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أهدافـــــها  حتـــقيق  نحــــو  راســــخة  خطــــوات  ســـــــعود  امللــك  جامــــعة  تخــــطـــو 
االســــتراتيجية الداعمــــة لرؤيــة اململكــة 2030 وتوجهاتهــا االســــتراتيجية، وتولــي 
اجلامعــة عمليــــات التطوير والتحســن املســتمر اهتمامـــــــًا بالغـــــــًا خاصـــــة مايتعلق 
التاســع  االســتراتيجي  الهــدف  مــن  انطالقــًا  واملاليــة،  اإلداريــة  باجلوانــب  منهــا 
األمــر  وهــو  داعــم(،  إداري  تنظيــم  )بنــاء   KSU 2030 االســتراتيجية  بخطتهــا 
الــذي يرتبــط بشــكل كبيــر بجــودة كافــة العمليــات والسياســات واإلجــراءات التــي 
تتــم باجلامعــة، وترتبــط بشــكل أســاس بكفــاءة العمليــات التــي تقــوم بهــا وحــدات 

داخليــًا وخارجيــًا.       باجلامعــة  املعنيــة  اجلهــات  كافــة  منهــا  ويســتفيد  اجلامعــة 

لــذا فــإن حصــر السياســات واإلجــراءات والنمــاذج  ووضعهــا يف دليــٍل واحــد يعــد 
تســهيل  مــن  العمليــة  هــذه  حتققــه  ملــا  إليهــا  الوصــول  لتســهيل  مهمــًا  مطلبــًا 
اجلامعــة  كيانــات  يســاعد  حيــث  باجلامعــة،  واإلداري  املالــي  للعمــل  وتبســيط 
معــه،  والتعامــل  متابعتــه،  وكيفيــة  إجــراء  كل  متطلبــات  معرفــة  يف  ومنســوبيها 
وتوفيــر املســتندات اخلاصــة بــه، كمــا يأتــي حــرص اجلامعــة علــى اصــدار دليــاًل 

للسياســات واإلجــراءات باجلامعــة انطالقــــــــًا من تعمـــــيم معالــي وزيــر التعليــم ذي الرقــم )21970( املــؤرخ يف 1438/4/4هـــ، املبني 
علــى األمــر الســامي الكــرمي ذي الرقــم )59124( املــؤرخ يف 1437/8/8هـــ، املبنــي علــى األمــر الســامي ذي الرقــم )31986( املــؤرخ يف 

1437/7/4هـــ. 

ويشــكل هــذا الدليــل االسترشــادي مصــدرًا ثريـــــًا يفيــد أعضـــــاء هيئــة التدريــس، والباحثــن، واملوظفــن، وكافــة املســتفيدين 
مــن خدمــات اجلامعــة ملــا فيــه مــن معلومــات وافيــة وإجابــات عــن أســئلة يكثــر االستفســار عنهــا، ونأمــل أن يكــون هــذا الدليــل 
عونــًا ملنســوبي اجلامعــة يف إجنــاز مهامهــم، حيــث يســتهدف هــذا الدليــل بالدرجــة األولــى توفيــر الوقــت واجلهــد والتعــرف 
علــى السياســات واإلجــراءات التــي يتــم تطبيقهــا حالًيــا باجلامعــة، ومــن ثــم فــإن الدليــل يركــز وبصفــة أساســية علــى جميــع 

السياســات واإلجــراءات بتعــدد أنواعهــا وفروعهــا باجلامعــة. 

نسأل اهلل أن يدعم هذا الدليل جهود الدولة - وفقها اهلل -  وأن يوفق والة  أمورنا لكل ما فيه خير للبالد  والعباد.

                                                                                                                                                          مدير اجلامعة

                                                                                                                                                                                            أ.د. بدران  بن عبدالرحمن العمر
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 تعــد جامعــــة امللــك ســــعود مــن املؤســـــسات األكادمييـــــة املتميــــزة علــى املســــتوى 
الوطنــي واإلقليمــي والدولــي؛ فهــي مؤسســة أكادمييــة تتســم بخصائــص مميــزة 
جتعلهــا تتميــز يف أهدافهــا وأنشــطتها ومكوناتهــا، ممــا يجعــل عالقتهــا ببيئتهــا 
السياســات  الطبيعــة يتحكــم فيهــا مرونــة  هــذه  تفاعليــة،  ذات طبيعــة  احمليطــة 
البيئــة  تخــدم  التــي  الظــروف  مــع  للتكيــف  وقابليتهــا  اجلامعيــة  واإلجــراءات 

للجامعــة.    واخلارجيــة  الداخليــة 

 ومــع التزايــد اإليجابــي وتنامــي دور اجلامعــة يف بنــاء مجتمــع املعرفــة، ورغبــة منها 
يف تطبيــق نظــم اإلدارة احلديثــة، واتســاقا مــع التطلعــات الدائمــة للتطويــر والتحديــث وحتســن مســتويات األداء، قامــت وكالــة 
اجلامعــة للتخطيــط والتطويــر بتنفيــذ مشــروع  ) الدليــل اإلرشــادي للسياســات واإلجــراءات بجامعــة امللــك ســعود(  بهــدف 
التعــرف علــى واقــع السياســــــات واإلجــراءات باجلامعــة، وقــد انتهــت الدراســة إلــى تصنيــف وتبويــب السياســـــات واإلجــراءات وفقــًا 
ــة، والشــؤون التعليميــة واألكادمييــة، والبحــث العلمــي والدراســات العليــا، والتطويــر واجلــودة، والبنيــة  ــية واإلداريــ ملــا يأتــي )املالــ
التحتيــة والتجهيــزات والتقنيــة، والوحــدات ذات الطابــع اخلــاص( ممــا يعتبــر أساســًا لتطويــر نظــم السياســات واإلجــراءات 

باجلامعــة مســتقباًل.

ونســــأل اهلل أن ينفع بهذا الدليل جميع املعنين باجلــامعـــة من داخلها وخارجها.

                                                                                                                                                   وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 

                                                                                                                                                 أ.د. يوسف بن عبده عسيري
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الملخ�ص التنفيذي
   تأكيــدًا علــى أهميــة إعــداد وحتديــث السياســات والعمليــات وتبســيط اإلجــراءات املتبعــة، فقــد 
صدر تعميم معالى مدير اجلامعة رقم 1/1/144427 وتاريخ 1438/04/11هـ، املبني على تعميم 
معالي وزير التعليم ذي الرقم )21970( املؤرخ يف 1438/4/4هـ، املبني على األمر السامي الكرمي 
ذي الرقم )59124( املؤرخ يف 1437/8/8هـ، املبني على األمر الســامي ذي الرقم )31986( املؤرخ 

يف 1437/7/4هـ، بضرورة البدء يف إعداد دليل السياسات واإلجراءات للجامعة.

   لذلــك كلفــت وكالــة اجلامعــة للتخطيــط والتطويــر عمــادة التطويــر واجلــودة بالبــدء يف 
تنفيــذ مشــروع لدراســة حصــر الوضــع الراهــن للسياســات واالجــراءات باجلامعــة كمرحلــة أولــى 
مــن مراحــل مشــروع إعــداد »السياســات واإلجــراءات جلامعــة امللــك ســعود«، وقــد مت حصــر جميــع 
السياســات واإلجــراءات والوثائــق ذات الصلــة بجميــع وحــدات اجلامعــة، حيــث بلــغ إجمالــي 
عددهــا )2807وثيقــة(، منهــا )430( تخــص الشــؤون املاليــة واإلداريــة، )357( تخــص التعليميــة 
واالكادميية، )263( تخص شؤون البحث العلمي والدراسات العليا، )148( تخص شؤون التطوير 
واجلــودة، )920( تخــص البنيــة التحتيــة والتجهيــزات والتقنيــة، )689( تخــص الوحــدات ذات 
الطابــع اخلــاص، حيــث مت جمــع هــذه الوثائــق وتصنيفهــا يف )6( أبــواب، و )23( فصــاًل، مــن عــدد 
)74( وحــدة باجلامعــة شــملت وكاالت اجلامعــة، الكليــات واملعاهــد، العمــادات املســاندة، اإلدارات، 

البرامــج واملراكــز ، وذلــك علــى النحــو التالــي: 
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املجال الفرعياملجال الرئي�س 

عدد الوثائقاملجالعدد الوثائقاملجال

430ال�صوؤون الإدارية واملالية

264املوارد الب�صرية

102ال�صوؤون املالية

34امل�صرتيات وامل�صتودعات

11ال�صوؤون القانونية

13اأمالك اجلامعة

6العالقات العامة والإعالم

357ال�صوؤون التعليمية والأكادميية

124ال�صوؤون التعليمية والأكادميية - عام

183�صوؤون النقل

167ال�صوؤون التقنية

�صوؤون البحث العلمي والدرا�صات 
263العليا

89البحث العلمي

132الدرا�صات العليا

42�صوؤون املكتبات
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املجال الفرعياملجال الرئي�س 

عدد الوثائقاملجالعدد الوثائقاملجال

148�صوؤون التطوير واجلودة148�صوؤون التطوير واجلودة

920البنية التحتية والتجهيزات والتقنية

315امل�صاريع

255الأمن وال�صالمة واملخاطر

183�صوؤون النقل

167ال�صوؤون التقنية

689الوحدات ذات الطابع اخلا�س

191برنامج الأوقاف
معهد امللك عبداهلل للبحوث 

12والدرا�صات ال�صت�صارية

47مركز التدريب وخدمة املجتمع

80دار جامعة امللك �صعود للن�صر

300املدينة الطبية اجلامعية

59وادي الريا�س للتقنية

2807الإجمايل العام



21 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  
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قوانني 
ونظم

اأدلةاإجراءاتتعاميمتنظيم�صيا�صاتقراراتقواعدلوائح
وثائق 
اأخرى

الإجمايل

ال�صوؤون الإدارية 
12226410523011139430واملالية

ال�صوؤون التعليمية 
266330016915153357والأكادميية

�صوؤون البحث العلمي 
0129140131751039263والدرا�صات العليا

�صوؤون التطوير 
0302330287624148واجلودة

البنية التحتية 
117115104888398920والتجهيزات والتقنية

الوحدات ذات الطابع 
0194146404687140689اخلا�س

15633233725201617578932807الإجمايل العام

�صكل بياين يو�صح توزيع وثائق دليل ال�صيا�صات والإجراءات على 

املجالت املختلفة باجلامعة

�صكل بياين يو�صح اأعداد الأنواع املختلفة من وثائق ال�صيا�صات 

والإجراءات باجلامعة  

الوحدات ذات الطابع الخا�ص
٦٨٩

ال�شوؤون الإدارية والمالية
٤٣٠

ال�شوؤون التعليمية والأكاديمية

٣٥٧
١٤٨�شوؤون التطوير والجودة٢٦٣�شوؤون البحث العلمي والدرا�شات العليا

٩٢٠البنية التحتية والتجهيزات التقنية

الوحدات ذات الطابع الخا�ص
٦٨٩

ال�سوؤون الإدارية والمالية
٤٣٠

ال�سوؤون التعليمية والأكاديمية

٣٥٧
١٤٨�سوؤون التطوير والجودة٢٦٣�سوؤون البحث العلمي والدرا�سات العليا

٩٢٠البنية التحتية والتجهيزات التقنية

اإجراءات
١٦١٧ 

تعليم
٢٠

تنظيم
٥

قرارات
٣٣

�سيا�سات
٧٢

قواعد
٣٢

لوائح
قوانين ونظم٦٣

١٥

وثائق اأخرى
٨٤٣

اإجراءات
١٦١٧ 

تعليم
٢٠

تنظيم
٥

قرارات
٣٣

�سيا�سات
٧٢

قواعد
٣٢

لوائح
قوانين ونظم٦٣

١٥

وثائق اأخرى
٨٤٣
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الم�سطلحات الم�ستخدمة في الدليل 

القوانني والنظم

تع��رف القواني��ني باأنه��ا » جمموع��ة القواع��د امللزم��ة الت��ي ت�سدرها ال�س��لطة املخت�سة يف الدول��ة لتنظيم عالق��ات الأفراد فيما 
بينهم اأو عالقاتهم بالدولة« )هيئة اخلرباء مبجل���ص الوزراء، اململكة العربية ال�س��عودية(

اللوائح

تع��رف اللوائ��ح باأنه��ا :  عب��ارة ع��ن قواعد عامة مو�سوعية جمردة ت�سدرها ال�س��لطة التنفيذي��ة املخت�سة بهدف حفظ النظام 
الع��ام بعنا�س��ره املعروف��ه« ) د. ن��واف كنعان:القانون الإداري،���ص 291. وكذلك د.ماهر اجلبوري:القان��ون الداري،�ص 112. 

واآخرون (

القواعد

ع��رف الفقه��اء م�سطل��ح القاع��دة القانوني��ة باأنه��ا الن�سو���ص التي تنظم ت�سرف��ات الأفراد فيم��ا بينهم اأو مع الدول��ة، والقاعدة 
القانوني��ة ه��ي الأ�سا���ص ال��ذي يتك��ون من مفه��وم م�سطلح »القان��ون«، وتتمتع القواع��د القانونية بعدة خ�سائ�ص م��ن حيث كونها 
قواع��د عام��ة وجم��ردة وملزم��ة ويرتت��ب اجلزاء عل��ى خمالفتها .) هيئة اخلرباء مبجل���ص الوزراء- اململكة العربية ال�س��عودية(

القرارات 

يع��رف الق��رار باأن��ه »  عم��ل اإداري ي�س��در ع��ن الإدارة باإرادتها املفردة »   وكذلك باأنه » عمل اإنفرادي، ذو �سبغة قانونية، يتمتع 
بالطبيع��ة الإداري��ة، اله��دف م��ن وراءه التاأث��ر يف النظ��ام القان��وين » ) اأنظ��ر د. حمم��د عبدالبا�س��ط: الق��رار الإداري- ص6، 

وكذل��ك د. نا�س��ر لب��اد : الأ�سا���ص يف القان��ون الإداري- ص178(.

ال�سيا�سات

تع��رف ال�سيا�س��ات باأنه��ا » ترجم��ة الأولوي��ات واملب��ادئ ال�سيا�س��ية للحكوم��ة اإىل جمموع��ة متجان�س��ة م��ن الأن�س��طة وامل�س��اريع 
والربام��ج للو�س��ول اإىل التغي��ر املطل��وب »اأنظ��ر  دلي��ل و�س��ع ال�سيا�س��ات- الإ�س��دار الول2006-ص8(.
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التنظيم 

يع��رف التنظي��م عل��ى اأن��ه » الوظيف��ة الإداري��ة الت��ي مت��زج امل��وارد الب�س��رية واملادي��ة م��ن خ��الل ت�سمي��م هي��كل اأ�سا�س��ي للمه��ام 
وال�سالحي��ات”. ) اأنظ��ر د. اأم��اين ج��رار- اإدارة امل�س��اريع التنموي��ة- ص66(.

التعاميم

يعرف التعميم باأنه » نوع من التعليل مبني على درا�سة عينة )جمموعة العنا�سر( ل�ستنتاج نتيجة عامة« 
) اأنظر كتاب التعاميم- الباحة- ص134(

الإجراءات

تع��رف الإج��راءات باأنه��ا » خط��وات تف�سيلي��ة تتب��ع يف تنفي��ذ عملي��ة معين��ة ب�س��كل متتاب��ع زمني��ًا » )العثيم��ني- الإج��راءات 
الإداري��ة ، 1999م : ص4 (

الأدلة

يع��رف الدلي��ل باأن��ه » و�س��ف للمراح��ل الت��ي مت��ر به��ا العملي��ات والإج��راءات الإداري��ة يف املنظم��ة، ويفي��د الدلي��ل يف اط��الع 
القائم��ني بالعم��ل والروؤ�س��اء واجلمه��ور عل��ى الو�س��ائل والإج��راءات املتبع��ة يف القي��ام بالعم��ل« ) اأنظ��ر  حمم��د �س��اكر ع�سف��ور- 

اأ�س��ول التنظي��م والأ�س��اليب، ص31( 

وثائق اأخرى 

يق�س��د به��ا الوثائ��ق ذات ال�سل��ة باملج��ال ال��ذي يتناول��ه  يف ف�س��ل مع��ني م��ن ه��ذا الدلي��ل، ول تق��ع �سم��ن الأن��واع ال�س��ابقة م��ن 
الوثائ��ق املذك��ورة اأع��اله )1-9(. 
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نظام الرتميز

البند 
الأبواب الفرعي

123456

�سوؤون البحث العلمي والدرا�سات العلياال�سوؤون التعليمية والأكادمييةال�سوؤون الإدارية واملالية
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12345612312311234123456
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1.1.11.2.11.3.11.4.11.5.11.6.12.1.12.2.12.3.13.1.13.2.13.3.14.1.15.1.15.2.15.3.15.4.16.1.16.2.16.3.16.4.16.5.16.6.1قوانين ونظم1

1.1.21.2.21.3.21.4.21.5.21.6.22.1.22.2.22.3.23.1.23.2.23.3.24.1.25.1.25.2.25.3.25.4.26.1.26.2.26.3.26.4.26.5.26.6.2لوائح2

1.1.31.2.31.3.31.4.31.5.31.6.32.1.32.2.32.3.33.1.33.2.33.3.34.1.35.1.35.2.35.3.35.4.36.1.36.2.36.3.36.4.36.5.36.6.3قواعد3

1.1.41.2.41.3.41.4.41.5.41.6.42.1.42.2.42.3.43.1.43.2.43.3.44.1.45.1.45.2.45.3.45.4.46.1.46.2.46.3.46.4.46.5.46.6.4قرارات4

1.1.51.2.51.3.51.4.51.5.51.6.52.1.52.2.52.3.53.1.53.2.53.3.54.1.55.1.55.2.55.3.55.4.56.1.56.2.56.3.56.4.56.5.56.6.5سياسات5

1.1.61.2.61.3.61.4.61.5.61.6.62.1.62.2.62.3.63.1.63.2.63.3.64.1.65.1.65.2.65.3.65.4.66.1.66.2.66.3.66.4.66.5.66.6.6تنظيم6

1.1.71.2.71.3.71.4.71.5.71.6.72.1.72.2.72.3.73.1.73.2.73.3.74.1.75.1.75.2.75.3.75.4.76.1.76.2.76.3.76.4.76.5.76.6.7تعاميم7

1.1.81.2.81.3.81.4.81.5.81.6.82.1.82.2.82.3.83.1.83.2.83.3.84.1.85.1.85.2.85.3.85.4.86.1.86.2.86.3.86.4.86.5.86.6.8إجراءات8

1.1.91.1.91.3.91.4.91.5.91.6.92.1.92.1.92.3.93.1.93.1.93.3.94.1.95.1.95.1.95.3.95.4.96.1.96.1.96.3.96.4.96.5.96.6.9أدلة9

1.1.101.2.101.3.101.4.101.5.101.6.102.1.102.2.102.3.103.1.103.2.103.3.104.1.105.1.105.2.105.3.105.4.106.1.106.2.106.3.106.4.16.5.16.6.1وثائق أخرى10



25 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

نظام الرتميز

البند 
الأبواب الفرعي

123456

�سوؤون البحث العلمي والدرا�سات العلياال�سوؤون التعليمية والأكادمييةال�سوؤون الإدارية واملالية
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ون 

�سوؤ
دة

جلو
وا

الوحدات ذات الطابع اخلا�صالبنية التحتية والتجهيزات والتقنية

الف�سول  

12345612312311234123456
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�س
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 وا
ير

طو
الت
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�سوؤ
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ون 
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وؤو
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ا

اف
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الأ
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املل
هد 
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�سا
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الت
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1.1.11.2.11.3.11.4.11.5.11.6.12.1.12.2.12.3.13.1.13.2.13.3.14.1.15.1.15.2.15.3.15.4.16.1.16.2.16.3.16.4.16.5.16.6.1قوانين ونظم1

1.1.21.2.21.3.21.4.21.5.21.6.22.1.22.2.22.3.23.1.23.2.23.3.24.1.25.1.25.2.25.3.25.4.26.1.26.2.26.3.26.4.26.5.26.6.2لوائح2

1.1.31.2.31.3.31.4.31.5.31.6.32.1.32.2.32.3.33.1.33.2.33.3.34.1.35.1.35.2.35.3.35.4.36.1.36.2.36.3.36.4.36.5.36.6.3قواعد3

1.1.41.2.41.3.41.4.41.5.41.6.42.1.42.2.42.3.43.1.43.2.43.3.44.1.45.1.45.2.45.3.45.4.46.1.46.2.46.3.46.4.46.5.46.6.4قرارات4

1.1.51.2.51.3.51.4.51.5.51.6.52.1.52.2.52.3.53.1.53.2.53.3.54.1.55.1.55.2.55.3.55.4.56.1.56.2.56.3.56.4.56.5.56.6.5سياسات5

1.1.61.2.61.3.61.4.61.5.61.6.62.1.62.2.62.3.63.1.63.2.63.3.64.1.65.1.65.2.65.3.65.4.66.1.66.2.66.3.66.4.66.5.66.6.6تنظيم6

1.1.71.2.71.3.71.4.71.5.71.6.72.1.72.2.72.3.73.1.73.2.73.3.74.1.75.1.75.2.75.3.75.4.76.1.76.2.76.3.76.4.76.5.76.6.7تعاميم7

1.1.81.2.81.3.81.4.81.5.81.6.82.1.82.2.82.3.83.1.83.2.83.3.84.1.85.1.85.2.85.3.85.4.86.1.86.2.86.3.86.4.86.5.86.6.8إجراءات8

1.1.91.1.91.3.91.4.91.5.91.6.92.1.92.1.92.3.93.1.93.1.93.3.94.1.95.1.95.1.95.3.95.4.96.1.96.1.96.3.96.4.96.5.96.6.9أدلة9

1.1.101.2.101.3.101.4.101.5.101.6.102.1.102.2.102.3.103.1.103.2.103.3.104.1.105.1.105.2.105.3.105.4.106.1.106.2.106.3.106.4.16.5.16.6.1وثائق أخرى10



الإ�صدار الأول 26

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

5241

رقم داخل املجال الفرعي

مثال: الالئحة اخلام�سة 
داخل اللوائح )جمال فرعي( 
اخلا�سة بال�سوؤون القانونية 

)ف�سل 4( يف الباب الأول 
)ال�سوؤون املالية والإدارية(

 وبالتايل تاأخذ الرقم 
1.4.2.5.ويتم قراءته من 

الي�سار اإىل اليمني 

املجال الفرعي

 )لوائح(
البابالف�صل



27 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الباب الأول
ال�سوؤون املالية والإدارية 
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الأول
املوارد الب�صرية 

اجله��ات املعني��ة: عم��ادة امل��وارد الب�س��رية- اأمان��ة املجل���ص العلم��ي- برنام��ج ا�س��تقطاب الأ�س��اتذة والباحث��ني 
املتميزي��ن.

القوانني والنظم 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

نظام اخلدمة املدنية باململكة 1
13971.1.1.1هـ1وزارة اخلدمة املدنيةالعربية ال�سعودية

https://www.mcs.gov.sa/Ar-
chivingLibrary/Decisions/Sys-

tems/14391226_1.pdf

نظام العمل باململكة العربية 2
14261.1.1.2https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ51وزارة اخلدمة املدنيةال�سعودية 

13851.1.1.3هـم/ 30وزارة اخلدمة املدنيةنظام الوظائف املوؤقتة3
https://vr.ksu.edu.sa/sites/vr.ksu.

edu.sa/files/imce_images/lwzyf_lm-
wqth.pdf

13971.1.1.4هـم/ 48وزارة اخلدمة املدنيةنظام جمل�ص اخلدمة املدنية4
https://www.mcs.gov.sa/Ar-

chivingLibrary/Decisions/Sys-
tems/14390202_16.pdf

14121.1.1.5هـم/36هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراءنظام مكافحة الر�سوة5
http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/

files/nzm_mkfh_lrshw_lswdy_
lsdr_1412.pdf

اللوائح التنفيذية لنظام 6
13971.1.1.6هـ1وزارة اخلدمة املدنيةاخلدمة املدنية

https://www.mcs.gov.sa/Ar-
chivingLibrary/Regulations/Regula-

tions/14390202_1.pdf

نظام جمل�ص التعليم العايل 8
واجلامعات ولوائحه

جمل�ص التعليم العايل الأمانة 
14281.1.1.8هـط 3العامة

https://dent.ksu.edu.sa/sites/dent.
ksu.edu.sa/files/imce_images/high-

councilA.pdf
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

اللوائح 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم
13971.1.2.1https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ3وزارة اخلدمة املدنيةلئحة امل�ستخدمني1

13981.1.2.2https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ16جمل�ص اخلدمة املدنيةلئحة التدريب  يف اخلدمة املدنية2

13991.1.2.3https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ141وزارة اخلدمة املدنيةلئحة املعينني على بند الأجور 3

14021.1.2.4https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ590وزارة اخلدمة املدنيةلئحة الوظائف التعليمية4

14121.1.2.5https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ241/1وزارة اخلدمة املدنيةلئحة الوظائف ال�سحية5

6
الالئحة املنظمة ل�سوؤون من�سوبي 
اجلامعات ال�سعودية من اأع�ساء 
هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم

14171.1.2.6https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ7/ب/16785جمل�ص التعليم العايل

لئحة البتعاث والتدريب 7
14171.1.2.7https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ7 / ب/ 16785جمل�ص التعليم العايلملن�سوبي اجلامعات

لئحة توظيف غر ال�سعوديني 8
14171.1.2.8https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ1417/4/3جمل�ص التعليم العايلباجلامعات

14201.1.2.9https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ596/1وزارة اخلدمة املدنيةلئحة التكليف9

14221.1.2.11https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ749/1وزارة اخلدمة املدنيةلئحة الإعارة10

14231.1.2.12https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ813/1جمل�ص اخلدمة املدنيةلئحة انتهاء اخلدمة11

14241.1.2.13https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ929/1وزارة اخلدمة املدنيةلئحة النقل12

14251.1.2.14https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ921/1وزارة اخلدمة املدنيةلئحة التعيني يف الوظائف العامة13

14261.1.2.15https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ686/1وزارة اخلدمة املدنيةلئحة الرتقيات14

14271.1.2.16https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ703/11722وزارة اخلدمة املدنيةلئحة تفوي�ص ال�سالحيات15

اللوائح املنظمة ل�سوؤون اأع�ساء 16
14331.1.2.17https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ-ط1جامعة امللك �سعودهيئة التدري�ص واملوظفني

�سل�سلة اإ�سدارات وزارة لئحة اإدارة الأداء الوظيفي17
14371.1.2.18https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ700/5202اخلدمة املدنية

14371.1.2.19https://dfpa.ksu.edu.sa/lists-staffهـ700/5002وزارة اخلدمة املدنيةلئحة الإجازات18
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

القواعد

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�صداربيانم

/1.1.3https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary..13911هـ3/17752/دوزارة اخلدمة املدنيةاأحكام ولوائح ابتعاث املوظفني 1
Regulations/Regulations/14390202_12.pdf

القرارات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة القانونية قرار ال�سالحيات1
/14401.1.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ2/20/1باجلامعة

node/1694

قرار الرتقية اجلماعي 2
14391.1.4.2هـ2/20/267838عمادة املوارد الب�سريةللرتقيات

https://dfpa.ksu.edu.sa/sites/dfpa.
ksu.edu.sa/files/attach/lqr

-01-r_ljmy_lmsthqy_ltrqy_ht_30
1439h.pdf

قرارات اإفرادية مل�ستحقي 3
1.1.4..14393هـ2/20/267383عمادة املوارد الب�سريةالرتقية 

https://dfpa.ksu.edu.sa/sites/dfpa.
ksu.edu.sa/files/attach

-01-qrrt_frdy_lmsthqy_ltrqy_ht_30/
1439h.pdf

ال�سيا�سات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14341.1.5.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـالإ�سدار 2عمادة املوارد الب�سرية�سيا�سة اجلودة1

التعاميم 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1

تعميم بخ�سو�ص اعتماد معاير 
ترقية اأع�ساء هيئة التدري�ص 

العاملني يف املعاهد واملراكز 
البحثية

جامعة امللك �سعود- 
14331.1.6.1هـ1/3/243689اأمانة املجل�ص العلمي

https://sc.ksu.edu.sa/sites/sc.ksu.
edu.sa/files/attach/ltmym_lsdr_

mn_lmjls_llmy_bshn_trqy_d_hyy_
ltdrys_lmrkz_wlmhd_lbhthy.pdf



31 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

2

تعميم ترقية اأع�ساء هيئة 
التدري�ص الذين يعملون 

كم�ست�سارين متفرغني خارج 
اجلامعة

جامعة امللك �سعود- 
http://sc.ksu.edu.sa/14351.1.6.2هـ1/3/100391اأمانة املجل�ص العلمي

جامعة امللك �سعود- تعاميم متعددة3
http://sc.ksu.edu.sa/1.1.6.3متعددمتعدداأمانة املجل�ص العلمي

الإجراءات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الرتقية باملفا�سلة ملوظفي املراتب 1
/14331.1.7.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-0203060عمادة املوارد الب�سريةمن العا�سرة فما دون

node/1694

التدريب يف الداخل واخلارج 2
/14341.1.7.2http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-0203060عمادة املوارد الب�سريةواملوؤمترات وور�ص العمل

node/1694

التمديد للتدريب يف الداخل 3
/14341.1.7.3http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-0203060عمادة املوارد الب�سريةواخلارج

node/1694

4
تدريب اأع�ساء هيئة التدري�ص 
والت�سال العلمي وفقًا للمادة 

)76(
/14341.1.7.4http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-0203060عمادة املوارد الب�سرية

node/1694

/14341.1.7.5http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-0203060عمادة املوارد الب�سريةالتدريب يف معهد الإدارة العامة5
node/1694

6

الرت�سيح للحلقات التطبيقية 
يف معهد الإدارة لأع�ساء هيئة 
التدري�ص واملوظفني من املرتبة 

11 فما فوق

/14341.1.7.6http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-0203060عمادة املوارد الب�سرية
node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تعميم الدورات التدريبية على 7
/14341.1.7.7http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-0203060عمادة املوارد الب�سريةجميع جهات اجلامعة

node/1694

تطبيق لئحة الدورات وور�ص 8
/14341.1.7.8http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-0203060عمادة املوارد الب�سريةالعمل لع�سو هيئة التدري�ص

node/1694

البتعاث للدرا�سات العليا 9
/14341.1.7.9http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09-0203060عمادة املوارد الب�سريةيف اخلارج

node/1694

10
تغير التخ�س�ص للمبتعث/ قيام 
برحلة علمية/ متديد ابتعاث/

انتقال
/14341.1.7.10http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10-0203060عمادة املوارد الب�سرية

node/1694

/14341.1.7.11http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ11-0203060عمادة املوارد الب�سريةقطع البعثة11
node/1694

/14341.1.7.12http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ12-0203060عمادة املوارد الب�سريةتاأجيل الدرا�سة12
node/1694

/14341.1.7.13http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ13-0203060عمادة املوارد الب�سريةاإنهاء البتعاث للدرا�سة يف اخلارج13
node/1694

التحاق املوظفني للدرا�سة 14
/14341.1.7.14http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ14-0203060عمادة املوارد الب�سريةيف اجلامعة

node/1694

اإ�سدار ال�سمان املايل للجامعات 15
/14341.1.7.15http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ15-0203060عمادة املوارد الب�سريةاملعتمدة

node/1694



33 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اإيفاد اأطباء لإجراء المتحانات 16
/14341.1.7.16http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ16-0203060عمادة املوارد الب�سريةيف اخلارج

node/1694

اإيفاد من�سوبي الكليات ال�سحية 17
/14341.1.7.17http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ16-0203060عمادة املوارد الب�سريةلإجراء املقابالت يف اخلارج

node/1694

18
تعوي�ص املبتعث  عن ر�سوم 

التاأ�سرة والك�سف الطبي ومرا�سلة 
اجلامعات

/14341.1.7.18http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ17-0203060عمادة املوارد الب�سرية
node/1694

