضر انتقال ومعاينة وإثبات حالة

تعريف
اخلدمة

هو التوجه مباشرة للموقع عند تلقي بةال عةن حةدث أو حالةة طارئةة
للمعاينة واختاذ الالزم (. )1
منسوبات اجلامعة .

املستفيدة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات جهة
املستفيدة

إجراءات اإلدارة
العامة لألمن

 .1إبال اإلدارة العامة لألمن بشطر الطالبات عند وقو احلالة (. )2
 .2عدم ملس األ راض حلني حضور موظفة من قسم التحقيق
والضبط ملعاينة املوقع.
 .3إفادة موظفة التحقيق والضبط بكامل التفاصيل عن احلالة.
 .4الدقة واملصداقية يف البيانات املعطاة ملوظفة التحقيقات والضبط.
 .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.
 .1استالم البال وتعبئة حمضر (استالم بال ات) .
 .2تبلي األقسام امل تصة الختاذ اإلجراء الالزم.
 .3االنتقال ومباشرة احلالة منذ تلقي البال من اإلدارة العامة لألمن
بشطر الطالبات.
 .4تسجيل البيانات واملعلومات من اجلهة املعنية باحلالة.
 .5تعبئة منوذج (حمضر انتقال ومعاينة وإثبات حالة) ،واحلصول
على كافة البيانات واملعلومات من اجلهة املعنية باحلالة.
 .6إرسال املعاملة إىل اجلهة املعنية باحلالة وإفادتها بنتائ التحقيق.

النماذج

 حمضر انتقال ومعاينة وإثبات حالة.
 حمضر استالم بال ات.

املستندات
املطلوبة

اهلوية الوطنية أو اإلقامة سارية املفعول.

املالحظات

( )1احلالةةة الطارئةةة تتمثةةل يف  :حةةاالت السةةرقة  ،احلةةوادث البشةةرية
لسيارات اجلولف  ،املشاجرات  ،املظاهرات ،تصوير املنش ة  .....اخل.
( )2اإلبةةال عةةن احلةةادث يكةةون علةةى حسةةب نةةو احلالةةة وتكةةون بةةثالث
طرا :
 ش صي عند ورود البال من الطالبات.
 هاتفي عند ورود البال من املوظفات عةن طريةق اهلةاتف املوحةد
بشطر الطالبات ( )26666وشطر الطالب (.)61000
 معاملة عند ورود البال من اجلهات.
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اخلدمة
تعريف
اخلدمة
املستفيدة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات
جهة
املستفيدة

تسليم مفقودات

من ةةوذج ي ةةتم تعبئت ةةه يف حال ةةة العث ةةور عل ةةى أ ةةراض مفق ةةودة م ةةن قب ةةل
الشة ة ص الع ةةاثر مث ةةل (حمفظ ةةة ،ج ةةوال ،حقيب ةةة ،بطاق ةةة جامعية ةةة ،
مفاتيح ......اخل).
منسوبات اجلامعة .
 .1تسليم املفقودات لإلدارة العامة لألمن بقسم العمليات.
 .2تعبئة منوذج بيان تسليم املفقودات كاملة.
ال يوجد .
 .1تدقيق بيانات النموذج.

إجراءات
اإلدارة العامة
لألمن

 .2مطابقة وصف املفقود يف حال حضور صاحبته .
 .3تسةةليم املفقةةود لصةةاحبته بعةةد اسةةتكمال بيانةةات النمةةوذج  ،وأخ ةةذ
صورة من إثبات هويتها.
 .4إرسال النموذج مع املفقود إىل عمادة شؤون طالب بقسم املفقةودات
يف حالة عدم السؤال عن املفقود حتى نهاية الدوام.

النماذج

بيان تسليم مفقودات .
 صورة من اهلوية الوطنية أو اإلقامة.

املستندات

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

املالحظات

العاثر هو :الش ص الذي جيد املفقود ويسلمه لإلدارة العامة لألمن.
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اخلدمة
تعريف
اخلدمة
وقت
التصريح
مدة
التصريح
املستفيدة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات
جهة
املستفيدة

إجراءات
اإلدارة العامة
لألمن
النماذج

تصريح دخول بعد الدوام الرمسي

هةةو تصةةريح يسةةمح للمسةةتفيد بالةةدخول إىل احلةةرم اجلةةامعي مسةةاء ؛
إلنهاء عمةل أو مهمةة رمسيةة بعةد خةروج مجيةع الطالبةات واملنسةوبات،
يف ماعدا أوقات عقد اختبارات برنام االنتساب والتعليم عن بعد.
من الساعة السادسةة مساء إىل الساعة احلادية عشر مساء .
ال تتجاوز  30يوم.
قطاعات اجلامعة .
 .1تعبئة بيانات النموذج واعتماده من الرئيس املباشر (. )2( ،)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.
 .3الت كي ةةد عل ةةى األف ةةراد املص ةةرح هل ةةم بال ةةدخول إحض ةةار املس ةةتندات
املطلوبة.
 .1الت كيد على اجلهة املصرح هلا بالدخول االلتزام ب مساء األفراد
املسجلني يف التصريح  ،ويف حةال الت ةيري البةد مةن إبةال اإلدارة العامةة
لألمن.
 .2التدقيق والت كد من استيفاء بيانات النموذج واعتماده.
 .3إرسال النموذج إىل اإلدارة العامة لألمن ة شطر الطالب ة الستكمال
الالزم.
تصريح دخول مؤقت لشطر الطالبات بعد الدوام الرمسي ()4( .)3

املستندات

اهلوية الوطنية أو اإلقامة سارية املفعول.

املالحظات

( )1الت كد من التوقيع على التصاريح من األش ا املعتمدين.
( )2إل اء التفويك بالتوقيع يف حالة إنهاء مدة التكليف.
( )3ال ي ةةتم اس ةةتالم التص ةةاريح يف اإلدارة العام ةةة لألم ةةن بع ةةد الس ةةاعة
الثانية عشرة ظهراً.
( )4ميكن طلب متديد تصةريح الةدخول يف حالةة عةدم إجنةاز العمةل يف
الوقت احملدد بالنموذج.
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اخلدمات املقدمة من إدارة السالمة والصحة املهنيـة
اخلدمات املقدمـة

القسم

.1
.2
قسم مكافحة احلرائق

.3
.4
.5

قسم سالمة املنشآت
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مجيع جهات شطر الطالبات

 .1احملافظ ة ةةة عل ة ةةى سة ة ةالمة املنشة ة ة ت التابع ة ةةة للجامع ة ةةة وسة ة ةالمة
موظفيها.
 .2الكشةةف عل ةةى املب ةةاني واملنشةة ت القائم ةةة للت ك ةةد م ةةن اس ةةتيفائها
لشروط الوقاية والسالمة املهنية.
 .3التطبيق الفاعل ملعايري السالمة يف املنش ت اجلامعية.
 .4محاية العنصر البشري من اإلصةابات النامجةة عةن خمةاطر بيئةة
العمل.
 .5احلفاظ على املنش ت ومةا حتتويةه مةن أجهةزة ومعةدات مةن التلةف
أوالضيا .
 .6مواكب ة ةةة التط ة ةةورات العلمي ة ةةة ومس ة ةةايرة املف ة ةةاهيم احلديث ة ةةة يف
نظريةةات ونظةةم محايةةة وهندسةةة املنش ة ت العامةةة واالس ة اتيجية
واإلجراءات ذات الصلة.
 .7ت ة ةةوفري وتنفي ة ةةذ كاف ة ةةة ش ة ةةروط الس ة ةةالمة يف املعام ة ةةل وال ة ةةور
واملستودعات.
 .8توفري مهمات الوقاية الش صية املناسبة.
 .9التحقق من إملام كافة العاملني واقع العمل بقواعد السالمة.
 .10التنسةةيق مةةع مركةةز الطةةوارئ والكةةوارث باجلامعةةة فيمةةا ةةص
سالمة املنش ت.

من )إدارات وعمادات وكليات ووكاالت( وطالبات.

.6

جتهيز املباني واملنش ت ب نظمة اإلنذار واملكافحة والوقاية ب رض
محاية املباني وشا ليها من أخطار احلرائق.
عمةةل االختبةةارات الالزمةةة والكشةةف الةةدوري علةةى أجهةةزة اإلنةةذار
واإلطفاء من قبل مت صصني لضمان عملها عند احلاجة.
تةةوفري الصةةيانة املسةةتمرة ألجهةةزة اإلنةةذار املبكةةر حتةةى ي ةتم إخةةالء
املبنى عند احلاجة.
ت ةةدريب الع ةةاملني علة ةةى اس ةةت دام كافة ةةة األجه ةةزة ذات العالقة ةةة
كافحة احلرائق.
مكافحة احلريق بصورة أولية من قبل األفراد املدربني أو بواسةطة
الوسائل التلقائية.
التنسةةيق مةةع مركةةز الطةةوارئ والكةةوارث باجلامعةةة فيمةةا ةةص
مكافحة احلرائق.

املستفيدين

اخلدمات املقدمـة

القسم

.1
.2

.6
.7
.1
قسم التوعيـة والتدريب

.2
.3
.4
.5
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من )إدارات وعمادات وكليات ووكاالت( وطالبات .

.5

مجيع جهات شطر الطالبات

قسم الصحة املهنيـة

.3
.4

وضع خطة العمل اخلاصة بالصحة املهنية ومتابعة تنفيذها.
حتديد متطلبات اإلسعافات األولية سب التعرضات امل تلفة
والكشف الدوري عليها.
العمل على سالمة وصحة العاملني ومنسوبي اجلامعة.
العمةةل علةةى محايةةة العةةاملني مةةن العوامةةل الةةيت قةةد تةةؤثر علةةى
صحتهم (الفيزيائية الطبيعيةة والكيميائيةة واحليويةة والبيئيةة
 ...اخل).
مراقبةةة طةةرا اداء العمةةال املنوطةةة بالعةةاملني لتصةةويبها ب ةةرض
إقالل اإلجهاد وتدريب العاملني على األداء ا من ألعماهلم.
إعداد التقارير الدورية عن أعمال قسم الصحة املهنية.
القية ة ةةام ب ية ة ةةة مهة ة ةةام أخة ة ةةرد ميكة ة ةةن أن تكلة ة ةةف بهة ة ةةا يف حة ة ةةدود
اختصاصها.
إقامةةة الةةدورات التدريبيةةة وور العمةةل ومةةا شةةابهها يف جمةةاالت
السالمة والصحة املهنية.
نشر املعرفة والتوعية حةول معةايري السةالمة العامةة يف خمتلةف
أنوا منش ت اجلامعة وخباصة أوضا السالمة والصحة املهنية
يف املعامل والور واملستودعات.
التوعي ةةة ح ةةول أخط ةةار ح ةةوادث املنشة ة ت التعليمي ةةة واإلص ةةابات
النامجة عنها.
التعاون مع اخلرباء وخمتلف اجلمعيات األهلية والرمسيةة مةن
أجل حتسني وتطوير املعرفة والتوعيةة حةول السةالمة العامةة يف
املنش ت التعليمية.
اعةةداد الدراسةةات واملسةةوحات امليدانيةةة والةةدروس املفي ةدة ب ةةرض
نشر الثقافة وتطوير العمل.

املستفيدين

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

إدارة املستودعات
إدارة العقود
واملش يات

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

إدارة مراقبة امل زون

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

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 الت طيط
اإلس اتيجي
إدارة العالقات
الثقافية
إدارة املسؤولية
االجتماعية وخدمة
اجملتمع
إدارة االعتماد
األكادميي
إدارة القياس
والتقويم
اإلدارة العامة
للمشاريع
اإلدارة العامة
للمرافق
اإلدارة العامة
للدراسات والتصاميم
اإلدارة العامة لألمن
إدارة السالمة
والصحة املهنية

http://strategicplanning.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://culturalrelations.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
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 الطوارئ
والكوارث
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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 البحوث واالستشارات

http://gcpc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=216&Lng=AR
http://ipa.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=7010&Lng=AR
http://flc.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=836888&Lng=AR
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://nanocenter.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://artsrh.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=125030&Lng=AR
http://almobdioon.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=408001&Ln
g=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
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مركز اإلبدا وريادة
األعمال
إدارة استثمار امللكية الفكرية
مركز إعداد قيادات
املستقبل
إدارة املتاحف
أمانة جملس اجلامعة
اإلدارة العامة لل دمات
التعليمية
مركز التميز البحثي يف
علوم اجلينوم الطيب
مركز البحوث والتنمية
مركز أ اث املياه
مركز امللك فهد للبحوث
الطبية
مركز التميز البحثي يف
الدراسات البيئية
مركز التقنيات متناهية
الص ر
مركز األمرية اجلوهرة
الرباهيم للتميز البحثي يف
األمراض الوراثية
مركز النشر العلمي
مركز التميز أل اث
الت ري املناخي
مركز التميز البحثي يف
املواد املتقدمة
مركز التميز البحثي يف
تقنية حتلية املياه
مركز البحوث االجتماعية
واإلنسانية
مركز املبدعون للدراسات
واال اث
مركز التدريب والوقاية من
االشعا
مركز االبتكار يف الطب
الش صي

الرابط

المركز/اإلدارة

http://cipm.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=714&Lng=AR

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

مركز االتصال
مركز الدراسات
االس اتيجية
مركز ا اث امل اطر
اجليولوجية
مركز الشي عبداهلل خبش
للتميز يف الرعاية الصحية
ألمراض القلب لألطفال
مركز التميز البحثي يف
االنظمة اهلندسية الذكية
مركز الوثائق واحملفوظات
مركز الشي حممد حسني
العمودي للتميز يف رعاية
سرطان الثدي
مركز تطوير التعليم
اجلامعي
مركز احلوسبة عالية االداء
مركز االبدا وريادة
األعمال
– مركز الطفولة
تدرييب-  ثي- تطبيقي
مركز التميز أل اث
هشاشة العظام
مركز صنع بيدي

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

مركز طب و وث النوم

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

مركز املهارات السريرية

http://css.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=862&Lng=AR
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
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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إدارة البعثات
ملا كان لالبتعاث أهمية خاصة لدد جامعة امللك عبدالعزيز  ..فقد أنش ت إدارة ختتص
بشؤون االبتعاث واملبتعثني وتقوم خبدمة مبعوثي اجلامعة يف الداخل واخلارجي مسيت "
إدارة البعثات " وكان ذلك عام 1391هة  ،وهي إحدد اإلدارات التابعة لقطا وكالة
اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  ،ويرتبط املشرف على إدارة البعثات مباشرة
بوكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .
وتعترب إدارة البعثات همزة وصل بني كليات اجلامعة وامللحقيات الثقافية السعودية يف
بلدان االبتعاث امل تلفة  .وتعمل على إجياد الصلة بني اجلامعة وجامعات الدول األخرد
ا يؤدي إىل التنويع الثقايف والعلمي املفيد وذلك خدمة ملنسوبي اجلامعة  .كما تقوم
بعمل اإلجراءات الالزمة إليصال ما حيتاجه املبتعث إىل كليته وكذلك ما حتتاج
الكليات إيصاله إىل مبتعثيها  ..ومتابعة ذلك حتى يصدر على شكل قرار إداري إن لزم
األمر كما يف احلاالت التالية( :ابتعاث  ،متديد بعثة  ،ت يري جامعة ،ت يري ختصص،
رحالت علمية  ،حضور املؤمترات والدورات التدريبية  ،إنهاء بعثة)  .وتقوم كذلك تابعة
املبتعث يف مقر البعثة من خالل امللحقيات الثقافية ملعرفة سريه الدراسي واختاذ ما من
ش نه حتقيق اهلدف املنشود من ابتعاثه .

للتواصل
scholarships@kau.edu.sa
0126402000

تحويلة 52699-52697 :
52170-
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مركز تطوير التعليم اجلامعي
أدر كت جامعة امللك عبد العزيز منذ إنشائها أن استثمار كوادرها البشرية هو حمور
جناحها املنشود إلثبات ذاتها كمؤسسة تعليمية ض مة و ثية مت صصة تساهم بشكل
فعال يف حتقيق النهضة التنموية جملتمعنا املعريف.

وقد اهتمت جبودة أداء كافة منسوبيها وبصةورة خاصةة أعضةاء هيئة التدريس فكان
مركز تطوير التعليم اجلامعي من أهم القطاعات اليت أنش تها للعمل على ذلك ،وهو
الذي يتبنى مسؤولية االرتقاء باملستود التعليمي والتعلمي باجلامعة.

ويعترب املركز أحد أهم ركائز عملية التطوير األكادميي وذلك من خالل تنظيم
األنشطة وامللتقيات وحلقات النقا

اليت تعنى بتجويد العملية التدريسية والبحثية

والتعلمية لكل من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من احملاضرين واملعيدين وطالب
الدراسات العليا.

كما أنه يعمل منذ إنشائه على مد جسور التواصل بكافة قطاعات وفرو اجلامعة لتلبية
االحتياجات التدريبية للهيئة األكادميية وذلك بتقديم كل ما هو مناسب ومستحدث
يف اجملال ال بوي والتدريسي والتق والبحثي ،وهو يهتم بالقيادات األكادميية لالرتقاء
ستود أدائهم ملهامهم التعليمية واإلدارية ،هذا باإلضافة إىل أنه يزود كل من طالبات
وطالب الدراسات العليا والبكالوريوس باملهارات التحصيلية والتثقيفية الالزمة خلوض
التجربة األكادميية بتميز واقتدار.

للتواصل
البريد اإللكترونيctld@kau.edu.sa :
0126400000

تحويلة 23640 - 24122 :
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تعريف املركز:

مركزاإلرشاداجلامعي

مركز مت صص خلدمة الطالبة واملنسوبة ومساندتها يف تنمية مهاراتها وصقل قدراتها
ليتكيفا مع احلياة ومتطلبات النجاح ومساعدتها إلجياد احللل املمكنة للمشكالت اليت
تواجهها عن طريق اإلرشاد الفردي واجلماعي .

خدمات املركز:

اإلرشاد الفردي:

تقوم به جمموعة من األخصائيات املؤهالت يف مجيع النواحي ( النفسية  ،االجتماعيةة ،
الدراسة ةةية  ،االقتصة ةةادية ،املهنية ةةة ...و ريهة ةةا ) للطالبة ةةة واملنسة ةةوبة ملسة ةةاعدتهن يف حة ةةل
املشكالت اليت قد تواجههن لتحقيق التكيف والتوافق النفسي .

اخلدمة االجتماعية:



اإلعانات.
القروض.









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

برام مركز اإلرشاد اجلامعي:

للتواصل
http://studentaffairs.kau.edu.sa
dsag.ssc@kau.edu.sa
 0126402000تحويلة 73387 :
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مركز صنع بيدي
يعد مركز صنع بيدي مركزا متكامالً يسعى لدعم وتطوير مواهب الطالبات والطالب
واستثمار أوقات فرا هم حتى تتحول أفكارهم اإلبداعية وإنتاجهم اليدوي إىل فرصة
عمل حقيقية على هيئة مشرو استثماري ص ري يقدم للمجتمع من خالل إقامة معرض
سنوي لعرض وتسويق تلك املشاريع.
وهو بذلك .يسهم يف تنمية اجملتمع وحماربة البطالة ودفع عجلة اإلنتاج االقتصادي
احمللي وإدماج املرأة يف عملية التنمية.

للتواصل
البريد اإللكتروني hmcg@kau.edu.sa
تحويلة مديرة مركز صنع بيدي 26945
تحويلة وحدة التدريب 73170
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مركز دراسات الطفولة (احلضانة)

يضةةم مركةةز الطفولةةة التطبيقةةي والبحثةةي والتةةدرييب يف جامعةةة امللةةك عبةةدالعزيز ثالثةةة
فرو ( :الفر الرئيسي)( ،فر الطب)( ،فر الفيصلية).

تقسيم املراحل 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 االلتحاا ركز الطفولة وفروعه:


مجيع املراحل للموظفة " 7500ريال" للعام الدراسي.



مجيع املراحل للطالبة " 7000ريال" للعام الدراسي.

آلية دفع الرسوم الدراسية:


القس ةةةط األول :تة ةةدفع نس ةةبة ( )%15مة ةةن الرسة ةةوم الدراسة ةةية عنة ةةد بة ةةدء إجة ةةراءات
التسجيل وحتسم من الرسوم الدراسية.



القسة ةةط الث ةةاني :ت ةةدفع نس ةةبة ( )%50م ةةن الرس ةةوم الدراس ةةية يف األس ةةبو الث ةةاني
كموعد أقصى من بداية العام الدراسي.



القسط الثالث :تدفع نسبة ( )%35من الرسوم الدراسية يف نهاية الفصل الدراسي
األول.
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فرو مركز دراسات الطفولة:


الفر الرئيسي  /السليمانية.



فر الطب.



فر الفيصليةة.

إجراءات الدخول والتسجيل:
حتى يتم قبول الطفل جيب أن تكون البنود التالية مكتملة:


صورة من بطاقة العائلة للسعوديني أو اإلقامة سارية املفعول ل ري السعوديني.



صورة من شهادة ميالد الطفل.



استمارة بيانات الطفل والكشف الطيب املستلم من إدارة املركز معب وخمتوم من
مركز طيب معروف.



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



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

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

 0126408222تحويلة الفرع الرئيسي 63322- 63032/
فرع الطب 72161 - 23656 /
فرع الفيصلية  2577466تحويلة 2715
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مركز امللك فهد للبحوث الطبية

التزامات املركز :

يف مركز امللك فهد للبحوث الطبية تتل ص مسؤوليتنا يف حتسني ظروف اجملتمع
الصحية وذلك بتطبيق عدد من اال اث الطبية احلائزة على امتيازات عاملية لتحسني
ونشر الوعي الصحي  ,حنن نؤمن وبقوة ان خدماتنا الصحية للمجتمع السعودي باجياد
حلول لالمراض اليت تلم به وفق امتيازات عاملية هو حمل رضانا الذي سيشجعنا لزيادة
ثقة اجملتمع بنا عند اجياد حلول لكل ما يؤرا اجملتمع من النواحي الصحية وعند نشر
الوعي الصحي يف اجملتمع بشكل عام .

االهتمامات البحثية للمركز:

يعترب مركز امللك فهد للبحوث الطبية املركز األول ضمن مراكز األ اث يف اململكة
يث يقدم اخلدمات التعاونية مع مجيع املرافق الصحية و الكليات الصحية يف اململكة
العربية السعودية.
اجلدير بالذكر ان املركز يعزز تواجده ومتيزه يف جمال البحوث الطبية املتقدمة اليت
تعنى باجملتمع السعودي كما يسهل املركز التواصل االكادميي يف مجيع النواحي
الصحية واالجتماعية وفقا الولويات واهتمامات اجملتمع.

تقوم أ اث املركز بشكل عام على ما يلي:










أ اث السرطانات.
أ اث أمراض الدم.
األمراض املعدية (تطور االستجابة للمرض واكتشاف العالج).
أ اث علم األعصاب.
أ اث الت ذية واملنتجات الطبيعية.
إ نشاء التعاون الدولي املش ك من خالل االعتماد العاملي من قبل جامعة امللك
عبدالعزيز.
مرافق أ اث احليوان.
اإلحصاء احليوي.
التكنولوجيا احليوية .

للتواصل

البريد اإللكتروني kfmrc@kau.edu.sa

حتويلة 25318 ، 25045
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مركز األمري خالد الفيصل لالعتدال
يعترب االعتدال من السمات الدينية واحلضارية اليت تطمح كثري من اجملتمعات الظهور
بها وبلورتها على أرض الواقع من خالل سلوك سياسي واقتصادي واجتماعي مسؤول,
بالنسبة لألفراد واجلماعات على حد سواء ,وقد ال يكون من باب التض يم إذا ذكرنا أن
األمة اإلسالمية هي أكثر األمم وسطية واعتداالً ,مصداقاً لقوله تعإىل( :وَكَذَلِكَ
سطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ َعلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا).
جَ َع ْلنَاكُمْ أُمَّةً وَ َ
لقد تبنت القيادة السعودية منه االعتدال يف كافة شؤونها منذ بزو فجر الدولة
السعودية األوىل ,وهذا ما أكده الحقاً القائد املؤسس امللك عبد العزيز ة ة رمحه اهلل ة ة
الذي رسم مالمح هذا املنه وسطَّر صوراً عديدة له منذ أن وحَّد هذه البالد ومجع شتات
مشلها حتت راية التوحيد ,واستطا ة رمحه اهلل ة هو وأبناؤه امللوك واألمراء من بعده أن
يلتزموا بهذا املنه مهما كانت الظروف ومهما تعددت اخلطوب  ,فكانوا يف كل شؤون
الوطن وحتى يف نوازله حيتكمون إىل وسطية املنه وسياسة االعتدال وال حييدون عنها
مطلقاً.
إن حقيقة تطبيق اململكة العربية السعودية ملنه االعتدال والوسطية ال حتتاج لرباهني
وأدلة  ,فصورها واضحة ,ومظاهرها ال ختفى على العيان  ,فقد تبنت اململكة سياسة احلوار
والتفاعل مع الثقافات امل تلفة  ,وجنحت إىل دعوة العامل ب سره إىل التعايش احلضاري
الواعي ,ونبذ كل أسباب الفرقة والتعصب ومظاهر الظلم واالستبداد ,والسعي إىل
االنفتاح حول تقبل ا خر وبناء العالقات اإلنسانية ومد جسور التوأصل واالح ام
املتبادل ,لكن ذلك كله يف حاجة إىل ت صيل معريف أكادميي ,يسهم يف زيادة إبراز جهود
اململكة يف نه سياسة االعتدال وتوضيح كافة أبعاده امل تلفة ,ويسعى إىل ترسي هذا
املنه يف فكر الناشئة من أبناء هذا الوطن حلمايتهم من الفكر املتطرف وتيارات ال لو
واالحنراف ,ويقوي االنتماء للوطن ويعزز من وحدة اجملتمع.