19
�سرف بدل الكتب واملراجع 

وبدل الطباعة للمبتعثني داخليا 
وامللتحقني بالدرا�سة باجلامعة

/14341.1.7.19http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ020306018-عمادة املوارد الب�سرية
node/1694

ت�سفية م�ستحقات التدريب يف 20
/14341.1.7.20http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ020306019-عمادة املوارد الب�سريةمعهد الإدارة

node/1694

التدريب يف الداخل واخلارج 21
/14341.1.7.21http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ21-0203060عمادة املوارد الب�سريةواملوؤمترات وور�ص العمل

node/1694

/14341.1.7.22http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ22-0203060عمادة املوارد الب�سريةت�سفية م�ستحقات املتدرب22
node/1694

التعوي�ص عن ح�سور اختبارات اأو 23
/14341.1.7.23http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ23-0203060عمادة املوارد الب�سريةتعوي�ص درا�سة الأبناء

node/1694

اإ�سدار اأمر الإركاب والتعديالت 24
/14341.1.7.24http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ24-0203060عمادة املوارد الب�سريةالالزمة خلط ال�سر

node/1694



الإ�صدار الأول 34

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

ح�سور املوؤمترات والندوات 25
/14341.1.7.25http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ25-0203060عمادة املوارد الب�سريةوالجتماعات

node/1694

/14341.1.7.26http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ26-0203060عمادة املوارد الب�سريةال�ستعانة مب�ست�سار غر متفرغ26
node/1694

مكافاأة الوحدات التدري�سية 27
/14341.1.7.27http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ27-0203060عمادة املوارد الب�سريةالزائدة

node/1694

/14341.1.7.28http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ28-0203060عمادة املوارد الب�سريةمكافاأة املتعاونني28
node/1694

حت�سيل اإيجار ال�سكن اأو التاأمني 29
/14341.1.7.29http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ29-0203060عمادة املوارد الب�سريةاأو اخلدمات الأخرى

node/1694

/14341.1.7.30http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ30-0203060عمادة املوارد الب�سريةقرارات �سرف النتداب30
node/1694

/14341.1.7.31http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ31-0203060عمادة املوارد الب�سرية�سرف مكافاأة مناق�سة الر�سائل31
node/1694

/14341.1.7.32http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ32-0203060عمادة املوارد الب�سرية�سرف مكافاأة اللجان32
node/1694

�سرف معلومات عن ع�سو هيئة 33
/14341.1.7.33http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ33-0203060عمادة املوارد الب�سريةالتدري�ص من واقع ملفه

node/1694



35 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14341.1.7.34http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ34-0203060عمادة املوارد الب�سريةطلب الإعارة 34
node/1694

/01http://dqd.ksu.edu.sa/ar-14341.1.7.34هـ35-0203060عمادة املوارد الب�سريةطلب الندب 35
node/1694

/02http://dqd.ksu.edu.sa/ar-14341.1.7.34هـ36-0203060عمادة املوارد الب�سريةطلب التكليف 36
node/1694

/14341.1.7.35http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ37-0203060عمادة املوارد الب�سريةطلب التفرغ العلمي37
node/1694

مكافاأة اأع�ساء جمل�ص اجلامعة 38
/14341.1.7.36http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ38-0203060عمادة املوارد الب�سريةواملجل�ص العلمي

node/1694

اإلغاء التذاكر والتعوي�ص 39
/14341.1.7.37http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ39-0203060عمادة املوارد الب�سريةبن�سف القيمة

node/1694

/14341.1.7.38http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ40-0203060عمادة املوارد الب�سريةم�ساريف تعليم الأبناء40
node/1694

/14341.1.7.39http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ41-0203060عمادة املوارد الب�سريةقطع اإجازة41
node/1694

/14341.1.7.40http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ42-0203060عمادة املوارد الب�سريةجتديد عقد متعاقد42
node/1694



الإ�صدار الأول 36

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

متديد اخلدمة لع�سو هيئة 43
/14341.1.7.41http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ43-0203060عمادة املوارد الب�سريةالتدري�ص

node/1694

/14341.1.7.42http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ44-0203060عمادة املوارد الب�سريةال�ستعانة باأ�ستاذ غر متفرغ44
node/1694

/14341.1.7.43http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ45-0203060عمادة املوارد الب�سريةعدم جتديد عقد متعاقد45
node/1694

/14341.1.7.44http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ46-0203060عمادة املوارد الب�سريةترقيات اأع�ساء هيئة التدري�ص46
node/1694

/14341.1.7.45http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ47-0203060عمادة املوارد الب�سريةتعيني روؤ�ساء الأق�سام47
node/1694

/14341.1.7.46http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ48-0203060عمادة املوارد الب�سريةاإجراء فهر�سة معاملة48
node/1694

/14341.1.7.47http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ49-0203060عمادة املوارد الب�سريةال�سرف للجنة املحررين49
node/1694

جتديد عقد متعاقد بعد بلوغه 50
/14341.1.7.48http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ50-0203060عمادة املوارد الب�سريةال�سن النظامية

node/1694

اإ�سراف على ر�سالة 51
/14341.1.7.49http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ51-0203060عمادة املوارد الب�سرية) خارج اجلامعة(

node/1694



37 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

طي قيد ع�سو هيئة تدري�ص 52
/14341.1.7.50http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ52-0203060عمادة املوارد الب�سريةلبلوغه ال�سن النظامية) �سعودي(

node/1694

/14341.1.7.51http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ53-0203060عمادة املوارد الب�سرية�سرف بدل نقل اإ�سايف53
node/1694

�سرف مكافاأة الأ�ستاذ الزائر 54
/14341.1.7.52http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ54-0203060عمادة املوارد الب�سريةللجامعة من خارج اململكة

node/1694

/14341.1.7.53http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ55-0203060عمادة املوارد الب�سريةاإجازة مرافقة مري�ص55
node/1694

/14341.1.7.54http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ56-0203060عمادة املوارد الب�سريةالإجازة ال�سنوية56
node/1694

/14341.1.7.55http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ57-0203060عمادة املوارد الب�سريةالإجازة الدرا�سية57
node/1694

/14341.1.7.56http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ58-0203060عمادة املوارد الب�سريةاإجازة ا�ستثنائية للمرافق58
node/1694

اإفادة بعدم �سرف بدل تعيني من 59
/14341.1.7.57http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ59-0203060عمادة املوارد الب�سريةاجلامعة

node/1694

/14341.1.7.58http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ60-0203060عمادة املوارد الب�سريةطي القيد للوفاة ونقل اجلثمان60
node/1694



الإ�صدار الأول 38

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

ترقية ع�سو هيئة التدري�ص 61
/14341.1.7.59http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ61-0203060عمادة املوارد الب�سرية)متعاقد(

node/1694

/14341.1.7.60http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ62-0203060عمادة املوارد الب�سريةكف اليد) �سعودي(62
node/1694

طي القيد للح�سول على اجلن�سية 63
/14341.1.7.61http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ63-0203060عمادة املوارد الب�سريةال�سعودية

node/1694

/14341.1.7.62http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ64-0203060عمادة املوارد الب�سريةطلب اإدخال ال�سفر64
node/1694

65
اإجراء احل�سم/ الإجازات/

امل�ساركات الداخلية واخلارجية/ 
الندب

/14341.1.7.63http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ65-0203060عمادة املوارد الب�سرية
node/1694

/14341.1.7.64http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ66-0203060عمادة املوارد الب�سريةالإيقاف ) �سعودي(66
node/1694

مكافاأة التدري�ص خالل الف�سل 67
/14341.1.7.65http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ67-0203060عمادة املوارد الب�سريةال�سيفي

node/1694

68
التعاقد ) يف حالة كانت 
الإجراءات من الداخل- 

نقل الكفالة
/14341.1.7.66http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ68-0203060عمادة املوارد الب�سرية

node/1694

نقل خدمات ع�سو هيئة التدري�ص 69
/14341.1.7.67http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ69-0203060عمادة املوارد الب�سريةل�سالح اجلامعة

node/1694



39 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14341.1.7.68http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ70-0203060عمادة املوارد الب�سريةت�سجيل قرار تعيني جديد70
node/1694

التعيني على وظيفة ر�سمية 71
/14341.1.7.69http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ71-0203060عمادة املوارد الب�سرية)مراتب- الالئحة ال�سحية(

node/1694

التعيني على وظائف بند الأجور 72
/14341.1.7.70http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ72-0203060عمادة املوارد الب�سريةوامل�ستخدمني

node/1694

نقل موظف من خارج اجلامعة 73
/14341.1.7.71http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ73-0203060عمادة املوارد الب�سريةاإىل داخلها

node/1694

العالن عن وظائف جديدة 74
/14341.1.7.72http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ73-0203060عمادة املوارد الب�سريةباجلامعة 

node/1694

ت�سجيل قرار تعيني موظفني جديد 75
/14341.1.7.73http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ74-0203060عمادة املوارد الب�سريةبعد جناحه  يف امل�سابقة الوظيفية

node/1694

التعاقد مع متعاقد غر �سعودي على 76
/14341.1.7.74http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ75-0203060عمادة املوارد الب�سريةوظيفة ر�سمية

node/1694

التعاقد مع متعاقد �سعودي على 77
/14341.1.7.75http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ76-0203060عمادة املوارد الب�سريةوظيفة ر�سمية

node/1694

التعاقد مع مواطن على اأي بند من 78
/14341.1.7.76http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ77-0203060عمادة املوارد الب�سريةبنود اجلامعة الذاتية

node/1694



الإ�صدار الأول 40

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14341.1.7.77http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ78-0203060عمادة املوارد الب�سريةت�سنيف بند الأجور79
node/1694

/14341.1.7.78http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ79-0203060عمادة املوارد الب�سريةالرتقية بالرت�سيح للمراتب العليا80
node/1694

81
ال�ستقدام للزيارة العائلية املعمول 
بها لدى اإدارات التاأ�سرات بوزارة 

اخلارجية
/14341.1.7.80http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ80-0203060عمادة املوارد الب�سرية

node/1694

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة تعاقد اأع�ساء هيئة تدري�ص82
/14401.1.7.80http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة تعاقد باحثني متفرغني83
/14401.1.7.81http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

طلب تعاقد باحثني دار�سني من 84
الفئة)اأ(

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.82http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

طلب تعاقد باحثني دار�سني من 85
الفئة)ب(

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.83http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

طلب جتديد عقود باحثني دار�سني 86
من الفئة)ب(

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.84http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

طلب جتديد عقود باحثني دار�سني 87
من الفئة)اأ(

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.85http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694



41 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة طلب جتديد عقود املتعاونني88
/14401.1.7.86http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة طلب نقل كفالة باحثني متفرغني89
/14401.1.7.87http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

نقل كفالة باحثني دار�سني من 90
الفئة)اأ(

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.88http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

طلبات ال�ستقدام والزيارة 91
للباحثني الدار�سني

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.89http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

طلب زيادة رواتب املر�سحني اجلدد 92
من اأع�ساء هيئة التدري�ص

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.90http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

طلب زيادة رواتب املر�سحني اجلدد 93
من الباحثني

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.91http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

طلب زيادة رواتب من هم على 94
راأ�ص العمل

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.92http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة اأمتتة نظم العمل داخل الربنامج95
/14401.1.7.93http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

اأمتتة نظم العمل لوحدات 96
اجلامعة املختلفة

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.94http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694



الإ�صدار الأول 42

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة طلب تنظيم التجمعات العلمية97
/14401.1.7.95http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

98
ا�ستالم طلبات ا�ستقبال �سيوف 
الربنامج من وحدات اجلامعة 

وتنفيذها

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.96http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

طباعة التقارير والإخراج الفني 99
للمن�سورات

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.97http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

متابعة اإنهاء املعامالت مع اجلهات 100
احلكومية

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.98http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة طلب تاأمني م�ستلزمات مكتبية101
/14401.1.7.99http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة طلب تاأمني اأحبار الطابعات102
/14401.1.7.100http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة تاأمني طابعات واأجهزة احلا�سب103
/14401.1.7.101http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة تاأمني اأجهزة الهاتف والفاك�ص104
/14401.1.7.102http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة تاأمني اأثاث مكتبي وت�سجر105
/14401.1.7.103http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694



43 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة ح�ساب تكلفة الباحثني106
/14401.1.7.104http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

ح�ساب تكلفة مكافاآت نهاية 107
اخلدمة

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.105http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

ح�ساب تكلفة الإعداد للندوات 108
واملوؤمترات

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.106http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

ح�ساب تكلفة التميز البحثي 109
وزيادة الرواتب

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14401.1.7.107http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1694

الأدلة 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

13991.1.8.1هـ113وزارة اخلدمة املدنيةدليل الربامج الإعدادية1
https://www.mcs.gov.sa/Ar-

chivingLibrary/Directory/Pages/
Default0713-8819.aspx

14221.1.8.2هـ2361وزارة اخلدمة املدنيةدليل ت�سنيف وظائف البنود2
https://www.mcs.gov.sa/Ar-

chivingLibrary/Directory/Pages/
Directory-004.aspx

دليل اأحكام تدريب موظفي 3
14241.1.8.3هـالق�سم الأولوزارة اخلدمة املدنيةاخلدمة املدنية

https://www.mcs.gov.sa/
ArchivingLibrary/Directory/Do-

cLib1/132677_tadreab.pdf

دليل ابتعاث موظفي اخلدمة 4
14241.1.8.4هـالق�سم 2وزارة اخلدمة املدنيةاملدنية للدرا�سة يف اخلارج

https://www.mcs.gov.sa/
ArchivingLibrary/Directory/Do-

cLib1/132677_ebteath.pdf



الإ�صدار الأول 44

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14251.1.8.5هـط3وزارة اخلدمة املدنيةدليل املوظف5
https://www.mcs.gov.sa/Ar-

chivingLibrary/Directory/Pages/
Directory-007.aspx

دليل ال�ستقطاب عمادة �سوؤون 6
/14311.1.8.7http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ-جامعة امللك �سعوداأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظف

node/1307

الدليل الإر�سادي لبيئة العمل 7
14361.1.8.8هـ45637وزارة اخلدمة املدنيةاملادية يف الأجهزة احلكومية

https://www.mcs.gov.sa/Ar-
chivingLibrary/Directory/Pages/

Directory-010.aspx

14371.1.8.9هـط1وزارة اخلدمة املدنيةالدليل الإجرائي لتحقيق اخلدمة8
https://www.mcs.gov.sa/Ar-

chivingLibrary/Directory/Pages/
Directory009.aspx

دليل امل�ستخدم لربنامج 9
14391.1.8.10هـ-مركز الت�سالت الإداريةالت�سالت الإدارية ) ديوان(

https://dewan.ksu.edu.sa/
sites/dewan.ksu.edu.sa/

files/imce_images/akhr_sdr_
dywn_35210606.pdf

الوثائق الأخرى 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14401.1.9.1هـمتعددوزارة اخلدمة املدنيةمناذج واإجراءات �سئون املوظفني1
https://www.mcs.gov.sa/

ArchivingLibrary/Directory
Pages/Directory-002.aspx/

2
منوذج طلب ال�ستعانة/ جتديد 

ال�ستعانة باأع�ساء هيئة 
التدري�ص ال�سعوديني

http://sc.ksu.edu.sa/1.1.9.2--اأمانة املجل�ص العلمي

منوذج ا�ستمارة ال�سرة الذاتية 3
http://sc.ksu.edu.sa/1.1.9.3--اأمانة املجل�ص العلميلع�سو هيئة التدري�ص

http://sc.ksu.edu.sa/1.1.9.4--اأمانة املجل�ص العلميمنوذج طلب ن�سر كتاب4

5
منوذج طلب حتكيم كتاب 

لحت�سابه �سمن احلد الأدنى 
للرتقية

http://sc.ksu.edu.sa/1.1.9.5--اأمانة املجل�ص العلمي



45 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14341.1.9.6http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ650-0203عمادة املوارد الب�سريةمنوذج ت�سوية6
node/1694

/14341.1.9.7http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ651-0203عمادة املوارد الب�سريةمنوذج اإعادة احل�سم7
node/1694

منوذج طلب حتويل راتب 8
/14341.1.9.8http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ652-0203عمادة املوارد الب�سريةاإىل بنك

node/1694

/14341.1.9.9http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ653-0203عمادة املوارد الب�سريةكتاب لبنك �سامبا9
node/1694

/14341.1.9.9http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ501-0203عمادة املوارد الب�سريةمنوذج كفالة 10
node/1694

/14341.1.9.10http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ502-0203عمادة املوارد الب�سريةخلو طرف ملن�سوبي اجلامعة11
node/1694

/14341.1.9.11http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ503-0203عمادة املوارد الب�سريةا�ستمارة  �سرف تذاكر12
node/1694

/14341.1.9.12http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ504-0203عمادة املوارد الب�سريةطلب �سرف احتياجات13
node/1694

/14341.1.9.13http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ505-0203عمادة املوارد الب�سريةبيان تاأخر14
node/1694

/14341.1.9.14http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ506-0203عمادة املوارد الب�سريةبيان الغياب15
node/1694

/14341.1.9.15http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ507-0203عمادة املوارد الب�سريةبيان ح�سور وان�سراف16
node/1694



الإ�صدار الأول 46

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14341.1.9.16http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ508-0203عمادة املوارد الب�سريةرهن راتب �سهرين17
node/1694

/14341.1.9.17http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ509-0203عمادة املوارد الب�سريةفك الرهن18
node/1307

خطاب متديد 19
/14341.1.9.18http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ510-0203عمادة املوارد الب�سريةتاأ�سرة خروج وعودة

node/1307

خطاب تعديل تاأ�سرة القدوم 20
/14341.1.9.19http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ511-0203عمادة املوارد الب�سريةللمرافقني لالإقامة

node/1307

خطاب لإدارة ال�ستقدام لتعديل 21
/14341.1.9.20http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ512-0203عمادة املوارد الب�سريةتاأ�سرة القدوم

node/1307

22
خطاب لوزارة الداخلية لتحويل 

تاأ�سرة القدوم من زيارة اإىل 
اإقامة

/14341.1.9.21http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ513-0203عمادة املوارد الب�سرية
node/1307

/14341.1.9.22http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ514-0203عمادة املوارد الب�سريةخطاب تنازل عن كفالة23
node/1307

/14341.1.9.23http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ515-0203عمادة املوارد الب�سريةتفوي�ص موظف ملندوب اجلامعة24
node/1694

/14341.1.9.24http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ516-0203عمادة املوارد الب�سريةخطاب للجوازات لتعديل مهنة25
node/1694

طلب تقرير طبي 26
/14341.1.9.25http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ517-0203عمادة املوارد الب�سريةل�ستخراج اإقامة

node/1694

/14341.1.9.26http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ518-0203عمادة املوارد الب�سريةتفوي�ص طبي ل�ستخراج اإقامة27
node/1694



47 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تفوي�ص �ساحب الطلب لإنهاء 28
/14341.1.9.27http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ519-0203عمادة املوارد الب�سريةاإجراءاته بنف�سه

node/1694

/14341.1.9.28http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ520-0203عمادة املوارد الب�سريةتعريف موؤقت29
node/1694

/14341.1.9.29http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ521-0203عمادة املوارد الب�سريةخطاب للجوازات لأخذ الب�سمة30
node/1694

/14341.1.9.30http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ522-0203عمادة املوارد الب�سرية�سطب املرافقني31
node/1694

خطاب للجوازات للتاأ�سرة 32
/14341.1.9.31http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ523-0203عمادة املوارد الب�سريةاملتعددة

node/1694

33
تعميم اإجازة نهاية العام 
لأع�ساء هيئة التدري�ص 

واملتعاقدين
/14341.1.9.32http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ524-0203عمادة املوارد الب�سرية

node/1694

املوافقة على التنازل عن كفالة 34
/14341.1.9.33http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ525-0203عمادة املوارد الب�سريةمرافق

node/1694

طلب �سالحية لنظام اخالء 35
/14341.1.9.34http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ526-0203عمادة املوارد الب�سريةالطرف اللكرتوين

node/1694

/14341.1.9.35http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ527-0203عمادة املوارد الب�سريةطلب بطاقة36
node/1694

/14341.1.9.36http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ528-0203عمادة املوارد الب�سريةطلب تعريف37
node/1694

/14341.1.9.37http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ529-0203عمادة املوارد الب�سريةتبليغ عن اأوامر الإركاب38
node/1694



الإ�صدار الأول 48

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

التحاق املوظف بالدرا�سة 39
/14341.1.9.38http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ551-0203عمادة املوارد الب�سريةباجلامعة )1(

node/1694

التحاق املوظف بالدرا�سة 40
/14341.1.9.39http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ552-0203عمادة املوارد الب�سريةباجلامعة )2(

node/1694

تبليغ امللحق 41
/14341.1.9.40http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ553-0203عمادة املوارد الب�سريةباإنهاء ابتعاث مبتعث

node/1694

طلب اأخر خم�س�ص ملبتعث 42
/14341.1.9.41http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ554-0203عمادة املوارد الب�سريةبا�سر العمل

node/1694

الإفادة بتخرج مبتعث/متدرب 43
/14341.1.9.42http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ555-0203عمادة املوارد الب�سريةوطلب مبا�سرة العمل

node/1694

/14341.1.9.43http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ556-0203عمادة املوارد الب�سريةاإنهاء ابتعاث مبتعث ) ملر�ص(44
node/1694

اإنهاء ابتعاث 45
/14341.1.9.44http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ557-0203عمادة املوارد الب�سرية) تبليغ جهة العمل(

node/1694

اإنهاء ابتعاث ملن مل يح�سل على 46
/14341.1.9.45http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ558-0203عمادة املوارد الب�سريةدرجة

node/1694

اإنهاء مبتعث ملن ح�سل على 47
/14341.1.9.46http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ559-0203عمادة املوارد الب�سريةدرجة

node/1694

تعوي�ص املتقدمني للح�سول على 48
/14341.1.9.47http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ560-0203عمادة املوارد الب�سريةقبولت من جامعة خارجية

node/1694

/14341.1.9.48http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ561-0203عمادة املوارد الب�سريةتعوي�ص املبتعث عن ر�سوم الفيزا49
node/1694



49 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

خطاب اإىل امللحقية بخ�سو�ص 50
/14341.1.9.49http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ562-0203عمادة املوارد الب�سريةمبتعث

node/1694

/14341.1.9.50http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ563-0203عمادة املوارد الب�سريةانتقال مبتعث51
node/1694

/14341.1.9.51http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ564-0203عمادة املوارد الب�سريةتغير تخ�س�ص مبتعث52
node/1694

/14341.1.9.52http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ565-0203عمادة املوارد الب�سريةمتديد بعثة مبتعث53
node/1694

/14341.1.9.53http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ566-0203عمادة املوارد الب�سريةمتديد درا�سة اللغة54
node/1694

/14341.1.9.54http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ567-0203عمادة املوارد الب�سريةرحلة علمية ملبتعث55
node/1694

دفع تكاليف بحث/ او �سراء 56
/14341.1.9.55http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ568-0203عمادة املوارد الب�سريةمواد ملبتعث

node/1694

57
تبليغ امللحقية عن التمديد 

اأو النتقال اأو الرحلة العلمية 
اأو ال�سرف اأو تغير تخ�س�ص

/14341.1.9.56http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ569-0203عمادة املوارد الب�سرية
node/1694

خطاب لإدارة النقل ملبتعث يقوم 58
/14341.1.9.57http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ570-0203عمادة املوارد الب�سريةبرحلة علمية

node/1694

خطاب لإدارة الإ�سكان ملبتعث 59
/14341.1.9.58http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ571-0203عمادة املوارد الب�سريةيقوم برحلة علمية

node/1694

تعريف ملبتعث يقوم برحلة 60
/14341.1.9.59http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ572-0203عمادة املوارد الب�سريةعلمية

node/1694



الإ�صدار الأول 50

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تبليغ للملحق باإنهاء مبتعث 61
/14341.1.9.60http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ573-0203عمادة املوارد الب�سريةللرحلة العلمية

node/1694

�سرف راتب �سهر واحد كبدل 62
/14341.1.9.61http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ574-0203عمادة املوارد الب�سريةكتب

node/1694

/14341.1.9.62http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ575-0203عمادة املوارد الب�سرية�سرف بدل63
node/1694

/14341.1.9.63http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ576-0203عمادة املوارد الب�سريةتو�سية بقطع بعثة64
node/1694

/14341.1.9.64http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ577-0203عمادة املوارد الب�سريةقطع ابتعاث موؤقت ملبتعث65
node/1694

طلب مرئيات كلية اأو امللحق 66
/14341.1.9.65http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ578-0203عمادة املوارد الب�سريةحول قطع البعثة

node/1694

تبليغ للرواتب باإيقاف �سرف 67
/14341.1.9.66http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ579-0203عمادة املوارد الب�سريةراتب مبتعث 

node/1694

/14341.1.9.67http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ580-0203عمادة املوارد الب�سريةتاأجيل ابتعاث68
node/1694

تبليغ جهة العمل باملوافقة / 69
/14341.1.9.68http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ581-0203عمادة املوارد الب�سريةعدم املوافقة على ابتعاث

node/1694

طلب معلومات ناق�سة يف معاملة 70
/14341.1.9.69http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ582-0203عمادة املوارد الب�سريةمتهيدًا للعر�ص على اللجنة 

node/1694

ابتعاث املعيدين واملحا�سرين 71
/14341.1.9.70http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ583-0203عمادة املوارد الب�سريةومن�سوبي اجلامعة

node/1694



51 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تبليغ للرواتب بو�سول مبتعث 72
/14341.1.9.71http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ584-0203عمادة املوارد الب�سريةوبدء ال�سرف عليه

node/1694

طلب تاريخ و�سول مبتعث وبدء 73
/14341.1.9.72http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ585-0203عمادة املوارد الب�سريةال�سرف عليه

node/1694

طلب تقرير عن معيد/ حما�سر 74
/14341.1.9.73http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ586-0203عمادة املوارد الب�سريةملتحق بالدرا�سة يف الداخل

node/1694

تبليغ عن تقرير درا�سي ملبتعث ل 75
/14341.1.9.74http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ587-0203عمادة املوارد الب�سريةيحتاج لتمديد

node/1694

/14341.1.9.75http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ588-0203عمادة املوارد الب�سريةطلب تاريخ ترك العمل ملبتعث76
node/1694

عر�ص لنتقال مبتعث من جامعة 77
/14341.1.9.76http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ589-0203عمادة املوارد الب�سريةاىل اخرى

node/1694

/14341.1.9.77http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ590-0203عمادة املوارد الب�سريةابتعاث معيد/ حما�سر78
node/1694

/14341.1.9.78http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ591-0203عمادة املوارد الب�سريةخطاب ملكتب الطيار لل�سفر79
node/1694

خطاب جلنة عمل املوظف من 80
/14341.1.9.79http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ592-0203عمادة املوارد الب�سريةغر من�سوبي اجلامعة

node/1694

/14341.1.9.80http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ593-0203عمادة املوارد الب�سريةكتاب اإعادة معاملة81
node/1694

/14341.1.9.81http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ594-0203عمادة املوارد الب�سريةتبليغ ح�سور الدورات الداخلية82
node/1694



الإ�صدار الأول 52

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14341.1.9.82http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ595-0203عمادة املوارد الب�سريةتبليغ ح�سور الدورات اخلارجية83
node/1694

خطاب تبليغ باملوافقة/ عدم 84
/14341.1.9.83http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ596-0203عمادة املوارد الب�سريةاملوافقة 

node/1694

/14341.1.9.84http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ597-0203عمادة املوارد الب�سريةمنوذج اإلغاء قرار اإداري85
node/1694

منوذج قرار بح�سور دورة 86
/14341.1.9.85http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ598-0203عمادة املوارد الب�سريةتدريبية لع�سو هيئة التدري�ص

node/1694

/14341.1.9.86http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ599-0203عمادة املوارد الب�سريةارتباط مايل داخل مدينة العمل87
node/1694

خطاب تعذر ح�سور دورة 88
/14341.1.9.87http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ600-0203عمادة املوارد الب�سريةتدريبية داخلية او خارجية

node/1694

ت�سديد ر�سوم ) خطاب لالإدارة 89
/14341.1.9.88http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ601-0203عمادة املوارد الب�سريةاملالية(

node/1694

/14341.1.9.89http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ602-0203عمادة املوارد الب�سريةت�سليم ال�سهادات) خطاب(90
node/1694

/14341.1.9.90http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ603-0203عمادة املوارد الب�سريةتعميم91
node/1694

/14341.1.9.91http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ604-0203عمادة املوارد الب�سريةرفع تقرير عن ح�سور دورة92
node/1694

/14341.1.9.92http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ605-0203عمادة املوارد الب�سرية�سرف م�ستحقات دورة داخلية 93
node/1694



53 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

ارتباط مايل حل�سور دورة 94
/14341.1.9.93http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ606-0203عمادة املوارد الب�سريةخارجية اأكرث من �سهر

node/1694

ارتباط مايل حل�سور دورة 95
/14341.1.9.94http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ607-0203عمادة املوارد الب�سريةخارجية اأكرث من 6 �سهر

node/1694

ارتباط مايل حل�سور دورة 96
/14341.1.9.95http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ608-0203عمادة املوارد الب�سريةلأع�ساء هيئة التدري�ص

node/1694

قرار حل�سور دورة خارجية اأكرث 97
/14341.1.9.96http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ609-0203عمادة املوارد الب�سريةمن �سهر

node/1694

/14341.1.9.97http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ610-0203عمادة املوارد الب�سريةطلب اأ�سماء املر�سحني98
node/1694

/14341.1.9.98http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ611-0203عمادة املوارد الب�سريةموافقة اللجنة على التمديد99
node/1694

/14341.1.9.99http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ612-0203عمادة املوارد الب�سريةعر�ص متديد اللجنة100
node/1694

/14341.1.9.100http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ613-0203عمادة املوارد الب�سريةطلب مرئيات متديد اللجنة101
node/1694

/14341.1.9.101http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ614-0203عمادة املوارد الب�سرية�سرف م�ستحقات102
node/1694

/14341.1.9.102http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ615-0203عمادة املوارد الب�سريةتعميم احللقات103
node/1694

/14341.1.9.103http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ616-0203عمادة املوارد الب�سريةتبليغ104
node/1694



الإ�صدار الأول 54

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14341.1.9.104http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ617-0203عمادة املوارد الب�سرية�سلفه مالية105
node/1694

/14341.1.9.105http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ618-0203عمادة املوارد الب�سريةاأمر اإركاب106
node/1694

/14341.1.9.106http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ619-0203عمادة املوارد الب�سريةارتباط مايل107
node/1694

/14341.1.9.107http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ620-0203عمادة املوارد الب�سريةمنوذج طلب ملفات108
node/1694

/14341.1.9.108http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ621-0203عمادة املوارد الب�سريةكتاب تعهد موظف109
node/1694

ا�ستمارة لتجديد عقود الباحثني 110
العاملني بالقطاع ال�سحي

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14331.1.9.109http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1307

ا�ستمارة تر�سيح باحث بوحدات 111
اجلامعة املختلفة

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14391.1.9.110http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1307

ا�ستمارة تر�سيح ع�سو هيئة 112
تدري�ص

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14391.1.9.111http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1307

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة ا�ستمارة تر�سيح باحث اأ - ب113
/14391.1.9.112http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1307

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة ا�ستمارة طلب �سر ذاتية114
/14391.1.9.113http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1307

طلبات ال�ستقدام والزيارة 115
العائلية

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة 
/14391.1.9.114http://aofr.ksu.edu.sa/arهـ-والباحثني املتميزين

node/1307



55 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الثاين
ال�سوؤون املالية

اجلهات املعنية: وكالة اجلامعة، الإدارة العامة للتخطيط وامليزانية، مكتب املراقب املايل- الإدارة املالية ، 
وحدة املراجعة الداخلية

القوانني والنظم
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1
الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية 
)الرواتب- البدلت- العالوات- املكافاآت- 

التعوي�سات- تفوي�ص ال�سالحيات(
-14201.2.1.1https://m.mu.edu.sa/sites/deهـ28/1وزارة اخلدمة املدنية

fault/files/content-files/001.pdf

اللوائح 
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14161.2.2.1هـ2/6جمل�ص التعليم العايلالالئحة املنظمة لل�سوؤون املالية يف اجلامعات1

http://sciences.ksu.edu.sa/
sites/sciences.ksu.edu.sa/files/
imce_images/llyh_lmnzm_llsh-

wwn_lmly_fy_ljmt.pdf

14321.2.2.2هـأ/28وزارة اخلدمة املدنيةلئحة احلقوق واملزايا املالية2
https://www.mcs.gov.sa/Ar-

chivingLibrary/Regulations/Pages/
default.aspx

الالئحة املوحدة لوحدات املراجعة الداخلية يف 3
الأجهزة احلكومية واملوؤ�س�سات العامة

هيئة اخلرباء مبجل�ص 
-1428/4/61.2.2.3https://www.gab.gov.sa/NewReهـ129الوزراء

leases/8_1.pdf

القواعد
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإجراءات التف�سيلية املنظمة لل�سرف من 1
ح�سابات امل�ستقلة

جامعة امللك �سعود - 
-14341.2.3.1https://vr.ksu.edu.sa/ar/regulaهـ1/3/295611املراقب املايل

tions-instructions

الإجراءات التف�سيلية املنظمة لل�سرف 2
ال�سلف وت�سديدها

جامعة امللك �سعود- 
-14371.2.3.2https://vr.ksu.edu.sa/ar/regulaهـ2/58/158319الإدارة املالية

tions-instructions



الإ�صدار الأول 56

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

القرارات

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14401.2.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2/20/1الإدارة القانونية باجلامعةقرار ال�سالحيات1

الإجراءات 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة للتخطيط طلب دعم حقوق العاملني1
14401.2.5.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

الإدارة العامة للتخطيط طلب دعم الربامج2
14401.2.5.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

الإدارة العامة للتخطيط طلب دعم النفقات3
14401.2.5.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

الإدارة العامة للتخطيط طلب دعم امل�ساريع4
14401.2.5.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

مناقلة اعتمادات وتكاليف بني 5
الأبواب عن طريق وزارة املالية

الإدارة العامة للتخطيط 
14401.2.5.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

مناقلة اعتمادات داخل الباب عن 6
طريق الوزير املخت�ص

الإدارة العامة للتخطيط 
14401.2.5.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

طلب الحتياجات املالية )حقوق 7
الأفراد ( - وحدة تعوي�سات العاملني

الإدارة العامة للتخطيط 
14401.2.5.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

طلب الحتياجات املالية جلهات 8
اجلامعة - وحدة ال�سلع واخلدمات

الإدارة العامة للتخطيط 
14401.2.5.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

طلب الحتياجات املالية جلهات 9
اجلامعة - وحدة الربامج

الإدارة العامة للتخطيط 
14401.2.5.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

طلب الحتياجات املالية جلهات 10
اجلامعة -وحدة الأ�سول غر املالية

الإدارة العامة للتخطيط 
14401.2.5.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

الإدارة العامة للتخطيط الرد على ا�ستف�سارات جهات اجلامعة11
14401.2.5.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

تعبئة مناذج الإيرادات من وزارة 12
املالية

الإدارة العامة للتخطيط 
14401.2.5.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

الإدارة العامة للتخطيط اإعداد م�سروع امليزانية )اأ(13
14401.2.5.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

الإدارة العامة للتخطيط اإعداد م�سروع امليزانية )ب(14
14401.2.5.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية



57 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة للتخطيط اإعداد م�سروع امليزانية )ج(15
14401.2.5.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

الإدارة العامة للتخطيط تلبية امليزانية داخلًيا16
14401.2.5.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

الإدارة العامة للتخطيط متابعة تنفيذ امليزانية17
14401.2.5.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

الإدارة العامة للتخطيط متطلبات مركز حتقيق كفاءة الإنفاق18
14401.2.5.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-وامليزانية

14351.2.5.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1الإدارة املالية�سرف م�ستحقات بدل الإجازات19

14351.2.5.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2الإدارة املاليةتعوي�ص بدل الإركاب20

14351.2.5.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3الإدارة املالية�سرف رواتب وبدلت املوظفني21

14351.2.5.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4الإدارة املالية�سرف مكافاأة خارج الدوام الر�سمي22

14351.2.5.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5الإدارة املالية�سرف مكافاأة موزعي الربيد23

�سرف مكافاأة املتعاونني بالتدري�ص 24
14351.2.5.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6الإدارة املاليةيف اجلامعة

14351.2.5.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7الإدارة املاليةم�ساريف ال�سفريات25

14351.2.5.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ8الإدارة املالية�سرف ع�سوية جمل�ص اجلامعة26

14351.2.5.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ9الإدارة املالية�سرف م�ستحقات اللجان الدائمة27



الإ�صدار الأول 58

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

�سرف ال�سيكات الواردة من وزارة 28
14351.2.5.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10الإدارة املاليةاملالية

14351.2.5.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ11الإدارة املالية�سرف اأجور عمل �سهرية مقطوعة29

�سرف م�ستحقات الدورات التدريبية 30
14351.2.5.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ12الإدارة املالية) الداخلية واخلارجية(

14351.2.5.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ13الإدارة املالية�سرف م�ستحقات بدل التعيني31

14351.2.5.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ14الإدارة املالية�سرف م�ستحقات بدل التاأثيث32

14351.2.5.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ15الإدارة املالية�سرف م�ستحقات بدل التذاكر33

14351.2.5.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ16الإدارة املالية�سرف م�ستحقات بدل ال�سكن34

14351.2.5.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ17الإدارة املالية�سرف م�ستحقات بدل ح�سور اجلل�سات35

14351.2.5.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ18الإدارة املالية�سرف م�ستحقات �سركات الطران36

37
�سرف م�ستحقات نفقة تعليم 

لأبناء اأع�ساء هيئة التدري�ص غر 
ال�سعوديني ح�سب الدرجة العلمية.

14351.2.5.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ19الإدارة املالية

14351.2.5.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ20الإدارة املالية�سرف مكافاأة نهاية اخلدمة38

14351.2.5.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ21الإدارة املالية�سرف ر�سوم التاأ�سرة39

14351.2.5.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ22الإدارة املاليةالرتباط املايل ح�س�ب توفر البند40



59 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14351.2.5.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ23الإدارة املاليةالتعوي�ص عن ال�سلفه امل�ستدمية41

14351.2.5.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ24الإدارة املالية�سرف اأجور املباين42

14351.2.5.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ25الإدارة املالية�سرف م�ساهمات اجلامعة يف املنظمات43

14351.2.5.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ26الإدارة املالية�سرف م�ستحقات الإعالنات التجارية44

45
�سرف م�ستحقات تاأليف الكتب 

واملن�سورات واملطويات وال�سحف 
و�سراء الكتب

14351.2.5.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ27الإدارة املالية

�سرف م�ستحقات �سركات ال�سيانة 46
14351.2.5.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ28الإدارة املاليةوالت�سغيل والإ�سغال العامة والتوريد

�سرف م�ستحقات �سركات 47
14351.2.5.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ29الإدارة املالية)الكهرباء،املياه، الهاتف(

14351.2.5.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ30الإدارة املاليةاإعداد اإذن الت�سوية48



الإ�صدار الأول 60

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14351.2.5.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ31الإدارة املاليةمطابقة احل�سابات49

�سرف من ح�سابات الإيرادات 50
14351.2.5.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ32الإدارة املاليةبال�ستبعاد

51

اإحالة امل�ستندات اإىل ديوان املراقبة 
العامة واأر�سفتها من قبل الإدارة 
املالية باجلامعة بعد عودتها من 

ديوان املراقبة العامة

14351.2.5.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ33الإدارة املالية

الرد على مالحظات ديوان املراقبة 52
14351.2.5.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ34الإدارة املاليةب�ساأن احل�سابات وامل�ستندات

14351.2.5.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ35الإدارة املاليةاحلجز على امل�ستحقات53

م�سوغات اإذن ال�سرف لل�سلف 54
14351.2.5.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ36الإدارة املاليةامل�ستدمية

14351.2.5.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ37الإدارة املاليةم�سوغات اإذن ال�سرف لل�سلف املوؤقتة55

14351.2.5.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ38الإدارة املاليةت�سديد ال�سلف امل�ستدمي واملوؤقتة56



61 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14351.2.5.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ39الإدارة املاليةت�سوية امل�ستحقات العامة57

الت�سجيل بدفرت يومية ال�سندوق 58
14351.2.5.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ40الإدارة املالية)خا�ص بالإدارة املالية(

اإيداع متح�سالت ال�سندوق بجاري 59
14351.2.5.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ41الإدارة املاليةوزارة املالية

14351.2.5.60http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ42الإدارة املاليةت�سديد العهدة60

تغ���ذية ح�ساب البنك 61
14351.2.5.61http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ43الإدارة املالية)م�سروفات ال�سندوق(

14351.2.5.62http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ44الإدارة املاليةمقبو�سات ال�سندوق62

14351.2.5.63http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ45الإدارة املاليةك�سف املتح�سالت واملدفوعات63

14351.2.5.64http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ46الإدارة املالية�سرف �سيك على البنك64



الإ�صدار الأول 62

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14351.2.5.65http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ47الإدارة املاليةاإعداد اجلدول ال�سهري65

14351.2.5.66http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ48الإدارة املاليةاإيداع الزيادة يف ال�سرف66

14351.2.5.67http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ49الإدارة املاليةال�سرف من ح�ساب الأمانات67

ال�سرف بال�ستبعاد من ح�ساب 68
14351.2.5.68http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ50الإدارة املاليةالأمانات

14351.2.5.69http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ51الإدارة املاليةاإيداع املبيعات احلكومية69

اإيداع اجلزاءات والغرامات 70
14351.2.5.70http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ52الإدارة املاليةوالإيرادات الأخرى

التعلية حل�ساب الأمانات مرجتع 71
14351.2.5.71http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ53الإدارة املاليةالرواتب

14351.2.5.72http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ54الإدارة املاليةال�سرف من ح�ساب الأمانات املتنوعة72



63 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اإيداع اإيجارات امل�ساكن اأو املباين 73
14351.2.5.73http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ55الإدارة املاليةباجلامعة

اإثبات العهد حتت التح�سيل لالأفراد 74
14351.2.5.74http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ56الإدارة املالية/ال�سركات

75
�سرف مكافاأة للم�ست�سار من داخل 
املدينة ح�سب املادة رقم) 12 ( 

بالئحة البحث العلمي
14351.2.5.75http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ57الإدارة املالية

76
�سرف للم�ست�سار من خارج املدينة 
ح�سب املادة رقم) 12 ( بالئحة 

البحث العلمي
14351.2.5.76http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ58الإدارة املالية

�سرف مكافاأة للم�ست�سار من خارج 77
14351.2.5.77http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ59الإدارة املاليةاململكة 

�سرف مكافاأة �سهرية للباحث 78
14351.2.5.78http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ60الإدارة املاليةالرئي�سي من حملة الدكتوراه

�سرف مكافاأة مل�ساعد الباحث من 79
14351.2.5.79http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ61الإدارة املاليةحملة )املاج�ستر( 

�سرف مكافاأة مل�ساعد البحث من حملة 80
14351.2.5.80http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ62الإدارة املاليةال�سهادة اجلامعية 

81
�سرف مكافاأة مل�ساعد الباحث من 

طالب املرحلة اجلامعية اأو الفنيني 
اأو املهنيني 

14351.2.5.81http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ63الإدارة املالية



الإ�صدار الأول 64

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الأدلة
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دليل الإجراءات ملهمة املراجع 1
1.2.6.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وحدة املراجعة الداخليةالداخلي

الوثائق الأخرى 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/1.2.7.1https://www.mcs.gov.sa/Forms/Pages--املراقب املايلمنوذج ميزانية 1
Default.aspx

/14341.2.7.2https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibraryهـ651-0203الإدارة املاليةمنوذج م�سر رواتب2
Directory/EmployeeDaleel/022/0003.doc

منوذج خماطبة الوحدات بخ�سو�ص 3
14341.2.7.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ652-0203الإدارة املاليةال�سيكات بدل ال�سكن

منوذج خطاب الرواتب وامل�ستحقات 4
14341.2.7.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ653-0203الإدارة املاليةاملوجه للبنك

14341.2.7.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ654-0203الإدارة املاليةمنوذج اأمر الدفع5

14341.2.7.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ655-0203الإدارة املاليةمنوذج اأمر اعتماد6

14341.2.7.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ656-0203الإدارة املاليةمنوذج ال�سيك وال�ستالم7

14341.2.7.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ657-0203الإدارة املالية�س��ن��د ا�س��ت��الم م�ب�ل�غ8

منوذج اإقرار مايل بال�ستبعاد من 9
14341.2.7.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ658-0203الإدارة املاليةالإيرادات

10
منوذج اإقرار مايل ب�ساأن �سرف 

مبالغ مرجتعات الرواتب والبدلت 
واملكافاآت بال�ستبعاد من الإيرادات

14341.2.7.10هـ659-0203الإدارة املالية
http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694

منوذج قيد عهدة طرف ال�سركات 11
14341.2.7.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ660-0203الإدارة املاليةواملوؤ�س�سات

14341.2.7.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ661-0203الإدارة املاليةاإذن ت�سوية12

14341.2.7.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ662-0203الإدارة املاليةجدول احل�سابات ال�سهري13



65 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الثالث
امل�سرتيات وامل�ستودعات

اجلهات املعنية: الإدارة العامة للم�صرتيات، اإدارة امل�صتودعات

القوانني والنظم

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1
نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم) م58 ( وتاريخ 
1427/9/4هـ 81 مادة

الأمانة العامة - 
.14271.3.1.1https://vr.ksu.edu.sa/sites/vr.ksu.eduهـم58جمل�ص الوزراء

sa/files/imce_images/lmshtryt.pdf

اللوائح 
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1

الالئحة التنفيذية لنظام املناف�سات 
وامل�سرتيات احلكومية ال�سادر باملر�سوم امللكي 
رقم) م58 ( وتاريخ 1427/9/4ه�  58مادة 

)تت�سمن جمموعة اإجراءات وقواعد 
واأحكام (

مر�سوم ملكي
قرار وزير املالية

م58رقم362
1427هـ،

1428هـ
1.3.2.1

https://vr.ksu.edu.sa/sites/vr.ksu.
edu.sa/files/imce_images/lmshtryt.

pdf

القواعد 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1438/12/201.3.3.1هـ2/13/465246اإدارة امل�ستودعاتقواعد واإجراءات امل�ستودعات احلكومية1

https://ps.ksu.edu.sa/sites/
ps.ksu.edu.sa/files/imce_im-

ages/lshrwt_lm_ldftr_lzrq_bd_
tzwyd_lnskh_khr_tdyl.pdf

التعاميم 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14361.3.4.1https://ps.ksu.edu.sa/ar/node/48هـ199199الإدارة العامة للم�سرتياتتعميم الحتياجات1

14371.3.4.2https://ps.ksu.edu.sa/ar/node/48هـ181479الإدارة العامة للم�سرتياتتعميم طرح مناف�سه2
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الإجراءات 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1
اجراءات ال�سراء الواجب اإتباعها وفقا 
لنظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية 

ولئحته التنفيذية
/14401.3.5.1https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتيات

about-us

/14401.3.5.2https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتطلب حتدد احتياجات اجلامعة لتاأمينها2
about-us

/14401.3.5.3https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتطلب تلقي طلبات ال�سراء ودرا�ستها3
about-us

/14401.3.5.4https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتطلب املناف�سات والتوريدات4
about-us

/14401.3.5.5https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتالإعالن والدعوات للمناف�سات 5
about-us

/14401.3.5.6https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتال�سرتاك يف اأعمال حتليل املناف�سات6
about-us

حترير العقود والعمل على توقيعها ومن 7
/14401.3.5.7https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتثم اإخطار اجلهات ذات العالقة

about-us

اأعمال ال�سراء املبا�سر والأعمال 8
/14401.3.5.8https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتامل�ستثناة واملناف�سات

about-us

9
تخلي�ص الب�سائع الواردة عن طريق 

اجلمارك واإي�سالها لوحدات اجلامعة 
الطالبة 

/14401.3.5.9https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتيات
about-us

/14401.3.5.10https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتتوفر احتياجات وحدات اجلامعة10
about-us

بيع املعدات واملواد الفائ�سة واتخاذ كافة 11
/14401.3.5.11https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتالإجراءات النظامية للتخل�ص منها.

about-us

مراجعة وتدقيق امل�ستخل�سات واملطالبات 12
/14401.3.5.12https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتاملالية و�سرف م�ستحقات املوردين.

about-us

/14401.3.5.13http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-مراقبة املخزونمتابعة املخزون13
node/1694

/14401.3.5.14http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-مراقبة املخزونطلب اإدارة املواد14
node/1694

/14401.3.5.15http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-مراقبة املخزونطلب قيد العهد15
node/1694

/14401.3.5.16http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-مراقبة املخزونطلب نقل العهد16
node/1694

/14401.3.5.17http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-مراقبة املخزونطلب اإخالء الطرف17
node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الوثائق الأخرى 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14401.3.6.1https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتال�سروط العامة1
node/59

/14401.3.6.2https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتتعليمات تعبئة عر�ص الأ�سعار2
node/59

/14401.3.6.3https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتتنبيهات مهمة للجهة الطالبة3
node/43

تنبيهات مهمة ملقدمي العرو�ص 4
/14401.3.6.4https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتيات)املوردين( يف الدعوات املفتوحة

node/43

/14401.3.6.5https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتمنوذج عقد اأ�سغال عامة5
node/59

/14401.3.6.6https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتمنوذج عقد ت�سغيل و�سيانة6
node/59

/14401.3.6.7https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتمنوذج عقد توريد وتركيب7
node/59

/14401.3.6.8https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتمنوذج عقد توريد8
node/59

منوذج عقد خدمات ا�ست�سارية هند�سية 9
/14401.3.6.9https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتيات)اأ�سراف(

node/59

/14401.3.6.10https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتمنوذج عقد خدمات ا�ست�سارية10
node/59

/14401.3.6.11https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتمنوذج عقد خدمات11
node/59

/14401.3.6.12https://ps.ksu.edu.sa/arهـ-الإدارة العامة للم�سرتياتمنوذج عقد خدمات )نقل املمر�سات(12
node/59
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الرابع
ال�سوؤون القانونية

اجلهات املعنية: الإدارة القانونية
القوانني والنظم

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1.4.1.1https://law.ksu.edu.sa/regulationsمتعددمتعددهيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراءجمموعة الأنظمة ال�سعودية1

-13911.4.1.2http://vr.ksu.edu.sa/ar/regulaهـم/7الأمانة العامة ملجل�ص الوزراءنظام تاأديب املوظفني واملذكرة التف�سرية2
tions-instructions

اللوائح 
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

لئحة تاأديب الطالب بجامعة 1
امللك �سعود

جامعة امللك �سعود- وكالة 
اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 

والأكادميية
14331.4.2.1هـ-

https://sciences.ksu.edu.sa/sites/scienc-
es.ksu.edu.sa/files/imce_images/lyh_
tdyb_ltlb_bjm_lmlk_swd_1433h_0.pdf

القواعد 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

وثيقة حقوق والتزامات الطالب 1
14291.4.3.1http://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/53هـ-جمل�ص جامعة امللك �سعوداجلامعي

-1.4.3.2https://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspxمتعددمتعددهيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراءجمموعة الأنظمة ال�سعودية2
?lang=ar

الإجراءات 
رابط إلكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

وكالة اجلامعة لل�سوؤون ا�ستقبال ال�سكاوى الطالبية
14361.4.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-07010التعليمية والأكادميية

متثيل اجلامعة اأمام ديوان املظامل 1
https://law.ksu.edu.sa/1.4.4.2--الإدارة القانونيةواجلهات الق�سائية

مراجعة اللوائح والتفاقيات والعقود 2
https://law.ksu.edu.sa/1.4.4.3--الإدارة القانونيةباجلامعة
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط إلكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

https://law.ksu.edu.sa/1.4.4.4--الإدارة القانونية�سياغة القرارات والتعاميم3

https://law.ksu.edu.sa/1.4.4.5--الإدارة القانونيةدرا�سة التظلمات الواردة لالإدارة4

5
مراجعة حما�سر جمال�ص الكليات 

والعمادات واملراكز واملعاهد 
واجلمعيات وال�سناديق

https://law.ksu.edu.sa/1.4.4.6--الإدارة القانونية
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل اخلام�ص
اأمالك اجلامعة

اجلهة املعنية: اأمالك اجلامعة

الإجراءات 
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1.5.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةا�ستالم واإحالة املعامالت اللكرتونية1

1.5.1.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةا�ستالم واإحالة املعامالت الورقية2

1.5.1.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةت�سدير املعامالت اللكرتونية3

1.5.1.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةت�سدير املعامالت الورقية4

1.5.1.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةتنظيم املعامالت5

1.5.1.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةطلبات ا�سدار الأختام6

1.5.1.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةمتابعة اأعمال �سوؤون املوظفني7

1.5.1.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةدرا�سة العرو�ص8

1.5.1.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةا�ستخراج �سكوك لعقارات اجلامعة9

التامني على اأ�سول اجلامعة الثابتة 10
1.5.1.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةواملنقولة

11
الإعالن عن املواقع املخ�س�سة للتاأجر 

وال�ستثمار داخل اجلامعة ويف ال�سحف 
الر�سمية 

1.5.1.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعة

1.5.1.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--اأمالك اجلامعةالإ�سراف على عقارات اجلامعة12

1.5.1.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694اأمالك اجلامعةمتابعة على تنفيذ عقد التامني13
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل ال�ساد�ص
العالقات العامة والإعالم 

اجلهة املعنية: العالقات العامة والإعالم

الإجراءات 
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سدارالإجراءم

ا�ستقبال �سيوف وزوار املدينة اجلامعية 1
للطالبات

اإدارة العالقات العامة 
/14391.6.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والإعالم

node/1694

اإدارة العالقات العامة التغطية الإعالمية2
/14391.6.1.2http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والإعالم

node/1694

اإدارة العالقات العامة جتهيز امل�سرح3
/14391.6.1.3http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والإعالم

node/1694

تنظيم الفعاليات واملعار�ص باملدينة 4
اجلامعية للطالبات

اإدارة العالقات العامة 
/14391.6.1.4http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والإعالم

node/1694

اإدارة العالقات العامة جدولة حجوزات امل�سارح5
/14391.6.1.5http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والإعالم

node/1694

اإدارة العالقات العامة قيا�ص ر�سا امل�ستفيدين6
/14391.6.1.6http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-والإعالم

node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الباب الثاين
ال�سوؤون التعليمية والأكادميية 
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الأول
ال�سوؤون التعليمية والأكادميية ) عام(

اجلهات املعنية: وكالة اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية، عمادة ال�صنة الأولى امل�صرتكة، الكليات، مركز 
اخلريجني.

القوانني والنظم 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

نظام جمل�ص التعليم العايل 1
واجلامعات

جمل�ص التعليم العايل- 
14282.1.1.1https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/53هـ7/ب/5888الأمانة العامة

اللوائح

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

لئحة اإعادة تنظيم مكافاآت الطالب 1
للمرحلة اجلامعية

وزارة التعليم العايل- وكالة 
/14312.1.2.1https://vrea.ksu.edu.sa/arهـ216الوزارة لل�سوؤون التعليمية

node/53

لئحة الر�سوم الدرا�سية للربامج 2
/14322.1.2.2https://vrea.ksu.edu.sa/arهـ32/8/63جمل�ص جامعة امللك �سعودالعتيادية

node/53

/14332.1.2.3https://vrea.ksu.edu.sa/arهـم/56وزارة التعليملئحة تاأديب الطالب3
node/53

4
لئحة الدرا�سة والختبارات 
للمرحلة اجلامعية والقواعد 
التنفيذية بجامعة امللك �سعود

/14372.1.2.4https://vrea.ksu.edu.sa/arهـ36/4/14جمل�ص جامعة امللك �سعود
node/53

القواعد 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

القواعد املنظمة لوحدة حماية 1
/14342.1.3.1http://vrea.ksu.edu.sa/arهـ-جامعة امللك �سعوداحلقوق الطالبية 

node/53

2
القواعد والإجراءات التنظيمية 

خلدمات الطالب ذوي الإعاقة 
بجامعة امللك �سعود

/14342.1.3.2http://vrea.ksu.edu.sa/arهـ-جامعة امللك �سعود
node/53
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

القواعد وال�سوابط برنامج اخلبر 3
/14402.1.3.3http://vrea.ksu.edu.sa/arهـ-جامعة امللك �سعودالأكادميي

node/285

القرارات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14402.1.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ2/20/1الإدارة القانونية باجلامعةقرار ال�سالحيات1
node/1694

ال�سيا�سات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

�سيا�سة تقييم تعلم الطالب يف 1
جامعة امللك �سعود

جامعة امللك �سعود   
وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
التعليمية والأكادميية

14382.1.5.1هـ1
http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.
ksu.edu.sa/files/imce_images/

eval-doc.pdf

الإجراءات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/2.1.6.1http://dqd.ksu.edu.sa/arمتعددمتعددالكليات واملعاهدجمال�ص الكليات واملعاهد باجلامعة1
node/1694

جمال�ص الأق�سام بكليات ومعاهد 2
/2.1.6.2http://dqd.ksu.edu.sa/arمتعددمتعددالكليات واملعاهداجلامعة

node/1694

3
تطوير م�ستوى املمار�سات التعليمية 

باجلامعة وحت�سني تعلم الطالب 
باجلامعة

وكالة اجلامعة لل�سئون 
/14402.1.6.3http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-0704التعليمية والأكادميية

node/1694

تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم 4
والتعلم

وكالة اجلامعة لل�سئون 
/14402.1.6.4http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-0704التعليمية والأكادميية

node/1694

تقومي الربامج الأكادميية وتقومي 5
خمرجات التعلم والتعليم

وكالة اجلامعة لل�سئون 
/14402.1.6.5http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-0704التعليمية والأكادميية

node/1694



الإ�صدار الأول 76

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

نقل وتوطني اأف�سل املمار�سات العاملية 6
يف التعليم والتعلم

وكالة اجلامعة لل�سئون 
/14402.1.6.6http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-0704التعليمية والأكادميية

node/1694

وكالة اجلامعة لل�سوؤون اإعداد دليل اخلطط الدرا�سية7
/14362.1.6.7http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07020104التعليمية والأكادميية

node/1694

وكالة اجلامعة لل�سوؤون حتديث دليل اخلطط الدرا�سية8
/14362.1.6.8http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07020105التعليمية والأكادميية

node/1694

تعديل خطة درا�سية لربنامج 9
درا�سي- تعديل جوهري

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14362.1.6.9http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07020102التعليمية و الأكادميية

node/1694

اإقامة ور�ص العمل اخلا�سة باخلطط 10
الدرا�سية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14362.1.6.10http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07020101التعليمية و الأكادميية

node/1694

حتليل واقع اخلطط يف الربامج 11
الدرا�سية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
التعليمية و الأكادميية

0702010202
/14362.1.6.11http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ

node/1694

اإجراء املقارنات املرجعية للخطط 12
الدرا�سية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14362.1.6.12http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07020103التعليمية و الأكادميية

node/1694

13
وكالة اجلامعة لل�سوؤون حتديث اخلطط الدرا�سية

/14362.1.6.13http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ070201التعليمية و الأكادميية
node/1694

ا�ستطالع اآراء جهات التوظيف جتاه 14
اخلطط الدرا�سية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
التعليمية و الأكادميية

0702010203
/14362.1.6.14http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ

node/1694

درا�سة التخ�س�سات احلالية 15
ومنا�سبتها ل�سوق العمل

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14362.1.6.15http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ070202التعليمية و الأكادميية

node/1694

16
متابعة �سر العملية التعليمية 

والأداء الأكادميي لأع�ساء هيئة 
التدري�ص

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14362.1.6.16http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ070101التعليمية و الأكادميية

node/1694

اإجراءات املرحلة الأوىل لربنامج 17
خبر اأكادميي

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14362.1.6.17http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ1التعليمية و الأكادميية

node/1694



77 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اإجراءات املرحلة الثالثة لربنامج 18
خبر اأكادميي

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14362.1.6.18http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ3التعليمية و الأكادميية

node/1694

اإجراءات املرحلة الثانية لربنامج 19
خبر اأكادميي

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14362.1.6.19http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ2التعليمية و الأكادميية

node/1694

مقارنة حمتويات اخلطط ملنع 20
التداخل بني   الربامج الدرا�سية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
التعليمية و الأكادميية

070202
/14362.1.6.20http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ

node/1694

وكالة اجلامعة لل�سوؤون مطابقة اخلطط الدرا�سية21
التعليمية و الأكادميية

0702010101
/14362.1.6.21http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ

node/1694

وكالة اجلامعة لل�سوؤون التحكيم الدويل للخطط الدرا�سية22
التعليمية و الأكادميية

0702010302
/14362.1.6.22http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ

node/1694

تعديل خطة درا�سية لربنامج 23
درا�سي- تعديل غر جوهري

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
التعليمية و الأكادميية

07020102
/14362.1.6.23http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ

node/1694

اعداد جداول املحا�سرات واحل�س�ص 24
العلمية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14312.1.6.24http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-071504التعليمية والأكادميية

node/1694

وكالة اجلامعة لل�سوؤون تو�سعة ال�سعب اأو حجبها، اأو �سمها25
/14312.1.6.25http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-071504التعليمية والأكادميية

node/1694

وكالة اجلامعة لل�سوؤون الختبارات البديلة26
/14312.1.6.26http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-071504التعليمية والأكادميية

node/1694

حرمان الطالب من دخول 27
الختبارات النهائية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14312.1.6.27http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-071504التعليمية والأكادميية

node/1694

وكالة اجلامعة لل�سوؤون اإعادة قيد الطالب يف الكلية28
/14312.1.6.28http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-071504التعليمية والأكادميية

node/1694

رفع نتائج الختبارات النهائية 29
يف الكلية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14312.1.6.29http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-071504التعليمية والأكادميية

node/1694

اختيار الهيئة الإدارية لالأندية 30
/14372.1.6.30http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالطالبية.

node/1694



الإ�صدار الأول 78

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14372.1.6.31http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةا�ستخراج و�سف مقرر31
node/1694

ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�ص 32
/14372.1.6.32http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةوتطويرهم.

node/1694

الإ�سهام يف حت�سني وتطوير جودة 33
/14372.1.6.33http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةبيئة التعلم بالعمادة.

node/1694

الإ�سراف على ت�سليم الكتب 34
/14372.1.6.34http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالدرا�سية بالعمادة.

node/1694

الإ�سراف على فعاليات الأندية 35
/14372.1.6.35http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالطالبية.

node/1694

36
الإ�سراف على ومتابعة تنفيذ 

خطط الإر�ساد والأن�سطة الطالبية 
بالعمادة.