للتواصل

0599101112-6951147
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مركز ذوي االحتياجات اخلاصة

أهداف املركز:
•
•
•
•

•

•

تذليل كافة الصعوبات والعقبات اليت تواجه أي مةن ذوات االحتياجةات اخلاصةة أثنةاء
مسريتهن.
الدراسية بتوفري الوسائل التعليمية والتقنيات املساعدة حسب احلاجة .
توفري بيئة مناسبة ومهي ة لذوات االحتياجات اخلاصة .
تهيئة طالبات ذوات االحتياجات اخلاصة وإعدادهن نفسياً واجتماعياً ملسةاعدتهن علةى
االنة ةةدماج يف احلية ةةاة اجلامعية ةةة واجملتمة ةةع مة ةةن خة ةةالل الة ةةدورات النفسة ةةية والة ةةربام
الت هيلية.
متكني طالبات ذوات االحتياجات اخلاصة من املشاركة باألنشطة الالمنهجيةة املتاحةة
للطالبات داخل اجلامعة.
العمل على بناء وتنمية أواصر التعاون بني املركز وخمتلف الكليات والعمادات ملةا فيةه
مصلحة الطالبات.

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

خدمات املركز :
خدمات تعليمية ،خدمات نفسية واجتماعية ،خدمات التدريب والت هيل ،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 التميز البحثي يف علوم اجلينيوم الطبي
يتمثل اهلدف العام للمركز يف إجراء البحوث األساسية والتطبيقية ،املطابقة للمعايري
الدولية ملكافحةة األمراض الوراثية والسرطانية الشائعة يف اململكة العربية السعودية؛ لذا
يهدف املركز إىل معاجلة الق ةةضايا الصحةةية اهلامة على املسةتود اجلي

الربوتي ،

وفوا اجلي .
وقام املركز مؤخراً بالبدء يف برنام

ثي مهم يف جمال علم الصيدلة اجلي ،

واكتشةاف األدوية ،لدراسةةة ث ثري الت ريات اجلينية على فاعلية األدوية املضادة للسرطان
يف سكان املمكلة العربية السعودية ،وأيضاَ الكتشاف أدوية جديدة مضادة للسرطان
وللجراثيم لتوفري احةةتياجات جديدة ري مسبوقة.
يدعم املركز العلوم اجلينية الصميمية ،بتسهيل التفاعل بني الباحثني من خمتلف
الت صصات العلمية ،وذلك باالعتماد على فرا عمل منتجة ومتعاونة يف تهيئة بيئة
عملية مواتية.
الربام واخلطط البحثية ملركز اجلينوم الطيب هي يف احلقيقة برام موحدة ومبسطة،
بيد أنها ذات طيف واسةع ونظرة شاملة ،ملعاجلة املشاكل الصحية اهلامة على الصعيد
الوط  ،باسةت دام أنظمة اجلينوم ،وعلوم الوراثة التنموية والتطويرية ،وكذلك العلوم
البيولوجية اجلزيئية.
كما يسعى املركز لتطوير وسائل تكنولوجية حاسوبية جديدة ،إلنتاج وحتليل البيانات
الشاملة ،باست دام طرا أخرد معتمدة على املسارات اجلينية املتطورة ،و يعزز مركز
اجلينوم البيئة التعليمية يف اململكة العربية السعودية بةةتدريب الطلبةةة والطالبات ويشجع
على ترسي البحوث املستدامة ،وت يري النمط التعليمي يف اململكة ،سةةعياً حنو حتسةةني
النجاح األكادميي .
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املستشفى اجلامعي

يضم املركز الطيب جبامعة امللك عبدالعزيز  845سريراً باإلضافة إىل  157سرير
خمصصة لوحدات العناية اليومية  ,باإلضافة للعيادات العامة والت صصية اليت جاوزت
املائيت عيادة .

للتواصل
unihos_sj@kau.edu.sa
0126408222
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عمادة تقنية املعلومات

اخلدمات األكادميية ألعضاء هيئة التدريس
البريد اإللكتروني

القطاع المسؤول

النظام
الخدمات األكاديمية

ODUS Plus

dar.odusplus@kau.edu.sa

عمادة القبول والتسجيل

المكتبة الرقمية

DL Plus

library@kau.edu.sa

عمادة شؤون المكتبات

االبتعاث

Anjez

Scholarships@kau.edu.sa

إدارة البعثات

تقديم االبحاث

Anjez

dsr@kau.edu.sa

عمادة 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

طلب أستاذ زائر

وكالة الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي

طلب عقد لقاء علمي
الشؤون التعليمية
مارز  -دليل مواقع
األكاديميين
مارز  -خدمة إنشاء
المواقع

INB
Marz
Marz

مارز  -قيم ورشح

Marz

إدارة األداء

PMS

مكتبة البرامج

SWL

help@kau.edu.sa

استقطاب األكاديميين
النماذج اإللكترونية

Anjez

المعامالت اإللكترونية
اجتماعاتي

Anjez
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عمادة تقنية المعلومات

اخلدمات اإلدارية ملنسوبي اجلامعة
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

عمادة 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 اإلعالمي

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 االلتحاا بربام الدراسات العليا من قبل الطالبات :
يشتمل موقع العمادة اإللك وني على "بوابة القبول " وهةي نافةذة ميكةن مةن خالهلةا اطةال
من ير ب يف التقدم للدراسات العليةا علةى كةل مةاهو متعلةق بالتفةديم  ،والةربام املتاحةة
واخلطط الدراسية  ،والشروط واألوراا املطلوبةة  ،كمةا حيتةوي علةى اخلطةوات التعريفيةة
وطريقة است دام نظام القبول اإللك وني .

ثانياً :دور عضو هيئة التدريس فيما يتعلق ب عمال الدراسات
العليا:
يت م التعامل مع الطالبة الدراسات العليا كما هو احلال مع الطالبة املرحلة اجلامعية من
حيث االطال على الشعب الدراسية ورصد الدراجات  ،أما فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصةة
بةةالقبول والشةةئون األكادمييةةة فيكةةون التوأصةةل مةةع مشةةرفة القسةةم عةةرب "نظةةام املعةةامالت
اإللك ونية للدراسات العليا " على النحو التالي :

 )1اإلجراءات املتعلقة بالقبول :
أ .معاملة "املرشحات للقبول ":
ترسل ملفات املرشحات للقبول واملستوفيات للشةروط يف املرحلةة األوىل مةن قبةل وحةدة
القب ةةول بعم ةةادة الدراس ةةات العلي ةةا إىل مش ةةرفة القس ةةم العلم ةةي ع ةةرب "نظ ةةام القب ةةول " ،
السةةتكمال إجةةراءات املفاضةةلة وفةةق شةةروط القسةةم العلمةةي ومةةن ثةةم تعةةاد بعةةد ترشةةيح
املقبوالت للعمادة لالعتماد النهائي وإعالن النتائ وفق التسلسل اإلداري لإلجراء.
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ب .معاملة "بيانات طالب مستجد /تعيني مرشد أكادميي  /حتديد نو
الدراسة ( رسالة – مشرو

ثي ):

تنشة مةةن قبةةل وحةةدة الشةةؤون األكادمييةةة بعمةةادة الدراسةةات العليةةا بشةةطر البةةنني بعةةد
إصةةدار الةةرقم اجلةةامعي للطالبةةة وإرسةةاهلا ملشةةرفة القسةةم العلمةةي املعة لتحديةةد املةةواد
التكميلي ةةة عل ةةى الطالب ةةة إن وج ةةدت  ،واملرش ةةد األك ةةادميي  ،ون ةةو الدراس ةةة ( رس ةةالة –
مشة ةةرو

ثة ةةي ) والت صة ةةص الة ةةدقيق إن وجة ةةد  ،ومة ةةن ثة ةةم ترسة ةةل لوحة ةةدة الش ة ةؤون

األكادميية بالعمادة العتمادها .

ج .معاملة "ت جيل قبول ":
ترفع من قبل الطالبة إىل مشرفة القسم العلمي لوضع التوصية الالزمة  ،ثم حتول
وفق التسلسل اإلداري لإلجراء ،انتهاء بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها.

 )2اإلجراءات األكادميية :
أ .معاملة "إنشاء املواد الدراسية ":
تةةتم عةةن طريةةق وكالةةة الكليةةة للدراسةةات العليةةا والبحةةث العلمةةي علةةى نظةةام الشةةؤون
التعليمية (بانر) دون احلاجة للرجو لعمادة الدراسات العليا .

ب .معاملة "ت جيل  /حذف فصل دراسي ":
ترفع من قبل الطالبة ملشرفة القسم العلمي الختاذ التوصية الالزمة ثم حتول وفق
التسلسل اإلداري لإلجراء ،انتهاء بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .

ج .معاملة "إقرار موضو رسالة وتعيني املشرف ":
ترفع من مشرفة القسم العلمي بتحديد عنوان الرسالة (بالل تني العربية
واإلجنليزية) واسم املشرف الرئيسي واملساعد إن وجد  ،ورقم قرار جملس القسم
وتار ه  ،مت حتول وفق التسلسل اإلداري لإلجراء ،انتهاء بعمادة الدراسات العليا
العتمادها وتنفيذها .
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د .معاملة "فرصة اضافية لتجاوز املدة النظامية :
ترفع من قبل الطالبة إذا مانتهت املدة النظامية احملددة هلا  ،وترسل مباشرة للمشرف
العلمي الرئيسي على الرسالة للتوصية  ،ثم حتول وفق التسلسل اإلداري لإلجراء
انتهاء بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .

هة .معاملة "طلب صرف بدل كتب ومراجع (للمعيدين  /احملاضرين ):
ترفع من قبل الطالبة نهاية كل فصلني دراسيني  ،ثم حتول وفق التسلسل اإلداري

لإلجراء  ،علماً ب ن هذا البدل يصرف للطالبة مرتني فقط خالل سنوات الدراسة .
و .معاملة "تشكيل جلنة مناقشة /جلنة إشراف ":
ترفع من قبل مشرفة القسم العلمي  ،ثم حتول وفق التسلسل اإلداري لإلجراء انتهاء
بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .

ح .معاملة "تعديل عنوان الرسالة /تقرير فصلي للطالب /اإلعالن عن موعد
مناقشة/صرف مستحقات أعضاء جلنة املناقشة ":
ترفع من قبل املشرف العلمي الرئيسي للرسالة  ،ثم حتول وفق التسلسل اإلداري
لإلجراء انتهاء بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيذها .

 )3إجراءات الت رج :
أ .معاملة "منح درجة علمية ":
ت رفع من قبل الطالبة املشرفة القسم العلمي العتمادها وإرفاا الالزم يف حال إذا ما
كان الربنام

قررات دراسية وحتويلها وفق التسلسل اإلداري لإلجراء انتهاء

بعمادة الدراسات العليا العتمادها وتنفيدها وطباعة الوثيقة .
واجلدير بالذكر أن صالحيات مشرفات األقسام واملشرف الرئيسي على النظام
متنح هلم وفق قرارات تكليفهم إضافة إىل أن النظام اإللك وني مريم على أن يتم
العمل على املعاملة من قبل املستقبل يف مدة أقصاها  10أيام وإال فانه يتم إعادتها
تلقائيا للمرسل .
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ثالثا:إصدارات العمادة :
إن للعمادة إصدارات خاصة متعلقة 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 األكادميية واملالية إضافة إىل اللوائح التنظيمية وقواعدها
التنفيذية املعنية باإلجراء – مرفق – علماً بوجود نس ة إلك ونية 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 األخرى
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عمادة شؤون املكتبات

تعمل العمادة جاهدة على 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 مجيع قطاعاتها حيث أصبحت تشتمل
على خدمات اإلعارة اخلارجية واالطال الداخلي واخلدمات األخرد مثل اإلرشاد
والتكشيف واخلدمات الببليوجرافية وخدمات
والتوجيه والتصوير  ،واالست ال
الدوريات  ،وخدمات البث االنتقائي  ،واإلحاطة اجلارية  ،واإلعارة بني املكتبات  ،وخدمة
توفري الكتب خاصة ألعضاء هيئة التدريس من الناشرين من خارج اململكة  ،وخدمة حجز
الكتب وفيما يلي إيضاح لل دمات اليت تقدمها املكتبة :

خدمات إعارة الكتب:

أ  :فئات املستفيدين:


الطالب املنتظم  :استعارة  6كتب ملدة  15يوم .

•
• مبتعةةثني اجلامع ةةة  :اس ةةتعارة  3كت ةةب مل ةةدة  15ي ةةوم وإحض ةةار خط ةةاب م ةةن عمي ةةد
طالب الدراسات العليا :استعارة  10كتب ملدة  30يوم .
الكلية يفيد بذلك .

•
• حماضرات  :استعارة  15كتب ملدة 60يوماً.
• طالب االنتساب  :استعارة 4كتب ملدة  15يوم ًا .
• موظف اجلامعة  :استعارة 4كتب ملدة  15يوم ًا .
ري املنسوبني :استعارة 4كتب ملدة  15يوم وذلك بعد تقديم ضمان مالي وقدره
•
أعضاء هيئة التدريس  :استعارة  15كتب ملدة  120يوم ًا .

( )500ريال .

ب  :العضوية:
إن عضويتك يف املكتبةة تتةيح لةك فرصةة االسةتفادة مةن خةدمات املكتبةة ،وذلةك عةن
طريةق إنشةةاء حسةاب يف مةةن خدمةةة (حسةابي اخلةةا ) علةةى املوقةع اإللك ونةةي لعمةةادة
شؤون املكتبات ،ثم تعبئة منوذج طلب عضوية يف املكتبة واملوجود على الرابط :
http://library.kau.edu.sa/Pages-myAccount.aspx
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املكتبات الفرعية:
- 1وكالة عمادة شئون املكتبات /شطر الطالبات.
 - 2وكالة عمادة شؤون املكتبات /فر الفيصلية.
 - 3مكتبة كلية علوم األرض.
 - 4مكتبة كلية تصاميم البيئة.
 - 5مكتبة الكليات الصحية.
 - 6مكتبة كلية طب االسنان.
 - 7املكتبة الفرعية للكليات الصحية  -قسم الطالبات.
 - 8مكتبة مركز امللك فهد للبحوث الطبية.
 - 9مكتبة الشي صاحل كامل.
- 10مكتبة كلية اجملتمع.
- 11مكتبة الشي حسن عباس شربتلي الرقمية.

خدمات إلك ونية:
من أهم اخلدمات اإللك ونية اليت تقدمها املكتبة:
•
•
•
•
•

خدمة اإلن نت
إتاحة قواعد املعلومات
خدمة الكتب اإللك ونية
خدمة احلصول على الوثائق عن طريق املكتبة الربيطانية.
خدمة حجز كتاب قبل احلضور إىل املكتبة الستعارته ،وذلكم من موقع املكتبة
اإللك وني على صفحة اجلامعة اإللك ونية.

للتواصل
dlag@kau.edu.sa
 0126402000تحويلة 63999 :
المبنى رقم 14
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عمادة شؤون الطالب

تعريف العمادة:
هي إحدد العمادات املساندة باجلامعة وتهتم خبدمة الطالب بعد انتهاء إجراءات قبوله
باجلامعة وحصوله على الرقم اجلامعي وحتى حصوله على الشهادة اجلامعية  ،وتقدم
عمادة شؤون الطالب خدماتها عن طريق وكاالت وهي:


وكالة العمادة لألنشطة الطالبية .



وكالة العمادة لإلسكان والت ذية .



وكالة العمادة لل رجيني .



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 عبدالطيف مجيل لإللك ونيات – شار التحلية جبانب – DHL
ت (.)8002440043

•

شركة الزقزوا لألجهزة املنزلية  /حي الرويس جوال ()0593099312

•

الشركة األساسية لإللك ونيات سانيو /شار الستني جبانب بنك سامبا
ت (.)0126726826

•

شركة حجز لالتصاالت.

شروط احلصول على خدمة الشراء بالتقسيط:
 - 1أن تكون على رأس العمل .
 - 2تكون اإلقامة سارية املفعول ملدة سنة على األقل من تاري احلصول على اخلدمة.
 - 3أن يكون قد مضى على التعاقد معها ( )3سنوات أو أكثر.
 - 4أن ال تكون على وشك إنهاء التعاقد.
 - 5أن ال تكون قد حصلت على أجهزة بالتقسيط من العمادة ومل ينتهي تقسيطها.
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املستندات املطلوبة للحصول على اخلدمة :
- 1إحضار( )2صورة من اهلوية الش صية.
- 2إحضار( )2صورة من اإلفادة بالراتب .
- 3ألعضاء هيئة التدريس خطاب ب نها الزالت على رأس العمل.

ا لية ةةة املتبعة ةةة يف شة ةةراء األجهة ةةزة باألقسة ةةاط (شة ةةركة عبة ةةدالطيف مجية ةةل
لإللك وني ة ةةات ,ش ة ةةركة الزق ة ةةزوا لألجه ة ةةزة املنزلي ة ةةة ,الش ة ةةركة األساس ة ةةية
لإللك ونيات سانيو):


احلضور للمركز لالطال على الربوشور اخلا



معرفة عنوان الشركة من الربوشور.



إحضار منوذج طلب الشراء اخلا

بالشركة.

بالشركة موضح فيه التةالي (:نةو اجلهةاز –

عدد األجهزة – سعر اجلهاز – القيمة اإلمجالية وموقع من مسؤول الشركة .


تعب االستمارة اخلاصة باملوظفة إلك ونياً من قبةل املسةؤولة بالعمةادة مةع توقيةع
املوظف ةةة عل ةةى التعه ةةد املوج ةةود يف االس ةةتمارة وتوقي ةةع املسة ةؤولة بع ةةد وض ةةع الي ةةة
األقساط .



توقع وختتم املوظفة االستمارة من جهة العمل وإدارة شؤون املوظفني .



توقع االستمارة من املسؤولة ووكيلة شؤون الطالبات مع اخلتم عليها .



تسليم االستمارة كاملة للموظفة بعةد إرفةاا املسةتندات (صةورة بطاقةة األحةوال
– بطاقة اجلامعة -اإلفادة ) الستالم منوذج أمر التسليم من العمادة عن طريق
ولي أمرها أو ذكرة من املدير التنفيذي لصندوا الطالب .



استالم اجلهاز من الشركة ب مر التسليم الذي مع املوظفة .

ا لية املتبعة يف شراء األجهزة باألقساط لشركة حجز لالتصاالت:


اطال املوظفة على مواصفات األجهزة بعد انطباا الشروط عليها .



تعبئة املسؤولة البيانات الش صية للموظفة يف منوذج طلب جهاز حاسب آلي
إلك وني.
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توقيع املوظفة على التعهديف منوذج طلب شراء حاسب آلي .



تعبئة املسؤولة عن األقساط ( آلية األقساط ) .



اخلتم والتوقيع من جهة العمل وشؤون املوظفني .



توقيع منوذج طلب شراء حاسب من وكيلة شؤون الطالبات .



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



تسليم اجلهاز للموظفة مع الضمان وتصريح اخلروج من مسؤولة الشركة .

آلية اخلصم من الراتب:
يتم حسم األقساط من الراتب على مدد ( )12شهر فقط.

للتواصل
http://studentaffairs.kau.edu.sa
dsag.ssc@kau.edu.sa
تحويلة 73259:

0126402000

لالطال على كافة اإلدارات واملراكز  ،يُرجى زيارة املوقع اإللك وني جلامعة
امللك عبدالعزيز على الرابطwww.kau.edu.sa :
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الخدمات المقدمة لألكاديمين
السعوديين
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اخلدمة

التعيني
 /1إجراءات ماقبل التعيني *

تعريف
مرحلة من مراحل االختيار والتعيني للبحث عن أفراد أكفاء ومؤهلني لش ل
الوظائف األكادميية الشا رة.
اخلدمة
 .1ال ة ة ة ة ة ة ةةدخول عل ة ة ة ة ة ة ةةى املوقة ة ة ة ة ة ة ةةع اإللك ون ة ة ة ة ة ة ةةي اخل ة ة ة ة ة ة ةةا باجلامعة ة ة ة ة ة ة ةةة
( )http://www.kau.edu.saومتابعة شريط اإلعالنات لالطال علةى
الشروط املطلوبة متهيداً لتقديم الطلب.
 .2تقديم املستندات املطلوبة للجهة.
اإلجراءات
 .3التوج ة ةةه إىل اجله ة ةةة التابع ة ةةة هل ة ةةا املس ة ةةتفيدة إلج ة ةةراء املقابل ة ةةة الش ص ة ةةية
واالختبارات الالزمة يف حال مت استدعاؤها.
املطلوبة من
 .4بعد املوافقة وصدور(تبلي القرارات) على تعيني املسةتفيدة يتوجةه مةن ينةوب
املستفيدة
عنهة ةةا إلدارة شة ةةؤون املة ةةوظفني  -شة ةةطر البة ةةنني -السة ةةتيفاء كافة ةةة املرفقة ةةات
املطلوبة إلكمال إجراءات التعيني.
 .5التوجةةه إلدارة األح ةةوال املدني ةةة لتع ةةديل املهن ةةة بع ةةد املوافق ةةة وص ةةدور (تبلي ة
القرارات).
 .1اإلعالن عةن الوظةائف األكادمييةة الشةا رة علةى املوقةع اإللك ونةي اخلةا
باجلامعة وفقاً لشروط حمددة.
 .2استالم ملف املتقدمة بعد الت كد من إكمال املستندات املطلوبة.
 .3إع ةةالن رق ةةم الس ةةجل امل ةةدني للمتق ةةدمات عل ةةى موق ةةع اجلامع ةةة وع ةةن موع ةةد
املفاضلة ( )1بعد اعتماد القسم العلمي له.
 .4حجز رفة االجتماعات وترتيب حضور املتقدمات باألرقام متهيداً لةدخوهلن
للمفاضلة
 .5إجراء املفاضلة و االختبارات الالزمة واملقابالت الش صية .
 .6بع ةةد ترش ةةيح اس ةةم املس ةةتفيدة ي ةةتم ع ةةرض املعامل ةةة عل ةةى جمل ةةس القس ةةم ث ةةم
إجراءات
جملس الكلية ألخذ املوافقات.
اجلهة
 .7رفةةع توصةةيات جملةس الكليةةة إىل معةةالي مةةدير اجلامعةةة ألخةةذ املوافقةةة علةةى
التعيني.
التابعة هلا
 .8بعةةد موافقةةة معةةالي مةةدير اجلامع ةةة علةةى التعةةيني ،يةةتم إرسةةال املعامل ةةة إىل
املستفيدة
اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
 .9ترف ةةع املعامل ةةة إىل اللجن ةةة الدائم ةةة لش ةةؤون املعي ةةدين واحملاض ةةرين ،ث ةةم إىل
وكيةةل اجلامعةةة للدراسةةات العليةةا والبحةةث العلمةةي ألخةةذ املوافقةةة ،ثةةم توجةةه
إىل جملس اجلامعة.
 .10بعد موافقة جملس اجلامعة يرسل أصل تبلي القرارات باملوافقة على تعيني
املستفيدات وباملراتب العلمية احملددة إلدارة شؤون املوظفني  -شةطر البةنني -
وترسل الصورة إىل اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
 .11إبال املستفيدة بإرسال مةن ينةوب عنهةا ملراجعةة إدارة شةؤون املةوظفني -شةطر
البنني -لتسليم املستندات وتعبئة النماذج املطلوبة.
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التعيني
 /1إجراءات ماقبل التعيني *

اخلدمة
إجراءات شؤون
املوظفني
(شطر البنني)

.1
.2
.3
.4

استالم أصل تبلي القرارات باملوافقة على تعيني املستفيدة.
استالم كافة املرفقات املطلوبة ممن ينوب عن املستفيدة.
رفع خطاب تعديل مهنة موجه إلدارة األحوال املدنية.
استالم صورة من مشهد تعديل املهنة من املستفيدة.

النماذج








الكشف الطيب.
البيانات الش صية.
معلومات عن اخلدمات السابقة.
طلب توظيف ل ري املوظفني واملست دمني منوذج( - 101ب).
تعهد (خا باملبتعثني على بعثة خادم احلرمني الشريفني).
تعهد ( وافقة القسم على ختصص املبتعث).

املستندات







صورتني من املؤهل العلمي مع األصل للمطابقة.
صورة من كشف الدرجات.
صورة من شهادة املعادلة يف حال احلصول على املؤهل من خارج اململكة.
صور من اخلربات العملية السابقة والدورات التدريبية إن وجدت.
صورتني من اهلوية الوطنية مع األصل للمطابقة.





يعترب تبلي القرارات موافقة مبدئية ري ملزمة للعمل.
إرفاا السرية الذاتية.
االلتةةزام ب ة ي شةةرط حت ةةدده اجلهةةة املعلنةةة ع ةةن الوظيفةةة الشةةا رة وت ةةوفري
كامل املستندات املطلوبة.
تقوم اجلهة املعلنة عن الوظيفة بتحديةد آليةة تقةديم املسةتندات (إلك ونيةا
أو ورقيا).
تقوم اجلهة املعلنة عن الوظيفة بتحديد ف ة استقبال الطلبات.

املالحظات




*تستند خدمة التوظيف على المادة ( )3من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
( )1المفاضلة:عملية يتم فيها االختيار بين المرشحين للوظيفة وف ًقا لمعايير تحددها الجهة المعلنة عن
الوظيفة.
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اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

النماذج

املستندات

املالحظات

التعيني
 /2إجراءات مابعد التعيني
انتقاء أفضل وأنسب املتقدمات للوظيفة األكادميية.
 .1التوجة ةةه إىل مة ةةديرة إدارة اجلهة ةةة الة ةةيت تتبة ةةع هلة ةةا املسة ةةتفيدة السة ةةتكمال
إجراءات العمل.
 .2تعبئة النماذج و إرفاا املستندات املطلوبة.
 .1استالم صورة من قرار التعيني.
 .2رفةةع طلةةب اسةةم املسةةت دم وكلمةةة املةةرور للمسةةتفيدة السةةت دام النظةةام
املوحد ألنظمة اجلامعة التابع لعمادة تقنية املعلومات.
 .3رفع املباشرة اإللك ونية للمستفيدة.
 .4رفةةع طل ةةب اس ةةم املس ةةت دم وكلمةةة امل ةةرور للمس ةةتفيدة الس ةةت دام نظ ةةام
اخلدمات األكادميية (.)ODUS Plus
 .5رفع معاملة تتضمن طلب إصدار البطاقة اجلامعيةة مرفقةاً بهةا النمةاذج
و املس ة ة ةةتندات املطلوب ة ة ةةة بع ة ة ةةد تعبئته ة ة ةةا إىل إدارة ش ة ة ةةؤون امل ة ة ةةوظفني –
شطرالطالبات.
 .6توجيه املستفيدة ملشرفة القسم العلمةي التابعةة لةه السةتالم مهةام العمةل
وتعبئة النمةاذج اخلاصةة بالبةدالت املسةتحقة هلةا و رفعهةا إىل إدارة شةؤون
املوظفني – شطرالطالبات.
 .1بعد صدور قرار التعيني يتم استالم أصل القرار.
 .2الت كد من املباشرة اإللك ونية.
 .3إرسال صورة من القرار إىل اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
 .4فتح ملف للمستفيدة.
 .5إصدار بطاقة موظف)1( .
 السرية الذاتية.
 بطاقة موظف.
 طلب خدمة إلك ونية.
 طلب إعطاء صالحية جلهات اجلامعة.
 صورة من املؤهل العلمي.
 صورة من اهلوية الوطنية.
 صورة من شهادة املعادلة يف حال احلصول على املؤهل من خارج اململكة.
 صور من اخلربات العملية السابقة والدورات إن وجدت.
 إشعار حتويل الراتب من البنك بعد فتح احلساب.
 عدد ( )1صورة ش صية ،جم (.)6×4
تسجيل املباشرة إلك ونياً خالل  15يوم من تاري صدور قرار التعيني حتى
ال يُل ى.

( )1تصدر للموظفة لالستفادة من خدمات قطاعات الجامعة.
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التعيني
 /3التعيني على رتبة أخرد*

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

التعيني من معيد إىل حماضر أو إىل أستاذ مساعد فقط .
.1
.2
.3

رفع طلب التعيني إىل الرئيس املباشر.
إرفاا املستندات املطلوبة للعرض على اجملالس العلمية.
التوجةةه إىل مةةديرة إدارة اجلهةةة الةةيت تتبةةع هلةةا املسةةتفيدة لتعبئةةة النمةةاذج
ش صياً خبط اليد و است دام القلم األزرا.
إرفاا املستندات املطلوبة.
رفع املباشرة إلك ونياً بعد صدور قرار التعيني.
عرض طلب التعيني على رتبة أعلى على اجملالس امل تصة ألخذ املوافقة.
استالم املعاملة الواردة من إدارة شؤون املةوظفني – شةطرالبنني مرفقةاً بهةا
النماذج املطلوبة إلصدار القرار.
توجيه املستفيدة بتعبئة النماذج املرفقة وتقديم املستندات املطلوبة.
رفة ةةع املعاملة ةةة بعة ةةد اسة ةةتيفاء كافة ةةة املرفقة ةةات املطلوبة ةةة إىل إدارة شة ةةؤون
املوظفني -شطرالطالبات.
استالم صورة من قرار التعيني وتسليم املستفيدة صورة منه.
الت كيد على املستفيدة بضرورة رفةع املباشةرة إلك ونيةًا مةن تةاري صةدور
القرار.
اعتماد املباشرة من رئيس اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
رفةةع معاملةةة طلةةب اسةةتمرارية صةةرف البةةدالت املسةةتحقة للمسةةتفيدة إىل
إدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
رفع معاملة طلب تعديل البطاقة اجلامعية على الرتبة اجلديةدة إىل إدارة
شؤون املوظفني -شطرالطالبات.

.1
.2

استالم املعاملة من إدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني .-
رفع املعاملة إىل اجلهة اليت تتبع هلا املسةتفيدة السةتيفاء كافةة املرفقةات
املطلوبة)1( .
اسةةتالم املعاملةةة مةةن اجلهةةة الةةيت تتبةةع هلةةا املسةةتفيدة بعةةد اسةةتيفاء كافةةة
املرفقات املطلوبة.
ت ةةدقيق كافة ةةة البيان ةةات الة ةةواردة يف النمة ةةاذج ومطابقته ةةا مة ةةع املسة ةةتندات
املرفقة.

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

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.5
.6
.7
.8
.9

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

.3
.4
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اخلدمة

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

املستندات
املالحظات

التعيني
 /3التعيني على رتبة أخرد*

 .5رفة ةةع املعاملة ةةة إىل إدارة شة ةةؤون املة ةةوظفني  -شة ةةطر البة ةةنني -إلصة ةةدار قة ةةرار
التعيني.
 .6اسةةتالم أصةةل قةةرار التعةةيني وإرسةةال صةةورة منةةه إىل اجلهةةة الةةيت تتبةةع هلةةا
املستفيدة.
 .7الت كد من املباشرة اإللك ونية للمستفيدة على الرتبة اجلديدة.
 .8إص ةةدار بطاق ةةة موظ ةةف عل ةةى الرتب ةةة اجلدي ةةدة وإت ةةالف البطاق ةةة القدمي ةةة
باست دام جهاز إتالف الورا.
 .9احتساب و تدقيق الفروقات املالية وفقًا حليثيات القرار.
 .10إيق ةةاف ص ةةرف ب ةةدالت الرتب ةةة الس ةةابقة ماع ةةدا ب ةةدل االنتق ةةال حت ةةى ي ةةتم
تعديلها على الرتبة اجلديدة.
.11ص ةةرف كاف ةةة الب ةةدالت املس ةةتحقة هل ةةا عل ةةى الرتب ةةة اجلدية ةدة م ةةن ت ةةاري
التعيني.
 طلب توظيف (للموظفني واملست دمني )  -101أ .
 البيانات الش صية.
 السرية الذاتية.
 صورة من قرار التعيني على الرتبة احلالية.
 صورتني طبق األصل من املؤهل العلمي.
 صورتني طبق األصل من اهلوية الوطنية.
 للتعيني على رتبة أعلى يش ط احلصول على مؤهل علمي أعلى.
 للتعيني على رتبة أخرد البد من توفر رقم وظيفي شا ر.

* تستند خدمة التعيين على رتبة أخرى على المواد التالية:
 المواد ( )11( ، )1من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئةالتدريس ومن في حكمهم .
 المادة ( )1من الئحة الترقيات بوزارة الخدمة المدنية.( )1استيفاء المرفقات :تعني تعبئة كافة النماذج وإرفاق المستندات المطلوبة.
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مناذج التعيني:
نموذج البيانات الشخصية

64

السيرة الذاتية

65

66

67

68

69

نموذج بطاقة موظف

70

نموذج قرار التعيين
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البطاقة اجلامعية

اخلدمة

بطاقة تعريفية للموظفة إلثبات هويتهةا ومكةان عملةها واالسةتفادة منهةا
يف عدة خدمات باجلامعة منها اخلدمات الطبية.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة
من املستفيدة

إجراءات اجلهة
التابعة
هلا املستفيدة

.1
.2
.3
.4

التوجه إىل مديرة اإلدارة باجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
تعبئة منوذج طلب البطاقة إلك ونياًًًٍ.
إرفاا املستندات املطلوبة.
إرفاا البطاقة القدمية ( يف حالة التعديل ).

.1
.2

توجيه املستفيدة لتعبئة النموذج.
رفة ةةع معاملة ةةة بطلة ةةب إصة ةةدار البطاقة ةةة اجلامعية ةةة مرفق ةةاً بهة ةةا النمة ةةوذج
واملستندات املطلوبة إىل إدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
اسةةتالم املعاملةةة مةةن إدارة شةةؤون املةةوظفني – شةةطرالطالبات مرفق ةاً بهةةا
البطاقة اجلامعية.
تسليم البطاقة اجلامعية للمستفيدة.
رفع املعاملة إلدارة شؤون املوظفني -شةطرالطالبات مرفقةاً بهةا النمةوذج
بعد توقيع املستفيدة باالستالم.

.1

اس ةةتالم معامل ةةة طل ةةب البطاق ةةة اجلامعي ةةة م ةةن اجله ةةة ال ةةيت تتب ةةع هل ةةا
املستفيدة.
إصدار البطاقة اجلامعية.
رف ةةع معامل ةةة مرفقةةاً به ةةا البطاق ةةة اجلامعي ةةة إىل اجله ةةة ال ةةيت تتب ةةع هل ةةا
املستفيدة.
إتالف البطاقة القدمية -إن وجدت -باست دام جهاز إتالف الورا.
استالم املعاملةة مةن اجلهةة الةيت تتبةع هلةا املسةتفيدة مرفقةًا بهةا النمةوذج
بعد توقيع املستفيدة باالستالم.

.3
.4
.5

.2
.3

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات) .4
.5

النماذج
املستندات
املالحظات

منوذج بطاقة موظف.





صورة ش صية حديثة عدد (.)1
صورة من اهلوية الوطنية.
صورة من قرار التعيني على آخر رتبة.
أصل البطاقة القدمية ( يف حالة التعديل ).
ال يوجةةد.
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ال قية *
 /1طلب ال قية العلمية

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

طلب التعيني على رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ.
.1
.2
.3
.1
.2
.3

.4

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.5

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالبنني)
النماذج

.1
.2
.1
.2

االطال و الت كد من انطباا شروط ال قية.
تعبئة النماذج وإرفاا املستندات املطلوبة ( واأل اث ) من اجمللس العلمي
لل قية.
رفع خطاب طلب ال قية إىل الرئيس املباشر مرفقًا به مجيع النماذج
املطلوبة من اجمللس العلمي.
استالم الطلب من املستفيدة مع كامل املرفقات املطلوبة.
تدقيق كافة البيانات والت كد من استيفاء املرفقات املطلوبة.
عرض طلب ال قية العلميةة علةى جملةس القسةم للنظةر فيةه ،ثةم جملةس
الكليةةة ليةةتم التحقةةق مةةن اسةةتيفاء الشةةروط ثةةم يوصةةى برفةةع الطلةةب إىل
اجمللس العلمي)1(.
يةةدرس اجمللةةس العلمةةي طلةةب ال قيةةة بنةةاء علةةى توصةةية جملةةس القسةةم
والكلية ،ويقوم بعد الدراسة بالتالي:
 اختيار احملكمني لتحكم األ اث واملواد العلمية املرفقة.
 إرسة ةةال اإلنتة ةةاج العلمة ةةي والبيانة ةةات اخلاصة ةةة بال قية ةةة إىل احملكمة ةةني
بطريقة سرية لتقوميها وفق النماذج اليت مت إعدادها من قبل اللجنة
الدائمة لل قيات العلمية وأخذ املوافقة عليها من اجمللس العلمي.
 اختاذ قرار ب قية عضو هيئةة التةدريس أو بعةدم املوافقةة علةى ترقيتةه،
وذل ةةك بع ةةد النظ ةةر يف تق ةةارير احملكم ةةني والتق ةةارير اخلاص ةةة بنش ةةاط
املتقدم لل قية يف جمال التدريس وخدمة اجلامعة واجملتمع.
ت ةةتم ترقي ةةة عض ةةو هيئ ةةة الت ةةدريس علمي ةًا م ةةن ت ةةاري ص ةةدور ق ةةرار اجملل ةةس
العلمي ،أما ترقيته وظيفيةًا فتعتةرب مةن تةاري صةدور القةرار التنفيةذي إذا
توفرت وظيفة شا رة ميكن ال قية عليها.
صةةدور قةةرار إداري مةةن معةةالي مةةدير اجلامعةةة بال قيةةة العلميةةة عنةةد تةةوفر
وظيفة شا رة.
إرسةةال القةةرار اإلداري إلدارة ش ةةؤون املةةوظفني -شةةطرالطالبات؛ إلكم ةةال
الالزم.
مناذج طلب ال قية العلمية املعدة من اجمللس العلمي.
استمارة اإلجراءات النظامية الالزمة لطلب ال قية العلمية.
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ال قية *
 /1طلب ال قية العلمية

اخلدمة

املستندات








املالحظات

بيان باملؤهالت العلمية والتدرج الوظيفي والسرية الذاتية.
بيان بالنشاطات التدريسية (األنشطة العلمية والعملية).
بيان بنشاط يف جمال خدمة اجلامعة واجملتمع.
بيان باإلنتاج العلمي املقدم لل قية العلمية ( منوذج بيان خدمة ).
مخ ةةس نسة ة عل ةةى األق ةةل م ةةن اإلنت ةةاج العلم ةةي املق ةةدم لل قي ةةة والبيان ةةات
املوضحة له)2(.
معلومات إضافية لدعم الطلب.
ال يوجد.

* تستند خدمة طلب الترقية على المواد التالية:
 المووووواد ( )23( ،)22( ،)21( ،)14( ،)13موووون الالئحووووة المنظمووووة لشووووؤون منسوووووبي الجامعوووواتالسعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 المواد ( )10( ،)4( ،)1من الئحة الترقيات بوزارة الخدمة المدنية.( )1توتم إجووراءات الترقيووة فووي المجووالس العلميووة اسوتناداً لوون المووادة ( )27( ،)26موون الالئحووة المنظمووة
لشووؤون منسوووبي الجامعووات السووعوديين موون أعضوواء هيئووة التوودريس وموون فووي حكمهووم با ضووافة إلووى
المادة ( )2من الئحة الترقيات بوزارة الخدمة المدنية.
( )2شروط ا نتاج العلمي تتبع المادة ( )35( ،)33( ،)32( ،)31( ،)29من الالئحة المنظمة لشؤون
منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم .
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ال قية *
 /2اإلجراءات يف حال املوافقة على ال قية العلمية

اخلدمة
تعريف اخلدمة

التعيني على رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

رفع املباشرة إلك ونياً بعد صدور قرار ال قية إىل الرئيس املباشر.
.1
.2
.3
.4
.5

استالم صورة من قرار ال قية وتسليم املستفيدة صورة منه.
ابال املستفيدة بضرورة رفع املباشرة إلك ونياً.
تدقيق طلب املباشرة واعتماده من رئيس اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
رفع معاملة طلب استمرارية صرف البدالت املستحقة للمستفيدة.
رفع معاملة طلب تعديل البطاقة اجلامعية على الرتبة اجلديدة.

.1

اس ةةتالم أص ةةل ق ةةرار ال قي ةةة وإرس ةةال ص ةةورة من ةةه للجه ةةة ال ةةيت تتب ةةع هل ةةا
املستفيدة.
الت كد من مباشرة املستفيدة إلك ونياً على الرتبة اجلديدة.
إص ةةدار بطاق ةةة موظ ةةف عل ةةى الرتب ةةة اجلدي ةةدة وإت ةةالف البطاق ةةة القدمي ةةة
باست دام جهاز إتالف الورا.
احتساب وتدقيق الفروقات املالية وفقًا حليثيات القرار.
إيقةةاف ص ةةرف ب ةةدالت الرتب ةةة الس ةةابقة م ةةا ع ةةدا ب ةةدل االنتق ةةال حت ةةى ي ةةتم
تعديلها على الرتبة اجلديدة.
اسةةتالم معاملةةة طل ةةب اسةةتمرارية صةةرف الب ةةدالت املسةةتحقة مةةن اجله ةةة
التابعة هلا املستفيدة.
صةةرف كافةةة البةةدالت املسةةتحقة للمسةةتفيدة علةةى الرتبةةة اجلديةةدة مةةن
تاري ال قية.

.2
.3

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

.4
.5
.6
.7

النماذج

ال يوجد.

املستندات

ال يوجد.

املالحظات

تصرف البدالت املستحقة للمستفيدة بعد مباشرتها إلك ونياً من تاري
ترقيتها على الرتبة اجلديدة.

* تستند خدمة الترقية على المواد التالية:
 المادة ( ) 37من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن فيحكمهم.
 -المادة ( )1فقرة (هـ) من الئحة الترقيات بوزارة الخدمة المدنية.
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حتديث البيانات

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة
املستفيدة

تسجيل بيانات صحيحة و حديثة موثقة حلفظها ب نظمة اجلامعة.
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.4
.1
.2

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات) .3

النماذج

املستندات

املالحظات
















الدخول على نظام أجنز:
معلومة ةةات موظة ةةف (البيانة ةةات الش صة ةةية /املة ةةؤهالت العلمية/الة ةةدورات
التدريبية /العنوان التفصيلي) ← إرفاا املستندات املطلوبة بصةي ة
← PDFإرساله إىل الرئيس املباشر.
العودة إىل نظام أجنز للت كد من إمتام التحديث املطلوب.
استالم الرئيس املباشر طلب حتديث بيانات املستفيدة.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
ارسال الطلب إىل إدارة شؤون املوظفني العتماده.
اعتماد الطلب من الرئيس املباشر.
استالم طلب حتديث بيانات املستفيدة.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
اعتمةةاد الطلةةب أو إعادتةةه للتعةةديل يف حالةةة عةةدم مطابقةةة البيانةةات مةةع
املستندات املرفقة.
البيانات الش صية.
املؤهالت العلمية.
الدورات التدريبية.
البيانات الوظيفية.
العنوان التفصيلي)1(.
صورة من جواز السفر.
صورة من اهلوية الوطنية.
صورة من املؤهل العلمي.
صور من شهادات حضور الدورات التدريبية.
حت ةةديث املؤه ةةل بت ةةاري احلص ةةول عل ةةى الدرج ةةة العلمي ةةة ول ةةيس بت ةةاري
حترير الشهادة.
ال ميكن اعتماد الطلب بدون إرفاا املستندات بصي ة . PDF
ال يعتمد النظام الدورات التدريبية و املؤهالت اليت هلا نفس التاري .
يتم التحديث للبيانات سنويا.
الت كةةد مةةن االسةةم بالل ةةة العربيةةة و االجنليزيةةة و تةةاري املةةيالد ورقةةم
اهلوية ةةة وتة ةةاري انتهاءهة ةةا و يف حالة ةةة التحة ةةديث ترسة ةةل إىل إدارة شة ةةؤون
املوظفني  -شطر البنني.

( )1تجديد أو تعديل بيانات المستفيدة في نموذج العنوان التفصيلي وحفظها.
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النصةةاب *

اخلدمة
تعريف اخلدمة

هو عدد الساعات اليت يكلةف بهةا أعضةاء هيئةة التةدريس ومةن يف حكمهةم يف
التة ةةدريس كة ةةل علة ةةى حسة ةةب درجتة ةةه العلمية ةةة (أسة ةةتاذ 10سة ةةاعة  ،أسة ةةتاذ
مشةةارك  12سةةاعة  ،أسةةتاذ مسةةاعد  14سةةاعة ،حماضةةر ومعيةةد  16سةةاعة،
مدرس ل ة  18ساعة).

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

الت كةةد مةةن عةةدد الوحةةدات التدريسةةية للمسةةتفيدة والةةواردة يف منةةوذج بيةةان
تفصيلي ب عباء أعضاء هيئة التدريس (م،أ )1-مع التوقيع على النموذج.
.1

اسةةتالم تعمةةيم رفةةع النصةةاب مةةن إدارة شةةؤون املةةوظفني -شةةطرالطالبات
جلميع أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.
تعمة ةةيم معاملة ةةة النصة ةةاب علة ةةى األقسة ةةام العلمية ةةة مة ةةع ضة ةةرورة االلتة ةةزام
بالنقاط املرفقة يف التعميم.
اس ةةتالم املعامل ةةة م ةةن األقس ةةام العلمي ةةة م ةةع كاف ةةة النم ةاذج و املس ةةتندات
املطلوبة.
مراجعة اجلداول الدراسية وتدقيقها لكل قسم.
اعتم ةةاد اجل ةةداول الدراس ةةية والنم ةةاذج م ةةن ال ةةرئيس املباش ةةر وم ةةن رئ ةةيس
اجلهة.
رف ةةع معامل ةةة النص ةةاب إىل إدارة ش ةةؤون امل ةةوظفني -ش ةةطرالطالبات م ةةع
كافة النماذج واملستندات املطلوبة.
إع ةةداد تعم ةةيم النص ةةاب للكلي ةةات إلكم ةةال بيان ةةات الع ةةبء التدريس ةةي يف
بداية كل فصل دراسي من العام اجلامعي.
استالم معاملة النصاب من الكليات.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف النم ةةاذج و مطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املطلوبة.



بيان باألنصبة والعبء التدريسي لكافةة أعضةاء هيئةة التةدريس بالقسةم
وتكلفة احملاضرات اإلضافية (م.أ).
بيان باألنصبة والعبء التدريسي لكافةة أعضةاء هيئةة التةدريس بالقسةم
وتكلفة احملاضرات اإلضافية (ن.س.)1.
بيان تفصيلي ب عباء عضو هيئة التدريس بالقسم (م.أ.)1.

.2

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.3
.4
.5
.6
.1

إجراءات شؤون
.2
املوظفني
(شطرالطالبات) .3

النماذج




املستندات

ما يثبت عدم تكليفه ب ي وحدات تدريسية كليا أو جزئيا.
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النصةةاب *

اخلدمة





املالحظات





يعتةةرب العةةبء التدريسةةي هةةو عةةدد السةةاعات الفعليةةة املكلةةف بهةةا أعضةةاء
هيئة التدريس ومن يف حكمهةم يف التةدريس خةالل الفصةل الدراسةي مةن
العام اجلامعي ،وقد يكون مساويا للنصاب أو يزيد أو يقل عنه.
رفع معاملةة النصةاب يف بدايةة الفصةل الدراسةي مةن العةام اجلةامعي قبةل
املوعد احملدد واملذكور يف تعميم إدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
ختفةةيك العةةبء التدريسةةي  :وكةةالء اجلامعةةة  7سةةاعات ،العمةةداء 6
ساعات ،وكالء الكليات والعمادات ومديري املراكز العلمية  4ساعات،
رؤساء األقسام  3ساعات.
يف حال عدم وجةود عةبء تدريسةي كلةي أو جزئةي ال بةد مةن إثبةات ذلةك
بإرف ةةاا( :تكلي ةةف عمي ةةد اجله ةةة ،تكلي ةةف وكي ةةل اجله ةةة ،تكلي ةةف رئ ةةيس
القسم ،ابتعاث ،إجازات استثنائية ،مرضةية ،وضةع ،أمومةة ،مرافقةة ،عةدة،
تفر علمي ،إعارة.).....
نص ةةاب املس ةةتفيدة ه ةةو ع ةةدد الس ةةاعات املكلف ةةة بالت ةةدريس حس ةةب املرتب ةةة
املوض ة ةةحة أع ة ةةاله علم ة ةةا ب ن ة ةةه ممك ة ةةن أن يكتم ة ةةل أو ال حس ة ةةب الس ة ةةاعات
التدريسة ةةية يف القسة ةةم ،أمة ةةا بة ةةدل التعلة ةةيم اجلة ةةامعي فهة ةةو مة ةةا يصة ةةرف
للمستفيدة اذا اكتمل نصابها التدريسي (مراجعةة خدمةة بةدل التعلةيم
اجلامعي).

* تستند خدمة النصاب على المادة ( )40من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
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النصةةاب
 /1احملاضرات اإلضافية*

اخلدمة
تعريف اخلدمة

السة ةةاعات التدريسة ةةية الزائة ةةدة عة ةةن النصة ةةاب األساسة ةةي ألعضة ةةاء هيئة ةةة
التدريس ومن يف حكمهم.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

الت كد من عدد الوحدات التدريسية للمستفيدة والواردة يف منوذج بيان
تفصة ةةيلي ب عبة ةةاء أعضة ةةاء هيئة ةةة التة ةةدريس ( م،أ )1-مة ةةع التوقية ةةع علة ةةى
النموذج.
.1

اسةةتالم تعمةةيم رفةةع احملاضةةرات اإلضةةافية مةةن إدارة شةةؤون املةةوظفني -
شطرالطالبات.
تعمةةيم معاملةةة احملاضةةرات اإلضةةافية علةةى األقسةةام العلميةةة مةةع ضةةرورة
االلتزام بالنقاط املرفقة يف التعميم.
استالم املعاملة من االقسام العلمية مع كافة النماذج املطلوبة.
تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج.
اعتم ةةاد اجل ةةداول الدراس ةةية والنم ةةاذج م ةةن ال ةةرئيس املباش ةةر وم ةةن رئ ةةيس
اجلهة.
اعتماد اجلداول الدراسية من اجلهات ذات االختصا )1( .
رفة ة ة ةةع معاملة ة ة ةةة احملاضة ة ة ةةرات اإلضة ة ة ةةافية إلدارة شة ة ة ةةؤون املة ة ة ةةوظفني -
شة ةةطرالطالبات بداية ةةة الفصة ةةل الدراسة ةةي مرفق ة ةاً بهة ةةا كافة ةةة النمة ةةاذج
املطلوبة.