/14372.1.6.36http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكة
node/1694

الإ�سراف على ومتابعة �سر اأعمال 37
/14372.1.6.37http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةلختبارات بالعمادة.

node/1694

/14372.1.6.38http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةاإ�سدار تعريف طالب.38
node/1694

اعتماد النتائج النهائية 39
/14372.1.6.39http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةلالمتحانات.

node/1694

40
اإعداد التقارير والإح�سائيات 
اخلا�سة بنتيجة الختبارات 

املحو�سبة بالعمادة.
/14372.1.6.40http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ11-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكة

node/1694

اإعداد احلقائب الإلكرتونية 41
/14372.1.6.41http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ12-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالتفاعلية وتطبيقاتها.

node/1694

اإعداد تقارير اإعالمية عن الربامج 42
/14372.1.6.42http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ13-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةوالفعاليات املنفذة بالعمادة.

node/1694

/14372.1.6.43http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ14-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةاإعداد معادلة مقرر.43
node/1694



79 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اقرتاح  ت�سكيل اللجان الأكادميية 44
/14372.1.6.44http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ15-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةومتابعتها.

node/1694

/14372.1.6.45http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ16-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةت�سكيل املجل�ص ال�ست�ساري الطالبي45
node/1694

/14372.1.6.46http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ17-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةت�سنيف الطالب بالأندية الطالبية46
node/1694

تقدمي الربامج الأكادميية للمقررات 47
/14372.1.6.47http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ18-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالدرا�سية بالعمادة للطالب

node/1694

تقدمي برنامج خدمة املجتمع 48
/14372.1.6.48http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ19-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةللطالب

node/1694

/14372.1.6.49http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ20-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةتقومي الطالب اأكادميًيا49
node/1694

تنفيذ الختبارات املحو�سبة 50
/14372.1.6.50http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ21-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةبالعمادة

node/1694

تنفيذ برامج  اإر�سادية توعوية 51
/14372.1.6.51http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ22-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةللطالب

node/1694

توزيع اأع�ساء هيئة التدري�ص على 52
/14372.1.6.52http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ23-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةاملقررات وال�سعب

node/1694

53
التو�سية بالتعاقد والتمديد 
والإنهاء لعقود اأع�ساء هيئة 

التدري�ص
/14372.1.6.53http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ24-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكة

node/1694

جدولة الختبارات املحو�سبة 54
/14372.1.6.54http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ25-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةبالعمادة

node/1694

جمع بيانات اراء الطلبة يف املواقع 55
/14372.1.6.55http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ26-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالإلكرتونية ذات العالقة

node/1694

/14372.1.6.56http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ27-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةدرا�سة املخالفات الطالبية وعالجها56
node/1694



الإ�صدار الأول 80

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14372.1.6.57http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ28-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةرفع م�ستوى وعي الطالب بواجباتهم57
node/1694

عمل اأدلة الختبارات  العامة 58
/14372.1.6.58http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ29-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةبالعمادة.

node/1694

عمل اجلدولة العامة للمقررات 59
/14372.1.6.59http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ30-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالدرا�سية بالعمادة

node/1694

60
متابعة اإعداد الربامج التي ُتعزز 

وتدعم اأع�ساء هيئة التدري�ص فنًيا 
بناًء على حتديد احتياجاتهم

/14372.1.6.60http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ31-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكة
node/1694

متابعة اإعداد واإعالن قوائم 61
/14372.1.6.61http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ32-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةاحلرمان.

node/1694

62

متابعة الأق�سام الأكادميية فيما 
ُتقدمه للطالب من ب ا رمج تعمل 
على تنمية مها ا رتهم يف اجلانب 

الأكادميي

/14372.1.6.62http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ33-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكة
node/1694

/14372.1.6.63http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ34-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةمتابعة امل�ساركات الطالبية املختلفة63
node/1694

متابعة تنفيذ الربامج الأكادميية 64
/14372.1.6.64http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ35-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةومبادرتها التطويرية

node/1694

املتابعة وتقدمي الدعم لتوفر بيئة 65
/14372.1.6.65http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ36-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةتعليمية منا�سبة للطالب

node/1694

متابعة و�سع وتنفيذ اللوائح 66
/14372.1.6.66http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ37-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةواخلطط والربامج الأكادميية.

node/1694

/14372.1.6.67http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ38-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالختبارات67
node/1694

/14372.1.6.68http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ39-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالتحويل68
node/1694



81 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14372.1.6.69http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ40-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالتخ�سي�ص69
node/1694

/14372.1.6.70http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ41-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةطلب العتذار70
node/1694

مراجعة  اأعمال اللجان الطالبية 71
/14372.1.6.71http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ42-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةبالعمادة

node/1694

72
امل�سادقة على حما�سر جمال�ص 
العمادة والأق�سام الأكادميية 

واللجان الدائمة واملوؤقتة
/14372.1.6.71http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ43-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكة

node/1694

/14372.1.6.72http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ44-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةمعاجلة امل�سكالت الطالبية وحلها73
node/1694

معاجلة املعامالت اخلا�سة باللجان 74
/14372.1.6.73http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ45-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالطالبية املختلفة بالعمادة

node/1694

و�سع وتطوير نظم تدعم ال�سوؤون 75
/14372.1.6.74http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ46-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةالأكادميية للطالب

node/1694

اإعداد وتطوير الربامج الأكادميية 76
/14372.1.6.75http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ47-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكةللمقررات الدرا�سية بالعمادة.

node/1694

77
متابعة تنفيذ الدار�سات والبحوث 

التطبيقية وتقدمي املقرتحات التي 
تتعلق بتطوير العمل الأكادميي.

/14372.1.6.76http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ48-0105ال�سنة الأوىل امل�سرتكة
node/1694

الأدلة  

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الدليل التعريفي لربنامج الطلبة 1
املتفوقني واملوهوبني

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
14342.1.7.1هـ-التعليمية   و الأكادميية

https://dsp.ksu.edu.sa/sites/
dsp.ksu.edu.sa/files/attach/
daleel_27april2017_final.pdf

دليل اإدارة اخلطط والربامج 2
الدرا�سية والنماذج املعتمدة فيها

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
/14332.1.7.3https://vrea.ksu.edu.sa/arهـ-التعليمية والأكادميية

node/133

3
الدليل الإر�سادي للمهام التنظيمية 

وال�سالحيات لكليات اجلامعة 
ومعاهدها

وكالة اجلامعة للتطوير 
14312.1.7.4هـ1واجلودة

http://fac.ksu.edu.sa/sites/
default/files/ldlyl_lrshdy_ll-
mhm_ltnzymy_wlslhyt.pdf
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

 الوثائق الأخرى  

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

ا�ستمارة اعتذار الطالب)ة( عن 1
اللتحاق بالربنامج

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
14312.1.8.1http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270هـ071504 - 0401التعليمية والأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون ا�ستمارة ال�ستعانة بخبر اأكادميي2
2.1.8.2http://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/281--التعليمية و الأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون ا�ستمارة الربنامج الإثرائي  3
2.1.8.3http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية والأكادميية

ا�ستمارة التحاق الطالب )ة( مب�سار 4
الطلبة املوهوبني

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.4http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية والأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون منوذج ا�ستمارة التعليم التطبيقي5
2.1.8.5http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية  و الأكادميية

ا�ستمارة تر�سيح مر�سد للطلبة 6
املتفوقني بالق�سم الأكادميي

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.6http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية والأكادميية

ا�ستمارة تر�سيح من�سق اأكادميي 7
للطلبة املتفوقني بكليات اجلامعة

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.7http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية والأكادميية

ا�ستمارة راأي القطاع امل�ستفيدين من 8
برامج اجلامعة

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.8https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

اللجنة الدائمة اآلية ن�سر الأخبار 9
2.1.8.9https://vrea.ksu.edu.sa/ar/forms--للمتعاونني

10
ترتيب الوثائق املطلوبة عند طلب 

اإقرار برنامج جديد اأو تطوير 
جوهري لقائم

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.10https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

التقرير الوطني عن التعليم العايل 11
يف اململكة العربية ال�سعودية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.11https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/53--التعليمية  و الأكادميية

طلبات تعاون اأع�ساء هيئة التدري�ص 12
باجلامعة مع اجلهات الخرى 

اللجنة الدائمة 
2.1.8.12https://vrea.ksu.edu.sa/ar/forms--للمتعاونني
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

مناذج تعديل على برامج درا�سية 13
حمدث

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.13https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

14
وكالة اجلامعة لل�سوؤون مناذج م�سار التلمذة

2.1.8.14http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية  و الأكادميية

منوذج )اأ( اقرار اخلطط والربامج 15
الدرا�سية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.15https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

منوذج )ج( توزيع ال�ساعات املعتمدة 16
يف اخلطة الدرا�سية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.16https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

منوذج )ح( طلب ا�ستحداث ق�سم اأو 17
كلية جديدة

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.17https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

منوذج )د( م�ستلزمات تطبيق 18
اخلطة اأو الربنامج الدرا�سي

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.18https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون منوذج )ز( تو�سيف اخلربة امليدانية19
2.1.8.19https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون منوذج )ط( التحكيم اخلارجي20
2.1.8.20https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون منوذج )ه( خمت�سر تو�سيف املقرر21
2.1.8.21https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون منوذج )و( تو�سيف املقرر22
2.1.8.22https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

منوذج )ي( طلب افتتاح برنامج 23
اأكادميي جديد

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.23https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

24

منوذج اإ�سعار بانخفا�ص املعدل 
وكالة اجلامعة لل�سوؤون الرتاكمي

2.1.8.24http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية والأكادميية

25

منوذج الن�سمام مل�سار الطلبة 
وكالة اجلامعة لل�سوؤون املوهوبني

2.1.8.25http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية  و الأكادميية

26
منوذج التزام للطالب)ة( 

املتفوق)ة( بح�سور فعاليات 
الربنامج

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.26http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية والأكادميية

اللجنة الدائمة منوذج العبء التدري�سي27
2.1.8.27https://vrea.ksu.edu.sa/ar/forms--للمتعاونني

 منوذج تكليف اأ�ستاذ بديل بتدري�ص 28
مقرر

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.28https://vrea.ksu.edu.sa/ar/forms--التعليمية والأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون منوذج عقد خبر اأكادميي29
2.1.8.29http://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/293--التعليمية و الأكادميية

30
منوذج متابعة اأداء طلبة مرحلة 
الإعداد التخ�س�سي يف الربامج 

الإثرائية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
2.1.8.30http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1270--التعليمية والأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون منوذج)ب( تو�سيف الربنامج31
2.1.8.31https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون منوذج التقرير ال�سنوي للربنامج32
2.1.8.32https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية

وكالة اجلامعة لل�سوؤون منوذج تقرير املقرر33
2.1.8.33https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/133--التعليمية  و الأكادميية
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الثاين
القبول والت�سجيل

اجلهات املعنية: وكالة اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية، عمادة القبول والت�صجيل
القوانني والنظم 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

نظام جمل�ص التعليم العايل 1
واجلامعات ولوائحه

جمل�ص التعليم العايل- 
.14272.2.1.1https://vrea.ksu.edu.sa/sites/vrea.ksuهـالطبعة الثانيةالأمانة العامة

edu.sa/files/imce_images/highed.pdf

اللوائح 
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا 1
.14172.2.2.1https://ali.ksu.edu.sa/sites/ali.ksu.eduهـ7/ب/8574جمل�ص التعليم العايليف اجلامعات.

sa/files/attach/llyh_lmwhd_lldrst_lly.pdf

القواعد 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1

الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا 
يف اجلامعات ال�سعودية - القواعد 

التنفيذية للدرا�سات العليا 
بجامعة امللك �سعود

14362.2.3.1هـ7/ب/8574جامعة امللك �سعود

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/
sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/

files/imce_images/llyh_lmwhd_lldrst_
lly_ltb_ljdyd_lmtmd.pdf

القرارات

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة القانونية قرار ال�سالحيات1
14402.2.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2/20/1باجلامعة
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

ال�سيا�سات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة  الإ�سداربيانم

وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية �سيا�سة اجلودة1
14362.2.5.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـإصدار رقم 1والأكادميية

14362.2.5.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـإصدار رقم 2عمادة القبول والت�سجيل�سيا�سة اجلودة2

الإجراءات 

رابط إلكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14362.2.6.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-070607عمادة القبول والت�سجيلقبول الطالب امل�ستجدين1
node/1694

/14362.2.6.2http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-070607عمادة القبول والت�سجيلقبول مر�سحي الدوائر احلكومية2
node/1694

/14362.2.6.3http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-070607عمادة القبول والت�سجيلقبول الطالب غر ال�سعوديني3
node/1694

/14362.2.6.4http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-070607عمادة القبول والت�سجيلحتويل الطالب من خارج اجلامعة4
node/1694

/14362.2.6.5http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-070607عمادة القبول والت�سجيلقبول الطالب الزائر5
node/1694

/14362.2.6.6http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-070607عمادة القبول والت�سجيلا�ستالم ملفات الطالب6
node/1694

/14362.2.6.7http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-070607عمادة القبول والت�سجيلتنفيذ الن�سحاب7
node/1694

/14362.2.6.8http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07060301عمادة القبول والت�سجيلتهيئة الت�سجيل للطالب8
node/1694

/14362.2.6.9http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-07060301عمادة القبول والت�سجيلاإجراء الت�سجيل للف�سل الدرا�سي9
node/1694

اإعداد اجلدول الدرا�سي للف�سل 10
/14362.2.6.10http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-04-07060301عمادة القبول والت�سجيلال�سيفي

node/1694

/14362.2.6.11http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-07060301عمادة القبول والت�سجيلالت�سجيل للف�سل ال�سيفي11
node/1694

العتذار عن ال�ستمرار يف ف�سل 12
/14362.2.6.12http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-07060301عمادة القبول والت�سجيلدرا�سي

node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط إلكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

العتذار عن ال�ستمرار يف درا�سة 13
/14362.2.6.13http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-07060301عمادة القبول والت�سجيلمقرر

node/1694

/14362.2.6.14http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-07060301عمادة القبول والت�سجيلتاأجيل ف�سل درا�سي14
node/1694

حتديث خطة درا�سية على النظام 15
/14362.2.6.15http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09-07060301عمادة القبول والت�سجيلالأكادميي

node/1694

/14362.2.6.16http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10-07060301عمادة القبول والت�سجيلتعديل خطة درا�سية قائمة16
node/1694

/14362.2.6.17http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ11-07060301عمادة القبول والت�سجيلاإعداد التقومي اجلامعي املقرتح17
node/1694

اإعداد اجلدول الزمني ملهام الكلية 18
/14362.2.6.18http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ12-07060301عمادة القبول والت�سجيليف اإعداد اجلدول الدرا�سي

node/1694

19
حتديد ال�سنة الدرا�سية والف�سول 

الدرا�سية وعدد ال�ساعات 
الدرا�سية يف كل م�ستوى

/14362.2.6.19http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ13-07060301عمادة القبول والت�سجيل
node/1694

وثيقة نقل الطالب من خطتهم 20
/14362.2.6.20http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ14-07060301عمادة القبول والت�سجيلالدرا�سية لأخرى

node/1694

اإعداد واإدخال اجلداول الدرا�سية 21
/14362.2.6.21http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07060501عمادة القبول والت�سجيللل�سنة التح�سرية

node/1694

اإجراءات درا�سة نتائج الت�سجيل 22
/14362.2.6.22http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-07060501عمادة القبول والت�سجيلالتجريبي

node/1694

الت�سجيل اليدوي وحل م�ساكل 23
/14362.2.6.23http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-07060501عمادة القبول والت�سجيلالت�سجيل للطلبة

node/1694

متابعة نتائج الت�سجيل الآيل 24
/14362.2.6.24http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-07060501عمادة القبول والت�سجيلالفعلي واإبداء املالحظات

node/1694

الأعمال امل�ساندة لعملية 25
/14362.2.6.25http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-07060501عمادة القبول والت�سجيلالتخ�س�ص

node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط إلكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

التحويل بني م�سارات ال�سنة 26
/14362.2.6.26http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-07060501عمادة القبول والت�سجيلالتح�سرية

node/1694

تدقيق وتنفيذ املعادلت ملقررات 27
/14362.2.6.27http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-07060501عمادة القبول والت�سجيلال�سنة التح�سرية

node/1694

منح الفر�سة لطالب ال�سنة 28
/14362.2.6.28http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-07060501عمادة القبول والت�سجيلالتح�سرية املف�سولني اأكادميًيا

node/1694

/14362.2.6.29http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09-07060501عمادة القبول والت�سجيلالعتذار عن ف�سل درا�سي29
node/1694

/14362.2.6.30http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10-07060501عمادة القبول والت�سجيلاإجراءات تاأجيل ف�سل درا�سي30
node/1694

تنفيذ قرارات اإعادة القيد 31
/14362.2.6.31http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ11-07060501عمادة القبول والت�سجيلوا�ستالم امللف

node/1694

ا�ستالم ك�سوف ر�سد الدرجات 32
/14362.2.6.32http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ12-07060501عمادة القبول والت�سجيللل�سنة التح�سرية

node/1694

تقدمي الإفادة اخلا�سة بطالب 33
/14362.2.6.33http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ13-07060501عمادة القبول والت�سجيلوطالبات ال�سنة التح�سرية

node/1694

/14362.2.6.34http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ15-07060501عمادة القبول والت�سجيلالأعمال امل�ساندة لتغير التخ�س�ص34
node/1694

التحويل من كلية اإىل اأخرى داخل 35
/14362.2.6.35http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07060302عمادة القبول والت�سجيلاجلامعة

node/1694

زيارة طالب اجلامعة اإىل جامعات 36
/14362.2.6.36http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-07060302عمادة القبول والت�سجيلاأخرى

node/1694

/14362.2.6.37http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-07060302عمادة القبول والت�سجيلمنح الفر�سة للطالب املف�سولني37
node/1694

اإعادة القيد للطالب املن�سحبني 38
/14362.2.6.38http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-07060302عمادة القبول والت�سجيلواملنقطعني واملطوي قيدهم

node/1694

/14362.2.6.39http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-07060302عمادة القبول والت�سجيلا�ستالم وتدقيق املعادلت39
node/1694

/14362.2.6.40http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-07060302عمادة القبول والت�سجيلا�ستالم ك�سوف ر�سد الدرجات40
node/1694

/14362.2.6.41http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-07060302عمادة القبول والت�سجيلتخريج الطلبة املتوقع تخرجهم41
node/1694
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/14362.2.6.42http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09-07060302عمادة القبول والت�سجيلحتديد امل�ستوى42
node/1694

اإفادة للمتبقي لهم المتياز اأو 43
/14362.2.6.43http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10-07060302عمادة القبول والت�سجيلالتدريب ال�سيديل

node/1694

/14362.2.6.44http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07060303عمادة القبول والت�سجيلر�سد الدرجات44
node/1694

تنفيذ قرار حرمان الطالب 45
/14362.2.6.45http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-07060303عمادة القبول والت�سجيليف مقرر

node/1694

/14362.2.6.46http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-07060303عمادة القبول والت�سجيلرفع احلرمان عن طالب يف مقرر46
node/1694

/14362.2.6.47http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-07060303عمادة القبول والت�سجيلمنح الختبار البديل47
node/1694

/14362.2.6.48http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-07060303عمادة القبول والت�سجيلمنح درجة غر مكتمل48
node/1694

/14362.2.6.49http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-07060303عمادة القبول والت�سجيلتعديل النتيجة لالختبار البديل49
node/1694

/14362.2.6.50http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-07060303عمادة القبول والت�سجيلتعديل النتيجة50
node/1694

/14362.2.6.51http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-07060303عمادة القبول والت�سجيلتعديل النتيجة للدور الثاين51
node/1694

/14362.2.6.52http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09-07060303عمادة القبول والت�سجيلتنفيذ املعادلت52
node/1694

اإدخال جداول الكليات للف�سل 53
/14362.2.6.53http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10-07060303عمادة القبول والت�سجيلال�سيفي

node/1694

مراجعة الت�سجيل التجريبي 54
/14362.2.6.54http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ11-07060303عمادة القبول والت�سجيلوالت�سجيل الآيل للطالب

node/1694

اعتماد الأ�سماء باللغة 55
/14362.2.6.55http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-03-070604عمادة القبول والت�سجيلالجنليزية

node/1694

/14362.2.6.56http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-03-070604عمادة القبول والت�سجيلا�ستخراج ال�سجل الأكادميي56
node/1694

/14362.2.6.57http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-03-070604عمادة القبول والت�سجيلاإعداد مذكرة للتخرج57
node/1694
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود
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طباعة وثائق اخلريجني 58
/14362.2.6.58http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-03-070604عمادة القبول والت�سجيلللدرا�سات العليا

node/1694

/14362.2.6.59http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-03-070604عمادة القبول والت�سجيلاإ�سدار �سهادات البكالوريو�ص59
node/1694

/14362.2.6.60http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-03-070604عمادة القبول والت�سجيلت�سليم وثائق التخرج60
node/1694

/14362.2.6.61http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-03-070604عمادة القبول والت�سجيلتعديل وثيقة التخرج61
node/1694

اإ�سدار وثائق بدل مفقود وبدل 62
/14362.2.6.62http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-03-070604عمادة القبول والت�سجيلتالف

node/1694

/14362.2.6.63http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09-03-070604عمادة القبول والت�سجيلاإعداد دليل اخلريجني63
node/1694

/14362.2.6.64http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10-03-070604عمادة القبول والت�سجيلتنظيم حفل التخرج64
node/1694

/14362.2.6.65http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ11-03-070604عمادة القبول والت�سجيلاإجراء ت�سديق طبق الأ�سل65
node/1694

/14362.2.6.66http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ12-03-070604عمادة القبول والت�سجيلاإجراء حفظ الأختام66
node/1694

ا�ستالم وت�سليم امللفات واإخالء 67
/14362.2.6.67http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ13-03-070604عمادة القبول والت�سجيلالطرف

node/1694

68
القبول الإلكرتوين للمنح 

الدرا�سية الداخلية يف جامعة 
امللك �سعود

/14362.2.6.68http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ141-070607عمادة القبول والت�سجيل
node/1694

الأدلة 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دليل القبول والتخ�س�سات 1
.14392.2.7.1https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.eduهـ-عمادة القبول والت�سجيلاملتاحة للمرحلة اجلامعية

sa/files/imce_images/adm.pdf

2
دليل القبول املوحد يف جامعة 
امللك �سعود)البكالوريو�ص – 

الدبلوم(
.14402.2.7.2https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.eduهـ-عمادة القبول والت�سجيل

sa/files/imce_images/adm441.pdf
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الوثائق الأخرى 
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منوذج اخلطة الزمنية للقبول 1
/14362.2.8.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-01-070607عمادة القبول والت�سجيلاللكرتوين

node/1694

/14362.2.8.2http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-01-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج حما�سر ت�سليم امللفات2
node/1694

/14362.2.8.3http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-01-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج تدقيق ملفات3
node/1694

/14362.2.8.4http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-01-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج ح�سر فتح طرد بريدي4
node/1694

/14362.2.8.5http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-01-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج بالإعداد املقرتحة للقبول5
node/1694

/14362.2.8.6http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-01-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج تعهد با�ستكمال ملف6
node/1694

/14362.2.8.7http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10-01-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج حالة طالبية )طالب(7
node/1694

/14362.2.8.8http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ11-01-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج حالة طالبية )طالبات(8
node/1694

منوذج تعهد باإح�سار موافقة 9
/14362.2.8.9http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-02-070607عمادة القبول والت�سجيلجهة العمل

node/1694

منوذج ا�ستمارة معلومات حلملة 10
/14362.2.8.10http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-03-070607عمادة القبول والت�سجيلبطاقة التنقل

node/1694

منوذج تعهد باللتحاق 11
/14362.2.8.11http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-03-070607عمادة القبول والت�سجيلمبعهد اللغة العربية

node/1694

/14362.2.8.12http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-03-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج ا�ستمارة بيانات )95(12
node/1694

/14362.2.8.13http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-04-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج حتويل من خارج اجلامعة13
node/1694

منوذج طلب زائر 14
/14362.2.8.14http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-05-070607عمادة القبول والت�سجيلاإىل جامعة امللك �سعود

node/1694

/14362.2.8.15http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07-070607عمادة القبول والت�سجيلمنوذج ان�سحاب من القبول1514
node/1694
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منوذج طلب رقم ت�سغيل و�سالحيات 16
/14362.2.8.16http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-17-07060301عمادة القبول والت�سجيلعلى النظام الأكادميي

node/1694

/14362.2.8.17http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-03-07060301عمادة القبول والت�سجيلمنوذج معاجلة اأو�ساع الت�سجيل17
node/1694

منوذج طلب طرح مقررات 18
/14362.2.8.18http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-04-07060301عمادة القبول والت�سجيلللف�سل ال�سيفي

node/1694

/14362.2.8.19http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-06-07060301عمادة القبول والت�سجيلمنوذج طلب اعتذار عن ف�سل درا�سي19
node/1694

/14362.2.8.20http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07-07060301عمادة القبول والت�سجيلمنوذج اعتذار عن مقرر درا�سي20
node/1694

/14362.2.8.21http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-08-07060301عمادة القبول والت�سجيلمنوذج اإلغاء تاأجيل ف�سل درا�سي21
node/1694

منوذج ا�ستيفاء �سروط حتديث خطة 22
/14362.2.8.22http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-09-07060301عمادة القبول والت�سجيلدرا�سية على النظام الأكادميي

node/1694

/14362.2.8.23http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-12-07060301عمادة القبول والت�سجيلمنوذج اإعداد اجلدول الدرا�سي23
node/1694

/14362.2.8.24http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-15-07060301عمادة القبول والت�سجيلمنوذج طلب تقرير اأو اإح�سائية24
node/1694

منوذج معاجلة ت�سجيل )لطالب 25
/14362.2.8.25http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-03-07060501عمادة القبول والت�سجيلال�سنة التح�سرية(

node/1694

منوذج ا�ستئناف درا�سة يف ال�سنة 26
/14362.2.8.26http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-03-07060501عمادة القبول والت�سجيلالتح�سرية

node/1694

منوذج ا�ستف�سار طالب ال�سنة 27
/14362.2.8.27http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-05-07060501عمادة القبول والت�سجيلالتح�سرية

node/1694

منوذج رغبات امل�سار 28
/14362.2.8.28http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-05-07060501عمادة القبول والت�سجيلال�سحي)طالب(

node/1694

منوذج رغبات امل�سار الهند�سي 29
/14362.2.8.29http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-05-07060501عمادة القبول والت�سجيلوالعلمي

node/1694

منوذج رغبات امل�سار الإن�ساين 30
/14362.2.8.30http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-05-07060501عمادة القبول والت�سجيل)طالب(

node/1694
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منوذج التحويل بني م�سارات ال�سنة 31
/14362.2.8.31http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-06-07060501عمادة القبول والت�سجيلالتح�سرية )طالب(

node/1694

منوذج التحويل بني م�سارات ال�سنة 32
/14362.2.8.32http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-06-07060501عمادة القبول والت�سجيلالتح�سرية )طالبات(

node/1694

منوذج ا�ستمارة معادلة )ملقررات 33
/14362.2.8.33http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07-07060501عمادة القبول والت�سجيلال�سنة التح�سرية(

node/1694

/14362.2.8.34http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-07-07060501عمادة القبول والت�سجيلمنوذج تدقيق وتنفيذ معادلة34
node/1694

منوذج منح فر�سة لطالب ال�سنة 35
/14362.2.8.35http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-08-07060501عمادة القبول والت�سجيلالتح�سرية

node/1694

منوذج اعتذار عن ف�سل درا�سي 36
/14362.2.8.36http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-09-07060501عمادة القبول والت�سجيللطالب ال�سنة التح�سرية

node/1694

/14362.2.8.37http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-11-07060501عمادة القبول والت�سجيلمنوذج ا�ستالم ملف37
node/1694

منوذج ت�سليم ك�سوف ر�سد الدرجات 38
/14362.2.8.38http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-12-07060501عمادة القبول والت�سجيللل�سنة التح�سرية

node/1694

/14362.2.8.39http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-15-07060501عمادة القبول والت�سجيلمنوذج معاجلة او�ساع التخ�س�ص39
node/1694

ا�ستمارة حتديد الرغبات النهائية م�سار 40
/14362.2.8.40http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-15-07060501عمادة القبول والت�سجيلالكليات الهند�سية والعلمية )طالب(

node/1694

منوذج معاجلة ت�سجيل لطالب 41
/14362.2.8.41http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-03-07060501عمادة القبول والت�سجيلال�سنة التح�سرية

node/1694

منوذج حتويل من كلية اىل اأخرى 42
/14362.2.8.42http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-01-07060302عمادة القبول والت�سجيلداخل اجلامعة

node/1694

منوذج طلب منح فر�سة ل�ستكمال 43
/14362.2.8.43http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-03-07060302عمادة القبول والت�سجيلالدرا�سة

node/1694

منوذج اإقرار ال�ستفادة من فر�سة 44
/14362.2.8.44http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-03-07060302عمادة القبول والت�سجيلا�ستئناف الدرا�سة

node/1694

/14362.2.8.45http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-04-07060302عمادة القبول والت�سجيلمنوذج اإعادة قيد45
node/1694

/14362.2.8.46http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-05-07060302عمادة القبول والت�سجيلمنوذج ا�ستمارة معادلة46
node/1694

/14362.2.8.47http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-05-07060302عمادة القبول والت�سجيلمنوذج مراجعة وتدقيق معادلة47
node/1694

/14362.2.8.48http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07-07060302عمادة القبول والت�سجيلمنوذج ت�سليم ك�سوف ر�سد الدرجات48
node/1694

منوذج طلب رفع مذكرة احاطة 49
/14362.2.8.49http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-08-07060302عمادة القبول والت�سجيلباإنهاء متطلبات التخرج

node/1694

/14362.2.8.50http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-09-07060302عمادة القبول والت�سجيلمنوذج حتديد م�ستوى50
node/1694
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14362.2.8.51http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-10-07060302عمادة القبول والت�سجيلمنوذج افادة لطلبة المتياز51
node/1694

/14362.2.8.52http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07-07060303عمادة القبول والت�سجيلمنوذج تعديل نتيجة52
node/1694

/14362.2.8.53http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-01-07060303عمادة القبول والت�سجيلمنوذج ر�سد مراجعة العمادة53
node/1694

منوذج قائمة الطالب املحرومني من 54
/14362.2.8.54http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-02-07060303عمادة القبول والت�سجيلدخول الختبار النهائي

node/1694

منوذج قائمة باأ�سماء الطالب 55
/14362.2.8.55http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-02-07060303عمادة القبول والت�سجيلالذين مل يتم تنفيذ احلرمان لهم

node/1694

منوذج اإح�سائية باأعداد الطلبة 56
/14362.2.8.56http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-03-07060403عمادة القبول والت�سجيلاملتوقع تخرجهم

node/1694

/14362.2.8.57http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-13-07060403عمادة القبول والت�سجيلمنوذج اإخالء طرف )طالب(57
node/1694

منوذج التوقيع با�ستالم �سهادة 58
/14362.2.8.58http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-05-07060403عمادة القبول والت�سجيلالبكالوريو�ص

node/1694

منوذج التوقيع با�ستالم وثائق 59
/14362.2.8.59http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-04-07060403عمادة القبول والت�سجيلالتخرج لطلبة الدرا�سات العليا

node/1694

منوذج التوقيع على ا�ستالم وثائق 60
/14362.2.8.60http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-07-07060403عمادة القبول والت�سجيلالتخرج )املعدلة(

node/1694

منوذج التوقيع على ا�ستالم وثائق 61
/14362.2.8.61http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-08-07060403عمادة القبول والت�سجيلالتخرج )بدل تالف(

node/1694

منوذج التوقيع على ا�ستالم وثائق 62
/14362.2.8.62http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-08-07060403عمادة القبول والت�سجيلالتخرج )بدل مفقود(

node/1694

منوذج التوقيع على ا�ستالم وثائق 63
/14362.2.8.63http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-06-07060403عمادة القبول والت�سجيلالتخرج للمرحلة اجلامعية الأوىل

node/1694

/14362.2.8.64http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-12-07060403عمادة القبول والت�سجيلمنوذج ت�سليم وت�سلم الأختام64
node/1694

/14362.2.8.65http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-02-07060403عمادة القبول والت�سجيلمنوذج تفوي�ص65
node/1694

/14362.2.8.66http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-07-07060403عمادة القبول والت�سجيلمنوذج طلب اإ�سدار وثيقة66
node/1694

/14362.2.8.67http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-09-07060403عمادة القبول والت�سجيلمنوذج طلب تخرج67
node/1694

/14362.2.8.68http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-01-07060403عمادة القبول والت�سجيلمنوذج طلب تعديل بيانات طالب68
node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الثالث
�سوؤون الطالب

اجلهات املعنية: عمادة �صوؤون الطالب - مركز اخلريجني
اللوائح 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

لئحة الإقامة ب�سكن الطالبات 1
14392.3.1.1https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/1760هـ39/5/33جامعة امللك �سعودبجامعة امللك �سعود

القواعد 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

�سروط قبول الطالبات يف 1
14392.3.2.1https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/2552هـ-جامعة امللك �سعودالإ�سكان اجلامعي

2
القواعد والإجراءات التنظيمية 

خلدمات الطالب ذوي الإعاقة 
بجامعة امللك �سعود

/14342.3.2.2http://faculty.ksu.edu.sa/amelsayedهـ-جامعة امللك �سعود
publication/180322

القرارات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14402.3.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2/20/1الإدارة القانونية باجلامعةقرار ال�سالحيات1

الإجراءات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تنفيذ الأن�سطة واخلدمات 1
14312.3.4.1http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبوالرعاية الطالبية
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

التجديد والتميز يف برامج 2
14312.3.4.2http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبالن�ساط الال�سفي

14312.3.4.3http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبتطوير الإعالم الطالبي3

4
تطوير نظم احلوافز للطالب 

واأع�ساء هيئة التدري�ص 
واملوظفني

14312.3.4.4http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالب

تطوير املهارات الطالبية ورفع 5
14312.3.4.5http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبكفاءة التدريب الطالبي

رفع الوعي الطالبي باحلقوق 6
14312.3.4.6http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبوالواجبات

حتقيق  �سراكة طالبية فاعلة 7
14312.3.4.7http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبومتميزة.

14312.3.4.8http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبالإ�سكان الطالبي 8

9
رفع كفاءة الرعاية الطالبية 
)التوجيه والإر�ساد الطالبي - 

الدعم املايل(
14312.3.4.9http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالب

رعاية ذوي الحتياجات 10
14312.3.4.10http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالباخلا�سة.

14312.3.4.11http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبرعاية الطالب غر ال�سعوديني11

تطوير الأنظمة واللوائح 12
14312.3.4.12http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبالطالبية

13
الإ�سراف على الإر�ساد يف 

اجلامعة  ) تخطيط – اإدارة 
–دعم - تقومي (

14312.3.4.13http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالب

14312.3.4.14http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالبتنفيذ - تن�سيق فعاليات الإر�ساد 14

15
التن�سيق مع الكليات ملتابعة 

تنفيذ الإر�ساد اخلا�ص بالكليات 
والأق�سام                     

14312.3.4.15http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالب
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

16
تنفيذ برامج الإر�ساد 

)حما�سرات - ور�ص عمل - 
تدريب وغر ذلك(

14312.3.4.16http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/937هـ-عمادة �سوؤون الطالب

17
متابعة ال�سروط واملوا�سفات 

اخلا�سة بخدمات التغذية 
باجلامعة ومتابعة تنفيذها

-14312.3.4.19http://sa.ksu.edu.sa/ar/food/Manهـ-عمادة �سوؤون الطالب
agement-tasks

طلب تاأ�سي�ص نادي اأكادمييي 18
/14402.3.4.20https://sites.google.com/viewهـ-عمادة �سوؤون الطالبعام

/spclub

طلب تاأ�سي�ص نادي اأكادمييي 19
/14402.3.4.21https://sites.google.com/viewهـ-عمادة �سوؤون الطالبتخ�س�سي

/spclub

/14402.3.4.22http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-مركز اخلريجنيتفعيل التوا�سل مع اخلريجني20
node/1694

/14402.3.4.23http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-مركز اخلريجنيتدريب اخلريجني21
node/1694

/14402.3.4.24http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-مركز اخلريجنيامل�ساهمة يف توظيف  اخلريجني22
node/1694

الأدلة 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دليل مدخل اإىل التوجيه 1
والإر�ساد

جامعة امللك �سعود - عمادة 
2.3.5.1http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3026-1�سوؤون الطالب

دليل اأ�ساليب التوجيه والإر�ساد 2
وتطبيقاته

جامعة امللك �سعود - عمادة 
2.3.5.2http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3026-2�سوؤون الطالب

دليل ا�سرتاتيجيات تعديل 3
ال�سلوك

جامعة امللك �سعود - عمادة 
2.3.5.3http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3026-7�سوؤون الطالب

دليل الربامج واخلدمات 4
الإر�سادية

جامعة امللك �سعود - عمادة 
2.3.5.4http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3026-4�سوؤون الطالب
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دليل امليثاق الأخالقي للتوجيه 5
والإر�ساد يف اململكة

جامعة امللك �سعود - عمادة 
2.3.5.5http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3026-5�سوؤون الطالب

دليل مناهج وا�سرتاتيجيات 6
الإر�ساد

جامعة امللك �سعود - عمادة 
2.3.5.6http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3026-3�سوؤون الطالب

دليل مناذج لبع�ص الإ�سكالت 7
الإر�سادية وطرق عالجها

جامعة امللك �سعود - عمادة 
2.3.5.7http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3026-8�سوؤون الطالب

الدليل الإر�سادي للنماذج 8
اللكرتونية لالأندية الطالبية

جامعة امللك �سعود - عمادة 
2.3.5.8https://sites.google.com/view/spclub--�سوؤون الطالب

9
الدليل الإر�سادي للمهام 

التنظيمية وال�سالحيات لكليات 
اجلامعة ومعاهدها

وكالة اجلامعة للتطوير 
14312.3.5.9هـ1واجلودة

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/
files/ldlyl_lrshdy_llmhm_ltnzymy_

wlslhyt.pdf

الوثائق الأخرى 

رابط الكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

2.3.6.1http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/927--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج  لدرا�سة حالة طالب متعرث اأكادمييا1

منوذج �سرح العبارات الواردة يف درا�سة 2
2.3.6.2http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/927--عمادة �سوؤون الطالبحالة طالب متعرث اأكادمييًا 

2.3.6.3http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/927--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج حتويل من الكليات اإىل العمادة3

2.3.6.4http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/2730--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج تقرير م�سرف ال�سكن4

2.3.6.5http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/2730--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج تقرير رئي�ص الفرتة بال�سكن5

2.3.6.6http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/2730--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج التقرير الأ�سبوعي لرائد املبنى  6

منوذج التقرير اليومي لرائد املبنى 7
2.3.6.7http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/2730--عمادة �سوؤون الطالب)احلالت الطارئة(
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

2.3.6.8http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/2730--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج طلب خدمة8

منوذج ت�سليم عهدة لطالب منح درا�سية 9
2.3.6.9http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/2730--عمادة �سوؤون الطالب) م�ستجد(

منوذج طلب �سالحيات على النظام 10
2.3.6.10http://sa.ksu.edu.sa/ar/node/2730--عمادة �سوؤون الطالب)للموظفني وامل�سرفني(

https://sites.google.com/view/spclub/2.3.6.11--عمادة �سوؤون الطالببيانات الأندية وامل�سرفني11

https://sites.google.com/view/spclub/2.3.6.12--عمادة �سوؤون الطالببيانات اأع�ساء الأندية12

https://sites.google.com/view/spclub/2.3.6.13--عمادة �سوؤون الطالبطلب اعتماد الفعاليات واملحا�سرين13

https://sites.google.com/view/spclub/2.3.6.14--عمادة �سوؤون الطالبطلب نقل وتغذية14

https://sites.google.com/view/spclub/2.3.6.15--عمادة �سوؤون الطالبطلب خطاب اأو ا�ستف�سار15

منوذج املوافقة على رحلة طالبية يف 16
https://sites.google.com/view/spclub/2.3.6.16--عمادة �سوؤون الطالببرنامج عي�ص ال�سعودية

https://sites.google.com/view/spclub/2.3.6.17--عمادة �سوؤون الطالبا�ستمارة تنفيذ دورة تدريبية17

-2.3.6.18https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبا�ستمارة طلب �سكن18
ities/forms

-2.3.6.19https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبا�ستمارة طلب نقل19
ities/forms

-2.3.6.20https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبا�ستمارة م�ساركة يف ن�ساط20
ities/forms

بيان باأ�سماء طالبي حجز املرافق 21
-2.3.6.21https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبالريا�سية

ities/forms

-2.3.6.22https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج حجز م�سبح اجلامعة22
ities/forms
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

-2.3.6.23https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج حجز مع�سكر اجلوالة23
ities/forms

-2.3.6.24https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج حجز مالعب التن�ص الأر�سي24
ities/forms

-2.3.6.25https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبحجز مالعب ال�سالة الريا�سية25
ities/forms

-2.3.6.26https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج حجز مالعب كرة القدم )الكبرة(26
ities/forms

-2.3.6.27https://sa.ksu.edu.sa/ar/Student-facil--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج حجز مالعب كرة القدم ال�سدا�سية27
ities/forms

-2.3.6.28https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبالهيكل التنظيمي لأندية الن�ساط الطالبي28
male

-2.3.6.29https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبا�ستمارة تقييم مقر نادي طالبي29
male

منوذج جدول اخلطة املقرتحة الأ�سبوعية 30
-2.3.6.30https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبلفعاليات الأندية الطالبية

male

منوذج جدول الربامج الإح�سائية املنفذة 31
-2.3.6.31https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبال�سهرية للنادي

male

منوذج اأ�سماء الكتب التي �ستتم مناق�ستها  32
-2.3.6.32https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبيف النادي ترفع مع اخلطة ال�سنوية

male

-2.3.6.33https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج اخلطة ال�سنوية املقرتحة للنادي33
male

منوذج �سهادة الأندية الطالبية حل�سور 34
-2.3.6.34https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبالدورات واملحا�سرات والفعاليات-

male

منوذج �سهادة الأندية الطالبية للجهات 35
-2.3.6.35https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبامل�ساركة من متحدثني وجهات راعية

male

-2.3.6.36https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج الإعالن36
male
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رابط الكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

منوذج خا�ص بالزيارة مرافقة امل�سرفات 37
-2.3.6.37https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبللطالبات

male

-2.3.6.38https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج تنظيم الرحلة38
male

-2.3.6.39https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج طلب حجز39
male

-2.3.6.40https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج حجز امل�سرح الرئي�سي40
male

-2.3.6.41https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج حجز مكان الن�ساط41
male

منوذج اأ�سماء املتحدثني يف الأندية 42
-2.3.6.42https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبالطالبية ......من  )داخل اجلامعة(

male

منوذج اأ�سماء املتحدثني يف الأندية 43
-2.3.6.43https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبالطالبية ..من )خارج اجلامعة(-

male

منوذج ح�سور الطالبات الدورات 44
-2.3.6.44https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبواملحا�سرات

male

-2.3.6.45https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج التقرير املف�سل للفعاليات املنفذة45
male

-2.3.6.46https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبا�ستمارة عقد لقاء علمي- منوذج46
male

-2.3.6.47https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج ت�سغيل طالب47
male

-2.3.6.48https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبطلب اإقامة طالبة م�ستجدة48
male

-2.3.6.49https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالباللياقة الطبية)الك�سف الطبي(49
male

-2.3.6.50https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبمنوذج اإقرار �سكن50
male

-2.3.6.51https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبطلب الإخالء51
male

منوذج خروج طالبة مع �سيارة نقل 52
-2.3.6.52https://sa.ksu.edu.sa/ar/housing-fe--عمادة �سوؤون الطالبخارجية

male
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الباب الثالث
�سوؤون البحث العلمي والدرا�سات العليا
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الأول
البحث العلمي 

اجلهات املعنية: وكالة اجلامعة للدرا�س��ات العليا والبحث العلمي- عمادة البحث العلمي- اجلمعيات العلمية- اأمانة جمل���ص اجلامعة- 
املركز الوطني لأبحاث ق�سايا ال�سباب- برنامج زمالة عامل- مركز الرتجمة - معهد ريادة الأعمال- معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو.

اللوائح 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف 1
اجلامعات

جمل�ص التعليم 
14203.1.1.1هـ7ب 4440/العايل

https://colt.ksu.edu.sa/sites/colt.
ksu.edu.sa/files/imce_images/

lyh_lbhth_llmy_fy_ljmt.pdf

14083.1.1.2https://tc.ksu.edu.sa/ar/node/256هـ-جامعة امللك �سعودلئحة مركز الرتجمة2

الالئحة املوحدة للجمعيات العلمية يف 3
اجلامعات ال�سعودية

جمل�ص التعليم 
-14213.1.1.3http://www.chem.org.sa/pdf/laهـم/284العايل

wae7.pdf

الالئحة التنفيذية لربنامج الدرا�سات 4
.14343.1.1.4https://vr.ksu.edu.sa/sites/vr.ksuهـ34/5/9جامعة امللك �سعودالعليا بنظام التعليم املوازي

/edu.sa/files/attach

الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف 5
اجلامعات ال�سعودية

جمل�ص التعليم 
14363.1.1.5 هـ3/ 6/ 1417العايل

https://ali.ksu.edu.sa/sites/ali.ksu.
edu.sa/files/attach/llyh_lmwhd_ll-

drst_lly.pdf

14373.1.1.6هـ4جامعة امللك �سعودالالئحة التنظيمية للكرا�سي البحثية6
https://chairs.ksu.edu.sa/sites/

chairs.ksu.edu.sa/files/attach/reg-
ulations.pdf

لئحة برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص 7
-14303.1.1.7https://iptl.ksu.edu.sa/ar/iptl_reguهـ1/3/296252جامعة امللك �سعودالتقنية يف جامعة امللك �سعود

lation_arabic
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القواعد 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14373.1.2.1هـجامعة امللك �سعودالقواعد املنظمة لأخالقيات البحث العلمي1
https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/

dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_im-
ages/aklaqyat-sfar-1437.pdf

2
القواعد الداخلية املنظمة لهيئات حترير 

املجالت العلمية التابعة للجمعيات العلمية 
بجامعة امللك �سعود

/3.1.2.2http://ssa.ksu.edu.sa/ar--اإدارة اجلمعيات العلمية
node/1188

3
القاعدة التنفيذية املقرتحة لتنظيم 

احت�ساب جزء اأو اأجزاء من كتاب لأغرا�ص 
الرتقية

14343.1.2.3هـ1/3/159973جامعة امللك �سعود
http://sc.ksu.edu.sa/sites/
sc.ksu.edu.sa/files/attach/

g27.pdf

4
القاعدة التنفيذية من الالئحة املنظمة 
ل�سوؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني من 

اأع�ساء هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم 
14333.1.2.4هـ1/2/1124975املجل�ص العلمي

http://sc.ksu.edu.sa/sites/
sc.ksu.edu.sa/files/attach/

g12.pdf

5
القاعدة التنفيذية اخلا�سة بجامعة امللك 

�سعود املتعلقة بالن�سر يف مراكز البحوث 
اجلامعية

/14213.1.2.5https://dsrs.ksu.edu.sa/arهـ-جامعة امللك �سعود
node/1722

القواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف 6
/14213.1.2.6http://www.chem.org.sa/pdfهـ284جمل�ص التعليم العايلاجلامعات ال�سعودية

lawae7.pdf

ال�سيا�سات 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

�سيا�سة اجلودة1
وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا 

والبحث العلمي
/14393.1.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـالإ�سدار رقم 1

node/1694

/14303.1.3.2http://dqd.ksu.edu.sa/arهـالإ�سدار رقم 1عمادة البحث العلمي�سيا�سة اجلودة2
node/1694

التنظيمات
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

�سوابط اللجنة التنفيذية 1
للكر�سي

عمادة البحث العلمي - كرا�سي 
3.1.4.1http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/296--البحث

2
�سوابط ومقومات تاأليف 
الكتب املرجعية للكرا�سي 

البحثية

عمادة البحث العلمي - كرا�سي 
3.1.4.2http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/280--البحث
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التعاميم 
رابط إلكترونيكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تعميم اإقرار تطبيق ا�سرتاط الإ�سارة اإىل جامعة امللك 1
http://sc.ksu.edu.sa/14373.1.5.1هـ-اأمانة  املجل�ص العلمي�سعود يف الإنتاج العلمي املقدم للرتقية.

تعميم النتماء للجامعة يف الإنتاج العلمي املقدم من 2
http://sc.ksu.edu.sa/14313.1.5.2هـ-اأمانة  املجل�ص العلمياأع�ساء هيئة التدري�ص للرتقية.

3
تعميم للتنظيم احلايل با�سرتاط حد ادين من الن�سر 
العلمي يف جمالت مدرجة بقواعد بيانات ISI عند 

التقدم لطلب الرتقية لأع�ساء هيئة التدري�ص.
http://sc.ksu.edu.sa/14363.1.5.3هـ-اأمانة  املجل�ص العلمي

تعميم مقرتح املجل�ص العلمي ال�ستثناء من �سرط العمل 4
http://sc.ksu.edu.sa/14313.1.5.4هـ-اأمانة  املجل�ص العلمياملنفرد .

تعميم الن�سر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ص بامل�ساركة مع 5
http://sc.ksu.edu.sa/14333.1.5.5هـ-اأمانة  املجل�ص العلميطلبة الدرا�سات العليا

تعميم �سوابط ال�ستثناء من �سرط العمل املنفرد من 6
http://sc.ksu.edu.sa/14373.1.5.6هـ-اأمانة  املجل�ص العلميالالئحة املنظمة ل�سوؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني.

تعميم تو�سية املجل�ص العلمي املت�سمنة املوافقة على 7
http://sc.ksu.edu.sa/14333.1.5.7هـ-اأمانة  املجل�ص العلميتعديل �سوابط ال�ستثناء من �سرط العمل املنفرد .

تعميم �سوابط اإفادات القبول للكتب والبحوث املقبولة 8
http://sc.ksu.edu.sa/14343.1.5.8هـ-اأمانة  املجل�ص العلميللن�سر

تعميم احت�ساب الأبحاث املقدمة للرتقية على �سكل 9
http://sc.ksu.edu.sa/14213.1.5.9هـ-اأمانة  املجل�ص العلميتقارير الرتكيب الكيمياء

http://sc.ksu.edu.sa/14323.1.5.10هـ-اأمانة  املجل�ص العلميتعميم مو�سوع املجالت اللكرتونية10

http://sc.ksu.edu.sa/14343.1.5.11هـ1/3/106089اأمانة  املجل�ص العلميتعميم مذكرة اللجنة الدائمة للرتقيات11

http://sc.ksu.edu.sa/14343.1.5.12هـ-اأمانة  املجل�ص العلميتعميم مو�سوع الن�سر12

13
تعميم ا�ستبعاد البحوث املن�سورة يف املجالت والتي ت�سمل 
جميع التخ�س�سات الطبية والعلمية والإن�سانية ولي�ست 

متخ�س�سة يف جمال معني .
http://sc.ksu.edu.sa/14323.1.5.13هـ-اأمانة  املجل�ص العلمي
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الإجراءات
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14303.1.6.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10180104عمادة البحث العلميطلب دعم م�سروع تاأليف كتاب1

14303.1.6.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10180102عمادة البحث العلميدعم بحوث اأع�ساء هيئة  التدري�ص2

14303.1.6.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10140101عمادة البحث العلميدعم بحوث اأع�ساء هيئة التدري�ص3

14303.1.6.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10140102عمادة البحث العلميدعم بحوث طالب الدرا�سات العليا4

14303.1.6.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10140201عمادة البحث العلميطلب ن�سر بحث5

14303.1.6.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10140202عمادة البحث العلميطلب دعم م�سروع تاأليف كتاب6

اإعداد منوذج قاعدة بيانات م�سروع 7
14303.1.6.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10170501عمادة البحث العلميبحثي

طلب دعم بحثي لع�سو هيئة تدري�ص 8
14303.1.6.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10140301عمادة البحث العلميجديد

طلب دعم مقرتح بحثي من وحدة 9
14303.1.6.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10140501عمادة البحث العلميالبحوث الوطني التطبيقية

توظيف التقنية احلديثة خلدمة 10
14303.1.6.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10150101عمادة البحث العلميالبحث العلمي

11
التن�سيق مع اجلامعات ومراكز البحوث 
العاملية وفتح قنوات تعاون علمي بينها 

وبني مراكز البحوث باجلامعة
14303.1.6.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10150201عمادة البحث العلمي

اإعداد خطة اإ�سرتاتيجية للبحث 12
14303.1.6.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10170301عمادة البحث العلميالعلمي

متابعة الن�سر العلمي للجامعة يف 13
14303.1.6.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10170302عمادة البحث العلميمواقع الن�سر العاملي

14303.1.6.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10170502عمادة البحث العلمياإعداد منوذج بيانات حمكمي الأبحاث14

15
ا�ستالم امل�سروع البحثي )فردي- جهة 

اأو موؤ�س�سة(
املركز الوطني لأبحاث 

14303.1.6.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-010702ال�سباب

املركز الوطني لأبحاث دعم تاأليف كتاب/كتيب16
14303.1.6.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-010702ال�سباب

دعم ر�سائل علمية )ماج�ستر/17
دكتوراه(

املركز الوطني لأبحاث 
14303.1.6.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-010702ال�سباب

اأبحاث يجريها املركز الوطني لأبحاث 18
ال�سباب

املركز الوطني لأبحاث 
14303.1.6.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-010702ال�سباب

19
تكوين جمموعات بحثية �سعودية 
دولية مع باحثني متميزين ون�سر 

اأبحاث يف جمالت عاملية
3.1.6.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--برنامج زمالة عامل
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الأدلة 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

وكالة اجلامعة للدار�سات العليا دليل الإجراءات1
3.1.7.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--والبحث العلمي

3.1.7.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--عمادة البحث العلميدليل الإجراءات2

دليل اإجراءات وحدات اإدارة 3
املعهد

معهد امللك عبد اهلل لتقنية 
النانو /نظام اإدارة اجلودة 

)ISO(
14393.1.7.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694ه-

دليل املخرتع للرباءات 4
14393.1.7.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694ه-معهد ريادة الأعمالوالرتاخي�ص ونقل التقنية

وثائق اأخرى 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

ا�ستمارة قاعدة بيانات م�سروع 1
/14303.1.8.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ1017050101عمادة البحث العلميبحثي

node/1694

-14303.1.8.2http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/generalهـ1017050202عمادة البحث العلميمنوذج حتديد الأولويات البحثية2
forms

منوذج طلب دعم اأبحاث من�سورة 3
ISI 14303.1.8.3هـ1017050203عمادة البحث العلمييفhttp://dsrs.ksu.edu.sa/ar/general-

forms

منوذج طلب دعم بحث لع�سو هيئة 4
-14303.1.8.4http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/generalهـ1017050204عمادة البحث العلميتدري�ص

forms

منوذج تقدمي لدعم خطة بحثية 5
-14303.1.8.5http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/generalهـ1017050205عمادة البحث العلميلطالب الدرا�سات العليا

forms

-14303.1.8.6http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/generalهـ1017050206عمادة البحث العلميمنوذج تقدمي لدعم بحث من�سور6
forms

-14303.1.8.7http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/generalهـ1017050207عمادة البحث العلميمنوذج طلب دعم تاأليف كتاب7
forms

-14303.1.8.8http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/generalهـ1017050208عمادة البحث العلميمنوذج طلب ن�سر بحث8
forms

-14303.1.8.9http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/generalهـ1017050201عمادة البحث العلميمنوذج بيانات حمكي البحاث9
forms

منوذج تقييم كفاءة اأداء 10
3.1.8.10http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية اجلمعيات العلمية

3.1.8.11http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية هوية اأو �سعار اجلامعة11

3.1.8.12http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية �سعار الإدارة12

3.1.8.13http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية منوذج اإجازة موظف13
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3.1.8.14http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية منوذج ا�ستئذان موظف14
3.1.8.15http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية منوذج مبا�سرة موظف15
3.1.8.16http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية منوذج فعاليات - للتقييم16
3.1.8.17http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية منوذج معلومات اجلمعية - للتقييم17
3.1.8.18http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية منوذج طلب اإن�ساء جمعية18

خطوات اإقامة فعالية »لرفع طلب 19
3.1.8.19http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية موفقة لوزارة التعليم”

3.1.8.20http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية منوذج طلب عقد لقاء علمي20

منوذج م�سح اأمني للم�ساركني 21
3.1.8.21http://ssa.ksu.edu.sa/ar/node/1190--اإدارة اجلمعيات العلمية واملتحدثني بالفعاليات

عمادة البحث العلمي - كرا�سي طلب �سلفة م�سرف22
14373.1.8.22http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

عمادة البحث العلمي - كرا�سي طلب �سلفة مكافاأة تاأليف امل�سرف23
14373.1.8.23http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

عمادة البحث العلمي - كرا�سي طلب �سلفة مكافاأة ترجمة امل�سرف24
14373.1.8.24http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

عمادة البحث العلمي - كرا�سي طلب �سلفة مكافاأة براءة اخرتاع25
14373.1.8.25http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

عمادة البحث العلمي - كرا�سي طلب �سلفة مكافاأة ن�سر امل�سرف26
14373.1.8.26http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

عمادة البحث العلمي - كرا�سي �سند قب�ص27
14373.1.8.27http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

عمادة البحث العلمي - كرا�سي ت�سديد �سلفة املكافاأة28
14373.1.8.28http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

عمادة البحث العلمي - كرا�سي ت�سديد �سلفه خطة ت�سغيلية29
14373.1.8.29http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

عمادة البحث العلمي - كرا�سي منوذج اجنازات كر�سي30
14373.1.8.30http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

ت�سديد �سلفه خطة ت�سغيلية - 31
الكرا�سي املمولة

عمادة البحث العلمي - كرا�سي 
14373.1.8.31http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

منوذج تقدمي مقرتح كتاب من 32
كر�سي بحثي

عمادة البحث العلمي - كرا�سي 
14373.1.8.32http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47هـ-البحث

عمادة البحث العلمي - كرا�سي اتفاق متويل م�سروع تخرج33
3.1.8.33http://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/47--البحث

/3.1.8.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar--معهد الت�سنيع املتقدمتقرير عن مهمة علمية34
node/1694

/3.1.8.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar--معهد الت�سنيع املتقدممنوذج طلب احل�سول على منحة35
node/1694

http://sc.ksu.edu.sa/3.1.8.36--اأمانة املجل�ص العلميمنوذج طلب ن�سر كتاب36
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  الف�سل الثاين
الدرا�سات العليا

اجلهات املعنية: عمادة الدرا�صات العليا
اللوائح 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1
الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا 
يف اجلامعات ال�سعودية - القواعد 

التنفيذية بجامعة امللك �سعود
.14173.2.1.1http://graduatestudies.ksu.eduهـ )3/ 6/ 1417 (جامعة امللك �سعود

sa/ar/node/615

لئحة الدرا�سة يف برامج الدرا�سات 2
.14323.2.1.2http://graduatestudies.ksu.eduهـ32/8/63جامعة امللك �سعودالعليا مقابل ر�سوم مالية حمددة

sa/ar/node/615

الالئحة التنفيذية لربنامج الدرا�سات 3
.14343.2.1.3https://vr.ksu.edu.sa/sites/vr.ksuهـ34/1/9جامعة امللك �سعودالعليا بنظام  التعليم املوازي

/edu.sa/files/attach

4
الالئحة التنفيذية لربنامج 

الدرا�سات العليا بنظام التعليم 
امل�ستمر

/14383.2.1.4http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ38/9/112جامعة امللك �سعود
node/1694

الالئحة التنظيمية لربامج 5
/14383.2.1.5http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ38/4/7جامعة امللك �سعوداملاج�ستر التنفيذي باجلامعة

node/1694

القواعد 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

القواعد العامة لربامج الإ�سراف 1
امل�سرتك

جمل�ص جامعة امللك 
14303.2.2.1http://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/53هـ35/10/4�سعود

2
القواعد املنظمة لالإ�سراف على 

الر�سائل اجلامعية بجامعة امللك 
�سعود

/14343.2.2.2http://graduatestudies.ksu.edu.sa/arهـ34/8/11جامعة امللك �سعود
node/615

القواعد العامة لربامج الدرا�سات 3
/14353.2.2.3http://graduatestudies.ksu.edu.sa/arهـ35/10/4جامعة امللك �سعودالعليا امل�سرتكة باجلامعة

node/615
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الإدارة القانونية قرار ال�سالحيات1
14403.2.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2/20/1باجلامعة

ال�سيا�سات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإ�سدار عمادة الدرا�سات العليا�سيا�سة اجلودة1
14363.2.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـرقم 1

الإجراءات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيان

14363.2.5.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-9عمادة الدرا�سات العليامتابعة حتديث دليل برامج الدرا�سات العليا1

متابعة حتديث الأدلة الإر�سادية لطالب 2
14363.2.5.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-10عمادة الدرا�سات العلياالدرا�سات العليا واأع�ساء هيئة التدري�ص

تدقيق وتن�سيق اأدلة ولوائح الدرا�سات العليا 3
14363.2.5.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-11عمادة الدرا�سات العلياقبل طباعتها

اإ�سدار التقارير الإح�سائية (الف�سلية 4
14363.2.5.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-12عمادة الدرا�سات العلياوال�سنوية) املتعلقة باأن�سطة العمادة

5
اإ�سدار التقارير )الف�سلية وال�سنوية( 
عن الأن�سطة البحثية لطالب وطالبات 

الدرا�سات العليا
14363.2.5.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-13عمادة الدرا�سات العليا

14363.2.5.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ13/06/05عمادة الدرا�سات العليااإعداد التقرير ال�سامل ال�سنوي6

14363.2.5.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ14/06/05عمادة الدرا�سات العلياحتديث الدليل الإلكرتوين للر�سائل العلمية7

8
توفر التدريب الالزم لبنا الكفاءات 

واخلربات العامة لإدارة م�سروعات اخلطة 
الإ�سرتاتيجية بالعمادة

14363.2.5.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ15/06/05عمادة الدرا�سات العليا

تقدمي اخلدمات امل�ساندة مل�سروعات اخلطة 9
14363.2.5.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ16/06/05عمادة الدرا�سات العلياالإ�سرتاتيجية بالعمادة

10
متابعة موؤ�سرات اخلطة ال�سرتاتيجية 

وما مت اجنازه من امل�سروعات املرتبطة بها 
وتقدير القيمة املقدمة بامل�سروع ونتائجها

14363.2.5.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ17/06/05عمادة الدرا�سات العليا



الإ�صدار الأول 112

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيان

التن�سيق بني امل�سروعات اجلارية وامل�ستهدفة 11
14363.2.5.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-19عمادة الدرا�سات العليايف امل�ستقبل وو�سع الأف�سليات والأولويات

حتديد الحتياجات التدريبية ملن�سوبي 12
14363.2.5.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-20عمادة الدرا�سات العلياومن�سوبات العمادة

حتديد لحتياجات التدريبية لطالب 13
14363.2.5.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-21عمادة الدرا�سات العلياوطالبات الدرا�سات العليا

حتديد الحتياجات التدريبية لأع�ساء 14
14363.2.5.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-22عمادة الدرا�سات العلياهيئة التدري�ص فيما يتعلق بالدرا�سات العليا

14363.2.5.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-23عمادة الدرا�سات العليامتابعة تنفيذ اخلطط التدريبية ال�سنوية15

تعبئة ال�سجل التدريبي ملن�سوبي ومن�سوبات 16
14363.2.5.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-24عمادة الدرا�سات العلياالعمادة