.1

إعداد تعميم احملاضرات اإلضافية للكليات بدايةة كةل فصةل دراسةي مةن
العام اجلامعي.
اإلشراف على اعتماد اجلداول الدراسية من اجلهات ذات االختصا .
استالم معاملة احملاضرات اإلضافية من الكليات.
تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج.
اعتمةةاد منةةاذج االرتبةةاط (م،أ) بيةةان باألنصةةبة والعةةبء التدريسةةي لكافةةة
أعضاء هيئة التدريس بالقسم وتكلفة احملاضرات اإلضافية.
رفةةع معاملةةة العةةبء التدريسةةي إىل وكيةةل اجلامعةةة للشةةؤون التعليميةةة
إلكمال إجراءات الصرف.

.2

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

.3
.4
.5
.6
.7

.2
.3
.4
.5
.6
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النصةةاب
 /1احملاضرات اإلضافية*

اخلدمة



النماذج




املستندات

ال يوجةد .


املالحظات

خطاب التكلفة.
بيةان باألنصةبة والعةةبء التدريسةي لكافةةة أعضةاء هيئةةة التةدريس بالقسةةم
وتكلفة احملاضرات اإلضافية (ن.س.)1.
بيةان باألنصةبة والعةةبء التدريسةي لكافةةة أعضةاء هيئةةة التةدريس بالقسةةم
وتكلفة احملاضرات اإلضافية (م.أ).
بيان تفصيلي ب عباء أعضاء هيئة التدريس (م،أ.)1-



علةةى اجلهةةة الةةيت تتبةةع هلةةا املسةةتفيدة رفةةع العةةبء التدريسةةي بدايةةة كةةل
فصة ة ةةل دراسة ة ةةي يف املوعة ة ةةد احملة ة ةةدد واملة ة ةةذكور يف تعمة ة ةةيم إدارة شة ة ةةؤون
املة ةةوظفني -ش ةةطرالطالبات؛لتفادي ت ةة خري صة ةةرف املسة ةةتحقات املالية ةةة
اخلاصة باحملاضرات اإلضافية.
كيفي ةةة احتس ةةاب مس ةةتحقات املس ةةتفيدة ال ةةيت ل ةةديها س ةةاعات تدريس ةةية
زائدة عدد الساعات الزائدة × تكلفة احملاضةرة ( × )150عةدد األسةابيع
( )13أسبو وهي مدة الفصل الدراسي الواحد.

* تستند خدمة المحاضرات ا ضافية على التالي:
 المووووواد ( )51( ,)48( ،)42( ،)41( ،)40موووون الالئحووووة المنظمووووة لشووووؤون منسوووووبي الجامعوووواتالسعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 المواد ( )18( ،)30من القواعد التنظيمية للدراسات العليا لطالبات ا شراف المشترك. اعتمووواد سوووعادة وكيووول الجامعوووة للشوووؤون التعليميوووة فوووي مذكرتووو رقوووم(/32/128341د) وتووواري(1432/12/2هـ) للمعايير الواردة فوي خطواب سوعادة وكيلوة شوطر الطالبوات رقوم (/32/128341د)
وتاري (1432/11/25هـ).
( )1الجهات ذات االختصا

 :عمادة القبول و التسجيل ،عمادة الدراسات العليا.
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النص ةاب
 /2الفصل الصيفي*

اخلدمة
تعريف اخلدمة

الفصةةل الةةذي يكلةةف فيةةه أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالتةةدريس خةةالل اإلجةةازة
الصيفية من السنة الدراسية يف اجلامعة إن وجد.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إبداء ر بة املستفيةدة بالتدريس يف الفصل الصةيفي للقسةم العلمةي التابعةة
له.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

النماذج

.1
.2

استالم تعميم الفصل الصيفي من وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية.
تعميم ةه عل ةةى االقس ةةام العلمي ةةة مةةع ض ةةرورة االلت ةةزام بالنق ةةاط املرفق ةةة يف
التعميم.
استالم املعاملة من األقسام العلمية مع النموذج املطلوب.
تدقيق كافة البيانات الواردة يف النموذج.
رفةةع املعاملةةة إلدارة شةةؤون املةةوظفني -شةةطرالطالبات مرفق ةاً بهةةا كافةةة
املرفقات املطلوبة.

.1

االط ةةال تعم ةةيم الفص ةةل الص ةةيفي الص ةةادر م ةةن س ةةعادة وكي ةةل اجلامع ةةة
للشؤون التعليمية املتضمن ضوابط التسجيل للفصل الصيفي مةن العةام
اجلامعي للكليات.
اسةةتالم معاملةةة الفصةةل الصةةيفي مةةن الكليةةات متضةةمنة القائمةةة النهائيةةة
ألمسة ةةاء أعضة ةةاء هيئة ةةة التة ةةدريس ومة ةةن يف حكمهة ةةم املكلفة ةةني بالتة ةةدريس
للفصل الصيفي.
تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج.
رفةةع املعاملةةة إىل وكيةةل اجلامعةةة للشةةؤون التعليميةةة السةةتكمال إجةةراءات
الصرف.

.3
.4
.5

.2
.3
.4

بيان ب مساء أعضاء هيئة التدريس املكلفني بالتدريس للفصل الصيفي.

املستندات

ال يوجةد.

املالحظات

علةةى اجل ةةهة الةةيت تتبةةع هلةةا املستفي ةةدة رفةةع مع ةةاملة الفصةةل الصي ةةفي يف
األسبةةو الثةةاني مةةن الفصةةل الصةةيفي؛ لتفةةادي تة خري صةةرف املسةةتحقات
املالية اخلاصة باملكلفني بالتدريس خالل الفصل الصيفي.

* تستند خدمة الفصل الصيفي على المواد التالية:
 المادة ( )49من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومنفي حكمهم.
 -المواد ( )7( ،)1من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.
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اخلدمة

النصةةاب
 /3التعاون بنظام الساعة*

تعريف اخلدمة

ه ةةو اس ةةتقطاب الكف ةةاءات الس ةةعودية املت ةةوفرة خ ةةارج اجلامع ةةة للتع ةةاون م ةةع
كليات ومعاهد اجلامعة يف تدريس بعك املقررات.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

تق ةةديم طل ةةب التع ةةاون بنظ ةةام الس ةةاعة إىل رئيس ةةة القس ةةم العلم ةةي و إرف ةةاا
املستندات املطلوبة.
.1
.2
.3
.4

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.5
.6
.7
.8
.9

اسةةتالم معاملةةة طلةةب التعةةاون بنظةةام السةةاعة مةةن األقسةةام العلميةةة مةةع
كافة النماذج واملستندات املطلوبة.
تدقيق كافة النماذج واملستندات املرفقة.
رف ة ة ةةع املعامل ة ة ةةة م ة ة ةةن قب ة ة ةةل الوكيل ة ة ةةة إىل إدارة ش ة ة ةةؤون امل ة ة ةةوظفني -
شطرالطالبات لطلب املوافقة من وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية.
اسةةتالم املعاملةةة مةةن إدارة شةةؤون املةةوظفني -شةةطرالطالبات مرفق ةاً بهةةا
صورة موافقة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية.
تبلي املستفيدة املتعاونة باملباشرة يف الكلية وتكليفها بالتدريس.
اسةةتالم تعمةةيم معاملةةة النصةةاب واحملاضةةرات اإلضةةافية واملتعاونةةات ( يف
معاملة واحدة) وتعميمه على األقسام العلمية.
اس ةةتالم املعامل ةةة م ةةن األقس ةةام العلمي ةةة م ةةع كاف ةةة النم ةةاذج واملس ةةتندات
املطلوبة.
تةةدقيق كاف ةةة البيانةةات ال ةةواردة يف النم ةةاذج و مطابقتهةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
رف ةةع معامل ةةة النص ةةاب واحملاض ةةرات اإلض ةةافية واملتعاون ةةات ( يف معامل ةةة
واح ة ةةدة) إلدارة شة ة ةةؤون امل ة ةةوظفني -ش ة ةةطرالطالبات وتوض ة ةةيح أمس ة ةةاء
املتعاون ةةات مة ةةع إرف ةةاا كافة ةةة النم ةةاذج واملسة ةةتندات املطلوب ةةة إلكمة ةةال
إجراءات صرف املستحقات املالية للمتعاونات.
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النصةةاب
 /3التعاون بنظام الساعة*

اخلدمة
.1
.2
.3

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

.4
.5
.6
.7
.8

النماذج

املستندات

املالحظات

استالم معاملة احتياج اجلهة للتعاون بنظام الساعة.
رفع املعاملة إىل وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية باالحتياج للحصول
على موافقته على التعاون.
استالم املعاملة من سعادة وكيةل اجلامعةة للشةؤون التعليميةة باملوافقةة
أو الرفك وإرسال صورة منها للجهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
إعةةداد تعم ةةيم معامل ةةة النص ةةاب واحملاض ةةرات اإلض ةةافية واملتعاون ةةات ( يف
معاملة واحدة) إىل الكليات.
اسةةتالم املعاملةةة مةةن الكليةةات وتوضةةيح أمسةةاء املتعاونةةات وإرفةةاا كافةةة
النماذج املستندات املطلوبة.
تةةدقيق كاف ةةة البيانةةات ال ةةواردة يف النم ةةاذج و مطابقتهةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
اعتماد مناذج االرتباط (ن ،س( ،)1-ن ،س.)2-
رف ةةع معامل ةةة النص ةةاب واحملاض ةةرات اإلض ةةافية واملتعاون ةةات (يف معامل ةةة
واحة ةةدة) إىل وكية ةةل اجلامعة ةةة للشة ةةؤون التعليمية ةةة إلكمة ةةال إجة ةةراءات
الصرف.

 خطاب التكلفة.
 بيان باألنصبة والعبء التدريسةي لكافةة أعضةاء هيئةة التةدريس بالقسةم
واملطلوب له استعانة بنظام الساعة (ن ،س.)1-
 االرتباط (ن ،س )2-بيان بتكلفة املتعاونني بنظام الساعة.





صورة من اهلوية الوطنية.
صورة من املؤهل العلمي.
صورة من معادلة املؤهل يف حالة احلصول عليه من خارج اململكة.
صورة من موافقةة وكيةل اجلامعةة للشةؤون التعليميةة علةى التعاقةد مةع
املتعاونات.

على اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة رفع العبء التدريسي بدايةة كةل فصةل
دراسة ةةي يف املوعة ةةد احملة ةةدد واملة ةةذكور يف تعمة ةةيم إدارة شة ةةؤون املة ةةوظفني -
شطرالطالبات؛لتفادي ت خري صرف املستحقات املالية اخلاصة باملتعاونات.

* تستند خدمة التعاون بنظام الساعة على المواد التالية:
 ( )101( ،)48من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومنفي حكمهم.
 خطاب سعادة وكيـل الجامعة للشؤون التعليمية رقم (/68898د) وتاري (1437/7/13هـ) (آخرتعميم للفصل الصيفي).
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مناذج رفع العبء التدريسي:
خطاب التغطية
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نموذج بيان تفصيلي بأعباءعضو هيئة التدريس (م.أ)1-
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نموذج االرتباط (م.أ)
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نموذج االرتباط (ن.س)1-
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نموذج االرتباط (ن.س)2-
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البدالت
 .1بدل التعيني.
 .2بدل طبيعة عمل (احلاسب ا لي).
 .3بدل الضرر والعدود واخلطر.
 .4بدل الندرة.
 .5بدل التعليم اجلامعي.
 .6بدل حضور اجللسات.
 .7بدل املنصب _ مكاف ة الوظائف القيادية.
 .8بدل التفر .
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البدالت
 /1بدل التعيني *

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)
النماذج
املستندات
نسبة البدل
املالحظات

صرف راتب شهر واحد ثل الراتب األساسي احملدد يف قرار التعيني حسب
املرتبةةة والدرجةةة عنةةد مباشةةرة املوظةةف ملةةن مل يسةةبق لةةه صةةرف البةةدل يف أي
جهة حكومية.
تعبئة النموذج ش صيا خبط اليد و است دام القلم األزرا.
 .1اسةةتالم صةةورة مةةن قةةرار تعةةيني املسةةتفيدة مةةن إدارة شةةؤون املةةوظفني -
شطرالطالبات.
 .2تدقيق كافة البيانات الواردة يف النموذج.
 .3رفة ةةع معاملة ةةة طلة ةةب صة ةةرف بة ةةدل التعة ةةيني إلدارة شة ةةؤون املة ةةوظفني -
شطرالطالبات ،مرفقًا بها النماذج و املستندات املطلوبة.
 .1استالم معاملة صرف بدل التعيني من اجلهة التابعة هلا املستفيدة.
 .2تةةدقيق كافةةة البيانةةات الةةواردة يف النمةةوذج و مطابقتهةةا مةةع املسةةتندات
املرفقة.
 .3اعتماد النموذج وختمه.
 .4رفةةع املعاملةةة مسةةتوفية كافةةة املرفقةةات إلدارة شةةؤون املةةوظفني – شةةطر
البنني.
 .5صرف بدل التعيني على احلساب.
إقرار بدل التعيني.
 صورة من قرار التعيني ينص على صرف البدل املستحق.
 صورة من اهلوية الوطنية.
يصرف للموظف عند التعيني ألول مرة يف خدمة الدولة بدل يعادل راتب
شهر.
 يتم تعبئة النموذج ش صياً (خبط اليد) باست دام القلم األزرا.
 يش ط لصرف بدل التعيني إحضار إشعار حتويل الراتب والت كد من
سريانه.

* تستند خدمة طلب بدل التعيين على المواد التالية:
 المادة ( )45من الئحة الحقوق والمزايا المالية المقرة باألمر الملكي رقم (أ )28/وتاري1432/3/20هـ.
 -المادة ( )10/27من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
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اخلدمة

البدالت
 /2بدل طبيعة عمل (احلاسب ا لي)*

تعريف اخلدمة

بةدل يصةةرف ألعضةاء هيئةةة التةةدريس امل تصةني العةةاملني بصةفة مسةةتمرة يف جمةةال
احلاسب ا لي بنسبة ال تتجاوز . %25

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

 .1إنشةةاء موقةةع إلك ونةةي خةةا يف موقةةع جامعةةة امللةةك عبةةدالعزيز مسةةتوفًًٍ لكافةةة
شروط احلد األدنى من حمتويات املواقع التعليمية املقبولة لدد اللجنة (.)1
 .2تعبئة النموذج املطلوب باست دام احلاسب ا لي وطباعته والتوقيع عليه.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

 .1استالم منوذج بدل طبيعة العمل وتدقيق كافة البيانات الواردة فيه.
 .2مراجعة موقع املستفيدة من قبل منسقة املواقع اإللك ونية يف الكلية .
 .3رفة ةةع معاملة ةةة طلة ةةب بة ةةدل طبيعة ةةة عمة ةةل مسة ةةتوفًًٍ لكافة ةةة املرفقة ةةات إلدارة شة ةةؤون
املوظفني -شطرالطالبات.

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)
النماذج
املستندات

 .1استالم معا ملة طلب صرف بدل طبيعة عمل من اجلهة التابعة هلا املستفيدة.
 .2تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج .
 .3رفع معاملة طلب صرف بدل طبيعةة عمةل إلدارة شةؤون املةوظفني – شةطر البةنني؛
لعرضها على اللجنة امل تصة واعتمادها الستكمال إجراءات الصرف .
 .4استالم أصةل قةرار صةرف بةدل طبيعةة عمةل وإرسةال صةورة منةه إىل اجلهةة التابعةة
هلا املستفيدة.
 .5إكمال إجراءات صرف البدل وفقاً حليثيات القرار.
صرف بةدل لألكةادمييني السةعوديني امل تصةني العةاملني بصةفة مسةتمرة يف جمةال
احلاسب ا لي.
ال يوجد.

نسبة البدل

نسبة البدل التتجاوز  %25من أول مربوط جامعي .

املالحظات

يةةتم إيقةةاف صةةرف بةةدل طبيعةةة عمةةل (احلاسةةب ا لةةي) ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس يف
احلاالت التالية:
 التعيني على درجة علمية أعلى.
 اإلعارة أو الندب أو االتصال العلمي أو اإليفاد أو التفر الكلي لالستشارات.
 ف ة التفر العلمي.
 التكليةةف ب عمةةال خةةارج اجلامعةةة ،ويتوجةةب رفةةع طلةةب اسةةتمرارية صةةرف البةةدل
بعد املباشرة.
 التعاقد بعد التقاعد ألعضاء هيئة التدريس السعوديني .

* تستند خدمة طلب بدل طبيعة عمل على التالي:
 المادة ( )52من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريسومن في حكمهم.
( )1استنادا للخطاب رقم (/26/6023خ) وتاري (1426/3/17هـ).
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البدالت
 /3بدل الضرر والعدود واخلطر*

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

ب ةةدل يص ةةرف للوظ ةةائف ال ةةيت حيتم ةةل أن يتع ةةرض ش ةةا لوها
أوالعدود أو اخلطر.

التوجه إىل الرئيس املباشر لتعبئة النموذج ش صياً بالقلم األرزا.
 .1استالم منوذج بدل الضرر واخلطر والعدود وتدقيق كافة البيانات الواردة فيه.
 .2تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج.
 .3رفةةع معاملةةة طلةةب بةةدل الضةةرر والعةةدود واخلطةةر مسةةتوفًًٍ لكافةةة املرفقةةات إلدارة
شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
.1
.2
.3

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات) .4
النماذج

.5

ال يوجد.





املالحظات

استالم معاملة طلب صرف بةدل الضةرر والعةدود واخلطةر مةن اجلهةة التابعةة هلةا
املستفيدة.
تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج و مطابقتها مع املستندات املرفقة.
رفع معاملة طلب صرف بةدل الضةرر والعةدود واخلطةر إلدارة شةؤون املةوظفني -
شطر البنني.
اسة ةةتالم أصة ةةل قة ةةرار صة ةةرف البة ةةدل وإرسة ةةال صة ةةورة منة ةةه إىل اجلهة ةةة التابعة ةةة هلة ةةا
املستفيدة.
احتساب وتدقيق قيمة البدل وفقاً حليثيات القرار .

منوذج ( )205للوظائف اليت يتعرض شا لوها (لضرر  ،عدود) أو خطر.

املستندات
نسبة البدل

ك ةةم عمل ةةهم للض ةةرر



يص ةةرف ب ةةدل ض ةةرر أو ع ةةدود ك ةةل ش ةةهر مق ةةداره ( )750ري ةةاالً للم ةةوظفني ال ةةذين
يتعرضون كم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدود .
يصةرف بةدل خطةر كةل شةهر قةدره ( ) 600ريةاالً للمةوظفني الةذين تقتضةي
طبيعةة أعمةاهلم التعةرض لل طةر  ،وحتةدد مسةميات الوظةائف املشةمولة بهةذا
البدل وشروط صرفه من قبل وزارة اخلدمة املدنية باالش اك مع وزارة املالية.
يوقةةف صةةرف البةةدل يف حةةال تكليةةف املوظةةف أو نقلةةه إىل وظيفةةة أخةةرد  ،وأثنةةاء
االبتعاث واإليفاد للدراسة يف الداخل .
يس ةةتوجب طبيع ةةة عم ةةل الوظيف ةةة تع ةةرض ش ةةا لها للع ةةدود أو الض ةةرر أو اخلط ةةر
بنسبة ال تقل عن (.)%50

* تستند خدمة طلب بدل الضرر و العدوى و الخطر على التالي:
 المادة ( ،)49( ،)48في الئحة الحقوق والمزايا المالية المقرة باألمر الملكي رقم (أ)28/وتاري 1432/3/20هـ.
 الئحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجاس الخدمة المدنية رقم  241/1وتاري1412/3/28هـ.
 خطاب المستشار والمشرف العام على ا دارة العامة للشؤون ا دارية والمالية رقم(/29/18476خ) وتاري 1429/5/22هـ.
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اخلدمة

البدالت
 /4بدل الندرة *

تعريف اخلدمة

بدل يصرف ألعضاء هيئة التدريس و من يف حكمهم و احلاصلني علةى ختصةص
نادر.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

 .1التوجةةه إىل الةةرئيس املباشةةر لتعبئةةة النمةةاذج املطلوبةةة ش صةةيا خبةةط اليةةد
واست دام القلم األزرا.
 .2إرفاا املستندات املطلوبة.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)
النماذج
املستندات

نسبة البدل

املالحظات

 .1استالم منوذج بدل الندرة وتدقيق كافة البيانات الواردة فيه و مطابقتهةا مةع
املستندات املرفقة.
 .2رفة ةةع معاملة ةةة طلة ةةب بة ةةدل النة ةةدرة مسة ةةتوفية لكافة ةةة املرفقة ةةات إلدارة شة ةةؤون
املوظفني -شطرالطالبات.
 .1استالم معاملة طلب صرف بدل الندرة من اجلهة التابعة هلا املستفيدة.
 .2تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج و مطابقتها مع املستندات املرفقة.
 .3رفع معاملة طلب صرف بدل الندرة إلدارة شؤون املوظفني – شطر البنني.
 .4استالم أصل قرار صرف بدل الندرة وإرسال صةورة منةه إىل اجلهةة التابعةة هلةا
املستفيدة.
 .5إكمال إجراءات صرف البدل وفقاً حليثيات القرار.
طلب صرف بدل ندرة ألعضاء هيئة التدريس السعوديني ومن يف حكمهم.
صورة من آخر مؤهل .
يصرف بدل الندرة ألعضاء هيئةة التةدريس السةعوديني يف الت صصةات احملةددة
يف الفقةرات ا تيةةة والةةيت نسةةبة السةةعودة فيهةةا ( )%50ف قةةل وفقةاً للنسةةب التاليةةة
من الراتب األساسي :
 )%40( للت صصات اهلندسية والطبية والصحية واحلاسوبية .
 )%30( للت صصات اإلدارية واملالية واألنظمة .
 )%25( لت صص ة ةةات الل ة ةةات وال مج ة ةةة  ،وختصص ة ةةات العل ة ةةوم األساس ة ةةية
والتطبيقية  ،وختصصات القراءات وال بية اخلاصة ورياض األطفال .
 )%20( للت صصة ةةات الن ة ةةادرة مل ة ةةن ه ة ةةم يف حك ة ةةم أعض ة ةةاء هيئ ة ةةة الت ة ةةدريس
السعوديني العاملني يف اجلامعات والكليات يف احملافظات.
 يسةةتمر صةةرف البةةدل لعضةةو هيئةةة التةةدريس ومةةن يف حكمةةه أثنةةاء اإلجةةازة
الصيفية ،وإجازة التفر العلمي .
 يتوقف صرف البدل يف حال ندب أو إعارة عضو هيئة التةدريس ومةن حكمةه
خارج اجلامعة .
 يُرفع للجنة الدائمة الت صصات اليت ترد اجلامعة أنها نادرة.

* تستند خدمة طلب بدل الندرة على ما ورد في البرقية الخطية العاجلة لمعالي وزير التعليم
العالي رقم (/392أ)وتاري (1420/2/15هـ).
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البدالت
 /5بدل التعليم اجلامعي *

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

بة ةةدل يصة ةةرف ألعضة ةةاء هيئة ةةة التة ةةدريس و مة ةةن يف حكمهة ةةم وفق ةةاً للضة ةةوابط
والشةةروط ممةةن بلة نصةةابه يف التةةدريس احلةةد األعلةةى بنسةةبة ال تتجةةاوز %25
من الراتب األساسي.
الت ك ةةد م ةةن أن ع ةةدد الوح ةةدات التدريسة ةةية مس ةةتوفية احل ةةد األعل ةةى مة ةةن
النصاب (.)1

 .1اس ةةتالم تعم ةةيم التعل ةةيم اجل ةةامعي بداي ةةة ك ةةل فص ةةل دراس ةةي م ةةن الع ةةام
اجلامعي من إدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
إجراءات اجلهة
 .2تعميمه على األقسام العلمية يف اجلهة التابعة هلا املستفيدة.
التابعة هلا
 .3استالمه من األقسام العلمية و تدقيق كافة بياناته.
املستفيدة
 .4رفع معاملة طلب بةدل التعلةيم اجلةامعي مسةتوفية كافةة املرفقةات إلدارة
شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
 .1استالم معاملة طلب صرف بدل التعليم اجلامعي من اجلهةة التابعةة هلةا
املستفيدة.
 .2تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج.
إجراءات شؤون
 .3رفع معاملة طلب صرف بدل التعليم اجلامعي إلدارة شةؤون املةوظفني -
املوظفني
شطر البنني.
(شطرالطالبات)  .4استالم أصل قرار صةرف البةدل و إرسةال صةورة منةه إىل اجلهةة التابعةة هلةا
املستفيدة.
 .5إكمال إجراءات صرف البدل وفقًا حليثيات القرار.
طلةةب صةةرف بةةدل التعلةةيم اجلةةامعي خةةالل الفصةةل الدراسةةي جلميةةع أعضةةاء
النماذج
هيئة التدريس .

املستندات

ال يوجد.

نسبة البدل

يصةةرف البةةدل شةةهرياً بنسةةبة ( )%25مةةن الراتةةب األساسةةي للدرجةةة األوىل مةةن
السلم ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهن .
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البدالت
 /5بدل التعليم اجلامعي *

اخلدمة

 ضرورة رفع معاملة طلب صرف بدل التعليم اجلةامعي مةن اجلهةة التابعةة
هلا املستفيدة يف األسبو األول من بداية كل فصل دراسي  ،والتقيد عنةد
احتسةةاب السةةاعات اإلداريةةة املتعلقةةة بالعمةةل والنشةةاط األكةةادميي باحلةةد
األعلى وقدره  3ساعات فقط .
 يةةؤدي أعضةةاء هيئةةة التةةدريس ومةةن يف حكمهةم ( )35سةةاعة عمةةل أسةةبوعياً
وجيةةوز رفعهةةا إىل ()40سةةاعة عمةةل أسةةبوعياً بقةةرار مةةن جملةةس اجلامعةةة
يقضةةونها يف التةةدريس والبحةةث واإلرشةةاد األكةةادميي والسةةاعات املكتبيةةة
واللجان العلمية واألعمال األخرد اليت يكلفون بها من اجلهةات امل تصةة

املالحظات

باجلامعة.
 يكةةون إكمةةال النصةةاب التدريسةةي ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس بإعمةةال إداريةةة
كة ةةوكالء اجلامعة ةةة والعمة ةةداء ووكالئهة ةةم ومة ةةديري املراكة ةةز العلمية ةةة
ورؤساء األقسام،

فف عنهم العبء التدريسةي علةى أال يقةل مةا يقومةون

به عن ثالث وحدات تدريسية.
 يسةةتمر ص ةةرف الب ةةدل أثنةةاء اإلج ةةازة الص ةةيفية لعضةةو هيئ ةةة الت ةةدريس إذا
استحق صرف البدل يف الفصل الدراسي السابق لإلجازة.
 ال يةةتم صةةرف بةةدل التعلةةيم اجلةةامعي إال ملةةن حالتةةه الوظيفيةةة علةةى رأس
العمل .
* تستند خدمة طلب بدل التعليم الجامعي على التالي:
 المادة ( )42( ،)41( ،)40من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاءهيئة التدريس ومن في حكمهم.
 البرقية الخطية العاجلة لمعالي وزير التعليم العالي رقم (/392أ)وتاري (1420/2/15هـ). خطاب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية رقم (/129470د)وتاري (1434/10/18هـ). خطاب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية رقم (/1371830د)وتاري (1435/10/22هـ).( )1الوحدات التدريسية  :هي المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو
الدرس العملي أو الميداني األسبوعي الذي ال تقل مدت عن مائة دقيقة  ،وتستمر الوحدة التدريسية
فصالً دراسيا ً .
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اخلدمة

البدالت
 /6بدل حضور اجللسات *

تعريف اخلدمة

مكافة ة ماليةةة مقطوعةةة نظةةري حضةور اجملةةالس العلميةةة (جملةةس القسةةم -
جملس الكلية).

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

الت كةةد مةةن التوقيةةع علةةى منةةاذج جمةةالس األقسةةام أو جمةةالس الكليةعنةةد
احلضور.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

 .1الت كد من تعبئة النماذج اخلاصة جلسي القسم أو الكلية .
 .2تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج .
 .3رفع املعاملة إلدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات.

 .1اس ةةتالم معامل ةةة طل ةةب ص ةةرف حض ةةور اجللسة ةات م ةةن اجله ةةة التابع ةةة هل ةةا
إجراءات شؤون
املستفيدة.
 .2تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج.
املوظفني
(شطرالطالبات)  .3رفع معاملة طلةب صةرف حضةور اجللسةات إلدارة شةؤون املةوظفني – شةطر
البنني.

النماذج

( م .ا) اخلا
( م.ك) اخلا

جلس القسم.
جلس الكلية.

املستندات

منوذج حصر أمساء أعضاء هيئة التدريس احلاضرين اجمللس وتوقيعهم .

نسبة البدل

يصرف هذا البدل وفقاً ملا يلي :
 )400( ريةةال عةةن اجللسةةة لعضةةو جملةةس الكليةةة و ةةد أقصةةى ()10,000
ريال يف السنه املالية.
 )300( ريةةال ع ةةن اجللسةةة لعض ةةو جمل ةةس القسةةم و ةةد أقص ةةى ()9,000
ريال يف السنه املالية.

املالحظات

ال يوجةد.

* تستند خدمة طلب بدل حضور الجلسات على البرقية الخطية العاجلة لمعالي وزير التعليم
العالي رقم (/392أ) وتاري (1420/2/15هـ).
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اخلدمة

البدالت
 /7بدل املنصب _ مكاف ة الوظائف القيادية *

تعريف اخلدمة

مكاف ة شهرية تصرف ألعضاء هيئة التدريس املكلفني بتولي إحدد املناصةب
اإلدارية (عميد ،وكيل العميد ،رئيس القسم ،رئيس املركز العلمي).

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

متابعة املستفيدة ملا ورد يف قرار التكليف والةت كد ملا ورد فيه من استحقاقها
للبدل.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

ال يوجد .

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

تفعيل قرار التكليف.

النماذج
املستندات

ال يوجد.
صورة من قرار التكليف باملنصب.

نسبة البدل

 يصرف للعميد مكاف ة شهرية قدرها ( )2500ريال شهرياً.
 يصرف لوكيل العميد مكاف ة شهرية قدرها ( )2000ريال شهرياً.
 يصرف لرئيس القسم مكاف ة شهرية قدرها ( )1500ريال شهرياً.

املالحظات

 يتم صرف بدل املنصب وفقًا حليثيات قرار التكليف.
 ال ي ةةتم ص ةةرف الب ةةدل ملنص ةةب نائ ةةب م ةةدير املرك ةةز أو نائ ةةب م ةةدير املعه ةةد
ووكيل املركز ووكيل املعهد.

* تستند خدمة طلب بدل المنصب على التالي:
 المادة ( )46من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريسومن في حكمهم.
 البرقية الخطية العاجلة لمعالي وزير التعليم العالي رقم (/392أ)وتاري (1420/2/15هـ). -خطاب نائب وزير التعليم العالي رقم ( )5509وتاري (1431/3/30هـ).
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اخلدمة

البدالت
 /8بدل التفر *

تعريف اخلدمة

بة ةةدل يصة ةةرف ألعضة ةةاء هيئة ةةة التة ةةدريس يف الكة ةةادر الصة ةةحي حسة ةةب جمة ةةال
الت صص ،وتكون نسبته من ( )%20إىل (.)%70

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

 .1مباشرة املستفيدة بعد صدور قرار تعينها أو حني عودتها من االبتعاث.
 .2التوجةةه إىل مةةديرة إدارة اجلهةةة التابعةةة هلةةا املسةةتفيدة لطلةةب صةةرف بةةدل
التفر .
 .1رفع معاملة طلب صةرف بةدل تفةر للمسةتفيدة مةن رئةيس القسةم إلدارة
شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
 .2استالم صورة القرار.

إجراءات شؤون  .1استالم املعاملة من اجلهة التابعة هلا املستفيدة.
 .2رفع املعاملة إلدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني.
املوظفني
(شطرالطالبات)  .3إكمال إجراءات صرف البدل وفقًا حليثيات القرار.

النماذج

ال يوجد.

املستندات

ال يوجد.

نسبة البدل

املالحظات

تصرف هذه البدالت ملن يعمل يف الكادر الصحي كما يلي :
 للصيادلة ( )%50من أول مربوط الدرجة املثبتني عليها .
 األطباء ( )%70من أول مربوط الدرجة املثبتني عليها.
 األطباء البيطريني ( )%25من أول مربوط الدرجة املثبتني عليها .
 يصرف ل ري األطباء ( )%20من أول مربوط الدرجة املثبتني عليها.
ال يوجد.

* تستند خدمة طلب بدل التفرغ على المواد التالية:
 المواد ( )55( ،)54( ،)53من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين منأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
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اإلجـــازات
اإلجازات اليت تتطلب املباشرة بعد العودة منها:
 .1اإلجازة االعتيادية.
 .2اإلجازة املرضية اليت تزيد مدتها عن  15يوم.
 .3إجازة مرافق مريك.
 .4إجازة الوضع.
 .5إجازة االمومة.
 .6اإلجازة االستثنائية.
 .7اإلجازة االستثنائية للمرافقة.
 .8إجازة عدة الوفاة.
 .9إجازة التفر العلمي.

اإلجازات اليت ال تتطلب املباشرة بعد العودة منها:
 .1اإلجازة االضطرارية.
 .2اإلجازة املرضية اليت تقل مدتها عن  15يوم.
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اإلجـــازات
خطوات رفع طلب اإلجازة إلك ونياً:
الدخول إىل موقع جامعة امللك عبدالعزيز
←اخلدمات اإللك ونية ←الدخول املوحد← إدخال
اسم املست دم وكلمة السر ← اخلدمات اإلدارية
← اإلجازات ← إنشاء طلب إجازة ←اختيار نو
اإلجازة.

لتعبئة مناذج اإلجازات إلك ونياً نتبع االتي:
إدخال تاري بداية اإلجازة ← عدد أيام االجازة ←
رقم اهلاتف ← العنوان أثناء اإلجازة ← حتديد
الراتب مقدماً من عدمه ← إرفاا املستندات املطلوبة
← حتديد الرئيس املباشر وحتديد رئيس اجلهة.
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اإلجازات
 /1اإلجازة االعتيادية *

اخلدمة

يسةةتحق عضةةو هيئةةة التةةدريس واحملاضةةر و املعيةةد ومةةدرس الل ةةة إجةةازة
سنوية مدتها  60يوم عن كل سنة من سنوات اخلدمة براتب كامل.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.1

يةةتم التمتةةع باإلجةةازة االعتياديةةة بنةةاء علةةى قةةرار معةةالي مةةدير اجلامعةةة
املنظم لإلجازات السنوية يف الصيف.
املباشرة بعد العودة من االجازة.

.1

الت كةةد مةةن مباشةةرة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس و مةةن يف حكمهةةم يف املوعةد
احملدد املذكور يف قرار معالي مدير اجلامعة.
رفع معاملة توضح تاري مباشرة أعضاء هيئة التدريس و من يف حكمهم
يف املوعد احملدد إىل إدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
اس ةةتالم معامل ةةة مباش ةةرة أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس و م ةةن يف حكمه ةةم م ةةن
اجلهة التابعة هلا املستفيدة.
ت ةةدقيق املباشة ةةرات و متابعة ةةة أعضة ةةاء هيئ ةةة التة ةةدريس و مة ةةن يف حكمهة ةةم
املت خرات عن املباشرة يف املوعد احملدد.

.2

.2
.1

إجراءات شؤون
املوظفني
.2
(شطرالطالبات)
مدة االجازة
النماذج

شهرين (60يوماً) استناداً لقرار معالي مدير اجلامعة السنوي.
طلب إجازة اعتيادية.

املستندات

ال يوجد.

املالحظات

ال يوجد.

* تستند خدمة طلب االجازة االعتيادية على التالي:
 المواد ( )85( ،)57( ،)56من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاءهيئة التدريس ومن في حكمهم.
 المواد ( )8( ،)5من الئحة ا جازات بوزارة الخدمة المدنية. خطاب مدير عام مراجعة المؤسسات العامة وغير السعوديين بوزارة الخدمة المدنية رقم( )52354وتاري (1433/11/9هـ).
 -قرار معالي مدير الجامعة الخا بتنظيم ا جازات السنوية.
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اإلجازات
 /2اإلجازة االعتيادية للقيادات اإلدارية العليا*

اخلدمة

هةةي اإلج ةةازة االعتيادي ةةة الس ةةنوية ألعض ةةاء هيئةةة الت ةةدريس املكلف ةةون ب عم ةةال إداري ةةة
تعريف
(وكةةالء اجلامعةةة والعمةةداء ووكالئهةةم و املشةةرفون ) والةةيت يةةتم التمتةةع بهةةا خةةالل
اخلدمة
العطلة الصيفية.
 .1استالم التعميم اخلا بتنظيم إجازات القيادات اإلدارية العليا.
 .2يف حال ر بتها التمتع بإجازة الصيف رفع طلب يوضح به التالي:
اإلجراءات  بداية تاري اإلجازة االعتيادية.
 مدة اإلجازة .
املطلوبة
 إدراج اسم النائبةة الةيت تكلةف بعمةل املسةتفيدة خةالل فة ة اإلجةازة بعةد التنسةيق
من
معها.
املستفيدة  .3استالم منوذج إجازات القيادات اإلدارية العليا الوارد من إدارة شؤون املوظفني -
شطرالطالبات.
 .4تفويك النائبة إلك ونياً.
إجراءات  .1استالم التعميم اخلا بتنظيم إجازات القيادات اإلدارية العليا الةوارد مةن إدارة
شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
اجلهة
 .2ابال املستفيدة بإكمال الالزم بناء على التعميم الوارد للجهة.
هلا
التابعة
 .3استالم طلب اإلجازة االعتيادية بعد استيفاء املطلوب.
املستفيدة  .4رفع املعاملة إىل إدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات بعد استيفاء املطلوب.
 .1رفةةع تعمةةيم إجةةازات القيةةادات اإلداريةةة بعةةد صةةدور قةةرار معةةالي مةةدير اجلامعةةة
للجهات اليت تتبع هلا املستفيدة.
 .2استالم املعاملة من اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة بعد استيفاء املطلوب.
إجراءات
 .3إع ةةداد النم ةةاذج اخلاص ةةة بإج ةةازات القي ةةادات اإلداري ةةة العلي ةةا وإرس ةةال ص ةةورة إىل
شؤون
املستفيدة.
املوظفني
 .4رفع املعاملة إىل وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية مرفقاً بها النماذج املطلوبة.
 .5إرسال صورة من املعاملة إىل إدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني .
 .6إرسال صورة من املعاملة إىل عميدة شطر الطالبات.

النماذج

منوذج إجازات القيادات اإلدارية العليا.

املستندات

ال يوجد.

املالحظات

ض ةةرورة الرف ةةع املبك ةةر لس ةةعادة عمي ةةدة ش ةةطر الطالب ةةات عن ةةد طل ةةب ت جي ةةل التمت ةةع
باإلجةةازة االعتياديةةة السةةنوية ليتسةةنى لنةةا رفعهةةا لسةةعادة وكيةةل اجلامعةةة للشةةؤون
التعليمية.

* تستند خدمة ا جازة االعتيادية على التالي:
 المووادة ( )57موون الالئحووة المنظمووة لشووؤون منسوووبي الجامعووات السووعوديين موون أعضوواء هيئووة التوودريسومن في حكمهم.
 -القرار ا داري السنوي لمعالي مدير الجامعة الخا بتنظيم ا جازات السنوية.
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اإلجازات
 /3اإلجازة املرضية اليت ال حتتاج مصادقة اهليئة الطبية*

اخلدمة

ياب املوظفة عند اإلصابة باملرض مع إرفاا تقرير طيب يثبت حالتها
املرضية.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.1
.2

إنشاء طلب اإلجازة املرضية إلك ونيا ( مع إرفاا التقرير الطيب ) .
املباشرة بعد العودة من اإلجازة.

.1
.2

استالم الرئيس املباشر طلب اإلجازة املرضية للمستفيدة.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
إرسال الطلب إىل إدارة شؤون املوظفني -شةطرالطالبات بعةد اعتمةاده أو
إعادت ةةه إىل املس ةةتفيدة يف ح ةةال ع ةةدم مطابق ةةة البيان ةةات م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
استالم طلب اإلجازة .
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
اعتماد الطلب أو اعادته للتعةديل يف حةال عةدم مطابقةة البيانةات الةواردة
يف الطلب مع املستندات املرفقة.
إصدار قرار اإلجازة املرضية.
سةةنتني كةةل أربةةع سةةنوات وفةةق ال تيةةب التالي(سةةتة أشةةهر براتةةب ،سةةتة
أشهر بنصف راتب ،ستة أشهر بربع راتب ،ستة أشهر بدون راتب).

.3
.1
.2

إجراءات شؤون
املوظفني
.3
(شطرالطالبات)
.4

مدة اإلجازة
النماذج

طلب إجازة مرضية.

املستندات

أصل التقرير الطيب خمتوماً من الطبيب املعاجل و اجلهة الصادر منها.

املالحظات

على املستفيدة املباشرة بعد انقضاء اإلجازة املرضية يف حال كانت مدة
اإلجازة مخسة عشر يوماً ف كثر.

* تستند خدمة طلب ا جازة المرضية على المادة ( )11من الئحة ا جازات الصادرة بقرار مجلس
الخدمة المدنية.
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اإلجازات
 /4اإلجازة املرضية اليت حتتاج مصادقة اهليئة الطبية*

اخلدمة
تعريف
اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

يةةاب املوظفةةة عنةةد اإلصةةابة بةةاملرض مةةع إرفةةاا تقريةةر طةةيب يثبةةت حالتهةةا
املرضية تزيد مدته عن ( )30يوم أو صادر من جهة طبية خارج اململكة.
.1
.2

تسليم أصل التقرير الطيب للرئيس املباشر.
استالم املوعد احملدد للمصادقة على التقرير الطيب من الرئيس املباشر ثةم
التوجه إىل اهليئة الطبية العامة مع كامل املستندات املطلوبة.
استالم قرار املصادقة على التقرير الطيب من الرئيس املباشر.
إنشاء طلب اإلجازة املرضية إلك ونيا.
املباشرة بعد العودة من اإلجازة.

.1

رفة ةةع معاملة ةةة إلدارة شة ةةؤون املة ةةوظفني -شة ةةطرالطالبات؛ لتحدية ةةد موعة ةةد
العرض على اهليئة الطبية مع إرفاا املستندات املطلوبة.
اس ة ةةتالم معامل ة ةةة م ة ةةن إدارة ش ة ةةؤون امل ة ةةوظفني -ش ة ةةطرالطالبات؛ إلب ة ةةال
املستفيدة باملوعد احملدد للعرض على اهليئة الطبية.
اسةةتالم صةةورة مةةن قةةرار املصةةادقة علةةى التقريةةر الطةةيب وتسةةليم صةةورة منةةه
للمستفيدة.
استالم الرئيس املباشر طلب اإلجازة املرضية للمستفيدة.
تدقيق كافة البيانات الواردة يف الطلب ومطابقتها مع املستندات املرفقة.
إرسةةال الطلةةب إىل إدارة شةةؤون املةةوظفني -شةةطرالطالبات بعةةد اعتم ةاده أو
إعادته إىل املستفيدة يف حال عدم مطابقة البيانات مع املستندات املرفقة.
استالم صورة من قرار اإلجازة املرضية.

.1

استالم معاملة من اجلهة اليت تتبةع هلةا املسةتفيدة لتحديةد موعةد العةرض
على اهليئة الطبية مع إرفاا املستندات املطلوبة.
إرس ةةال معامل ةةة إلدارة ش ةةؤون امل ةةوظفني  -ش ةةطر الب ةةنني  -لتحدي ةةد موع ةةد
للمستفيدة للعرض على اهليئة الطبية.
اس ةةتالم املعامل ةةة ال ةةواردة م ةةن إدارة ش ةةؤون امل ةةوظفني  -ش ةةطر الب ةةنني  -بع ةةد
حتدية ةةد موعة ةةد اهليئة ةةة الطبية ةةة وثة ةةم إرسة ةةاله إىل اجلهة ةةة الة ةةيت تتبة ةةع هلة ةةا
املستفيدة.
استالم قرار املصادقة على التقرير الطيب الوارد مةن إدارة شةؤون املةوظفني -
شطر البنني  -وإرسال صورة منه للجهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
استالم طلب اإلجازة .
تدقيق كافة البيانات الواردة يف الطلب ومطابقتها مع املستندات املرفقة.
اعتماد الطلب أو إعادته للتعةديل يف حةال عةدم مطابقةة البيانةات الةواردة يف
الطلب مع املستندات املرفقة.
إصدار قرار اإلجازة املرضية.

.3
.4
.5

.2

إجراءات
اجلهة التابعة
هلا املستفيدة .4
.3
.5
.6
.7

.2
.3

إجراءات
شؤون
.4
املوظفني
شطرالطالبات
.5
.6
.7
.8
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اإلجازات
 /4اإلجازة املرضية اليت حتتاج مصادقة اهليئة الطبية*

اخلدمة

سنتني كل أربع سنوات وفق ال تيب التةالي (سةتة أشةهر براتةب ،سةتة أشةهر
بنصف راتب ،ستة أشهر بربع راتب ،ستة أشهر بدون راتب).

مدة االجازة
النماذج
املستندات
املالحظات

طلب إجازة مرضية.



أصل التقرير الطيب خمتوماً من الطبيب املعاجل واجلهة الصادر منها.
صورة من اهلوية الوطنية.



على املسةتفيدة املباشةرة بعةد انقضةاء اإلجةازة املرضةية يف حةال كانةت مةدة
اإلجازة مخسة عشر يوماً ف كثر.
إذا كانةت اإلجةازة املرضةية مةن مستشةفى خةارج اململكةة العربيةة السةعودية،
جيب أن تتم مصادقة التقرير من قبل السفةارة السعودية ليتم اعتماده.



* تستند خدمة ا جازة المرضية على المواد التالية:
 المواد ( )8(، )6من الئحة تقارير منح ا جازات المرضية الصادرة بوزارة الخدمة المدنية. -المادة ( )11من الئحة ا جازات بوزارة الخدمة المدنية.
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اإلجازات
 /5إجازة مرافق مريك*

اخلدمة

انقطا املوظفة عن العمةل عنةدما تضةطر ملرافقةة أحةد أقربائهةا لعالجةه
أو األم إذا ر بت يف مرافقة طفلها الذي مل يتجاوز عمره ( )7سنوات.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.1
.2

إنشاء طلب إجازة مرافقة مريك إلك ونيا.
املباشرة بعد العودة من اإلجازة.

.1
.2

استالم الرئيس املباشر طلب اإلجازة املرضية للمستفيدة.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
إرسة ة ةةال الطل ة ة ةةب إىل املوظ ة ة ةةف امل ة ة ةةتص ب ة ة ةةإدارة ش ة ة ةةؤون امل ة ة ةةوظفني -
شة ةةطرالطالبات بع ة ةةد اعتمة ةةاده أو إعادت ة ةةه إىل املسة ةةتفيدة يف ح ة ةةال ع ة ةةدم
مطابقة البيانات مع املستندات املرفقة.
استالم طلب اإلجازة .
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
اعتماد الطلب أو إعادته للتعديل يف حةال عةدم مطابقةة البيانةات الةواردة
يف الطلب مع املستندات املرفقة.
إصدار قرار إجازة مرافقة مريك.
 60يوم حتسم من رصيد اإلجازة االعتيادية فما زاد عن ذلك يعامل
كإجازة مرضية.

.3
.1
.2

إجراءات شؤون
املوظفني
.3
(شطرالطالبات)
.4

مدة االجازة
النماذج
املستندات
املالحظات

طلب إجازة مرافق مريك.




تقرير طيب.
صورة من بطاقة العائلة أو شهادة امليالد.
صورة صك اإلعالة  -يف حال مرافقة أحد الوالدين. -
ال يوجد .

* تستند خدمة طلب إجازة مرافقة مريض على التالي:
 المادة ( )15من الئحة ا جازات بوزارة الخدمة المدنية. خطاب مدير عام مراجعة المؤسسات العامة وغير السعوديين بوزارة الخدمة المدنية رقم( )52354وتاري (1433/11/9هـ).
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اإلجازات
 /6إجازة الوضع*

اخلدمة
تعريف اخلدمة

تستحق املوظفة إجازة وضع براتب كامل مدتها ( )60يوم.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

 .1إنشاء طلب إجازة الوضع إلك ونيا مع ضرورة إرفاا شهادة تبلي الوالدة.
 .2املباشرة بعد العودة من اإلجازة.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

 .1استالم الرئيس املباشر طلب إجازة الوضع للمستفيدة.
 .2تدقيق كافة البيانات الواردة يف الطلب ومطابقتها مع املستندات املرفقة.
 .3إرس ةةال الطل ةةب إلدارة ش ةةؤون امل ةةوظفني -ش ةةطرالطالبات بع ةةد اعتم ةةاده او
إعادته إىل املستفيدة يف حال عدم مطابقة البيانات مع املستندات املرفقة.
 .4استالم صورة من قرار إجازة الوضع.
.1
.2
.3

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)
.4
.5

مدة االجازة
النماذج
املستندات

املالحظات

استالم طلب اإلجازة .
تدقيق كافة البيانات الواردة يف الطلب ومطابقتها مع املستندات املرفقة.
اعتماد الطلب أو إعادته للتعديل يف حال عدم مطابقةة البيانةات الةواردة يف
الطلب مع املستندات املرفقة.
إصدار قرار إجازة الوضع.
صرف راتب كامل للمستفيدة خالل ف ة اإلجازة)1(.
 60يوم براتب كامل.
طلب إجازة وضع .
صورة من تبلي الوالدة .

 تاري إجازة الوضع هو تاري الوالدة الفعلي.
 ال ميكن رفع إجازة الوضةع خةالل املةدد التاليةة ( التفةر العلمةي ،االبتعةاث،
اإلشراف املش ك ،اإلعارة.)...,
 إذا تداخلت إجازة الوضع للموظفة مع اإلجازة االعتيادية :جيب أن ترسةل
صورة شهادة امليالد و قةرار إجةازة الوضةع حتةى يةتم حتديةد املتبقةي هلةا مةن
إجازتها االعتيادية؛ لتتمتع بها يف الوقت املناسب هلا.