14363.2.5.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-25عمادة الدرا�سات العلياقيا�ص اأثر التدريب17

18
التو�سية بربامج للتعاون بني اجلامعة 

ومثيالتها داخل اململكة واجلامعات العاملية 
يف جمالت الدرا�سات العليا

14363.2.5.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-26عمادة الدرا�سات العليا

19

متابعة مذكرات التفاهم وعقود اخلدمات 
املوقعة مع اجلامعات  املحلية والدولية 

وقطاعات املجتمع فيما يخ�ص الدرا�سات 
العليا

14363.2.5.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-27عمادة الدرا�سات العليا

20
اإعداد خريطة بحثية ت�ستهدف الدرا�سات 

والبحوث التقوميية لتطوير الدرا�سات العليا 
باجلامعة وحت�سني م�ستوياتها

14363.2.5.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-28عمادة الدرا�سات العليا

بنا وتطوير معاير القيا�ص والتقومي 21
14363.2.5.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-29عمادة الدرا�سات العليابالعمادة، ومتابعة عمليات التقومي فيها:

الإ�سهام يف تقومي برامج الدرا�سات العليا 22
14363.2.5.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-30عمادة الدرا�سات العليابالتعاون مع وحدة الربامج الدرا�سية

23
عمل درا�سات م�سحية عن احتياجات �سوق 
العمل لربامج الدرا�سات العليا بالتعاون مع 

الأق�سام الأكادميية والكليات
14363.2.5.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6-31عمادة الدرا�سات العليا

حل م�سكالت ت�سجيل الطالب للمقررات على 24
14363.2.5.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-1عمادة الدرا�سات العلياالنظام الأكادميي

ت�سجيل املقررات ورقيًا بعد الفرتة امل�سموح 25
14363.2.5.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-2عمادة الدرا�سات العليابها للت�سجيل من قبل الطالب

26
تنفيذ تاأجيل القبول على النظام الأكادميي 
)يف حالة تاأخر الكلية عن التنفيذ من خالل 

ال�سالحيات(
14363.2.5.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-3عمادة الدرا�سات العليا

تاأجيل القبول )بعد املدة املحددة لتاأجيل 27
14363.2.5.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-4عمادة الدرا�سات العلياالقبول اإلكرتونيًا( 
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28
تنفيذ تاأجيل الدرا�سة على النظام 

الأكادميي )يف حالة تاأخر الكلية عن 
التنفيذ من خالل ال�سالحيات(

14363.2.5.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-5عمادة الدرا�سات العليا

14363.2.5.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-6عمادة الدرا�سات العلياتاأجيل الدرا�سة بعد املدة املحددة29

30
تنفيذ حذف ف�سل درا�سي )اعتذار( على 

النظام الأكادميي )يف حالة تاأخر الكلية عن 
التنفيذ من خالل ال�سالحيات(

14363.2.5.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-7عمادة الدرا�سات العليا

31
حذف ف�سل درا�سي (اعتذار) بعد املدة 

املحددة حلذف ف�سل
درا�سي )اعتذار( اإلكرتونيًا

14363.2.5.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-8عمادة الدرا�سات العليا

14363.2.5.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-9عمادة الدرا�سات العلياالنقطاع واإعادة القيد32

14363.2.5.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-10عمادة الدرا�سات العليااإلغاء قيد الطالب33

اإعطاء فر�سة لرفع املعدل الرتاكمي 34
14363.2.5.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-11عمادة الدرا�سات العلياوالت�سجيل للطالب

14363.2.5.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-12عمادة الدرا�سات العليامنح فر�سة اإ�سافية )متديد(35

14363.2.5.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-13عمادة الدرا�سات العليافر�سة ا�ستثنائية36

14363.2.5.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-14عمادة الدرا�سات العلياتغير م�سار الطالب37

38
الإ�سراف على عمليات احلركات الف�سلية 

)تاأجيل قبول – تاأجيل درا�سة – 
العتذار(:

14363.2.5.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-15عمادة الدرا�سات العليا

اإ�سدار تقرير مف�سل عن الو�سع الدرا�سي 39
14363.2.5.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-16عمادة الدرا�سات العلياللطالب

14363.2.5.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-17عمادة الدرا�سات العليااإ�سدار تقرير اإلكرتوين عن نتائج الطالب40

14363.2.5.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-18عمادة الدرا�سات العليااإ�سدار تعريف للطالب41
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42
الطالع على التقارير الطالبية املقدمة من 
امل�سرف على الر�سالة العلمية وكذلك املر�سد 

الطالبي:
14363.2.5.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-19عمادة الدرا�سات العليا

متابعة تنفيذ القرارات اخلا�سة بال�سئون 43
14363.2.5.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-20عمادة الدرا�سات العلياالطالبية

14363.2.5.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-21عمادة الدرا�سات العلياالختبار ال�سامل لدرجة الدكتوراه44

عمل لقاءات تعريفية لطالب الدرا�سات 45
14363.2.5.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-22عمادة الدرا�سات العلياالعليا اجلدد

14363.2.5.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-23عمادة الدرا�سات العلياا�ستقبال وتوجيه طالب الدرا�سات العليا46

جتهيز الن�سرات واملطبوعات اخلا�سة 47
14363.2.5.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-24عمادة الدرا�سات العليابالتوجيه والإر�ساد

ح�سر م�سكالت الطالب املتعلقة بال�سئون 48
14363.2.5.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-25عمادة الدرا�سات العلياالأكادميية

49
تدقيق �سرف بدل الكتب واملراجع وفق 
القواعد املنظمة يف حالة وجود م�سكلة 

للطالب بالنظام
14363.2.5.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-26عمادة الدرا�سات العليا

50
تدقيق �سرف بدل طبع ر�سائل املاج�ستر 

والدكتوراه وفق القواعد املنظمة )يف حالة 
وجود م�سكلة للطالب بالنظام(

53.2.5.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694-7-27عمادة الدرا�سات العليا

14363.2.5.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-28عمادة الدرا�سات العليات�سكني الطالب على امل�سارات الفرعية51

14363.2.5.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-29عمادة الدرا�سات العلياتغير اإ�سدار خطة52

14363.2.5.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-30عمادة الدرا�سات العلياتغير تخ�س�ص الطالب53

اعتماد ت�سكيل جلنة احلكم واملناق�سة على 54
14363.2.5.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-31عمادة الدرا�سات العلياالر�سائل )ورقيًا(
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14363.2.5.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-32عمادة الدرا�سات العليااعتماد اإعادة ت�سكيل جلنة احلكم واملناق�سة55

اعتماد ت�سكيل جلنة احلكم واملناق�سة على 56
14363.2.5.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-33عمادة الدرا�سات العلياالر�سائل )اإلكرتونيا( 

تدقيق املقررات املطروحة للت�سجيل ح�سب 57
14363.2.5.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-34عمادة الدرا�سات العليااخلطط الدرا�سية على النظام الأكادميي

اإدخال اجلداول الدرا�سية على النظام 58
14363.2.5.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-35عمادة الدرا�سات العلياالأكادميي وتدقيقها

التاأكد من تنا�سب اأعداد الطالب والطالبات 59
14363.2.5.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-36عمادة الدرا�سات العليامع عدد ال�سعب املطروحة 

تدقيق منح الدرجة العلمية  )ظام املقررات 60
14363.2.5.60http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-37عمادة الدرا�سات العلياوالر�سالة(  ورقيًا 

تدقيق منح الدرجة العلمية61
14363.2.5.61http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-38عمادة الدرا�سات العليا)نظام املقررات فقط(

تدقيق منح الدرجة العلمية )نظام املقررات 62
14363.2.5.62http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-39عمادة الدرا�سات العلياوالر�سالة( اإلكرتونيًا

اأر�سفة ملفات الطالب اجلدد املقبولني 63
14363.2.5.63http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-40عمادة الدرا�سات العليابالدرا�سات العليا 

14363.2.5.64http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-41عمادة الدرا�سات العليااأر�سفة ملفات الطالب املطوي قيدهم64
14363.2.5.65http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-42عمادة الدرا�سات العلياحفظ املعامالت اخلا�سة بالطالب بامللفات65

ت�سليم وت�سلم ملف الطالب اأو اأي معاملة 66
14363.2.5.66http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-43عمادة الدرا�سات العلياحمفوظة بامللف 

67
ت�سليم ملف الطالب/الطالبة لوحدة 

اخلريجني لإمتام اإجراءات التخرج )نظام 
مقررات ور�سالة(  

14363.2.5.67http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-44عمادة الدرا�سات العليا

68
ت�سليم ملفات الطالب/الطالبات لوحدة 

اخلريجني لإمتام اإجراء ات التخرج (نظام 
مقررات فقط( 

14363.2.5.68http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-45عمادة الدرا�سات العليا

14363.2.5.69http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-46عمادة الدرا�سات العليااأر�سفة ملفات خريجي الدرا�سات العليا 69

حتميل مو�سوعات �سوؤون الطالب والطالبات 70
14363.2.5.70http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-49عمادة الدرا�سات العلياعلى مواقع التوا�سل الجتماعي

اإعداد وتهيئة البوابة الإلكرتونية لالإ�سراف 71
14363.2.5.71http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7-53عمادة الدرا�سات العلياوالإر�ساد لطالب وطالبات الدرا�سات العليا

14363.2.5.72http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-1عمادة الدرا�سات العلياقبول الطالبات عرب بوابة القبول72
14363.2.5.73http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-2عمادة الدرا�سات العلياا�ستالم وتدقيق ملفات الطالبات 73

حل م�سكالت ت�سجيل الطالبات للمقررات 74
14363.2.5.74http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-5عمادة الدرا�سات العلياعلى النظام الأكادميي

ت�سجيل املقررات التكميلية ورقيا مع مواد 75
14363.2.5.75http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-6عمادة الدرا�سات العليااخلطة على النظام

ت�سجيل املقررات ورقيا بعد الفرتة امل�سموح 76
14363.2.5.76http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-7عمادة الدرا�سات العليابها للت�سجيل من قبل الطالبات
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تنفيذ تاأجيل القبول على النظام الأكادميي 77
14363.2.5.77http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-8عمادة الدرا�سات العليايف حالة تاأخر الكلية عن التنفيذ

تاأجيل القبول بعد املدة املحدد لتاأجيل 78
14363.2.5.78http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-9عمادة الدرا�سات العلياالقبول الكرتونيا

79
تنفيذ تاأجيل الدرا�سة على النظام 

الأكادميي يف حالة تاأخر الكلية عن التنفيذ 
خالل ال�سالحيات

14363.2.5.79http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-10عمادة الدرا�سات العليا

تاأجيل الدرا�سة بعد املدة املحددة لتاأجيل 80
14363.2.5.80http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-11عمادة الدرا�سات العلياالدرا�سة الكرتونيا

81
تنفيذ حذف ف�سل درا�سي اعتذار على 

النظام الأكادميي يف حالة تاأخر الكلية عن 
التنفيذ من خالل ال�سالحيات

14363.2.5.81http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-12عمادة الدرا�سات العليا

حذف ف�سل درا�سي ) اعتذار( بعد املدة 82
14363.2.5.82http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-13عمادة الدرا�سات العليااملحددة حلذف ف�سل درا�سي الكرتونيا

14363.2.5.83http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-14عمادة الدرا�سات العلياالن�سحاب:83

14363.2.5.84http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـعمادة الدرا�سات العليامتابعة تنفيذ النقطاع واإعادة القيد:84

14363.2.5.85http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-16عمادة الدرا�سات العليامتابعة تنفيذ منح فر�سة اإ�سافية)متديد(85
14363.2.5.86http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-17عمادة الدرا�سات العليامتابعة تنفيذ فر�سه لرفع املعدل الرتاكمي86
14363.2.5.87http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-18عمادة الدرا�سات العليامتابعة تنفيذ فر�ص ا�ستثنائية87

اإ�سدار تقرير مف�سل عن الو�سع الدرا�سي 88
14363.2.5.88http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-19عمادة الدرا�سات العلياللطالبة

14363.2.5.89http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-20عمادة الدرا�سات العليااإ�سدار تقرير اإلكرتوين عن نتائج الطالبة 89
14363.2.5.90http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-21عمادة الدرا�سات العليااإ�سدار تعريف للطالبة 90

اإعداد تقرير عن اأداء طالبات املنح 91
14363.2.5.91http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-22عمادة الدرا�سات العلياالدرا�سية بالدرا�سات العليا

تدقيق منح الدرجة العلمية 92
14363.2.5.92http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-23عمادة الدرا�سات العليا) نظام املقررات والر�سالة(  ورقيًا

تدقيق منح الدرجة العلمية (نظام املقررات 93
14363.2.5.93http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-24عمادة الدرا�سات العليافقط(

تدقيق منح الدرجة العلمية ) نظام املقررات 94
14363.2.5.94http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-25عمادة الدرا�سات العلياوالر�سالة( اإلكرتونيًا

عمل لقاءات تعريفية لطالبات الدرا�سات 95
14363.2.5.95http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-26عمادة الدرا�سات العلياالعليا اجلدد:

14363.2.5.96http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-27عمادة الدرا�سات العلياا�ستقبال وتوجيه طالبات الدرا�سات العليا96

ح�سر م�سكالت الطالبات املتعلقة بال�سئون 97
14363.2.5.97http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-29عمادة الدرا�سات العلياالأكادميية

حتديد الحتياجات التدريبية لطالبات 98
14363.2.5.98http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8-30عمادة الدرا�سات العلياالدرا�سات العلي
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متابعة �سئون طالب التعليم املوازي وحل 99
14363.2.5.99http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-9-3عمادة الدرا�سات العليام�سكالتهم الأكادميية

متابعة اكتمال جداول ال�سعب املطروحة 100
14363.2.5.100http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-9-4عمادة الدرا�سات العلياواجلداول الدرا�سية

التاأكد من توفر القاعات الدرا�سية املنا�سبة 101
14363.2.5.101http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-9-5عمادة الدرا�سات العلياوالتجهيزات الالزمة

14363.2.5.102http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-9-6عمادة الدرا�سات العليااإر�ساد الطالبات باإجراءات التقدمي والقبول102

14363.2.5.103http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-9-7عمادة الدرا�سات العليامتابعة اإ�سدار الأرقام اجلامعية للطالبات103

متابعة اكتمال جداول ال�سعب املطروحة 104
14363.2.5.104http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-9-9عمادة الدرا�سات العلياواجلداول الدرا�سية

املجل�ص ال�ست�ساري لطالب وطالبات 105
14363.2.5.105http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-4عمادة الدرا�سات العلياالدرا�سات العليا

14363.2.5.106http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-7عمادة الدرا�سات العلياقبول الطالب عرب بوابة القبول106

14363.2.5.107http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-8عمادة الدرا�سات العلياقبول طالب املنح )من اخلارج( 107

14363.2.5.108http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-9عمادة الدرا�سات العلياقبول طالب املنح )املقيمني(108

14363.2.5.109http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-10عمادة الدرا�سات العلياقبول الطالب الباحثني109

ال�ستعداد والتهيئة للقبول بربامج التعليم 110
14363.2.5.110http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-11عمادة الدرا�سات العليااملوازي

قبول الطالب بربامج التعليم املوازي عرب 111
14363.2.5.111http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-12عمادة الدرا�سات العليابوابة القبول

رفع اإيقاف الطالب حتى يتمكن من ت�سجيل 112
14363.2.5.112http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-13عمادة الدرا�سات العليااملقررات
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14363.2.5.113http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-14عمادة الدرا�سات العلياالن�سحاب113

حتديد مقرتحات لتطوير بوابة القبول 114
14363.2.5.114http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-15عمادة الدرا�سات العلياالإلكرتوين

اإعداد تقرير ف�سلي عن اأداء طالب املنح 115
14363.2.5.115http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-16عمادة الدرا�سات العلياالدرا�سية بالدرا�سات العليا

116
اإعداد تقرير اإح�سائي للمقارنة بني اأعداد 

طالب الدرا�سات العليا ال�سعوديني وغر 
ال�سعوديني (مقبولني - مقيدين- خريجني(

14363.2.5.116http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-17عمادة الدرا�سات العليا

117
عمل قاعدة بيانات بطالب املنح الدرا�سية 

غر ال�سعوديني القدامى  واجلدد وحتديثها 
ب�سفة م�ستمرة

14363.2.5.117http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10-18عمادة الدرا�سات العليا

الأدلة 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دليل الإطار العام لكتابة الر�سائل 1
/14303.2.6.1http://graduatestudies.ksu.edu.sa/arه-جامعة امللك �سعودالعلمية

node/616

2

دليل القواعد والإجراءات التنظيمية 
خلدمات الطالب ذوي الإعاقة 

بجامعة امللك �سعود  
) جزء خا�ص بالدرا�سات العليا(

/14343.2.6.2http://graduatestudies.ksu.edu.sa/arه1جامعة امللك �سعود
node/616

دليل امل�ستخدم لبوابه القبول 3
/14403.2.6.3http://graduatestudies.ksu.edu.sa/arه1عمادة الدرا�سات العلياللدرا�سات العليا

node/616

دليل �سروط القبول لربامج الدرا�سات 4
/14403.2.6.4http://graduatestudies.ksu.edu.sa/arه1عمادة الدرا�سات العلياالعليا بجامعة امللك �سعود

node/616

/14403.2.6.5http://graduatestudies.ksu.edu.sa/arه1عمادة الدرا�سات العليادليل الت�سجيل الإلكرتوين5
node/616



119 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الثالث
�سوؤون املكتبات

اجلهات املعنية: عمادة �صوؤون املكتبات

ال�سيا�سات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

�سيا�سة اجلودة لعمادة �سئون 1
14393.3.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-عمادة �سئون املكتباتاملكتبات

الإجراءات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14393.3.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-020310عمادة �سئون املكتباتا�ستقبال الوفود والزيارات1

امل�ساركة يف املعار�ص املحلية 2
14393.3.2.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-020310عمادة �سئون املكتباتوالدولية

14393.3.2.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-020310عمادة �سئون املكتباتن�سر اإعالن عن العمادة3

14393.3.2.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-02030101عمادة �سئون املكتباتا�ستالم الر�سائل اجلامعية4

14393.3.2.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-02030101عمادة �سئون املكتباتتزويد العمادة بالكتب الجنليزية5

14393.3.2.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-02030101عمادة �سئون املكتباتتزويد العمادة بالكتب العربية6



الإ�صدار الأول 120

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14393.3.2.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-02030101عمادة �سئون املكتباتال�سرتاك بالدوريات العلمية7

14393.3.2.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ05-0203101عمادة �سئون املكتباتفهر�سة الكتب8

14393.3.2.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-02030102عمادة �سئون املكتباتاإخالء طرف م�ستفيد9

14393.3.2.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-02030102عمادة �سئون املكتباتا�سرتاكات ال�سحف واملجالت10

14393.3.2.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-02030102عمادة �سئون املكتباتاإعارة املق�سورات الدرا�سة11

14393.3.2.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-02030102عمادة �سئون املكتباتاإعارة كتاب12

14393.3.2.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ05-02030102عمادة �سئون املكتباتت�سليم مق�سورة معارة13

14393.3.2.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ06-02030102عمادة �سئون املكتباتطلب كتاب من املكتبات الفرعية14

اإنهاء ع�سوية املكتبة لغر من�سوبي 15
14393.3.2.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ07-02030102عمادة �سئون املكتباتاجلامعة

متابعة و�سول ال�سحف اليومية 16
14393.3.2.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ08-02030102عمادة �سئون املكتباتوتوزيعها

الطالع على جملدات ال�سحف 17
14393.3.2.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ09-02030102عمادة �سئون املكتباتالقدمية



121 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

منح ع�سوية املكتبة لغر من�سوبي 18
14393.3.2.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10-02030102عمادة �سئون املكتباتاجلامعة

14393.3.2.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-02030103عمادة �سئون املكتباتا�ستقبال كتب مهداة للعمادة19

14393.3.2.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-02030103عمادة �سئون املكتباتاإهداء كتب من العمادة20

14393.3.2.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-02030103عمادة �سئون املكتباتتبادل املطبوعات مع جهات اأخرى21

14393.3.2.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-02030103عمادة �سئون املكتباتطلب مطبوعات للعمادة22

اإعادة الكتب والدوريات على 23
14393.3.2.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-02030104عمادة �سئون املكتباتالأرفف

14393.3.2.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-02030104عمادة �سئون املكتباتا�ستالم الكتب اجلديدة24

14393.3.2.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-02030104عمادة �سئون املكتباتمعاجلة الكتب والدوريات التالفة25

ال�سرتاك يف قواعد املعلومات 26
14393.3.2.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-02030106عمادة �سئون املكتباتالعلمية

اإقامة ور�ص عمل وحما�سرات 27
14393.3.2.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-02030106عمادة �سئون املكتباتلقواعد املعلومات

اطالع على كتب نادرة اأو حمدودة 28
14393.3.2.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ06-02030107عمادة �سئون املكتباتالطالع



الإ�صدار الأول 122

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14393.3.2.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ07-02030107عمادة �سئون املكتباتفهر�سة املخطوطات والوثائق29

14393.3.2.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-02030107عمادة �سئون املكتباتمراقبة قاعات املخطوطات30

14393.3.2.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-02030108عمادة �سئون املكتباتالإعارة والإر�ساد31

اإعادة الكتب والدوريات على 32
14393.3.2.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-02030108عمادة �سئون املكتباتالأرفف

املوافقة على اإخراج مواد من 33
14393.3.2.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-02030203عمادة �سئون املكتباتالعمادة

14393.3.2.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-02030203عمادة �سئون املكتبات�سراء خمطوطات34

14393.3.2.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-020303عمادة �سئون املكتباتال�سراء الإفرادي للكتب35

14393.3.2.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-02030107عمادة �سئون املكتباتتقييم مورد36

14393.3.2.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ06-02030101عمادة �سئون املكتباتالطالع على خمطوطة37

14393.3.2.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ07-02030101عمادة �سئون املكتباتت�سوير خمطوطة38

14393.3.2.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-02030107عمادة �سئون املكتباتترميم املخطوطات39



123 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الأدلة 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دليل اإجراءات العمليات الأ�سا�سية 1
14393.3.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـالإ�سدار 1عمادة �سئون املكتباتيف عمادة �سئون املكتبات

الوثائق الأخرى 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14393.3.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-عمادة �سئون املكتباتالهيكل التنظيمي1



الإ�صدار الأول 124

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود



125 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الباب الرابع
�سوؤون التطوير واجلودة



الإ�صدار الأول 126

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

 اجلهات املعنية: وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير، عمادة التطوير واجلودة، عمادة تطوير املهارات
-  اإدارة املتابعة

اللوائح 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

13984.1.1.1هـ16جمل�ص اخلدمة املدنيةلئحة التدريب1
https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibraryf

.Regulations/Regulations/14390202_3

الالئحة التنفيذية لتطبيق نظام جامعة 2
14354.1.1.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ35/1/6جمل�ص جامعة امللك �سعودامللك �سعود لإدارة اجلودة

الالئحة املوحدة للوثائق واملحفوظات 3
14374.1.1.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ54مركز الوثائقالإدارية

القرارات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14404.1.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2/20/1الإدارة القانونية باجلامعةقرار ال�سالحيات1

14374.1.2.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-374جمل�ص التعليم العايلقرار اإن�ساء عمادة التطوير واجلودة2

14284.1.2.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10093/م/بجمل�ص التعليم العايلقرار اإن�ساء عمادة تطوير املهارات3

4
اإقرار دليل اإدارة اجلودة بجامعة امللك 

�سعود )الطبعة الثالثة( باللغتني العربية 
والجنليزية

14334.1.2.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ33/8/59جمل�ص جامعة امللك �سعود

قرار ت�سكيل املكتب التنفيذي للخطة 5
14384.1.2.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/212402عمادة التطوير واجلودةالإ�سرتاتيجية يف العمادة

قرار ت�سكيل اإدارة التخطيط التطويري 6
14384.1.2.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/212411عمادة التطوير واجلودةيف العمادة



127 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

قرار ت�سكيل اإدارة ال�سيا�سات 7
14384.1.2.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/212424عمادة التطوير واجلودةوالإجراءات يف العمادة

14384.1.2.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/212437عمادة التطوير واجلودةقرار ت�سكيل وحدة اآفاق يف العمادة8

قرار ت�سكيل وحدة اجلودة والعتماد 9
14384.1.2.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/212356عمادة التطوير واجلودةالأكادميي يف العمادة

قرار ت�سكيل وحدة املوا�سفات واملقايي�ص 10
14384.1.2.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/212365عمادة التطوير واجلودةيف العمادة

قرار ت�سكيل وحدة اإدارة الهوية يف 11
14384.1.2.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/212376عمادة التطوير واجلودةالعمادة

14384.1.2.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/212384عمادة التطوير واجلودةقرار ت�سكيل وحدة اإتقان يف العمادة12

قرار ت�سكيل وحدة العالقات العامة 13
14384.1.2.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/212257عمادة التطوير واجلودةيف العمادة

قرار ت�سكيل مكتب وكيلة العمادة بفرع 14
14384.1.2.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224396عمادة التطوير واجلودةالطالبات

قرار ت�سكيل مكتب م�ساعدة وكيلة 15
14384.1.2.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224134عمادة التطوير واجلودةالعمادة ل�سوؤون التطوير بفرع الطالبات

قرار ت�سكيل املكتب التنفيذي للخطة 16
14384.1.2.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224158عمادة التطوير واجلودةال�سرتاتيجية يف العمادة بفرع الطالبات

قرار ت�سكيل اإدارة التخطيط التطويري 17
14384.1.2.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224185عمادة التطوير واجلودةيف العمادة بفرع الطالبات

قرار ت�سكيل اإدارة ال�سيا�سات 18
14384.1.2.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224207عمادة التطوير واجلودةوالإجراءات يف العمادة بفرع الطالبات

قرار ت�سكيل وحدة اآفاق يف العمادة بفرع 19
14384.1.2.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224228عمادة التطوير واجلودةالطالبات

قرار ت�سكيل وحدة اجلودة والعتماد 20
14384.1.2.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224266عمادة التطوير واجلودةالأكادميي يف العمادة بفرع الطالبات

قرار ت�سكيل وحدة املوا�سفات واملقايي�ص 21
14384.1.2.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224302عمادة التطوير واجلودةيف العمادة بفرع الطالبات

قرار ت�سكيل وحدة اإدارة الهوية يف 22
14384.1.2.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224343عمادة التطوير واجلودةالعمادة بفرع الطالبات

قرار ت�سكيل وحدة اإتقان يف العمادة 23
14384.1.2.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/224355عمادة التطوير واجلودةبفرع الطالبات



الإ�صدار الأول 128

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

ال�سيا�سات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14404.1.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـالإ�سدار 3عمادة التطوير واجلودة�سيا�سة اجلودة1

14404.1.3.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـالإ�سدار 3عمادة تطوير املهارات�سيا�سة اجلودة2

 التعاميم

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1
تعميم �سعادة وكيل اجلامعة للتخطيط 

والتطوير  لتنظم اإجراءات التقدم 
للح�سول على العتماد الأكادميي الدويل

وكالة اجلامعة للتخطيط 
/14394.1.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ4/60/177561والتطوير

node/1694

2

تعميم �سعادة وكيل اجلامعة للتخطيط 
والتطوير  لتنظم اإجراءات التقدم 

للح�سول على العتماد الأكادميي الدويل 
)تعميم 2(

وكالة اجلامعة للتخطيط 
/14404.1.4.2http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ4/60/247199والتطوير

node/1694

الإجراءات

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

املوافقة على جتديد العتماد الرباجمي 1
لربامج الكليات

وكالة اجلامعة للتخطيط 
/14394.1.5.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ4/60/177561والتطوير

node/1694

املوافقة على متويل امل�سروعات التطويرية 2
باجلامعة

وكالة اجلامعة للتخطيط 
/14404.1.5.2http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ4/60/247199والتطوير

node/1694

حتكيم اخلطط ال�سرتاتيجية لوحدات 3
/14404.1.5.3http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-050101عمادة التطوير واجلودةاجلامعة

node/1694

رفع التقارير اخلا�سة بتنفيذ خطة اآفاق 4
/14404.1.5.4http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-050101عمادة التطوير واجلودةباجلامعة اإىل عميد التطوير واجلودة

node/1694



129 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

5
رفع التقارير اخلا�سة بتنفيذ اخلطة 

الإ�سرتاتيجية للجامعة اإىل عميد 
التطوير واجلودة

/14404.1.5.5http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-050101عمادة التطوير واجلودة
node/1694

املوافقة على امل�سروعات التطويرية 6
/14404.1.5.6http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-050101عمادة التطوير واجلودةوالرفع بها لالعتماد

node/1694

درا�سة املقرتحات واخلطط التطويرية 7
/14404.1.5.7http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-050101عمادة التطوير واجلودةباجلامعة والرفع باعتمادها

node/1694

درا�سة فر�ص التطوير  )الإداري- املايل- 8
/14404.1.5.8http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-050101عمادة التطوير واجلودةالأكادميي( على م�ستوى اجلامعة 

node/1694

رفع التقارير الالزمة عن تطوير العمل 9
/14404.1.5.9http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-050101عمادة التطوير واجلودةبالوحدات اإىل عميد التطوير واجلودة

node/1694

تقييم من�سوبي الوحدات التابعة لوكالة 10
/14404.1.5.10http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-050101عمادة التطوير واجلودةالعمادة ل�سوؤون التطوير 

node/1694

درا�سة املمار�سات العاملية يف ال�سيا�سات 11
/14404.1.5.11http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09-050101عمادة التطوير واجلودةوالإجراءات باجلامعة

node/1694

12
درا�سة اإجنازات اخلطة الإ�سرتاتيجية 

للجامعة KSU2030 وحتليل العقبات 
والتحديات التي تواجه التنفيذ.