* تستند خدمة إجازة الوضع على التالي:
 المادة ( )22من الئحة ا جازات بوزارة الخدمة المدنية. خطاب مدير عام مراجعة المؤسسات العامة وغير السعوديين بوزارة الخدمة المدنية رقم( )52354وتاري (1433/11/9هـ).
( )1استناداً لن المادة ( )22فقرة (أ) من الئحة ا جازات بوزارة الخدمة المدنية.
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اإلجازات
 /7إجازة األمومة*

اخلدمة

تستحق املوظفة إجةازة األمومةة بضةوابط معينةة يف حةال ر بةت يف رعايةة
مولودها الذي مل يتجاوز عمره ( )3سنوات.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

 .1إنشاء طلب إجازة األمومة إلك ونيا.
 .2املباشرة بعد العودة من اإلجازة.
.1
.2
.3
.4
.1
.2

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات) .4
.3
.5

مدة االجازة
النماذج

استالم الرئيس املباشر طلب إجازة األمومة للمستفيدة.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
إرسةةال الطلةةب إىل إدارة شةةؤون املةةوظفني -شةةطرالطالبات بعةةد اعتمةةاده
أو إعادتةةه إىل املسةةتفيدة يف ح ةةال عةةدم مطابقةةة البيان ةةات مةةع املس ةةتندات
املرفقة.
استالم صورة من قرار اإلجازة.
استالم طلب اإلجازة .
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
اعتماد الطلب أو إعادته للتعةديل يف حةال عةدم مطابقةة البيانةات الةواردة
يف الطلب مع املستندات املرفقة.
إصدار قرار إجازة األمومة.
صرف ربع الراتب لف ة اإلجازة بشرط أن ال يقل مبل الصةرف عةن ألةف
ومخسمائة ريال شهرياً )1(.
مدتها ( )3سنوات كحد أعلى طوال مدة خدمتها يف الدولة.
طلب إجازة أمومة.

املستندات

صورة من تبلي الوالدة أو شهادة ميالد الطفل.

املالحظات

ال تقل مدة إجازة األمومة عن فصل دراسي كامل.

* تستند خدمة طلب اجازة األمومة على التالي:
 المادة ( )22من الئحة ا جازات الصادرة بوزارة الخدمة المدنية. خطاب معالي مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة رقم ( )5664وتاري(1434/8/21هـ).
( )1استناداً للمادة ( )22فقرة (ب) من الئحة ا جازات الصادرة بوزارة الخدمة المدنية.

108

اإلجازات
 /8اإلجازة االستثنائية*

اخلدمة
تعريف
اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات
اجلهة التابعة
هلا املستفيدة

تس ةةتحق املوظف ةةة إج ةةازة اس ةةتثنائية ب ةةدون رات ةةب نتيج ةةة ظ ةةروف طارئ ةةة أو
أسباب معقولة يوافق عليها مدير اجلامعة.
.1
.2

إنشاء طلب اإلجازة االستثنائية إلك ونيا.
املباشرة بعد العودة من اإلجازة.

.1
.2

استالم الرئيس املباشر طلب اإلجازة االستثنائية للمستفيدة.
تة ةةدقيق كافة ةةة البيانة ةةات الة ةةواردة يف الطلة ةةب ومطابقتهة ةةا مة ةةع املسة ةةتندات
املرفقة.
إرس ة ةةال الطل ة ةةب إىل اجله ة ةةات ذات االختص ة ةةا العتم ة ةةاده أو إعادت ة ةةه إىل
املستفيدة يف حال عدم مطابقة البيانات مع املستندات املرفقة.
استالم صورة من قرار اإلجازة.
استالم طلب اإلجازة.
تة ةةدقيق كافة ةةة البيانة ةةات الة ةةواردة يف الطلة ةةب ومطابقتهة ةةا مة ةةع املسة ةةتندات
املرفقة.
اعتمةةاد الطلةةب أو إعادتةةه للتعةةديل يف حةةال عةةدم اسةةتكمال املوافقةةات مةةن
اجلهات ذات االختصا )1(.
إصدار قرار اإلجازة االستثنائية و إرسال صورة منه للجهة اليت تتبةع هلةا
املستفيدة.
إيقاف صرف الراتب للمستفيدة من تاري اإلجازة.

.3
.4
.1
.2

إجراءات شؤون
املوظفني
شطرالطالبات

.3
.4
.5

مدة االجازة

ستة أشهر خالل ثالث سنوات ,وميكن متديدها إىل سنة.

النماذج

طلب إجازة استثنائية.

املستندات

ما يثبت سبب طلب اإلجازة االستثنائية.


املالحظات





ميكن للمستفيدة قطع اإلجازة االستثنائية بإجازة وضع أو مرضي أو عدة
وفاة
ي ةةتم احتس ةةاب الفروق ةةات املالي ةةة للمس ةةتفيدة بالزي ةةادة أو النقص ةةان عن ةةد
املباشرة بعد العودة من اإلجازة وفقًا حليثيات القرار الصادر.
ال ميكن التمتع باإلجازة االستثنائية إال بعد صدور قرار اإلجازة.
يرفع طلب اإلجازة قبل املوعد املطلوب دة ال تقل عن شهرين.

* تستند خدمة ا جازة االستثنائية على المادة ( )60من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين
من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
( )1استناداً لن المادة ( )60من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة
التدريس ومن في حكمهم.
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اإلجازات
 /9اإلجازة االستثنائية للمرافقة*

اخلدمة

تستحق املوظفة إجازة استثنائية بدون راتب ملرافقةة زوجهةا أو مةن يعوهلةا
شرعاً إىل اخلارج .

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.1
.2

إنشاء طلب اإلجازة االستثنائية للمرافقة إلك ونيا.
املباشرة بعد العودة من اإلجازة.

.1
.2

استالم الرئيس املباشر طلب اإلجازة االستثنائية للمرافقة للمستفيدة.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
إرسة ةةال الطلة ةةب إىل اجلهة ةةات ذات االختصة ةةا العتم ة ةاده أو إعادتة ةةه إىل
املستفيدة يف حال عدم مطابقة البيانات مع املستندات املرفقة)1( .
استالم صورة من قرار اإلجازة.
استالم طلب اإلجازة .
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
اعتمةةاد الطلةةب أو إعادتةةه للتعةةديل يف حةةال عةةدم اسةةتكمال املوافقةةات مةةن
اجلهات ذات االختصا .
إصةةدار قةةرار اإلجةةازة االسةةتثنائية للمرافقةةة و إرسةةال صةةورة منةةه للجهةةة
اليت تتبع هلا املستفيدة.
إيقاف صرف الراتب للمستفيدة من تاري اإلجازة)1(.
ةةد أقصةةى ال تزيةد عةةن عشةةر سةةنوات متصةةلة أو منفصةةلة طةةوال احليةةاة
الوظيفية.

.3
.4
.1
.2

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)
.4
.3

.5

مدة االجازة
النماذج
املستندات

طلب إجازة استثنائية للمرافقة.





املالحظات



قرار ابتعاث أو إفادة من جهة العمل للزوج أو من يعوهلا شرعا.
صورة من بطاقة العائلة.
إف ةةادة م ةةن القس ةةم العلم ةةي باس ةةم م ةةن س ةةتنوب ع ةةن املس ةةتفيدة يف عبئه ةةا
األكادميي و اإلداري  -إن وجد)2( -
ي ةةتم احتس ةةاب الفروق ةةات املالي ةةة للمس ةةتفيدة بالزي ةةادة أو النقص ةةان عن ةةد
املباشرة بعد العودة من اإلجازة وفقًا حليثيات القرار.
ال ميكن التمتع باإلجازة إال بعد صدور قرار اإلجازة.

* تستند خدمة ا جازة االستثنائية للمادة ( )20في الئحة ا جازات بوزارة الخدمة المدنية.
( )1استناد ًا للمادة ( )20في الئحة ا جازات بوزارة الخدمة المدنية.
( )2استنا ًدا على تعميم عميدة شطر الطالبات رقم (/36/52259د) و تاري (1436/4/15هـ).
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اإلجازات
 /10اإلجازة االضطرارية*

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

ميكن للموظفة أن تت يةب ألسةباب طارئةة مةدة أقصةاها مخسةة أيةام خةالل
السنة املالية الواحدة بعد موافقة الرئيس املباشر.
إنشاء طلب اإلجازة االضطرارية إلك ونيا.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

استالم الرئيس املباشر طلب اإلجازة العتماده.

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

ال ت ةتم أي إجةةراءات هلةةذا النةةو مةةن اإلجةةازات يف إدارة شةةؤون املةةوظفني -
شطرالطالبات.

مدة االجازة
النماذج

مخسة أيام براتب كامل.
طلب إجازة اضطرارية.

املستندات

ال يوجد.

املالحظات

ال يوجد.

* تستند خدمة االجازة االضطرارية على المادة ( )10من الئحة ا جازات الصادرة بوزارة الخدمة
المدنية.
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اإلجازات
 /11إجازة عدة الوفاة*

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

تستحق املوظفة إجازة عدة عند وفاة زوجها.
.1
.2

إنشاء طلب إجازة عدة الوفاة إلك ونيا.
املباشرة بعد العودة من اإلجازة.

.1
.2

استالم الرئيس املباشر طلب إجازة العدة للمستفيدة.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
إرسال الطلب إىل إدارة شؤون املوظفني -شةطرالطالبات بعةد اعتمةاده أو
إعادت ةةه إىل املسة ةةتفيدة يف حة ةةال عة ةةدم مطابق ةةة البيانة ةةات مة ةةع املسة ةةتندات
املرفقة.
استالم طلب اإلجازة .
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف الطل ةةب ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
اعتماد الطلب أو إعادته للتعةديل يف حةال عةدم مطابقةة البيانةات الةواردة
يف الطلب مع املستندات املرفقة.
إصدار قرار إجازة العدة وإرسال صورة للجهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
صرف راتب كامل للمستفيدة خالل ف ة اإلجازة)1( .

.3

.1
.2

إجراءات شؤون
.3
املوظفني
(شطرالطالبات)
.4
.5

مدة االجازة

130يوم براتب كامل.

النماذج

طلب إجازة عدة الوفاة.

املستندات

صورة تبلي الوفاة أو شهادة الوفاة.

املالحظات

ال يوجد.

* تستند خدمة اجازة العدة على المادة ( )21في الئحة ا جازات الصادرة بوزارة الخدمة المدنية.
( )1استناد ًا لن المادة ( )21من الئحة ا جازات الصادرة بوزارة الخدمة المدنية.
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اإلجازات
 /12إجازة التفر العلمي*

اخلدمة

ميكن لعضو هيئة التدريس احلصول على إجازة التفةر العلمةي إلكمةال
دراساته وأ اثه.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

.1
.2
.3

رفع خطاب للرئيس املباشر لطلب إجازة التفر العلمي.
إنشاء طلب إجازة التفر العلمي إلك ونيا.
املباشرة بعد العودة من اإلجازة.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.1
.2
.3
.4

استالم الرئيس املباشر طلب إجازة التفر العلمي.
عرض الطلب على اجملالس العلمية امل تصة)1( .
استالم صورة من القرار من إدارة شؤون املوظفني -شطرالبنني.
اعتماد طلب اإلجازة إلك ونيا.

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

.1
.2

استالم قرار إجازة التفر العلمي.
ص ةةرف رات ةةب كام ةةل للمس ةةتفيدة خ ةةالل فة ة ة اإلج ةةازة و ب ةةدل االنتق ةةال
الشهري)2( .

النماذج

طلب إجازة تفر علمي.

املستندات
املالحظات

خطاب طلب إجازة التفر العلمي.



يصرف للمستفيدة بدل االنتقال الشهري وبدل الندرة إن وجد.
يتم رفع طلب إجازة التفر العلمي قبل املوعد بعام كامل يف الفصل
الدراسي األول.

* تستند خدمة التفرغ العلمي على التالي:
 المادة ( )64( ،)63( ،)61من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين منأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 المادة ( )61من الئحة ا جازات الصادرة بوزارة الخدمة المدنية.( )1مجلس القسم ،مجلس الكلية ،مجلس الجامعة.
( )2استناد ًا لن المادة ( )62من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء
هيئة التدريس ومن في حكمهم.
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املباشرة

اخلدمة

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

التاري الفعلي حلضور عضو هيئة التةدريس و مةن يف حكمةه إىل اجلهةة التةابع
هلا وتكون املباشرة للحاالت التالية:
 التعيني اجلديد.
 التعيني على مرتبة أخرد.
 ال قية.
 بعد االنتهاء من أي نو من اإلجازات ماعدا اإلجازة االضطرارية.
 تكون املباشرة يف اإلجازة املرضية اليت تكون مدتها  15يوماً ف كثر.
 بعد العودة من االبتعاث (الداخلي أو اخلارجي).
 بعد االنتهاء من اإلعارة أو الندب.
 نقل اخلدمات إىل اجلامعة.
 بعد االنتهاء من اإلشراف املش ك.
 بعد االنتهاء من االتصال العلمي ( .وكذلك التفر العلمي ).
 .1احلضور للجهة التابعة هلا ملباشرة العمل.
 .2ال ة ة ة ةةدخول إىل نظ ة ة ة ةةام أجن ة ة ة ةةزإدخ ة ة ة ةةال ال ة ة ة ةةرقم ال ة ة ة ةةوظيفي وال ة ة ة ةةرقم
الس ةةرياملباش ةةرات ←إنش ةةاء طل ةةب مباش ةةرة إدخ ةةال ت ةةاري املباش ةةرة
←اختيار الرئيس املباشر ورئيس اجلهة← إرسال .
 .1استالم الرئيس املباشر لطلب املباشرة والت كد من صحة تاري املباشرة.
 .2اعتماد املباشرة من الرئيس املباشر وإرساهلا لرئيس اجلهة.
 .3استالم رئيس اجلهة للمباشرة واعتمادها.

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

ال تة ةةتم إج ة ةةراءات ه ة ةةذه اخلدم ة ةةة ع ة ةةن طري ة ةةق إدارة ش ة ةةؤون امل ة ةةوظفني -
شطرالطالبات.

تعريف
اخلدمة

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

النماذج
املستندات




املالحظات





طلب مباشرة إلك وني على موقع أجنز.
ال يوجد.
الت كد من إدخال التاري الصحيح ملباشرة العمل يف اجلهة اليت تتبع هلا
املستفيدة.
الت كد من اختيار الرئيس املباشر للمستفيدة ورئيس اجلهة حتةى ال يةتم
تعليق املباشرة إلك ونياً.
يف حال الت خر يف إدخال املباشرة بسبب عطل تقة ميكةن للةرئيس املباشةر
اختيار أن املباشرة صحيحة واعتمادها.
ي ةةتم معاجل ةةة األم ةةور املالي ةةة بع ةةد املوافق ةةة عل ةةى طل ةةب مباش ةةرة املس ةةتفيدة
إلك ونياً.
قةةد يسةةبب الت ة خر يف املباشةةرة ت ة خر يف صةةرف املسةةتحقات املاليةةة اخلاصةةة
باملستفيدة.
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اخلدمة
تعريف
اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات
اجلهة التابعة
هلا املستفيدة

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

النماذج
املستندات
املالحظات

الندب*
تفر عضو هيئة التدريس للذهاب إىل العمل يف جهة حكومية ري اجلهة
اليت يعمل بها.
 .1التوج ةةه إىل الة ةرئيس املباش ةةر لتسة ةةليم املس ةةتندات املطلوب ةةة لعرض ةةها علة ةةى
اجملالس العلمية.
 .2بعد صدور قرار الندب يتم التوجه إىل الرئيس املباشر الستالم صورة منه.
 .3مباشرة العمل يف اجلهة املنتدبة إليها بتاري صدور القرار.
 .1استالم طلب الندب من رئيس القسم العلمي.
 .2ع ةةرض الطل ةةب عل ةةى اجمل ةةالس العلمي ةةة (جمل ةةس القس ةةم وجمل ةةس الكلي ةةة)
واجمللس العلمي وجملس اجلامعة مرفقاً به املستندات املطلوبة.
 .3إرسةةال معاملةةة املوافقةةة علةةى نةةدب املسةةتفيدة لةةرئيس القسةةم ومنةةه لعميةةد
الكلية.
 .4توجيه املعاملة من عميد الكلية إىل إدارة شؤون املةوظفني -شةطرالطالبات
إلكمال الالزم.
 .5استالم صورة من قرار الندب وتسليمه للمستفيدة.
 .6ابةةال املسةةتفيدة بضةةرورة املباشةةرة يف اجلهةةة املنتدبةةة اليهةةا مةةن تةةاري صةةدور
القرار.
 .1استالم خطاب من وزارة التعليم العالي بطلب املوافقةة علةى نةدب املسةتفيدة
إىل اجلهة طالبة االنتداب.
 .2إرسال الطلب إىل سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية ومنه إىل عميد
الكلية.
 .3إرسال الطلب من عميد الكلية إىل رئيس القسم.
 .4استالم إدارة شؤون املوظفني -شطرالبنني خلطاب موافقة اجملالس العلمية
علةةى طلةةب النةةدب وإكمةةال الةةالزم حنةةو إصةةدار القةةرار التنفيةةذي النتةةداب
املستفيدة.
 .5صدور قرار ندب املستفيدة للجهة طالبة االنتداب.
 .6إرسال صورة من القرار للجهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
 .7إرسال صورة من القرار لوزارة التعليم العالي.
 .8إرسال صورة من القرار للجهة املنتدبة اليها املستفيدة.
 .9تتحمل اجلهة اليت تتبةع هلةا املسةتفيدة الراتةب وبةدل النقةل الشةهري مةا مل
يتم االتفاا على خالف ذلك.
ال يوجةد.
 .1السرية الذاتية.
 .2صورة من قرار آخر ترقية.
 .3صورة من اهلوية الوطنية.
ال يوجد.

* تستند خدمة الندب على المواد التالية:
المادة ( ) 69( ،)64من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة
التدريس ومن في حكمهم.
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اإلعارة*

اخلدمة

تفر عضو هيئة التةدريس للةذهاب إىل العمةل يف جهةة أخةرد ةري اجلهةة
الةةيت يعمةةل بهةةا سةةواء كانةةت تلةةك اجلهةةة املعةةار إليهةةا عامةةة أو خاصةةة،
داخلية أوخارجية.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

 .1التوجةةه إىل الةةرئيس املباشةةر لتسةةليم املسةةتندات املطلوبةةة لعرضةةها علةةى
اجملالس العلمية.
 .2بعد صدور قرار اإلعةارة يةتم التوجةه إىل الةرئيس املباشةر السةتالم صةورة
منه.
 .3مباشرة العمل يف اجلهة املعار إليها بتاري صدور القرار.
 .1استالم طلب اإلعارة من رئيس القسم العلمي.
 .2عةرض الطلةةب علةةى اجملةةالس العلميةةة (جملةةس القسةةم وجملةةس الكليةةة)
واجمللة ةةس العلمة ةةي وجملة ةةس اجلامعة ةةة مرفقة ةاً بة ةةه النمة ةةوذج واملسة ةةتندات
املطلوبة.
 .3إرسال معاملة املوافقة على إعارة املسةتفيدة لةرئيس القسةم ومنةه لعميةد
الكلية.
 .4توجية ة ةةه املعاملة ة ةةة مة ة ةةن عمية ة ةةد الكلية ة ةةة إىل إدارة شة ة ةةؤون املة ة ةةوظفني -
شطرالطالبات إلكمال الالزم.
 .5استالم صورة من قرار اإلعارة وتسليمه للمستفيدة.
 .6ابةال املسةةتفيدة بضةرورة املباشةةرة يف اجلهةة املعةةار إليهةا مةةن تةاري صةةدور
القرار.
.1
.2

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

النماذج

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اسة ةةتالم خطة ةةاب مة ةةن اجلهة ةةات العلية ةةا ( )1بطلة ةةب املوافقة ةةة علة ةةى إعة ةةارة
املستفيدة إىل اجلهة طالبة اإلعارة.
إرسةةال الطلةةب إىل سةةعادة وكيةةل اجلامعةةة للشةةؤون التعليميةةة ومنةةه إىل
عميد الكلية.
إرسال الطلب من عميد الكلية إىل رئيس القسم.
اسةةتالم إدارة شةةؤون املةةوظفني – شةةطر البةةنني -خطةةاب موافقةةة اجملةةالس
العلمية على طلب اإلعارة وإكمال الةالزم حنةو إصةدار القةرار التنفيةذي
إلعارة املستفيدة.
صدور قرار إعارة املستفيدة للجهة طالبة اإلعارة.
إرسال صورة من القرار للجهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
إرسال صورة من القرار للجهات العليا.
إرسال صورة من القرار للجهة املعارة إليها املستفيدة.
يصرف للمستفيدة مكافاة شهرية وبدالت أخرد من اجلهة املعارة إليها.
طلةةب ملنسةةوبي اجلامعةةة السةةعوديني مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس ومةةن يف
حكمهم.
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اإلعارة*

اخلدمة
املستندات

املالحظات





السرية الذاتية.
صورة من قرار اخر ترقية.
صورة من اهلوية الوطنية.




يتم تعبئة النموذج املطلوب من الرئيس املباشر.
يكةةون طلةةب املسةةتفيدة لإلعةةارة إىل جهةةة داخليةةة إمةةا مةةن وزارة التعل ةةيم
العالي أو من معهد البحوث واالستشارات.
يكون طلب املستفيدة لإلعارة إىل جهة خارجيةة مةن امللحةق الثقةايف ألي
بلد خارجي.



* تستند خدمة ا عارة على المواد التالية:
 المواد ( )75( ،)74( ،)73( ،)72( ،)71( ،)70( ،)24من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبيالجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 المادة ( )6( ،)5( ،)4( ،)3( ،)2من الئحة االعارة بوزارة الخدمة المدنية.( )1يقصد بالجهات العليا  :وزارة التعليم العالي ،معهد البحوث واالستشارات ،الملحق الثقافي ألي بلد
خارجي.
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أمر اإلركاب
 /1طلب أمر اإلركاب*

اخلدمة

صةةرف تةةذكرة سةةفر ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس و مةةن يف حكمهةةم حلضةةور
مشاركة علمية (تفر علمي ،مؤمتر ،ندوة ،ور عمل ،دورة تدريبية).

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

 .1الت كد من صدور قرار املشاركة العلمية عن طريق أجنز.
 .2التوجه إىل الرئيس املباشر لطلب إصدار أمر إركاب و تسليم املستندات
املطلوبة.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

 .1رفة ةةع معاملة ةةة طلة ةةب إصة ةةدار أمة ةةر إركة ةةاب إىل إدارة شة ةةؤون املة ةةوظفني -
شطرالطالبات مرفقاً بها املستندات املطلوبة.
 .2استالم أصل أمر اإلركاب من إدارة شؤون املوظفني وتسليمه للمستفيدة.
.1

إجراءات شؤون
.2
املوظفني
(شطرالطالبات) .3

ال يوجد.

النماذج
املستندات
املالحظات

استالم املعاملة من اجلهة اليت تتبع هلا املسةتفيدة مرفقةاً بهةا املسةتندات
املطلوبة.
رفع املعاملة إىل إدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني إلكمال الالزم.
اس ةةتالم أص ةةل أم ةةر اإلرك ةةاب م ةةن إدارة ش ةةؤون امل ةةوظفني  -ش ةةطر الب ةةنني
وإرساله للجهة اليت تتبع هلا املستفيدة.





صورة من قرار حضور املشاركة العلمية.
صورة من اهلوية الوطنية.
صورة من هوية احملرم موضح بها تاري ميالده.
ال يوجد.

*تستند خدمة طلب أمر إركاب على المادة ( )68من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات
السعوديين من أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم.
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أمر اإلركاب
 /2التعويك عن أمر اإلركاب

اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

التوجه إىل الرئيس املباشر لرفع طلب التعويك هلا وللمحرم مع إرفةاا
كافة املستندات .
رفةةع خطةةاب إلدارة شةةؤون املةةوظفني لصةةرف تعةةويك عةةن أمةةر األركةةاب
للمستفيدة وحمرمها مع كافة املستندات املطلوبة.

 .1استالم خطاب طلب التعويك عن أمر اإلركاب من اجلهة اليت تتبع هلا
املستفيدة وتدقيق مجيع املستندات.
إجراءات شؤون
 .2رفع خطاب طلب التعويك عةن أمةر اإلركةاب إىل إدارة شةؤون املةوظفني-
املوظفني
شطر البنني -وإرفاا كافة املستندات إلصدار قرار التعويك .
(شطرالطالبات)  .3اسةةتالم أصةةل قةةرار التعةةويك عةةن أمةةر اإلركةةاب وإرسةةال صةةورة منةةه إىل
اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة وإيدا املبل يف احلساب .

النماذج
املستندات
املالحظات

ال يوجد.




ضور املشاركة العلمية.
صورة من القرار اإلداري اخلا
صورة من اهلوية الوطنية للمحرم موضح فيه تاري امليالد.
صورة من تذاكر السفر املست دمة للمستفيدة واحملرم.
يكةةون التع ةةويك للمس ةةتفيدة واحمل ةةرم علةةى اخلط ةةوط الس ةةعودية بنس ةةبة
. %100
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طلب بيان خدمة

اخلدمة
تعريف اخلدمة

جدول يوضح التدرج الوظيفي لعضو هيئة التدريس و من يف حكمه من أول
تعيني يف الدولة إىل الرتبة اليت يش لها حاليا.