/14404.1.5.12http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-0501011عمادة التطوير واجلودة
node/1694

13

درا�سة وحتليل مبادرات اخلطة 
 KPIs الإ�سرتاتيجية وموؤ�سرات الأداء

وحتديثها مبا يتوافق مع روؤية اململكة 
.KSA2030

/14404.1.5.13http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-0501011عمادة التطوير واجلودة
node/1694

14

تقدمي ال�ست�سارات لوحدات اجلامعة 
لإعداد خططها الإ�سرتاتيجية مبا يتوافق 

مع اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة 
KSU2030

/14404.1.5.14http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-0501011عمادة التطوير واجلودة
node/1694

15

درا�سة وحتليل امل�سروعات التطويرية 
لوحدات اجلامعة ومدى موائمتها 

مع اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة 
KSU2030

/14404.1.5.15http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-0501011عمادة التطوير واجلودة
node/1694

اإعداد/ حتديث خطة اإ�سرتاتيجية 16
/14404.1.5.16http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-0501011عمادة التطوير واجلودةلوحدات اجلامعة

node/1694

رفع تقارير اإجناز اخلطط الإ�سرتاتيجية 17
/14404.1.5.17http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-0501011عمادة التطوير واجلودةللكليات والعمادات امل�ساندة

node/1694

رفع بتقارير وخمرجات امل�سروعات املمولة 18
/14404.1.5.18http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07-0501011عمادة التطوير واجلودةمن بند اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة

node/1694

اإعداد دليل ال�سيا�سات والإجراءات 19
/14404.1.5.19http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-0501013عمادة التطوير واجلودةالإدارية واملالية املختلفة باجلامعة.

node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

20
تقييم ال�سيا�سات والإجراءات الإدارية 

واملالية لوحدات واإدارات اجلامعة 
ومتابعة تفعيلها

/14404.1.5.20http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-0501013عمادة التطوير واجلودة
node/1694

21
تطوير ال�سيا�سات والإجراءات الإدارية 

واملالية من خالل القيام بالدرا�سات 
املقارنة للجامعات العاملية

/14404.1.5.21http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-0501013عمادة التطوير واجلودة
node/1694

درا�سة الهياكل التنظيمية القائمة 22
/14404.1.5.22http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-0501013عمادة التطوير واجلودةوامل�ستحدثة

node/1694

درا�سة طلب كلية جلهة العتماد 23
/14404.1.5.23http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-0501021عمادة التطوير واجلودة)خارجي(.

node/1694

اإعداد خطة لتنفيذ نظام اإدارة اجلودة يف 24
/14404.1.5.24http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-0501021عمادة التطوير واجلودةالربامج الأكادميية

node/1694

متابعة تنفيذ تو�سيات جهة العتماد / 25
/14404.1.5.25http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-0501021عمادة التطوير واجلودةاملراجعة

node/1694

/14404.1.5.26http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-0501021عمادة التطوير واجلودةمراجعة تقرير جهة العتماد26
node/1694

التوا�سل مع  املركز الوطني للتقومي 27
/14404.1.5.27http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-0501021عمادة التطوير واجلودةوالعتماد الأكادميي

node/1694

/14404.1.5.28http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06-0501021عمادة التطوير واجلودةالتن�سيق لزيارة فريق جهة العتماد28
node/1694

اإعداد موؤ�سرات الأداء ح�سب نظام اإدارة 29
KSU-QMS 14404.1.5.29هـ07-0501021عمادة التطوير واجلودةاجلودةhttp://dqd.ksu.edu.sa/ar/

node/1694

/14404.1.5.30http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-0501021عمادة التطوير واجلودةبناء ال�ستبيانات املوحدة30
node/1694

طلب ح�سر املخالفات اخلا�سة بتطبيقات 31
/14404.1.5.31http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-0501023عمادة التطوير واجلودةالهوية املطورة.

node/1694

طلب اإعداد ون�سر التوعية الإعالمية 32
/14404.1.5.32http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-0501023عمادة التطوير واجلودةلن�سر الهوية املطورة.

node/1694

طلب تغطية اإعالمية للهوية املطورة على 33
/14404.1.5.33http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-0501023عمادة التطوير واجلودةالتطبيقات اللكرتونية للجامعة.

node/1694

طلب تنفيذ فعاليات متعددة للتعريف 34
/14404.1.5.34http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-0501023عمادة التطوير واجلودةبالهوية املطورة.

node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دعم اجلامعة والكليات يف عملية جتديد 35
/14404.1.5.35http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-0501024عمادة التطوير واجلودةالعتماد الوطني

node/1694

/14404.1.5.36http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-0501024عمادة التطوير واجلودةتوزيع ال�سالحيات على نظام اإتقان36
node/1694

/14404.1.5.37http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-0501024عمادة التطوير واجلودةتوفر التدريب الالزم للكليات37
node/1694

/14404.1.5.38http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-0501024عمادة التطوير واجلودةح�سر م�سادر البيانات38
node/1694

/0514404.1.5.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar-0501024عمادة التطوير واجلودةتوفر الدعم الفني39
node/1694

/0614404.1.5.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar-0501024عمادة التطوير واجلودةبناء التقارير واللوحات القيادية40
node/1694

/0714404.1.5.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar-0501024عمادة التطوير واجلودةمراقبة اأداء النظام41
node/1694

/14404.1.5.42http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08-0501024عمادة التطوير واجلودةن�سر ال�ستبيانات42
node/1694

/14404.1.5.43http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09-0501024عمادة التطوير واجلودةح�ساب موؤ�سر الأداء43
node/1694

/14404.1.5.44http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ010-0501024عمادة التطوير واجلودةحتديث البيانات من م�سادرها ب�سكل دوري44
node/1694

/14404.1.5.45http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ011-0501024عمادة التطوير واجلودةتوفر البيانات للجهات املعنية45
node/1694

/14404.1.5.46http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ012-0501024عمادة التطوير واجلودةحتديث الربامج الأكادميية46
node/1694

/14404.1.5.47http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ013-0501024عمادة التطوير واجلودةا�ستبيانات اخلريجني و�سوق العمل47
node/1694

/14404.1.5.50http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-050201عمادة تطوير املهاراتحتديد احتياجات تدريبية48
node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14404.1.5.51http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-050201عمادة تطوير املهاراتو�سع اخلطة التدريبية49
node/1694

/14404.1.5.52http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-050201عمادة تطوير املهاراتتر�سيح وتقييم واعتماد مدرب50
node/1694

/14404.1.5.53http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-050201عمادة تطوير املهاراتمراجعة احلقيبة التدريبية51
node/1694

/14404.1.5.54http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-05020104عمادة تطوير املهاراتتنفيذ الربامج التدريبية خارج اجلامعة52
node/1694

/14404.1.5.55http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-05020104عمادة تطوير املهاراتالتن�سيق للربامج قبل بدئه·53
node/1694

/14404.1.5.56http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-05020104عمادة تطوير املهاراتتنفيذ الربامج التدريبية54
node/1694

الإعالن عن الدورات وتر�سيح امل�سجلني 55
/14404.1.5.57http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-05020105عمادة تطوير املهاراتواإ�سدار ال�سهادات لهم

node/1694

/14404.1.5.58http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-05020105عمادة تطوير املهاراتمتابعة متدرب56
node/1694

/14404.1.5.59http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-05020104عمادة تطوير املهاراتتنفيذ برنامج تدريب اإلكرتوين57
node/1694

طلب تر�سيح اأ�سماء من�سوبي الكلية 58
/14404.1.5.60http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-05020107عمادة تطوير املهاراتلدورات العمادة

node/1694

/14404.1.5.61http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-05020107عمادة تطوير املهاراتطلب رفع تقرير �سهري عن عمل الوحدة59
node/1694

ت�سجيع من�سوبي الكلية حل�سور برامج/60
/14404.1.5.62http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-05020107عمادة تطوير املهاراتدورات العمادة

node/1694

ر�سم ال�سيا�سات واخلطط العامة للعمل 61
/14404.1.5.63http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-05020201عمادة تطوير املهاراتبالعمادة

node/1694

امل�ساركة يف بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية 62
/14404.1.5.64http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-05020201عمادة تطوير املهاراتللعمادة

node/1694
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

متابعة اخلطة الإ�سرتاتيجية للعمادة وما 63
/14404.1.5.65http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-05020201عمادة تطوير املهاراتحتقق منها

node/1694

/14404.1.5.66http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04-05020201عمادة تطوير املهاراتتنفيذ الربامج التدريبية خارج اجلامعة64
node/1694

65
الت�سال مبراكز التدري�ص املتميز وتطوير 

مهنة التدري�ص اجلامعي باجلامعات 
العربية والأجنبية.

/14404.1.5.67http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05-05020201عمادة تطوير املهارات
node/1694

66
ار�سال التعميم عن طريق نظام ديوان 
جلميع وحدات اجلامعة  اأو الوحدات 

املحددة يف التعميم.
/14404.1.5.68http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-اإدارة املتابعة

node/1694

/14404.1.5.69http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-اإدارة املتابعةطلبات التقا�سيم يف النظام .67
node/1694

اإعداد التق�سيمة للجهة يف نظام مدار 68
/14404.1.5.70http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-اإدارة املتابعةو ديوان.

node/1694

69
عمل جولت تفتي�سية اعتيادية )لأثبات 
احل�سور والن�سراف والتواجد اأثناء وقت 

العمل (
/14404.1.5.71http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-اإدارة املتابعة

node/1694

ا�ستقبال املالحظات اأو ال�سكاوى عن طريق 70
/14404.1.5.72http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-اإدارة املتابعةنظام ديوان

node/1694

متابعة نظام الب�سمة للجهات ورفع تقرير 71
/14404.1.5.73http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-اإدارة املتابعة�سهري جلميع جهات اجلامعة.

node/1694

عمل جولت تفتي�سية جلميع مرافق 72
/14404.1.5.74http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-اإدارة املتابعةاجلامعة.

node/1694

ا�ستقبال طلبات املعاجلة للموظفني الذين 73
/14404.1.5.75http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-اإدارة املتابعةمل تثبت الب�سمة ح�سورهم

node/1694

مراجعة قواعد البيانات للموظفني يف 74
/4.1.5.76http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة املتابعةنظام مدار

node/1694

متابعة ال�سكاوى بعد الإحالة للجهة 75
/4.1.5.77http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة املتابعةوالتاأكد من انتهائها.

node/1694

تطوير وعمل الربجميات امل�ساعدة لعمل 76
/4.1.5.78http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة املتابعةوحدات الإدارة.

node/1694
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رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/4.1.5.79http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة الإح�ساء واملعلوماتمهمة احل�سر وجمع البيانات77
node/1694

/4.1.5.80http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة الإح�ساء واملعلوماتمهمة الإعداد الإلكرتوين لبيانات التقرير78
node/1694

مهمة جتهيز اجلداول والر�سوم البيانية 79
/4.1.5.81http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة الإح�ساء واملعلوماتللتقرير

node/1694

/4.1.5.82http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة الإح�ساء واملعلوماتمهمة الإعداد الن�سي80
node/1694

/4.1.5.83http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة الإح�ساء واملعلوماتمهمة التدقيق واملراجعة81
node/1694

/4.1.5.84http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة الإح�ساء واملعلوماتمهمة الت�سميم والإخراج82
node/1694

/4.1.5.85http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة الإح�ساء واملعلوماتمهمة الطباعة والتوزيع83
node/1694

/4.1.5.86http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة الإح�ساء واملعلوماتدعم البحث العلمي والتطوير واجلودة84
node/1694

/4.1.5.87http://dqd.ksu.edu.sa/ar--اإدارة الإح�ساء واملعلوماتدعم مركز اإح�ساءات التعليم85
node/1694

 الأدلة 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة 1
KSU203014304.1.6.1هـ-جامعة امللك �سعودhttp://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694

14314.1.6.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4/60/40005عمادة التطوير واجلودةت�سكيل املجال�ص ال�ست�سارية2

نظام جامعة امللك �سعود لإدارة اجلودة 3
14334.1.6.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-عمادة التطوير واجلودة)الطبعة الثالثة(

نظام اإدارة اجلودة 4
)1SO9001-2015 (14354.1.6.4هـ9001الهيئة الدولية للتقيي�صhttp://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694

نظام جامعة امللك �سعود لإدارة اجلودة 5
14394.1.6.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1عمادة التطوير واجلودة)الطبعة الرابعة(

دليل اجلودة والإجراءات العامة )اأيزو 6
14404.1.6.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1عمادة التطوير واجلودة9001-2015(
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  وثائق اأخرى

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

منوذج فح�ص اأهلية جهة اأجنبية 1
مانحة لالعتماد الأكادميي الدويل

املركز الوطني للتقومي 
14354.1.7.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-والعتماد الأكادميي

منوذج درا�سة طلب كلية جلهة 2
14404.1.7.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-01-0501021عمادة التطوير واجلودةالعتماد ) خارجي(

منوذج التن�سيق لزيارة فريق جهة 3
14404.1.7.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-06-0501021عمادة التطوير واجلودةالعتماد

منوذج متابعة تنفيذ تو�سيات جهة 4
14404.1.7.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-03-0501021عمادة التطوير واجلودةالعتماد / املراجعة

14404.1.7.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-01-0501024عمادة التطوير واجلودةمنوذج طلب دورة على نظام اإتقان5
14404.1.7.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-03-0501024عمادة التطوير واجلودةمنوذج طلب �سالحية لنظام اإتقان6
14404.1.7.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-04-0501011عمادة التطوير واجلودةوثيقة م�سروع تطويري7
14404.1.7.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-05-0501011عمادة التطوير واجلودةوثيقة اإعداد خطة اإ�سرتاتيجية8
14404.1.7.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-07-0501011عمادة التطوير واجلودةمنوذج متابعة م�سروع تطويري9

منوذج تقييم ال�سيا�سات 10
14404.1.7.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-01-0501عمادة التطوير واجلودةوالإجراءات

منوذج ر�سد خمالفة لدليل الهوية 11
14404.1.7.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-01-0501023عمادة التطوير واجلودةاملطورة 

املركز الوطني للتقومي منوذج تو�سيف مقرر درا�سي12
/14404.1.7.12https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx

املركز الوطني للتقومي منوذج تو�سيف خربة ميدانية13
/14404.1.7.13https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx

املركز الوطني للتقومي منوذج تو�سيف برنامج اأكادميي14
/14404.1.7.14https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx

املركز الوطني للتقومي منوذج تقرير مقرر درا�سي15
/14404.1.7.15https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx

املركز الوطني للتقومي منوذج تقرير خربة ميدانية16
/14404.1.7.16https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx

املركز الوطني للتقومي منوذج تقرير برنامج اأكادميي17
/14404.1.7.17https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx

املركز الوطني للتقومي منوذج الدرا�سة الذاتية املوؤ�س�سية18
/14404.1.7.21https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx

املركز الوطني للتقومي منوذج الدرا�سة الذاتية الرباجمية19
/14404.1.7.22https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx

منوذج مقايي�ص التقومي الذاتي 20
املوؤ�س�سي

املركز الوطني للتقومي 
/14404.1.7.23https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx

منوذج مقايي�ص التقومي الذاتي 21
الرباجمي

املركز الوطني للتقومي 
/14404.1.7.24https://www.ncaaa.org.sa/Pagesهـ-والعتماد الأكادميي

default.aspx
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الأول 
امل�ساريع 

اجلهات املعنية: وكالة اجلامعة للم�صاريع

ال�سيا�سات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14365.1.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـالإ�سدار 1وكالة اجلامعة للم�ساريع�سيا�سة اجلودة1

الأدلة

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الدليل املعريف لالإ�سراف على درا�سة وت�سميم 1
14325.1.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـال�سدار 3وكالة اجلامعة للم�ساريعوتنفيذ امل�ساريع الإن�سائية

الإجراءات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP004وكالة اجلامعة للم�ساريعحفظ اخلطابات1

14305.1.3.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)501(وكالة اجلامعة للم�ساريعبطاقة ملف2

14305.1.3.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)502(وكالة اجلامعة للم�ساريع�سجل الوارد العام3

14305.1.3.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)503(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج اإح�ال�ة4
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.3.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)504(وكالة اجلامعة للم�ساريع�سجل ال�سادر العام5

14305.1.3.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)505(وكالة اجلامعة للم�ساريعفهر�ص ملف6

14305.1.3.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)506(وكالة اجلامعة للم�ساريعفهر�ص ملفات  الطباعة للمهند�ص7

14305.1.3.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)507(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج خطاب ملعايل مدير اجلامعة8

14305.1.3.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)508(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج طلب اإجراء9

14305.1.3.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)509(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج اإغالق ملف10

14305.1.3.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)510(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج11

14305.1.3.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)511(وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب اإر�سالية بالربيد ال�سريع12

14305.1.3.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)512(وكالة اجلامعة للم�ساريعحمتويات معاملة13

14305.1.3.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)513(وكالة اجلامعة للم�ساريعاإر�سالية بالفاك�ص14

14305.1.3.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)514(وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب اإر�سال بالإنرتنت15

14305.1.3.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)515(وكالة اجلامعة للم�ساريعتقرير اخلطابات الواردة16

14305.1.3.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)516(وكالة اجلامعة للم�ساريعمذكرة داخلية17
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.3.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)517(وكالة اجلامعة للم�ساريعتقرير اخلطابات ال�سادرة18

ن�سبة الإجناز ال�سهرية/ ن�سبة املدة 19
14305.1.3.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)518(وكالة اجلامعة للم�ساريعاملن�سرمة

14305.1.3.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)519(وكالة اجلامعة للم�ساريعبطاقة عينة معتمدة20

14305.1.3.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)520(وكالة اجلامعة للم�ساريع�سجل العينات21

14305.1.3.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)521(وكالة اجلامعة للم�ساريعتقرير زائر ملوقع امل�سروع22

14305.1.3.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)522(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج تعميم23

14305.1.3.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)523(وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب مكاملة دولية24

14305.1.3.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)540(وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب عمل اإ�سايف25

14305.1.3.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)541(وكالة اجلامعة للم�ساريعك�سف �ساعات العمل26

14305.1.3.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)544(وكالة اجلامعة للم�ساريعا�ستبعاد موظف27

14305.1.3.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)524(وكالة اجلامعة للم�ساريعك�سف دوام جهاز الإ�سراف28

14305.1.3.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)525(وكالة اجلامعة للم�ساريعدوام جهاز الإ�سراف29

14305.1.3.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)526(وكالة اجلامعة للم�ساريعبيانات بطاقة احل�سور30
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.3.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)527(وكالة اجلامعة للم�ساريعجدولة اإجازة جهاز الإ�سراف31

14305.1.3.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)528(وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب اإجازة32

14305.1.3.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)529(وكالة اجلامعة للم�ساريعر�سيد الإجازات33

14305.1.3.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)530(وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب ا�ستئذان34

14305.1.3.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)531(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج تقيي�م35

14305.1.3.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)532(وكالة اجلامعة للم�ساريعف�سل موظف36

14305.1.3.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)533(وكالة اجلامعة للم�ساريعمبا�سرة موظف37

14305.1.3.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)534(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج متابعة معامله38

14305.1.3.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)524(وكالة اجلامعة للم�ساريعك�سف دوام جهاز الإ�سراف39

14305.1.3.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)525(وكالة اجلامعة للم�ساريعدوام جهاز الإ�سراف40

14305.1.3.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)526(وكالة اجلامعة للم�ساريعبيانات بطاقة احل�سور41

14305.1.3.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)527(وكالة اجلامعة للم�ساريعجدولة اإجازة جهاز ال�سراف42

14305.1.3.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)528(وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب اإجازة43

14305.1.3.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)529(وكالة اجلامعة للم�ساريعر�سيد الإجازات44

14305.1.3.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)530(وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب ا�ستئذان45

14305.1.3.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)531(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج تقيي�م46
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.3.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)532(وكالة اجلامعة للم�ساريعف�سل موظف47

14305.1.3.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)533(وكالة اجلامعة للم�ساريعمبا�سرة موظف48

14305.1.3.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)534(وكالة اجلامعة للم�ساريعمنوذج متابعة معامله49

14305.1.3.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)537(وكالة اجلامعة للم�ساريعك�سف امل�سروفات اليومية50

14305.1.3.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)538(وكالة اجلامعة للم�ساريعك�سف امل�سروفات ال�سهري51

14305.1.3.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)539(وكالة اجلامعة للم�ساريعك�سف امل�سروفات ال�سنوية52

14305.1.3.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)535(وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب تاأمني م�ستلزمات53

14305.1.3.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ)536(وكالة اجلامعة للم�ساريعاأمر �سرف54

14305.1.3.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP001وكالة اجلامعة للم�ساريعزيارة املوقع 55

14305.1.3.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP002وكالة اجلامعة للم�ساريعا�ستالم املوقع 56

14305.1.3.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP003وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب الرفع امل�ساحي 57

14305.1.3.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP004وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب درا�سة الرتبة 58

تقدير التكلفة الأولية لتنفيذ 59
14305.1.3.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP005وكالة اجلامعة للم�ساريعامل�سروع

14305.1.3.60http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP006وكالة اجلامعة للم�ساريعاإدراج امل�سروع 60



143 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

التكلفة التقديرية لعقد اخلدمات 61
14305.1.3.61http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP007وكالة اجلامعة للم�ساريعالهند�سية 

الرتباط املايل لعقد اخلدمات 62
14305.1.3.62http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP008وكالة اجلامعة للم�ساريعالهند�سية 

14305.1.3.63http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP009وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب ت�سميم امل�سروع 63

اعتماد الفكرة الأولية من اجلهة 64
14305.1.3.64http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP010وكالة اجلامعة للم�ساريعامل�ستفيدة 

الدرا�سة القيمية للت�سميم 30% 65
14305.1.3.65http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP011وكالة اجلامعة للم�ساريعو%60 و 90%  

14305.1.3.66http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP012وكالة اجلامعة للم�ساريعاإعداد معاير الت�سميم66

اعتماد الت�سميم %60 من اجلهة 67
14305.1.3.67http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP013وكالة اجلامعة للم�ساريعامل�ستفيدة 

14305.1.3.68http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP014وكالة اجلامعة للم�ساريعاملراجعة الفنية %60 و 90%  68

14305.1.3.69http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP015وكالة اجلامعة للم�ساريعاإعداد املتطلبات اخلا�سة 69

14305.1.3.70http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP016وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب جتهيز العقد 70

14305.1.3.71http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP017وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب تاأهيل وتر�سيح مقاول 71

14305.1.3.72http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP018وكالة اجلامعة للم�ساريعدعوة املقاولني 72

14305.1.3.73http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP019وكالة اجلامعة للم�ساريعطرح امل�سروع للمناف�سة العامة 73

14305.1.3.74http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP020وكالة اجلامعة للم�ساريعالإجابة على ا�ستف�سارات املتناف�سني 74



الإ�صدار الأول 144

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.3.75http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP021وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب تر�سيح ا�ست�ساري 75

14305.1.3.76http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP022وكالة اجلامعة للم�ساريعدعوة ال�ست�ساريني76

14305.1.3.77http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP051وكالة اجلامعة للم�ساريعمبا�سرة ال�ست�ساري77

14305.1.3.78http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP052وكالة اجلامعة للم�ساريعت�سليم موقع امل�سروع للمقاول 78

14305.1.3.79http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP053وكالة اجلامعة للم�ساريعتعيني مدير امل�سروع 79

14305.1.3.80http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP054وكالة اجلامعة للم�ساريعتعيني مهند�ص امل�سروع 80

14305.1.3.81http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP055وكالة اجلامعة للم�ساريعاجتماع ما قبل التنفيذ  81

14305.1.3.82http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP056وكالة اجلامعة للم�ساريعت�سوير املوقع 82

14305.1.3.83http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP057وكالة اجلامعة للم�ساريعالجتماع اليومي والأ�سبوعي 83

14305.1.3.84http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP058وكالة اجلامعة للم�ساريعالجتماع ال�سهري 84

14305.1.3.85http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP059وكالة اجلامعة للم�ساريعالتقرير اليومي 85

14305.1.3.86http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP060وكالة اجلامعة للم�ساريعالتقرير الأ�سبوعي 86

14305.1.3.87http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP061وكالة اجلامعة للم�ساريعالتقرير ال�سهري 87

14305.1.3.88http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP062وكالة اجلامعة للم�ساريع�سرف الدفعة املقدمة 88

14305.1.3.89http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP063وكالة اجلامعة للم�ساريعاعتماد دفعات املقاول 89

14305.1.3.90http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP064وكالة اجلامعة للم�ساريعتعديل الكميات 90



145 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.3.91http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP065وكالة اجلامعة للم�ساريع�سبط الكميات 91

14305.1.3.92http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP066وكالة اجلامعة للم�ساريعاعتماد الأعمال الإ�سافية 92

14305.1.3.93http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP067وكالة اجلامعة للم�ساريعاعتماد دفعات ال�ست�ساري 93

14305.1.3.94http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP068وكالة اجلامعة للم�ساريعتعليمات املوقع 94

14305.1.3.95http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP069وكالة اجلامعة للم�ساريعاإنذار املقاول 95

14305.1.3.96http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP070وكالة اجلامعة للم�ساريعاإنذار ال�ست�ساري 96

14305.1.3.97http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP071وكالة اجلامعة للم�ساريع�سكر وتقدير 97

14305.1.3.98http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP072وكالة اجلامعة للم�ساريعاأمن و�سالمة املوقع 98

14305.1.3.99http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP073وكالة اجلامعة للم�ساريعاإيقاف العمل جزئيًا اأو كليًا 99

14305.1.3.100http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP074وكالة اجلامعة للم�ساريعا�ستئناف العمل جزئيًا اأو كليًا 100

14305.1.3.101http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP075وكالة اجلامعة للم�ساريعاعتماد املخططات التنفيذية 101

14305.1.3.102http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP076وكالة اجلامعة للم�ساريعاعتماد املواد 102

14305.1.3.103http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP077وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب اجتماع طارئ 103

14305.1.3.104http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP078وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب �سب خر�سانة 104

14305.1.3.105http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP079وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب اختبار عينات 105

14305.1.3.106http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP080وكالة اجلامعة للم�ساريعمراقبة اجلودة 106

14305.1.3.107http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP081وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب ا�ستالم جزئي 107



الإ�صدار الأول 146

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.3.108http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP082وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب معاينة اأعمال معمارية 108

14305.1.3.109http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP083وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب معاينة اأعمال �سباكة 109

14305.1.3.110http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP084وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب معاينة اأعمال غرف التفتي�ص 110

14305.1.3.111http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP085وكالة اجلامعة للم�ساريع�سرف الدفعة النهائية 111

14305.1.3.112http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP086وكالة اجلامعة للم�ساريعمعلومات اإ�سافية 112

14305.1.3.113http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP087وكالة اجلامعة للم�ساريععدم املطابقة 113

14305.1.3.114http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP088وكالة اجلامعة للم�ساريعا�ست�سارة فنية 114

14305.1.3.115http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP089وكالة اجلامعة للم�ساريعتعديل العقد 115

14305.1.3.116http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP090وكالة اجلامعة للم�ساريع�سحب امل�سروع 116

14305.1.3.117http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP091وكالة اجلامعة للم�ساريعغرامة التاأخر 117

14305.1.3.118http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP092وكالة اجلامعة للم�ساريعاعتماد مقاول من الباطن 118

14305.1.3.119http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP093وكالة اجلامعة للم�ساريعالإفراج عن �سمان الدفعة املقدمة 119

14305.1.3.120http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP094وكالة اجلامعة للم�ساريعالت�سوير  120

14305.1.3.121http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP095وكالة اجلامعة للم�ساريعال�ستالم البتدائي 121

14305.1.3.122http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP096وكالة اجلامعة للم�ساريعال�ستالم النهائي 122

14305.1.3.123http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP097وكالة اجلامعة للم�ساريعمتديد ال�سمان النهائي 123

14305.1.3.124http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP098وكالة اجلامعة للم�ساريعالإفراج عن ال�سمان النهائي 124



147 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.3.125http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP099وكالة اجلامعة للم�ساريعتقييم كفاءة املقاول.125

14305.1.3.126http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP100وكالة اجلامعة للم�ساريعتقييم كفاءة ال�ست�ساري.126

حتديث بيانات امل�سروع يف قاعدة 127
14305.1.3.127http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP101وكالة اجلامعة للم�ساريعالبيانات.

14305.1.3.128http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TP102وكالة اجلامعة للم�ساريعت�سليم امل�سروع للجهة امل�ستفيدة.128

14315.1.3.129http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP001وكالة اجلامعة للم�ساريعترقيم امللفات129

14315.1.3.130http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP002وكالة اجلامعة للم�ساريعت�سجيل اخلطابات الواردة130

14315.1.3.131http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP003وكالة اجلامعة للم�ساريعت�سجيل اخلطابات ال�سادرة131

14315.1.3.132http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP005وكالة اجلامعة للم�ساريعجتهيز ملفات الطباعة132

14315.1.3.133http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP006وكالة اجلامعة للم�ساريعاإعداد اخلطابات133

14315.1.3.134http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP007وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب فتح ملف جديد134

14315.1.3.135http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP008وكالة اجلامعة للم�ساريعاإغالق ملف135

136
حفظ ن�سخة احتياطية للملفات 

الرقمية
14315.1.3.136http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP009وكالة اجلامعة للم�ساريع

14315.1.3.137http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP010وكالة اجلامعة للم�ساريعاإر�سال فاك�ص137

14315.1.3.138http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP011وكالة اجلامعة للم�ساريعتقرير اخلطابات الواردة138

14315.1.3.139http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP012وكالة اجلامعة للم�ساريعتقرير اخلطابات ال�سادرة139

14315.1.3.140http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP019وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب املتابعة140

14315.1.3.141http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP020وكالة اجلامعة للم�ساريع�سكر و تكرمي موظف141

14315.1.3.142http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP013وكالة اجلامعة للم�ساريعاحل�سور والن�سراف .142



الإ�صدار الأول 148

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14315.1.3.143http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP014وكالة اجلامعة للم�ساريعتقرير الدوام الأ�سبوعي 143

14315.1.3.144http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP015وكالة اجلامعة للم�ساريعتقرير الدوام ال�سهري 144

14315.1.3.145http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP016وكالة اجلامعة للم�ساريعمعاجلة ر�سيد احل�سور  145

14315.1.3.146http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP017وكالة اجلامعة للم�ساريعجدولة الإجازات146

14315.1.3.147http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP018وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب اإجازة 147

14315.1.3.148http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP019وكالة اجلامعة للم�ساريعاخلروج اأثناء الدوام148

14315.1.3.149http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP020وكالة اجلامعة للم�ساريعتقييم اأداء موظف  149

14315.1.3.150http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP021وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب انتداب 150

14315.1.3.151http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP022وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب مبا�سرة 151

14315.1.3.152http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP023وكالة اجلامعة للم�ساريعاإخالء طرف 152

14315.1.3.153http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP024وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب موقف 153

14315.1.3.154http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP025وكالة اجلامعة للم�ساريعتقييم اأداء موظف  154

14315.1.3.155http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP026وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب م�ساندة اإدارية 155

14315.1.3.156http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP027وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب تعريف 156

14315.1.3.157http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP028وكالة اجلامعة للم�ساريع�سهادة اخلدمة/ اخلربة 157

14315.1.3.158http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP029وكالة اجلامعة للم�ساريعاملوظف املثايل158
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14315.1.3.159http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP030وكالة اجلامعة للم�ساريعالعالوة الإ�سافية159

14315.1.3.160http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP031وكالة اجلامعة للم�ساريعطلب اإعارة / تكليف160

14315.1.3.161http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP032وكالة اجلامعة للم�ساريع�سكر موظف161

14315.1.3.162http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP033وكالة اجلامعة للم�ساريعاإنذار موظف162

41315.1.3.163http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ041AP034وكالة اجلامعة للم�ساريعاجتماع جمل�ص الإدارة163

وثائق اأخرى

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF001الإدارة العامة للم�ساريعطلب م�سروع جديد  1

14305.1.4.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF002الإدارة العامة للم�ساريعطلب تقديرات.2

14305.1.4.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF003الإدارة العامة للم�ساريعتقرير الدرا�سة الأولية  3

14305.1.4.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF004الإدارة العامة للم�ساريعتقرير زيارة موقع م�سروع جديد 4

14305.1.4.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF005الإدارة العامة للم�ساريعاإ�سعار ا�ستالم موقع  5

حم�سر ا�ستالم موقع من اجلهة 6
14305.1.4.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF006الإدارة العامة للم�ساريعامل�ستفيدة 

14305.1.4.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF007الإدارة العامة للم�ساريعطلب رخ�سة بناء  7

14305.1.4.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF008الإدارة العامة للم�ساريعرخ�سة بناء  8

14305.1.4.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF009الإدارة العامة للم�ساريعطلب الرفع امل�ساحي 9
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.4.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF010الإدارة العامة للم�ساريعحم�سر ت�سليم موقع لال�ست�ساري 10

14305.1.4.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF011الإدارة العامة للم�ساريعطلب تر�سيح مقاول / ا�ست�ساري 11

14305.1.4.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF012الإدارة العامة للم�ساريعاختيار مقاولني 12

14305.1.4.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF013الإدارة العامة للم�ساريعطلب اإدراج م�سروع جديد 13

14305.1.4.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF014الإدارة العامة للم�ساريعخطاب دعوة �سركات 14

14305.1.4.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF015الإدارة العامة للم�ساريعمرا�سالت مع ق�سم الت�سميم15

14305.1.4.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF016الإدارة العامة للم�ساريعا�ستمارة  امل�ساريع اجلديدة  16