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

 .1لطلب بيان خدمة الك وني يتم الدخول إىل :
نظةةام أجنةةز إدخةةال رقةةم املوظةةف والةةرقم السةةري معلومةةات املوظةةف
طلب بيان خدمة.
 .2لطلب بيان خدمة من نظام إدارة شؤون املوظفني يتم التوجه إىل الةرئيس
املباشر بعد تعبئة النموذج املطلوب من:
إدارة اجلامع ة ة ة ة ةةةعم ة ة ة ة ةةادة ش ة ة ة ة ةةطر الطالب ة ة ة ة ةةاتوكال ة ة ة ة ةةة ش ة ة ة ة ةةطر
الطالباتامللفةاتمنةاذج شةؤون املةوظفنيطلةب (أصةل بيةان خدمةة)
وإرفاا املستندات املطلوبة.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)
النماذج

 .1استالم النموذج من املستفيدة بعد تعبئته من موقع اجلامعة.
 .2رفع املعاملة إلدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات من قبل رئيس اجلهة
مرفقاً بها النموذج واملستندات املطلوبة إلكمال الالزم.
 .3استالم أصل بيان اخلدمة من ادارة شؤون املوظفني وتسليمه للمستفيدة.
 .1استالم املعاملة من اجلهة التابعة هلا املستفيدة مع كافة املرفقات
املطلوبة.
 .2تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج و مطابقتها مع املستندات
املرفقة.
 .3رفع املعاملة إىل إدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني  -إلكمال الالزم.
 .4استالم أصل بيان اخلدمة من إدارة شؤون موظفني  -شطر البنني-
وإرساله إىل اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
طلب بيان خدمة.
مجي ةةع القة ةةرارات اخلاصة ةةة بة ةةالتعيني وال قية ةةات أو قة ةةرارات خلدمة ةةة سة ةةابقة
مطلوب إدراجها يف بيان اخلدمة  -إن احتاج األمر-

املستندات


املالحظات




تقدَم هذه اخلدمة إلكمال مسو ات التقاعد أو الت كد من احتساب
سنوات اخلدمة السابقة قبل التعيني يف اجلامعة أو نقص املعلومات يف
بيان اخلدمة اإللك وني .
ضرورة حتديد سبب طلب بيان اخلدمة يف النموذج املطلوب.
يف حالة طلب احتساب سنوات اخلدمة السابقة أو إضافة سنوات خدمة
مل تسجل مسبقاً البد من إرفاا القرارات اليت تثبت ذلك.
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نقل اخلدمات
 /1نقل اخلدمات من اجلامعة

اخلدمة

نقةل خةةدمات املسةتفيدة مةةن جامعةةة امللةك عبةةد العزيةز إمةةا بوظيفتهةةا أو
بالتب ةةادل م ةةع مس ةةتفيدة مطابق ةةة هل ةةا يف الرتب ةةة م ةةن أي جه ةةة خارجي ةةة
حكومية.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

.1
.2
.3

رفع خطاب طلب نقل اخلدمات إىل الرئيس املباشر مع ذكر املربرات.
تعبئة النماذج املطلوبة ش صيا خبط اليد و است دام القلم األزرا.
إرفاا املستندات املطلوبة.

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
(اجلهة املنقولة
منها)

.1
.2
.3
.4

عرض خطاب طلب النقل على اجملالس امل تصة ألخذ املوافقة)1( .
استالم صورة من قرار النقل و تسليم نس ة منه للمستفيدة.
متابعة إخالء طرف املستفيدة.
إرفةةاا كامةةل امللةةف اخلةةا باملسةةتفيدة إلدارة شةةؤون املةةوظفني  -شةةطر
البة ةةنني عة ةةن طرية ةةق عمية ةةد الكلية ةةة إلرسة ةةاله إىل اجلهة ةةة املنقولة ةةة إليهة ةةا
املستفيدة.

.1

استالم أصل قرار نقل اخلدمات وإرسال صةورة منةه إىل اجلهةة الةيت تتبةع
هلا املستفيدة.
الت كد من عدم التزام املستفيدة ب ي متعلقات مالية.
إخالء طرف املستفيدة.



طلة ةةب نقة ةةل خة ةةدمات ملنسة ةةوبي اجلامعة ةةة السة ةةعوديني مة ةةن أعضة ةةاء هيئة ةةة
التدريس ومن يف حكمهم.
إفادة باإلجازات حلالة طي القيد.

إجراءات شؤون
املوظفني
.2
(شطرالطالبات) .3
النماذج
املستندات
املالحظات



أصل قسيمة اإليدا للعهد املتعلقة باجلامعة إن وجدت.
 ترفع املعاملة مةن اجلهةة املنقولةة منهةا املسةتفيدة عةن طريةق إدارة شةؤون
امل ةةوظفني -ش ةةطرالبنني؛ ألنه ةةا ه ةةي اإلدارة امل ول ةةة مل اطب ةةة اجله ةةات
احلكومية خارج املنش ة.
 ال جيوز النقل أثناء سنة التجربة)2( .

( )1المجالس المختصة :مجلس القسم ،مجلس الكلية ،المجلس العلمي ،مجلس الجامعة.
( )2استنا ًدا لن

الفقرة ( )3من الئحة النقل التابعة للوائح الخدمة المدنية.
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نقل اخلدمات
 /2نقل اخلدمات إىل اجلامعة
أوالً :عند تقديم طلب النقل

اخلدمة

نق ةةل خ ةةدمات املس ةةتفيدة إىل جامع ةةة املل ةةك عب ةةد العزية ةز إم ةةا بوظيفته ةةا
أو بالتبةةادل مةةع مسةةتفيدة مطابقةةة هلةةا يف الرتبةةة مةةن أي جهةةة خارجيةةة
حكومية .

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
املنقولة إليها
املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

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

النماذج

املستندات

موافقة اجلهة املنقولة منها املستفيدة على طلب النقل.
متابعةةة رف ةةع املعامل ةةة م ةةن اجله ةةة املنقول ةةة منه ةةا املس ةةتفيدة إلدارة ش ةةؤون
املوظفني -شطرالبنني جبامعة امللك عبدالعزيز.
إرفاا املستندات املطلوبة.
استالم املعاملة من إدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
توجية ةةه املعاملة ةةة إىل القسة ةةم امل ة ةةتص و عة ةةرض الطلة ةةب علة ةةى اجملة ةةالس
العلمية امل تصة)1(.
رفةةع املعاملةةة إلدارة شةةؤون املةةوظفني  -شةةطر البةةنني للتنفيةةذ عةةن طريةةق
عميد الكلية.
استالم املعاملة من إدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني.
الت كد من استيفاء كافة املرفقات املطلوبة.
رفةةع املعاملةةة إىل اجلهةةة املنقولةةة إليهةةا املسةةتفيدة إلكمةةال اإلجةةراءات
الالزمة.
ال يوجةةد.







امللف األكادميي ملدة عامني سابقني.
صورة من بيان اخلدمة.
صورة من املؤهالت العلمية.
صورة من اهلوية الوطنية.
صورة من آخر قرار تعيني للمستفيدة يف جهة عملها.



تُرفع املعاملة مةن اجلهةة املنقولةة منهةا املسةتفيدة عةن طريةق إدارة شةؤون
امل ةةوظفني -ش ةةطرالبنني؛ ألنه ةةا ه ةةي اإلدارة امل ول ةةة مل اطب ةةة اجله ةةات
احلكومية خارج املنش ة.
ال جيوز النقل أثناء سنة التجربة)2( .

املالحظات


( )1المجالس العلمية المختصة :مجلس القسم ،مجلس الكلية ،المجلس العلمي ،مجلس الجامعة.
( )2استنا ًدا لن

المادة ( )3من الئحة النقل فقرة ( )3من الئحة الخدمة المدنية.
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نقل اخلدمات
 /2نقل اخلدمات إىل اجلامعة
ثانياً :يف حال املوافقة على النقل (بعد صدور القرار)

اخلدمة

نقةةل خةةدمات املسةةتفيدة إىل جامعةةة امللةةك عبةةد العزيةز إمةةا بوظيفتهةةا أو
بالتب ةةادل م ةةع مس ةةتفيدة مطابق ةةة هل ةةا يف الرتب ةةة م ةةن أي جه ةةة خارجي ةةة
حكومية .

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
املنقولة إليها
املستفيدة

.1
.2
.3

تعبئة النماذج ش صيا خبط اليد و است دام القلم األزرا.
إرفاا املستندات املطلوبة.
رفع املباشرة إلك ونياً بعد صدور القرار اعتباراً من تاري النقل.

.1

استالم معاملة استكمال مسو ات النقل مع كافة املرفقات املطلوبة من
إدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
رفع املعاملة إىل إدارة شؤون املوظفني بعد استيفاء املطلوب)1( .
استالم صورة من قرار النقل وتسليم املستفيدة صورة منه.
الت كيد على املستفيدة برفع املباشرة إلك ونياً.

.1

استالم معاملة استكمال مسو ات النقل مع كافة املرفقات املطلوبة من
إدارة شؤون املوظفني -شطرالبنني.
إرس ةةال املعامل ةةة إىل اجله ةةة املنقول ةةة إليه ةةا املس ةةتفيدة الس ةةتيفاء كاف ةةة
املرفقات املطلوبة.
اسة ةةتالم املعاملة ةةة مة ةةن اجلهة ةةة املنقولة ةةة إليهة ةةا املسة ةةتفيدة بعة ةةد اسة ةةتيفاء
املطلوب.
رفةةع املعاملةةة إىل إدارة شةةؤون املةةوظفني  -شةةطر البةةنني -إلصةةدار القةةرار
معتمداً من صاحب الصالحية)2( .
اسةةتالم أصةةل قةرار نقةةل اخلةةدمات وإرسةةال صةةورة منةةه إىل اجلهةةة املنقولةةة
إليها املستفيدة.
الت كد من مباشرة املستفيدة.
صةةرف مسةةتحقات املسةةتفيدة مةةن تةةاري آخةةر مةةا صةةرف هلةةا مةةن اجلهةةة
املنقولة منها.





طلب توظيف (للموظفني واملست دمني )  -101أ .
البيانات الش صية .
السرية الذاتية .

.2
.3
.4

.2

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

.3
.4
.5
.6
.7

النماذج
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نقل اخلدمات
 /2نقل اخلدمات إىل اجلامعة
ثانياً :يف حال املوافقة على النقل (بعد صدور القرار)

اخلدمة

املستندات

املالحظات








إشعار حتويل الراتب من البنك.
إشعار ب خر ما صرف للمستفيدة من اجلهة املنقولة منها.
إخالء الطرف من اجلهة املنقولة منها املستفيدة.
صورة من املؤهل العلمي.
صورة من اهلوية الوطنية.
صورة من آخر قرار تعيني يف اجلهة املنقولة منها املستفيدة.
يقصةةد بة خر مةةا صةةرف هلةةا آخةةر راتةةب مت صةةرفه للمسةةتفيدة مةةن اجلهةةة
املنقولة منها.

( )1استيفاء المرفقات :تعبئة كافة النماذج وإرفاق المستندات المطلوبة.
( )2صاحب الصالحية :
 معالي مدير الجامعة ( إذا كانت المستفيدة على درجة محاضر وما فوق ). -سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ( إذا كانت المستفيدة على درجة معيد ).
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إنهاء الخدمة
 -1اإلحالة على التقاعد لبلو السن النظامية.
-2اإلحالة على التقاعد املبكر.
-3االستقالة.
-4العجز الصحي.

-5الوفةاة.
-6االنقطا عن العمل.
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إنهاء اخلدمة
 /1اإلحالة على التقاعد لبلو السن النظامية*

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

بلو املستفيدة  60عاماً.
.1
.2

تعبئة النماذج املطلوبة ش صيا خبط اليد باست دام القلم األزرا.
إرفاا املستندات املطلوبة.

.1
.2
.3

استالم معاملة التقاعد النظامي ب مساء من بل ن  60عاما.
إرسال املعاملة لألقسام امل تصة إلكمال املستندات و تعبئة النماذج.
رف ةةع املعامل ةةة إىل ش ةةؤون امل ةةوظفني – ش ةةطرالطالبات بع ةةد الت ك ةةد م ةةن
صحة البيانات الواردة يف النماذج واملستندات املرفقة.
إنهاء إجراءات إخالء الطرف بعد صدور قرار اإلحالة على التقاعد.
تزوي ةةد املس ةةتفيدة باملعلوم ةةات واملس ةةتندات ال ةةيت حتت ةةاج إليه ةةا يف تعبئ ةةة
النماذج.

.1

رفةع معاملةة باسةم احملالةة علةى التقاعةد النظةامي للجهةة الةيت تتبةع هلةا
املستفيدة
اسةةتالم املعاملةةة مةةن اجلهةةة الةةيت تتبةةع هلةةا املسةةتفيدة بعةةد تعبئةةة مجيةةع
النماذج .
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف النم ةةاذج و مطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
رفةةع املعاملةةة إىل إدارة شةةؤون املةةوظفني  -شةةطر البةةنني -إلكمةةال الةةالزم
حنو إصدار قرار اإلحالة على التقاعد النظامي.
إرسال صورة من قرار اإلحالة على التقاعد بعد صدوره للجهة اليت تتبع
هلا املستفيدة إلنهاء إجراءات إخالء الطرف اإللك وني .
إيقاف صرف الراتب اعتباراً من تاري ش ور الوظيفة)1( .
صرف املستحقات املالية.
إرسةةال صةةورة مةةن إخةةالء الطةةرف إلدارة شةةؤون املةةوظفني  -شةةطر البةةنني
إلكمال الالزم حنو رفع املعاملة لوزارة اخلدمة املدنية.
طلب خطاب تعديل مهنة للمستفيدة مةن إدارة شةؤون املةوظفني -شةطر
البنني.






طلب بيان خدمة و تصفية استحقاا تقاعدي.
معلومات عن عضو هيئة تدريس حمال للتقاعد النظامي.
إفادة اإلجازات (حالة طي القيد).
طلب تعديل مهنة لل دمة املدنية.

.4
.5

.2
.3
.4

إجراءات شؤون
املوظفني
.5
(شطرالطالبات)
.6
.7
.8
.9

النماذج
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إنهاء اخلدمة
 /1اإلحالة على التقاعد لبلو السن النظامية*

اخلدمة

املستندات

املالحظات







صورة من اهلوية الوطنية.
أصل إشعار معتمد من البنك يفيد برقم احلساب البنكي.
صورة من إخالء الطرف اإللك وني .
صورة من بيان اخلدمة.
صور من قرارات التعيني واإلجازات االستثنائية إن وجدت.



التعويك عن اإلجازات يتم حسابه بناء على ما ورد يف قرار اإلحالة على
التقاعد.
طريقةةة حسةةاب املعةةا التقاعةةدي عنةةد بلةةو السةةن النظاميةةة للتقاعةةد
(الراتب× عدد سنوات اخلدمة) ÷ .40
يف حال االرتباط بقةرض ال بةد مةن إحضةار خمالصةة مةن البنةك إلمتةام
إجراءات إخالء الطرف.




* تستند خدمة طلب التقاعد النظامي على التالي:
 المادة ( )93من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاءهيئة التدريس ومن في حكمهم.
 المادة ( )6من الئحة إنهاء الخدمة بوزارة الخدمة المدنية. قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( )259وتاري (1429/9/1هـ) المُبلغ بخطاب ديوان رئاسةمجلس الوزراء رقم ( )35971وتاري (1429/9/4هـ) بشأن صرف البدالت والمكافآت ألعضاء
هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية.
( )1تاري شغور الوظيفة :هو اليوم الذي يلي تاري طي القيد.
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إنهاء اخلدمة
 /2اإلحالة على التقاعد املبكر*

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

تةةوفر احلةةد األدنةةى مةةن جممةةو اخلدمةةة املطلوبةةة ( )20عام ةًا و ال تزيةةد عةةن
( )25عاماً.
.1

رفةةع خطةةاب طلةةب طةةي قيةةد للتقاعةةد املبكةةر للةةرئيس املباشةةر موضةةحاً بةةه
التاري املطلوب لنهاية اخلدمة دة التقل عن ( )6أشهر تقريبا.
تعبئة النماذج املطلوبة ش صيا خبط اليد واست دام القلم األزرا.
إرفاا املستندات املطلوبة.
عمل إخالء الطرف بعد صدور قرار اإلحالة على التقاعد املبكر.
حيق للمستفيدة ترك العمل بعد صدور قرار اإلحالة على التقاعد املبكر.

.1
.2

استالم طلب التقاعد املبكر من املستفيدة .
رفة ةةع طلة ةةب املسة ةةتفيدة إىل اجملة ةةالس العلمية ةةة امل تصة ةةة للحصة ةةول علة ةةى
املوافقة)1( .
استالم معاملة التقاعد املبكر مرفقاً بها صورة القرار .
يتوجب إنهاء إجراءات إخالء الطرف اإللك وني .
تزوية ةةد املسة ةةتفيدة باملعلومة ةةات واملسة ةةتندات الة ةةيت حتتة ةةاج اليهة ةةا يف تعبئة ةةة
النماذج.
رفع معاملة التقاعةد املبكةر لوكيلةة شةطر الطالبةات بعةد اسةتيفاء كافةة
النماذج واملستندات املطلوبة.
استالم قرار اإلحالة على التقاعد املبكر.
رفةةع معاملةةة التقاعةةد املبكةةر للجهةةة الةةيت تتبةةع هلةةا املسةةتفيدة مرفق ةًا بهةةا
صورة من القرار .
اسةةتالم املعاملةةة مةةن اجلهةةة الةةيت تتبةةع هلةةا املسةةتفيدة بعةةد اسةةتيفاء كافةةة
املرفقات املطلوبة.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف النم ةةاذج و مطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
إرسال املعاملة إىل إدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني إلكمال الالزم.
طلةةب خطةةاب لتعةةديل مهنةةة املسةةتفيدة مةةن إدارة شةةؤون املةةوظفني  -شةةطر
البنني.
إيقاف صرف الراتب اعتباراً من تاري ش ور الوظيفة.
صرف مكافاة نهاية اخلدمة.

.2
.3
.4
.5

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

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

.4
.5
.6
.7
.8
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اخلدمة

النماذج

املستندات

املالحظات





إنهاء اخلدمة
 /2اإلحالة على التقاعد املبكر*
طلةةب ملنسةةوبي اجلامعةةة السةةعوديني مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس و مةةن يف
حكمهم (طي قيد).
بيان خدمة و تصفية استحقاا تقاعدي.
معلومات عن عضو هيئة تدريس حمال للتقاعد.
إفادة باإلجازات حلالة طي القيد.






 اإلجازات االستثنائية ال حتسب ضةمن إمجةالي اخلدمةة احملسةوبة ل ةرض
صورة من اهلوية الوطنية.
إشعار معتمد من البنك يفيد برقم احلساب البنكي.
صورة من إخالء الطرف اإللك وني.
صورة من بيان اخلدمة.
صور من قرارات التعيني وال قيات إن وجدت.

التقاعد
املبكر.
 طريقةةة حسةةاب املعةةا التقاعةةدي للتقاعةةد املبك ةر (الراتةةب × ""25 - 20
سنة) ÷ 4

*تستند خدمة طلب التقاعد المبكر على التالي:
 المواد ( )5( ،)4( ،)3من الئحة إنهاء الخدمة بوزارة الخدمة المدنية. قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( )259وتاري (1429/9/1هـ) المُبلغ بخطاب ديوان رئاسةمجلس الوزراء رقم ( )35971وتاري (1429/9/4هـ) بشأن صرف البدالت والمكافآت ألعضاء هيئة
التدريس السعوديين في الجامعات السعودية.
( )1المجالس العلمية المختصة :مجلس القسم ،مجلس الكلية ،المجلس العلمي ،مجلس الجامعة.
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إنهاء اخلدمة
 /3االستقالة*

اخلدمة

هي طلب مكتوب يقدمه املوظةف إىل رئيسةه املباشةر معلنةا ر بتةه يف تةرك
اخلدمة.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

 .1رفع خطاب طلب طي قيد لالستقالة للةرئيس املباشةر موضةحاً بةه تةاري
ترك اخلدمة.
 .2تعبئة النماذج املطلوبة ش صيا خبط اليد و است دام القلم األزرا بعةد
صدور القرار.
 .3إرفاا املستندات املطلوبة.
.1
.2
.3

استالم طلب االستقالة من املستفيدة.
رفع الطلب للمجالس العلمية امل تصة ألخذ املوافقة)1( .
استالم معاملة االستقالة من إدارة شؤون املوظفني –شطر البةنني مرفقةاً
بها صورة القرار.
إنهاء إجراءات إخالء الطرف اإللك وني .
تزوي ةةد املس ةةتفيدة باملعلوم ةةات واملس ةةتندات ال ةةيت حتت ةةاج اليه ةةا يف تعبئ ةةة
النماذج.
رفع املعاملة إلدارة شؤون املوظفني – شطرالطالبات بعد اسةتيفاء كافةة
النماذج و املستندات املطلوبة.
استالم قرار االستقالة.
رفع معاملة االستقالة للجهة اليت تتبع هلا املسةتفيدة مرفقةاً بهةا صةورة
من القرار.
استالم املعاملة من اجلهةة الةيت تتبةع هلةا املسةتفيدة بعةد اسةتيفاء كافةة
املرفقات املطلوبة.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف النم ةةاذج و مطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
رفةةع املعاملةةة إىل إدارة شةةؤون املةةوظفني  -شةةطر البةةنني إلكمةةال الةةالزم و
رفعها لوزارة اخلدمة املدنية.
إيقاف صرف الراتب اعتباراً من تاري ش ور الوظيفة.
صرف املستحقات املالية حسب حيثيات القرار.



طلةةب ملنسةةوبي اجلامعةةة السةةعوديني مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس و مةةن يف
حكمهم.
طلب بيان خدمة و تصفية استحقاا تقاعدي.
معلومات عن عضو هيئة تدريس احملال للتقاعد.
إفادة باإلجازات حلالة طي القيد.

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

إجراءات شؤون
.4
املوظفني
(شطرالطالبات)
.5
.6
.7

النماذج
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إنهاء اخلدمة
 /3االستقالة*

اخلدمة

املستندات

املالحظات







صورة من اهلوية الوطنية.
إشعار معتمد من البنك يفيد برقم احلساب البنكي.
صورة من إخالء الطرف اإللك وني.
صورة من بيان اخلدمة.
صة ةةورمن القة ةةرارات اإلدارية ةةة بش ةة ن التعة ةةيني واإلجة ةةازات االسة ةةتثنائية إن
وجدت.




ال يتم عمل إخالء الطرف قبل صدور القرار.
اإلجازات االستثنائية ال حتسب ضمن إمجالي اخلدمة احملسوبة ل ةرض
االستقالة.

*تستند خدمة االستقالة على التالي:
 المادة ( )5( ،)3( ،)2( ،)1من الئحة إنهاء الخدمة. قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1/1851وتاري (1435/5/3هـ)بالموافقة علىتعديل الفقرتين (ج)( ،د) من المادة ( )1من الئحة إنهاء الخدمة بوزارة الخدمة المدنية.
( )1المجالس العلمية المختصة :مجلس القسم ،مجلس الكلية ،المجلس العلمي ،مجلس الجامعة.
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إنهاء اخلدمة
 /4العجز الصحي*

اخلدمة

تنتهي خدمة املوظف إذا ثبت عجةزه صةحيًا عةن العمةل وجةب قةرار مةن
اهليئةةة الطبيةةة ،ويكةةون ذلةةك مةةن تةةاري تبلية جهةةة عملةةه بقةةرار اهليئةةة،
علةةى أن ال يتجةةاوز تةةاري طةةي قيةةده ثالثةةني يوم ةًا مةةن تةةاري صةةدور قةةرار
اهليئة الطبية.

تعريف اخلدمة

اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

.1

رفةةع خطةةاب طلةةب تقاعةةد العجةةز الصةةحي إىل الةةرئيس املباشةةر مرفقةاً بةةه
التقارير الطبية اليت تثبت عجزه.
مراجعة املستفيدة للهيئة الطبية بعد تبل يها باملوعد احملدد للزيارة.
تعبئة النماذج املطلوبة ش صيا خبط اليد و است دام القلم األزرا بعةد
صدور القرار.
إرفاا املستندات املطلوبة.

.1
.2

استالم طلب إنهاء اخلدمة بسبب العجز الصحي من املستفيدة .
رفع املعاملة إلدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات مرفقةاً بهةا التقةارير
الطبية لعرض املستفيدة على اهليئة الطبية .
إبال املستفيدة بضرورة مراجعة اهليئة الطبية يف املوعد احملدد.
استالم قرار اهليئة الطبية يثبت عجز املستفيدة عن العمل.
عرض قرار اهليئة الطبية على اجملالس العلمية امل تصة ألخذ املوافقة.
استالم معاملة إنهاء اخلدمة مرفقاً بها صورة القرار.
إنهةةاء إجةةراءات إخةةالء الط ةةرف بعةةد صةةدور ق ةةرار اإلحالةةة علةةى التقاع ةةد
للعجز الصحي.
تزويد املستفيدة باملعلومات و املستندات اليت حتتاجها لتعبئة النماذج.
رفة ةةع املعاملة ةةة إلدارة شة ةةؤون املة ةةوظفني بعة ةةد اسة ةةتيفاء كافة ةةة النمة ةةاذج و
املستندات املطلوبة

.1

استالم املعا ملةة مةن اجلهةة الةيت تتبةع هلةا املسةتفيدة مرفقةًا بهةا التقةارير
الطبية اليت تثبت عجزها صحيا.
رف ة ةةع املعامل ة ةةة إىل اهليئ ة ةةة الطبي ة ةةة العام ة ةةة لتحدي ة ةةد موع ة ةةد مراجع ة ةةة
املستفيدة.
استالم قرار اهليئة الطبية الذي يثبت عجز املستفيدة عن العمل.
رف ةةع معامل ةةة للجه ةةة ال ةةيت تتب ةةع هل ةةا املس ةةتفيدة مرفقةةاً به ةةا ق ةةرار اهليئ ةةة
الطبية.

.2
.3
.4

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات) .3
.2
.4
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اخلدمة
.5
.6

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

النماذج

املستندات

املالحظات

.7
.8
.9
.10
.11
















إنهاء اخلدمة
 /4العجز الصحي*

استالم قرار التقاعد بسبب العجز الصحي.
رفةةع معاملةةة للجهةةة الةةيت تتبةةع هلةةا املسةةتفيدة مرفقةاً بهةةا صةةورة مةةن قةةرار
إنهاء اخلدمة.
اسةةتالم املعاملةةة مةةن اجلهةةة الةةيت تتبةةع هلةةا املسةةتفيدة بعةةد تعبئةةة كافةةة
النماذج.
ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف النم ةةاذج ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
رفةةع املعاملةةة إىل إدارة شةةؤون املةةوظفني  -شةةطر البةةنني  -إلكمةةال الةةالزم
حنو صرف املستحقات املالية.
إيقاف صرف الراتب اعتباراً من تاري ش ور الوظيفة.
صرف املستحقات املالية حسب حيثيات القرار واللوائح التنظيمية.
طلب بيان خدمة و تصفية استحقاا تقاعدي.
معلومات عن عضو هيئة التدريس احملال للتقاعد النظامي.
إفادة اإلجازات (حالة طي القيد).
طلةةب ملنسةةوبي اجلامعةةة السةةعوديني مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس ومةةن يف
حكمهم.
صورة من اهلوية الوطنية.
أصل إشعار معتمد من البنك يفيد برقم احلساب البنكي.
صورة من إخالء الطرف اإللك وني.
صورة من بيان اخلدمة.
صور من قرارات التعيني و اإلجازات االستثنائية إن وجدت.
ال يتم عمل إخالء الطرف قبل صدور قرار اإلحالة إىل العجز الصحي.
ال حيق للمستفيدة ترك العمل قبل صدور قرار اهليئة الطبية.
اإلجازات االستثنائية ال حتسب ضمن إمجالي اخلدمة احملسوبة ل ةرض
العجز الصحي.
طريقةةة حسةةاب املعةةا التقاعةةدي املسةةتحق للعجةةز الصةةحي (الراتةةب
األساسي ×. 100 ÷ )40
أو املعا التقاعدي املستحق للعجز الصحي (الراتب األساسي × عةدد
سنوات اخلدمة) ÷ ( 40يؤخذ املبل األعلى).
طريقة حساب املعا التقاعدي للعجز الصحي بسبب العمل ( الراتةب
األساسي األخري × .5 ÷ )4

*تستند خدمة إنهاء الخدمة بسبب العجز الصحي على التالي:
 المادة ( )9من الئحة إنهاء الخدمة بوزارة الخدمة المدنية. -المواد ( )53( ،)35من الئحة الحقوق والمزايا المالية.
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اخلدمة

إنهاء اخلدمة
 /5الوفاة*

اإلجراءات
املطلوبة من
ذوي املتوفية

إرسال صورة من تبلي الوفاة من ذوي املتوفية إىل اجلهة التابعة هلا.
.1

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.2
.3
.4
.1

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

.2
.3
.4

النماذج
املستندات

املالحظات

رفع معاملة إلدارة شؤون املوظفني – شةطرالطالبات مرفقةاً بهةا املسةتندات
املطلوبة.
استالم صورة من قرار إنهاء خدمة (شهادة الوفاة).
عمل إخالء طرف.
تبلي الورثة راجعة شؤون املوظفني -شطر البنني -السةتكمال إجةراءات
إنهاء اخلدمة.
استالم املعاملة مةن اجلهةة الةيت تتبةع هلةا املسةتفيدة مرفقةًا بهةا صةورة مةن
تبلي الوفاة.
إرسال صةورة مةن تبلية الوفةاة لشةؤون مةوظفني  -شةطر البةنني -إلكمةال
الالزم حنو إنهاء اإلجراءات الالزمة إلنهاء اخلدمة.
اس ةةتالم ص ةةورة م ةةن ش ةةهادة الوف ةةاة وإرس ةةال ص ةةورة للجه ةةة ال ةةيت تتب ةةع هل ةةا
املستفيدة.
صرف املستحقات املالية حسب حيثيات القرار واللوائح التنظيمية.
ية ةةتم تعبئتهة ةةا عة ةةن طرية ةةق الوكية ةةل الشة ةةرعي للمتوفية ةةة يف إدارة شة ةةؤون
املوظفني  -شطر البنني.
صورة من تبلي الوفاة.

 يتم تعبئة مجيع النماذج عن طريق الوكيل الشرعي للمستفيدة.
 مجيع اإلجراءات تتم من إدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني . -
 طريقة حساب املعا التقاعدي املستحق للوفاة (الراتب األساسي ×)40
÷ 100
أو املعةةا التقاع ةةدي املس ةةتحق للوف ةةاة (الرات ةةب األساس ةةي × ع ةةدد س ةةنوات
اخلدمة) ÷ ( 40يؤخذ املبل األعلى).
 طريقة حساب املعا التقاعةدي للوفةاة بسةبب العمةل ( الراتةب األساسةي
األخري
× .5 ÷ )4

*تستند خدمة إنهاء الخدمة بسبب الوفاة على المواد ( )53( ،)35من الئحة الحقوق والمزايا المالية.

134

إنهاء اخلدمة
 /6االنقطا عن العمل*

اخلدمة
تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة
إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

الت يب عن العمل ملدة 15يوم دون عذر مشرو .
.1

إبال جهة عمل املستفيدة عن سبب االنقطا عن العمةل خةالل ( )15يةوم
من تاري الت يب بعذر مشرو )1( .
يف حالة ةةة عة ةةدم اإلبة ةةال عة ةةن سة ةةبب االنقطة ةةا جية ةةب الة ةةرد علة ةةى الربية ةةد
اإللك وني أو املكاملات اهلاتفية الواردة من جهة عمل املستفيدة.
التواصل مع املستفيدة (هاتفياً ,بريد الك وني ,خطاب للعنوان الثابت).
رف ةةع معامل ةةة إلدارة ش ةةؤون امل ةةوظفني -ش ةةطرالطالبات تفي ةةد بانقطة ةةا
املستفيدة عن العمل مع إرفاا ما يثبت ب نه مت التواصل مع املستفيدة.
استالم صورة من قرار إنهاء اخلدمة لالنقطا عن العمل.
إنهاء إجراءات إخالء الطرف.

.1

استالم املعاملة من اجلهة اليت تتبع هلةا املسةتفيدة تفيةد بانقطاعهةا عةن
العمل مع إرفاا ما يثبت ب نه مت التواصل معها.
رفةع املعاملةةة الةواردة مةةن اجلهةةة الةيت تتبةةع هلةا املسةةتفيدة إىل إدارة شةةؤون
املوظفني  -شطر البنني الختاذ الالزم.
إيقاف صرف الراتب الشهري والت كد بعةدم التةزام املسةتفيدة بة ي عهةد
مالية.
استالم أصل قرار طي القيةد لالنقطةا عةن العمةل الةوارد مةن إدارة شةؤون
املوظفني  -شطر البنني .
إرسال صورة من قرار طي القيد للجهة اليت تتبع هلا املستفيدة.

.2
.1
.2
.3
.4

.2

إجراءات شؤون
.3
املوظفني
(شطرالطالبات)
.4
.5

النماذج
املستندات
املالحظات

ال يوجد .



صورة من اهلوية الوطنية .
مة ةةا يثبة ةةت التواصة ةةل مة ةةع املسة ةتفيدة (برية ةةد الك ونة ةةي ,خطة ةةاب للعنة ةةوان
الثابت).
ال يوجد .

* تستند خدمة االنقطاع عن العمل على المادة ( )10من الئحة إنهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم ( )1/813وتاري (1423/8/20هـ).
( )1استنادا لن المادة ( )11من الئحة إنهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
( )1/813وتاري (1423/8/20هـ).
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إخالء الطرف

اخلدمة

إبةراء ذمةة املسةةتفيدة مةن اجلامعةةة وإخةالء مسةؤوليتها وتسةةليم مةا عليهةةا
من عهد مكتبية و مالية و ذلك ألحد األسباب التالية :اإلحالة للتقاعةد
 ،نقل اخلدمات  ،االبتعاث ،االستقالة ،الوفاة.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة
إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)
النماذج

.1
.2

تسليم البطاقة اجلامعية إىل وحدة خدمات املنسوبات.
مراجعة وحدة الرواتب بإدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات؛ للت كد
من عدم وجود التزامات مالية.
رفع املستفيدة طلب إخالء طرف عن طريق نظام أجنز بعد صدور القرار
إىل مدير إدارة اجلهة.

.1
.2
.3
.4
.5

مراجعة العهد املكتبية و املالية اخلاصة باملستفيدة يف اجلهة.
استالم طلب إخالء الطرف من املستفيدة.
متابعة اجلهات امل تصة إخالء طرف املستفيدة)1( .
اعتماد الطلب و طباعته عن طريق متابعة الطلبات من مديرة اإلدارة.
تسليم املستفيدة أصل إخالء الطرف.

.1
.2

استالم أصل البطاقة اجلامعية من املستفيدة و إخالء طرفها.
الت كد من عدم وجود أي التزامات مالية على املستفيدة و إخالء
طرفها.

.3

ال يوجةد.

املستندات

أصل البطاقة اجلامعية.

املالحظات

ال يتم إخالء الطرف قبل صدور القرار.

( )1الجهات المختصة :إدارة الرواتب -شؤون البطاقة الجامعية -إدارة المستودعات -البحوث
واالستشارات -المكتبة المركزية.
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متديد اخلدمات
 /1طلب متديد اخلدمات*

اخلدمة

زيادة سنوات خدمة عضو هيئة التدريس بعد بلو ه الستني عاما ملةدة ال تزيةد
عن مخس سنوات بناء على ر بته وما تقتضيه مصلحة العمل.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

.1
.2
.3

.1
.2
إجراءات اجلهة .3

التابعة هلا
املستفيدة

.4
.5
.1
.2

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات)

.3
.4
.5
.6


النماذج

املستندات
املالحظات








تعبئة النماذج املطلوبة ش صيا خبط اليد و است دام القلم األزرا.
إكمال إجراءات الكشف الطيب من أي جهة حكومية.
إرفاا املستندات املطلوبة.
استالم معاملة متديد اخلدمات من إدارة شؤون املوظفني -شطرالطالبات.
رفع املعاملة إىل األقسام العلمية.
اس ةةتالمها م ةةن األقس ةةام العلمي ةةة ت ةةدقيق كافةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف النم ةةاذج
ومطابقتها مع املستندات املرفقة.
رفع املعاملة إىل إدارة شؤون املةوظفني -شةطرالطالبات ،بعةد اسةتيفاء كافةة
النماذج و املستندات املطلوبة.
استالم صورة من قرار التمديد وتزويد املستفيدة بصورة منه.
اس ةةتالم قائم ةةة ب مس ةةاء أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس الالت ةةي ق ةةاربن بل ةةو الس ةةن
النظامي للتقاعد.
رفع معاملة للجهة الةيت تتبةع هلةا املسةتفيدة متضةمنة قائمةة ب مسةاء أعضةاء
هيئة التدريس الالتي قاربن بلو السن النظامي للتقاعد مرفقاً بهةا النمةاذج
املطلوبة.
اسةةتالم املعامل ةةة م ةةن اجله ةةة ال ةةيت تتبةةع هل ةةا املس ةةتفيدة بع ةةد اس ةةتيفاء كاف ةةة
املرفقات.
تدقيق كافة البيانات الواردة يف النماذج و مطابقتها مع املستندات املرفقة.
رفع املعاملة إىل إدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني -إلكمال الالزم.
استالم أصل قةرار التمديةد مةن إدارة شةؤون املةوظفني  -شةطر البةنني -وإرسةال
صورة منه للجهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
منوذج تقرير رئيس القسم و عميةد الكليةة( .اخلةا ب عضةاء هيئةة التةدريس
ممن هم على مرتبة أستاذ مساعد).
طلب متديد خدمة عضو هيئة تدريس يف اجلامعة.
بيان بالعبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي.
الكشف الطيب.
صورة من اهلوية الوطنية.
السرية الذاتية.
صور من قرارات التمديد السابقة إن وجدت.
توقيع املستفيدة على مجيع املستندات املطلوبة.

*تستند خدمة طلب تمديد الخدمات على التالي:
 المادة ( )6من الئحة إنهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم()1/813وتاري (1423/8/20هـ).
 قرار مجلس الخدمة المدنية رقم()1/194وتاري (1410/5/28هـ) المعدل بقرار المجلسرقم( )1/248وتاري (1413/5/27هـ).
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مناذج متديد اخلدمات
نموذج تمديد خدمات أستاذ مشارك
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نموذج تمديد خدمات أستاذ مساعد
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التعاقد مع من أحيل على التقاعد*

اخلدمة

اسةةتمرار خةةدمات املتقةةاعدة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بعةةد بلو هةةا سةةن
( )65عةةاما وجب عقد سنوي.

تعريف اخلدمة
اإلجراءات
املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات اجلهة
التابعة هلا
املستفيدة

.1
.2

تعبئة النموذج و إرفاا املستندات املطلوبة.
مراجعة القسم العلمي بعد صدور قرار التقاعد.

.1
.2

رفع طلب التعاقد للمستفيدة من الرئيس املباشر إىل رئيس اجلهة.
عرض املوضو على جملةس القسةم وجملةس الكليةة ألخةذ املوافقةة علةى
طلب التعاقد معها.
استالم املعاملة من عميد الكلية مرفقاً بها النماذج املطلوبة.
رفع املعاملة إىل القسم امل تص الستيفاء كافة البيانات.
رفع املعاملة إىل وكيلةة شةطرالطالبات السةتكمال إجةراءات التعاقةد مةع
املستفيدة.
استالم صورة من القرار.
اسة ةةتالم املعاملة ةةة مة ةةن وكيلة ةةة الكلية ةةة مرفقة ةاً بهة ةةا النمة ةةاذج واملسة ةةتندات
املطلوبة.
إرس ةةال املعامل ةةة لس ةةعادة وكي ةةل اجلامع ةةة للش ةةؤون التعليمي ةةة إلكم ةةال
الالزم وأخذ املوافقة.
استالم أصل قرار التعاقد من إدارة شؤون املوظفني -شطر البنني. -
صرف املستحقات املالية حسب حيثيات القرار.
إرسال صورة من القرار للجهة اليت تتبع هلا املستفيدة.

.3
.4
.5
.6
.1

إجراءات شؤون
املوظفني
(شطرالطالبات) .3
.2
.4
.5

النماذج
املستندات
املالحظات

إجراء التمديد أو التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس السعوديني.




السرية الذاتية.
حمضر جلنة القسم.
حمضر جلنة الكلية.
ال يوجد.

*تستند خدمة التعاقد مع من أحيل على التقاعد على المواد التالية:
 المواد ( )101( ،)99( ،)98( ،)97( ،)96من الالئــحة المنـظمة لشــؤون منســوبي الجــامعــاتالسعـــودييـن من أعضـاء هيئة التدريـــس ومن في حكمهم.
 المادة ( )1من (قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد). -خطاب وكيـل الجامعة للشؤون التعليمية رقم (/34/118397د) وتاري (1434/8/29هـ).
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اخلدمة

طلب مشهد (تعريف)

أص ةةل وثيق ةةة رمسي ةةة م ةةن س ةةلطة إداري ةةة تعط ةةى للمس ةةتفيدة تش ةةهد عل ةةى
تعريف اخلدمة
صحة املعلومات الش صية والوظيفية واملالية.
لطلب إفادة الك ونية (تعريف) يتم الدخول إىل :
 .1نظةةام أجنةةز إدخةةال رقةةم املوظةةف والةةرقم السةةري معلومةةات املوظةةف
اإلجراءات
طباعة طلب إفادة )طباعة ملونة).
 .2لطلب اإلفادة اخلطية يتم التوجه إىل الرئيس املباشر بعد تعبئة النمةوذج
املطلوبة من
املوجة ة ةةود علة ة ةةى :موقة ة ةةع اجلامعة ة ةةة إدارة اجلامعة ة ةةةعمة ة ةةادة شة ة ةةطر
املستفيدة
الطالب ة ة ةةاتوكال ة ة ةةة ش ة ة ةةطرالطالباتامللف ة ة ةةاتمن ة ة ةةاذج ش ة ة ةةؤون
املوظفنيطلب مشهد.مع إرفاا املستندات املطلوبة.
 .1استالم النموذج من املستفيدة بعد تعبئته من موقع اجلامعة.
إجراءات اجلهة  .2رفةةع معاملةةة طلةةب مشةةهد إلدارة شةةؤون املةةوظفني -شةةطرالطالبات مةةن
قب ةةل رئ ةةيس اجله ةةة مرفقةةاً به ةةا النم ةةوذج واملس ةةتندات املطلوب ةةة إلكم ةةال
التابعة هلا
الالزم.
املستفيدة
 .3اسة ةةتالم أصة ةةل اإلفة ةةادة اخلطية ةةة مة ةةن إدارة شة ةةؤون املة ةةوظفني وتسة ةةليمها
للمستفيدة.
 .1استالم املعاملةة مةن اجلهةة الةيت تتبةع هلةا املسةتفيدة مةع كافةة املرفقةات
املطلوبة.
إجراءات شؤون  .2ت ةةدقيق كاف ةةة البيان ةةات ال ةةواردة يف النم ةةوذج ومطابقته ةةا م ةةع املس ةةتندات
املرفقة.
املوظفني
 .3رفع املعاملة إىل إدارة شؤون املوظفني  -شطر البنني  -إلكمال الالزم.
(شطرالطالبات)
 .4استالم أصل اإلفةادة مةن إدارة شةؤون مةوظفني  -شةطر البةنني  -وإرسةاهلا
إىل اجلهة اليت تتبع هلا املستفيدة.
 طلب مشهد.
النماذج
 تثبيت راتب.
 صورة من اهلوية الوطنية.
 صورة من جواز السفر (عند طلب التعريف بالل ة االجنليزية).
املستندات
 كرت العائلة (عند طلب صك اإلعالة).
 يتم طلب اإلفادة اخلطيةة (التعريةف) يف حالةة عةدم قبةول اجلهةة اإلفةادة
اإللك ونية.
 ميكةن طلةةب اإلفةادة بالل ةةة اإلجنليزيةةة حسةب مةةا حتتاجةه اجلهةةة طالبةةة
اإلفادة (التعريف).
 ميكةةن للمسةةتفيدة حتديةةد ر بتهةةا يف النمةةوذج مةةن ناحيةةة طلةةب اإلفةةادة
براتب أو بدون راتب.
املالحظات
 جيب حتديد اجلهة املوجه هلا اإلفادة يف منوذج طلب مشهد :
 ملن يهمه األمر.
 للسفارات مع ضرورة إرفاا املستندات املطلوبة .
 للمحكمة إلصدار صك اإلعالة مع ضرورة إرفاا املستندات املطلوبة
 للبنوك للحصول على قرض مع ضرورة تعبئة النموذج املطلوب.
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طريقة الوصول إىل املوقع اإللك وني لوكالة شطر الطالبات
بالسليمانية:

موقع جامعة امللك عبدالعزيز ( ←)www.kau.edu.saوكالة اجلامعة للشؤون
التعليمية ← عمادة شطرالطالبات ← وكالة شطرالطالبات ( كما هو موضح في
الخطوات التالية ) :
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لوائح وأنظمة تهمك
 -1الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات
السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم
 -2الالئحة املوحدة للدراسةات العليا يف اجلامعةات.
 -3الالئحة املوحةدة للبحث العلمي يف اجلامعات.
 -4الئحةة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعةة.
للمزيد من التفاصيل ،يرجى االطال على املوقع
اإللك وني لوزارة اخلدمة املدنية على الرابط التالي:
https://www.mcs.gov.sa
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دليل التواصل:التواصل مع الكليات بالسليمانية
شطرالطالبات
الجهـة

كلية االقتصاد واإلدارة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
كلية العلوم
كلية الهندسة
كلية الطب
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية الحقوق
كلية المجتمع
كلية طب األسنان
كلية الصيدلة
كلية االقتصاد المنزلي
برنامج الدراسات العليا لطالبات
اإلشراف المشترك
معهد الدراسات العليا التربوية
كلية االتصال واإلعالم
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
كلية التمريض
معهد اللغة اإلنجليزية
معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها

التحويلة

الشؤوون التعليمية
66281 - 65792
مديرة اإلدارة
52793
مديرة اإلدارة
63576

الشؤون التعليمية
73123

الشؤون التعليمية
73854

الشؤون التعليمية
23148

مديرة اإلدارة
63781

الشؤون التعليمية
27328

مكتب الوكيلة
22005

الشؤون التعليمية
23012

مديرة اإلدارة
73207

مديرة اإلدارة
25267

مديرة اإلدارة
52724

مديرة اإلدارة
52762

مديرة اإلدارة
63654

الشؤون التعليمية
23142

مديرة اإلدارة
27088

مديرة اإلدارة
26299
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البريد اإللكتروني

ecog.vdean@kau.edu.sa
art@kau.edu.sa
habdulqader@kau.edu.sa
atagal@kau.edu.sa
medg.vd@kau.edu.sa
fams@kau.edu.sa
hkhayat@kau.edu.sa
jccinfo@kau.edu.sa
amsindi@kau.edu.sa
Ab.alshareef@hotmail.com
halnomani@kau.edu.sa
admin-jsp@kau.edu.sa
haalmehmadi1@kau.edu.sa
fcm@kau.edu.sa
sfintyanh@kau.edu.sa
sbaantar@kau.edu.sa
balshmranei@kau.edu.sa
sskhojah@kau.edu.sa

التواصل مع العمادات واإلدارات واملراكز بالسليمانية

ت 6400000 /
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التواصل مع اإلدارات التابعة لوكالة شطرالطالبات بالسليمانية
مكتب الوكيلة
مستشارة وكيلة شطر الطالبات ووحدة الشؤون اإلدارية
مديرة مكتب الوكيلة
وحدة عالقات مكتب الوكيلة
وحدة السكرتارية
وكالة شطرالطالبات للسنة التحضريية
إدارة شؤون الموظفين
نائبة مدير عام إدارة شؤون املوظفني
السكرتارية
وحدة شؤون األكادمييات السعوديات
وحدة شؤون األكادمييات املتعاقدات
وحدة شؤون اإلداريات
وحدة الرواتب
اإلدارة العامة للموارد الذاتيـة
نائبة املشرف العام على اإلدارة العامة للموارد الذاتية
مديرة اإلدارة
اإلدارة العامة للمرافق
نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق
السكرتارية
مركز االتصاالت االدارية
نائبة مدير مركز االتصاالت االدارية
اإلدارة العامـة لخدمـات األمن
نائبة املشرف العام على اإلدارة العامة خلدمات األمن
السكرتارية
اإلدارة العامـة للتطوير اإلداري
نائبة املشرف العام على إدارة التطوير اإلداري
مديرة اإلدارة
مركز الخدمات الطبية الجامعي
نائبة مدير مركز اخلدمات الطبية اجلامعي
مساعدة نائبة مدير مركز اخلدمات الطبية للشؤون اإلدارية واملالية
اإلدارة العامة للخدمات التعليمية
نائبة املشرف العام على اإلدارة العامة للخدمات التعليمية
السكرتارية

لالستفسارات والطواريء بخصوص شؤون الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي 0535444101
رقم العمليات بشطرالطالبات 26666

رقم الكوارث والطواريء بشطرالطالبات 51111

الرقم الموحد لطلبات الخدمات والصيانة 50999
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التواصل مع منسوبات وحدة شؤون األكادمييات السعوديات يف
إدارة شؤون املوظفني-شطرالطالبات بالسليمانية

أ  /منال الغامدي

Maalghamdi33@kau.edu.sa

أ  /وئـام رضـوان

wtambousi@kau.edu.sa

أ  /امتثال أزمرلي

eazmerly@kau.edu.sa

أ  /حيأة العتييب

haalotaibi@kau.edu.sa

أ  /فاطمة امللحـاني

falmelhani@kau.edu.sa

أ  /مريم الكنـاني

malkenani@kau.edu.sa

أ  /منال الصرصيصـري

maalseraisre@kau.edu.sa

أ  /هتـون جاللي

hjalali@kau.edu.sa
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شكر وتقـــدير
لسعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
أ.د /عبداهلل بن مفرح الذيابي
و سعادة عميدة شطرالطالبات
د .هناء بنت عبداهلل النعيم

للدعم واملساندة يف إصدار هذا الدليل
و لكل من ساهم وعمل يف إعداد الكتيب من ععضاء اللننة
أ /عـائشـة بنت علـي شطـوان

أ  /اجلوهرة بنت حسن القحطاني

أ /عفــة بنت حممـود جنيـد

أ  /منــال بنت عبده الغـــامـــدي

أ  /حياة بنت عبداهلل العتييب

أ  /مـريم بنت نـاصــر الكنـــاني

أ  /وئـام بنت أحـمــد رضـوان

أ  /فاطمـة بنت حييـى املـلحـاني

أ  /امتثـال بنت عبـاس أزمرلي

أ  /سـهـى بنت سالـم السليمـاني

أ  /منـال بنت حممـد خليـفي

أ  /أمـــاني بنت رزيــب السلـمـي

أ  /مـــروة بنت صـاحل ســنبل

أ  /مســاح بنت عطيـة احلربـي

أ  /عهود بنت أمحد الكناني

أ  /نـاديـة بنت مبــارك احلربي

أ /حنــان بنت محـد اجللسـي

اإلشراف العام

وكيلة شطر الطالبات بالسليمانية
أ.د هناء بنت حممد مججوم
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