14305.1.4.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF017الإدارة العامة للم�ساريعاإ�سعار اجلهة امل�ستفيدة  17

14305.1.4.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF018الإدارة العامة للم�ساريع�سجل تقدير �ساعات الت�سميم  18

14305.1.4.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF019الإدارة العامة للم�ساريعتقديرات اأعمال الت�سميم  19

14305.1.4.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF020الإدارة العامة للم�ساريعتقدير اأتعاب الإ�سراف  20

طلب ارتباط مايل للت�سميم / 21
14305.1.4.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF021الإدارة العامة للم�ساريعالإ�سراف 

14305.1.4.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF022الإدارة العامة للم�ساريعالنماذج الفنية22

14305.1.4.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF023الإدارة العامة للم�ساريعالإدارة العامة للم�ساريع23

14305.1.4.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF024الإدارة العامة للم�ساريعالدرا�سات والت�سميم24

14305.1.4.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF025الإدارة العامة للم�ساريعا�سم النموذج25

14305.1.4.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF026الإدارة العامة للم�ساريعمراجعة تقرير الرتبة  26

14305.1.4.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF027الإدارة العامة للم�ساريعموجهات الت�سميم  27

14305.1.4.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF028الإدارة العامة للم�ساريع�سجل الر�سومات  28
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.4.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF029الإدارة العامة للم�ساريعبرنامج تقدم �سر العمل وتوزيع املهام  29

14305.1.4.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF030الإدارة العامة للم�ساريعالتقرير ال�سهري لأعمال الت�سميم  30

طلب اعتماد الفكرة الأولية من 31
14305.1.4.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF031الإدارة العامة للم�ساريعاجلهة امل�ستفيدة 

14305.1.4.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF032الإدارة العامة للم�ساريعطلب م�ساندة فنية  32

طلب اعتماد املخططات البتدائية 33
14305.1.4.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF033الإدارة العامة للم�ساريعمن اجلهة امل�ستفيدة 

14305.1.4.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF034الإدارة العامة للم�ساريعاملتطلبات اخلا�سة 34

14305.1.4.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF035الإدارة العامة للم�ساريعطلب طرح م�سروع يف مناف�سة عامة 35

منوذج الرد على ا�ستف�سارات 36
14305.1.4.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF022الإدارة العامة للم�ساريعاملتناف�سني  

14305.1.4.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF023الإدارة العامة للم�ساريعطلب تاأهيل مكتب ا�ست�ساري 37

14305.1.4.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF024الإدارة العامة للم�ساريعاختيار ا�ست�ساري 38

14305.1.4.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF025الإدارة العامة للم�ساريعدعوة ا�ست�ساري 39

14305.1.4.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF001الإدارة العامة للم�ساريعطلب م�سروع جديد40

14305.1.4.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF002الإدارة العامة للم�ساريعطلب تقديرات.41

14305.1.4.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF003الإدارة العامة للم�ساريعتقرير الدرا�سة الأولية  42

14305.1.4.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF004الإدارة العامة للم�ساريعتقرير زيارة موقع م�سروع جديد 43

14305.1.4.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF005الإدارة العامة للم�ساريع   اإ�سعار ا�ستالم موقع  44

حم�سر ا�ستالم موقع من اجلهة 45
14305.1.4.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF006الإدارة العامة للم�ساريعامل�ستفيدة 

14305.1.4.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF007الإدارة العامة للم�ساريعطلب الرفع امل�ساحي 46

14305.1.4.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF008الإدارة العامة للم�ساريعحم�سر ت�سليم موقع لال�ست�ساري 47

14305.1.4.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF009الإدارة العامة للم�ساريعطلب تر�سيح مقاول / ا�ست�ساري 48
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  
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رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.4.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF010الإدارة العامة للم�ساريعاختيار مقاولني 49

14305.1.4.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF011الإدارة العامة للم�ساريعطلب اإدراج م�سروع جديد 50

14305.1.4.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF012الإدارة العامة للم�ساريعخطاب دعوة �سركات 51

14305.1.4.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF013الإدارة العامة للم�ساريعمرا�سالت مع ق�سم الت�سميم52

14305.1.4.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF014الإدارة العامة للم�ساريعا�ستمارة  امل�ساريع اجلديدة  53

14305.1.4.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF015الإدارة العامة للم�ساريع�سجل تقدير �ساعات الت�سميم  54

14305.1.4.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF016الإدارة العامة للم�ساريعتقديرات اأعمال الت�سميم  55

14305.1.4.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF017الإدارة العامة للم�ساريعتقدير اأتعاب الإ�سراف .56

طلب ارتباط مايل للت�سميم / 57
14305.1.4.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF018الإدارة العامة للم�ساريعالإ�سراف 

14305.1.4.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF019الإدارة العامة للم�ساريعموجهات الت�سميم  58

14305.1.4.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF020الإدارة العامة للم�ساريع�سجل الر�سومات  59

14305.1.4.60http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF021الإدارة العامة للم�ساريعبرنامج تقدم �سر العمل وتوزيع املهام  60

14305.1.4.61http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF022الإدارة العامة للم�ساريعالتقرير ال�سهري لأعمال الت�سميم  61

طلب اعتماد الفكرة الأولية من 62
14305.1.4.62http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF023الإدارة العامة للم�ساريعاجلهة امل�ستفيدة 

14305.1.4.63http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF024الإدارة العامة للم�ساريعطلب م�ساندة فنية  63

طلب اعتماد املخططات البتدائية 64
14305.1.4.64http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF025الإدارة العامة للم�ساريعمن اجلهة امل�ستفيدة  

14305.1.4.65http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF026الإدارة العامة للم�ساريعاملتطلبات اخلا�سة 65

14305.1.4.66http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF027الإدارة العامة للم�ساريعطلب طرح م�سروع يف مناف�سة عامة 66

منوذج الرد على ا�ستف�سارات 67
14305.1.4.67http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF028الإدارة العامة للم�ساريعاملتناف�سني  

14305.1.4.68http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF029الإدارة العامة للم�ساريعطلب تاأهيل مكتب ا�ست�ساري 68

14305.1.4.69http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF030الإدارة العامة للم�ساريعاختيار ا�ست�ساري 69

14305.1.4.70http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF031الإدارة العامة للم�ساريعدعوة ا�ست�ساري 70
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14305.1.4.71http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF032الإدارة العامة للم�ساريعاإ�سعار اجلهة امل�ستفيدة 71

14305.1.4.72http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF133الإدارة العامة للم�ساريعمراجعة تقرير الرتبة 72

14305.1.4.73http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF134الإدارة العامة للم�ساريعطلب رخ�سة بناء 73

14305.1.4.74http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF135الإدارة العامة للم�ساريعرخ�سة بناء 74

14305.1.4.75http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF051الإدارة العامة للم�ساريعاإ�سعار مبا�سرة ا�ست�ساري75

قرار ت�سكيل جلنة ت�سليم املوقع للمقاول 76
14305.1.4.76http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF052الإدارة العامة للم�ساريعولال�ست�ساري 

14305.1.4.77http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF053الإدارة العامة للم�ساريعخطاب ال�سمان النهائي77

14305.1.4.78http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF054الإدارة العامة للم�ساريعحم�سر ت�سليم املوقع للمقاول78

14305.1.4.79http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF055الإدارة العامة للم�ساريع  تعيني مدير امل�سروع79

14305.1.4.80http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF056الإدارة العامة للم�ساريعتعيني مهند�ص امل�سروع80

14305.1.4.81http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF057الإدارة العامة للم�ساريعطلب اجتماع ما قبل التنفيذ81

14305.1.4.82http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF058الإدارة العامة للم�ساريعطلب اجتماع جهاز الإ�سراف82

14305.1.4.83http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF059الإدارة العامة للم�ساريعطلب اجتماع83

14305.1.4.84http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF060الإدارة العامة للم�ساريع حم�سر اجتماع 84

14305.1.4.85http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF061الإدارة العامة للم�ساريع التقرير اليوم85

14305.1.4.86http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF062الإدارة العامة للم�ساريع التقرير الأ�سبوعي86

14305.1.4.87http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF063الإدارة العامة للم�ساريعالتقرير ال�سهري87

14305.1.4.88http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF064الإدارة العامة للم�ساريعطلب �سمان الدفعة املقدمة88

14305.1.4.89http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF065الإدارة العامة للم�ساريعخطاب �سمان الدفعة املقدمة89

14305.1.4.90http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF066الإدارة العامة للم�ساريعتفا�سيل الأعمال املنجزة90

14305.1.4.91http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF067الإدارة العامة للم�ساريعملخ�ص ن�سب الدفعات ال�سهرية91

14305.1.4.92http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF068الإدارة العامة للم�ساريعملخ�ص م�ستحقات املقاول 92

14305.1.4.93http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF069الإدارة العامة للم�ساريعالتعديالت على الكميات93
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14305.1.4.94http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF070الإدارة العامة للم�ساريعاأمر تعديل على الكمية94

14305.1.4.95http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF071الإدارة العامة للم�ساريعتعميد املقاول باأعمال اإ�سافية95

14305.1.4.96http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF072الإدارة العامة للم�ساريعبيان برواتب جهاز الإ�سراف96

14305.1.4.97http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF073الإدارة العامة للم�ساريعبيان دفعة ال�ست�ساري97

14305.1.4.98http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF074الإدارة العامة للم�ساريعملخ�ص م�ستحقات ال�ست�ساري 98

14305.1.4.99http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF075الإدارة العامة للم�ساريعتعليمات املوقع99

14305.1.4.100http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF076الإدارة العامة للم�ساريع�سجل ت�سليمات 100

14305.1.4.101http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF077الإدارة العامة للم�ساريعتقرير الأمن وال�سالمة101

14305.1.4.102http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF078الإدارة العامة للم�ساريعتقرير حادث 102

14305.1.4.103http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF079الإدارة العامة للم�ساريعاأمر اإيقاف عن العمل103

14305.1.4.104http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF080الإدارة العامة للم�ساريعاأمر ا�ستئناف العمل104

14305.1.4.105http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF081الإدارة العامة للم�ساريعتقدميات املقاول105

14305.1.4.106http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF082الإدارة العامة للم�ساريعاإحالة تقدميات املقاول106

14305.1.4.107http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF083الإدارة العامة للم�ساريع�سجل تقدميات املقاول 107

14305.1.4.108http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF084الإدارة العامة للم�ساريعتقرير تقدميات املقاول الأ�سبوعي108

14305.1.4.109http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF085الإدارة العامة للم�ساريعتعهد وكيل / مورد الأجهزة واملعدات 109

14305.1.4.110http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF086الإدارة العامة للم�ساريعبطاقة عينة معتمدة110

14305.1.4.111http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF087الإدارة العامة للم�ساريعطلب �سب خر�سانة111

14305.1.4.112http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF088الإدارة العامة للم�ساريعطلب اختبار عينات112

14305.1.4.113http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF089الإدارة العامة للم�ساريع�سجل فح�ص اخلر�سانة اليومي113

14305.1.4.114http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF090الإدارة العامة للم�ساريع�سجل فح�ص اخلر�سانة ال�سهري114

14305.1.4.115http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF091الإدارة العامة للم�ساريعتقرير �سبط اجلودة115



155 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.4.116http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF092الإدارة العامة للم�ساريعطلب ا�ستالم جزئي 116

14305.1.4.117http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF093الإدارة العامة للم�ساريعطلب معاينة الأعمال املعمارية 117

14305.1.4.118http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF094الإدارة العامة للم�ساريعطلب معاينة اأعمال �سباكة 118

14305.1.4.119http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF095الإدارة العامة للم�ساريعطلب معاينة غرف تفتي�ص 119

14305.1.4.120http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF096الإدارة العامة للم�ساريعتزويد مبعلومات اإ�سافية 120

14305.1.4.121http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF097الإدارة العامة للم�ساريعطلب معلومات اإي�ساحية 121

14305.1.4.122http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF098الإدارة العامة للم�ساريعطلب اإي�ساح 122

14305.1.4.123http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF099الإدارة العامة للم�ساريععدم املطابقة 123

14305.1.4.124http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF100الإدارة العامة للم�ساريع�سجل عدم املطابقة  124

14305.1.4.125http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF101الإدارة العامة للم�ساريعا�ست�سارة فنية  125

14305.1.4.126http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF102الإدارة العامة للم�ساريعبطاقة م�سروع  126

14305.1.4.127http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF103الإدارة العامة للم�ساريعمنوذج �سحب امل�سروع من املقاول  127

14305.1.4.128http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF104الإدارة العامة للم�ساريع اعتماد مقاول من الباطن 128

14305.1.4.129http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF105الإدارة العامة للم�ساريع�سجل مقاويل الباطن  129

14305.1.4.130http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF106الإدارة العامة للم�ساريع تاأهيل مقاول من الباطن 130

14305.1.4.131http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF107الإدارة العامة للم�ساريعطلب الإفراج عن �سمان الدفعة املقدمة 131

14305.1.4.132http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF108الإدارة العامة للم�ساريعطلب ت�سوير  132

14305.1.4.133http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF109الإدارة العامة للم�ساريعفهر�ص ال�سور الفوتوغرافية  133

اأمر ت�سكيل جلنة معاينة لال�ستالم 134
14305.1.4.134http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF110الإدارة العامة للم�ساريعالبتدائي 

14305.1.4.135http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF111الإدارة العامة للم�ساريعحم�سر معاينة ا�ستالم ابتدائي 135



الإ�صدار الأول 156

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14305.1.4.136http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF112الإدارة العامة للم�ساريعقائمة مالحظات معاينة 136

14305.1.4.137http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF113الإدارة العامة للم�ساريع قرار ت�سكيل جلنة لال�ستالم البتدائي 137

14305.1.4.138http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF114الإدارة العامة للم�ساريعحم�سر ال�ستالم البتدائي 138

قرار ت�سكيل جلنة معاينة و ا�ستالم 139
14305.1.4.139http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF115الإدارة العامة للم�ساريعنهائي

14305.1.4.140http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF116الإدارة العامة للم�ساريعحم�سر معاينة لال�ستالم النهائي140

14305.1.4.141http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF117الإدارة العامة للم�ساريعحم�سر ال�ستالم النهائي141

14305.1.4.142http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF118الإدارة العامة للم�ساريعطلب متديد فرتة ال�سمان النهائي142

14305.1.4.143http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF119الإدارة العامة للم�ساريعطلب الإفراج عن ال�سمان النهائي143

14305.1.4.144http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF120الإدارة العامة للم�ساريع تقييم اأداء املقاول144

14305.1.4.145http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF121الإدارة العامة للم�ساريع تقييم اأداء ال�ست�ساري145

14305.1.4.146http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF122الإدارة العامة للم�ساريع م�ستندات الإدخال 146

14305.1.4.147http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ045TF123الإدارة العامة للم�ساريعحم�سر ت�سليم م�سروع للجهة امل�ستفيدة 147

14305.1.4.148http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـمنوذج رقم )545(وكالة اجلامعة للم�ساريعمرا�سالت مع املقاول148

14305.1.4.149http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـمنوذج رقم )546(وكالة اجلامعة للم�ساريعفهر�سة حمتوى �سندوق149

14305.1.4.150http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـمنوذج رقم )547(وكالة اجلامعة للم�ساريعقائمة حفظ وثائق م�سروع150



157 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الثاين
الأمن وال�سالمة واملخاطر

اجلهات املعنية:  الإدارة العامة لل�صالمة والأمن اجلامعي، اإدارة املخاطر

القوانني والنظم

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

5.2.1.1http://alnagel.ksu.edu.sa/ar--اإدارة النقل�سوابط متابعة حوادث املركبات1

 اللوائح

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14365.2.2.1https://cap.ksu.edu.sa/sites/cap.ksu.eduهـ-جامعة امللك �سعودلئحة مكافحة التدخني1
sa/files/imce_images/t5een.pdf

القواعد 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة والأمن قواعد ال�سالمة املرورية1
5.2.3.1http://security.ksu.edu.sa/ar/node/113--اجلامعي

ال�سيا�سات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة والأمن �سيا�سة اجلودة1
14355.2.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـالإ�سدار 2اجلامعي

14345.2.4.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـالإ�سدار 1جامعة امللك �سعود- اإدارة املخاطر�سيا�سة اإدارة املخاطر2
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الإجراءات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

ا�ستمارة بطاقة اأمنية 1
14355.2.5.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP01الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيللحرا�سات

ا�ستمارة بطاقة دخول 2
14355.2.5.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP02الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيعمل ملوظفني اجلامعة

3
ا�ستمارة بطاقة 

اأمنية موؤقتة للعاملني 
بال�سركات واملوؤ�س�سات

14355.2.5.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP03الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي

متابعة نقل مري�ص 4
14355.2.5.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP04الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيل�سيارة الإ�سعاف

14355.2.5.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP05الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيحم�سر اعتداء5

تبليغ باحل�سور لدى 6
14355.2.5.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP06الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيلل�سرطة

14355.2.5.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP07الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيبالغ عن خمدرات7

14355.2.5.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP08الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيا�ستالم بالغ عن الواقعة8

14355.2.5.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP09الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيتقدمي �سكوى9

14355.2.5.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP10الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي�سبط عاملة10

14355.2.5.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP11الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيتنازل عن بالغ11

14355.2.5.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP12الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيخمالفة اأمنية12



159 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14355.2.5.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP13الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيعينة م�سبوهة13

مذكرة اإخراج اأجهزة 14
14355.2.5.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP14الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيومعدات ومواد

14355.2.5.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP15الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيمفقودات15

بيان باأ�سماء دخول 16
14355.2.5.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502TP16الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيعمال مبنى

الفح�ص الد وري 17
14355.2.5.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP01الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيلطفايات احلريق

�سيانة و�سحب واإرجاع 18
14355.2.5.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP02الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيطفايات احلريق

14355.2.5.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP03الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيمبا�سرة حادث حريق19

فح�ص وا�ستالم �سيارات 20
14355.2.5.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP04الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيالإطفاء

تفتي�ص علي اأبواب 21
14355.2.5.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP05الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيالطوارئ

التفتي�ص اليومي ملراقب 22
14355.2.5.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP06الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيال�سالمة

خمالفات �سروط 23
14355.2.5.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP07الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيال�سالمة والأعطال

24
تعهد بت�سحيح 

ا�سرتاطات ال�سالمة 
وال�سحة العامة والبيئة

14355.2.5.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP08الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي

مبا�سرة انطالق اإنذار 25
14355.2.5.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP09الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعياحلريق
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

قائمة اإجراءات 26
14355.2.5.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ043103TP10الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيال�سالمة يف خمترب

ت�سريح موقف ملن�سوبي 27
14355.2.5.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP01الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعياجلامعة منوذج ) اأ (

ت�سريح مواقف لطالب 28
14355.2.5.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP02الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعياجلامعة منوذج ) ب (

29
ت�سريح مواقف لل�سركات 

العاملة مع اجلامعة 
منوذج ) ج (

14355.2.5.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP03الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي

14355.2.5.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP04الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيت�سريح بدل فاقد30

14355.2.5.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP05الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعياإذن ف�سح عن ال�سيارة31

اإعطاء ت�سريح اإ�سالح 32
14355.2.5.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP06الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيو�سحب �سيارة

14355.2.5.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP07الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيحترير خمالفة مرورية33

14355.2.5.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP08الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيتقرير حادث مروري34

ت�سليم حادث للدوريات 35
14355.2.5.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP09الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيالأمنية

14355.2.5.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP10الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعياإقرار تنازل عن حادث 36

ت�سليم حادث للدوريات 37
14355.2.5.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP11الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيالأمنية

14355.2.5.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP12الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعياإقرار تنازل عن حادث38



161 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

احلركة اليومية 39
14355.2.5.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP`3الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيحلافالت النقل الرتددي

احلركة ال�سهرية 40
14355.2.5.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP`4الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيحلافالت النقل الرتددي

بيان باأ�سماء قائدي 41
14355.2.5.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP15الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيالدوريات

42
حتديد قيمة التلفيات 

يف ممتلكات اجلامعة اإيل 
اإدارة ال�سيانة

14355.2.5.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP01الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي

43
لتحديد قيمة التلفيات 
يف ممتلكات اجلامعة اإيل 

اإدارة الت�سجر
14355.2.5.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP02الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي

44
اإنهاء اإجراءات حادث 
مروري اإيل اإدارة املرور 

الريا�ص
14355.2.5.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP03الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي

فقدان كابح اإيل اإدارة 45
14355.2.5.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP04الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعياملرور الريا�ص

طلب حت�سيل قيمة 46
14355.2.5.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504TP05الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيتلفيات حلادث مروري

14355.2.5.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP01الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيتوزيع الدوريات47

14355.2.5.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP02الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيحالة اأجهزة الإر�سال48

14355.2.5.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP03الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيخمالفة الأفراد49

14355.2.5.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP04الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعير�سد بالغات يومية50

14355.2.5.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP05الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعياحلوادث املرورية51



الإ�صدار الأول 162

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

52
حم�سر �سبط خمالفة 

لئحة التدخني 
باجلامعة

14355.2.5.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP06الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي

53
�سيانة اأجهزة املراقبة 
وغرفة العمليات التي 

ل تعمل
14355.2.5.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP07الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي

54
ا�ستالم �سا�سات واأجهزة 

امل ا رقبة وغرفة 
العمليات

14355.2.5.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP08الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي

فح�ص الكامرات  عن 55
14355.2.5.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP09الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيطريق النظام

14355.2.5.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505TP10الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعيمتابعة نظام الطق�ص56

تقييم جميع اأنواع 57
14365.2.5.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة املخاطراملخاطر باجلامعة

الأدلة 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دليل قواعد ال�سالمة ملراكز الدرا�سات 1
اجلامعية للبنات

الإدارة العامة لل�سالمة والأمن 
5.2.6.1http://security.ksu.edu.sa/ar/node/99--اجلامعي

الدليل املعريف لإجراءات الإدارة العامة 2
لل�سالمة والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة والأمن 
14325.2.6.2http://security.ksu.edu.sa/ar/node/99هـ-اجلامعي

الدليل التدريبي لل�سالمة ومكافحة 3
احلريق

الإدارة العامة لل�سالمة والأمن 
14325.2.6.3http://security.ksu.edu.sa/ar/node/99هـ-اجلامعي

14365.2.6.4https://risk.ksu.edu.sa/node/1220هـالإ�سدار 1اإدارة املخاطردليل اإدارة املخاطر واإجراءات مواجهتها4



163 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

وثائق اأخرى 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14365.2.7.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ001اإدارة املخاطرمنوذج تقييم املخاطر يف اجلامعة1

منوذج بيان مراجعة وتدقيق 2
Checklist 14365.2.7.2هـ002اإدارة املخاطرللمعامل واملخترباتhttp://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694

14365.2.7.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ003اإدارة املخاطرمنوذج حتليل املخاطر الأمنية3

الإدارة العامة لل�سالمة ا�ستمارة بطاقة اأمنية للحرا�سات4
14355.2.7.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP01والأمن اجلامعي

ا�ستمارة بطاقة عمل ملوظفني 5
اجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14355.2.7.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP02والأمن اجلامعي

طلب بطاقة دخول عمل ملوظفني 6
اجلامعة- ا�ستمارة فئة ) د (

الإدارة العامة لل�سالمة 
14355.2.7.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP02والأمن اجلامعي

7

ا�ستمارة طلب بطاقة اأمنية موؤقتة 
للعاملني بال�سركات واملوؤ�س�سات 

باجلامعة- بطاقة عمل لل�سركات 
موؤقتة )م(

الإدارة العامة لل�سالمة 
14355.2.7.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP03والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة متابعة نقل املري�ص ل�سيارة الإ�سعاف8
14355.2.7.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP04والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة حم�سر م�ساجرات9
14355.2.7.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP05والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تبليغ باحل�سور للجهة الطالبة10
14355.2.7.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP06والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة بالغ عن خمدرات11
14355.2.7.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP07والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ا�ستالم بالغ عن احلادث /الواقعة12
14355.2.7.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP08والأمن اجلامعي



الإ�صدار الأول 164

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة تقدمي �سكوى13
14355.2.7.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP09والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة �سبط عاملة منزلية14
14355.2.7.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP10والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تنازل15
14355.2.7.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP11والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة خمالفات اأمنية16
14355.2.7.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP12والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة عينة م�سبوهة17
14355.2.7.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP13والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة مذكرة اإخراج اأجهزة ومعدات ومواد18
14355.2.7.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP14والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة مفقودات19
14355.2.7.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP15والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة بيان باأ�سماء دخول العمال مبنى20
14355.2.7.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040502FP16والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة اإجراءات ال�سالمة يف خمترب21
14355.2.7.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040503FP10والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة الفح�ص الدوري لطفايات احلريق22
14355.2.7.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040503FP01والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تقرير حادث حريق23
14355.2.7.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040503FP03والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة فح�ص وا�ستالم �سيارات الإطفاء24
14355.2.7.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040503FP04والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة التفتي�ص على اأبواب الطوارئ25
14355.2.7.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040503FP05والأمن اجلامعي



165 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة التفتي�ص اليومي مفت�ص ال�سالمة26
14355.2.7.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040503FP06والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة خمالفات �سروط ال�سالمة والأعطال27
14355.2.7.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040503FP07والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة انطالق اإنذار حريق28
14355.2.7.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040503FP09والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ت�سريح بدل فاقد29
14355.2.7.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP04والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة اأذن ف�سح �سيارة30
14355.2.7.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP05والأمن اجلامعي

طلب اإعطاء ت�سريح اإ�سالح و�سحب 31
�سيارة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14355.2.7.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP06والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة حترير خمالفة مرورية32
14355.2.7.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP07والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تقرير حادث مروري33
14355.2.7.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP08والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ت�سليم حادث للدوريات الأمنية34
14355.2.7.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP09والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة اإقرار تنازل عن حادث35
14355.2.7.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP10والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة اإثبات خمالفة مرورية36
14355.2.7.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP11والأمن اجلامعي

احلركة ال�سهرية حلافالت النقل 37
الرتددي

الإدارة العامة لل�سالمة 
14355.2.7.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP14والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة بيان باأ�سماء العاملني على الدوريات38
14355.2.7.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP15والأمن اجلامعي



الإ�صدار الأول 166

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

خطاب ل�سيانة لتحديد قيمة 39
التلفيات

الإدارة العامة لل�سالمة 
14355.2.7.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP41والأمن اجلامعي

خطاب لت�سجر لتحديد قيمة 40
التلفيات

الإدارة العامة لل�سالمة 
14355.2.7.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP42والأمن اجلامعي

خطاب للمرور اإنهاء اإجراءات حادث 41
مروري

الإدارة العامة لل�سالمة 
14355.2.7.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP43والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة خطاب للمرور عن فقدان كابح42
14355.2.7.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040504FP44والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة حالة اأجهزة الإر�سال43
14355.2.7.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505FP02والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ر�سد البالغات اليومية44
14355.2.7.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505FP04والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة احلوادث املروية45
14355.2.7.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505FP05والأمن اجلامعي

حم�سر �سبط خمالفة لئحة 46
التدخني باجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14355.2.7.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505FP06والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة املخالفات املروية47
14355.2.7.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505FP07والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة فح�ص ومتابعة الكامرات48
14355.2.7.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040503FP10والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة متابعة نظام الطق�ص49
14355.2.7.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505FP11والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة طلب معلومات50
14355.2.7.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ040505FP12والأمن اجلامعي

51
طلب بطاقة اأمنية ملوظفي واأفراد 

الأمن - الإدارة العامة لل�سالمة 
والأمن

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-1والأمن اجلامعي



167 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

طلب بطاقة دخول عمل ملوظفني 52
اجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-2والأمن اجلامعي

طلب بطاقة دخول عمل ملوظفني 53
اجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-3والأمن اجلامعي

54
ا�ستمارة طلب بطاقة اأمنية موؤقتة 

للعاملني بال�سركات واملوؤ�س�سات 
باجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-4والأمن اجلامعي

منوذج اإ�سدار بطاقة اأمنية لالإفراد 55
باجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-1والأمن اجلامعي

منوذج اإ�سدار بطاقة عمل ملوظفني 56
اجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-2والأمن اجلامعي

منوذج اإ�سدار بطاقة اأمنية لل�سركات 57
موؤقتة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-4والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة اإقرار بفتح مكتب58
14325.2.7.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-5والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ن�سب اأداء عمليات الأمن59
14325.2.7.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-6والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ح�سور وان�سراف موظفي الإدارة60
14325.2.7.60http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1-1-7والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ا�ستمارة بيانات موظفني61
14325.2.7.61http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-1والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج املعرفني62
14325.2.7.62http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-3والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ك�سف طبي63
14325.2.7.63http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-4والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج طلب ا�ستعالم64
14325.2.7.64http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-5والأمن اجلامعي



الإ�صدار الأول 168

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج حم�سر جلنة التوظيف65
14325.2.7.65http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-6والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج مبا�سرة66
14325.2.7.66http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-7والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج بت�سليم ملفات الأفراد67
14325.2.7.67http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-8والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج اأجازه68
14325.2.7.68http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-10والأمن اجلامعي

منوذج ا�ستمارة تقومي اأداء 69
وظيفي ترقيات

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.69http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-11والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج باأ�سماء املر�سحني اإىل الرتقية70
14325.2.7.70http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-12والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج طلب ا�ستقالة71
14325.2.7.71http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-13والأمن اجلامعي

منوذج لفت نظر واإنذار مع  72
ذكر ال�سبب

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.72http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-14والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج تعهد )نهائي ( بالغياب73
14325.2.7.73http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-15والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج اإنذار بف�سخ عقد �سبب غياب74
14325.2.7.74http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-16والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج طلب تبديل مناوبة وراحة75
14325.2.7.75http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-17والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ح�سور الأخ�سائيني76
14325.2.7.76http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-18والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة يوميات الأفراد الفرتة77
14325.2.7.77http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-19والأمن اجلامعي



169 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج حت�سر الأفراد78
14325.2.7.78http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-20والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج يوميات اأفراد خارج الإدارة79
14325.2.7.79http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-21والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ح�سور املراقبات80
14325.2.7.80http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-22والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج غياب اأفراد81
14325.2.7.81http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-23والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج الإجازات اأفراد82
14325.2.7.82http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-24والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج التقرير اليومية الأمنية83
14325.2.7.83http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-25والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج با�ستالم الدورية84
14325.2.7.84http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-5-1-26والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج فح�ص الدورية85
14325.2.7.85http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-5-1-27والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج خروج دورية86
14325.2.7.86http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-5-1-28والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة طلب �سيارة اإ�سعاف87
14325.2.7.87http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-51والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج م�ساجرة88
14325.2.7.88http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-52والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج بالغ عن �سرقة89
14325.2.7.89http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-53والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج بالغ عن خمدرات90
14325.2.7.90http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-54والأمن اجلامعي



الإ�صدار الأول 170

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج بالغ91
14325.2.7.91http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-55والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج تقدمي �سكوى92
14325.2.7.92http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-56والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج تقدمي �سكوى93
14325.2.7.93http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-57والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج �سبط عاملة منزلية94
14325.2.7.94http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-58والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج عن خمالفة اأمنية95
14325.2.7.95http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-59والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج عينة م�سبوهة96
14325.2.7.96http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-60والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج فقدان �سيك97
14325.2.7.97http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-61والأمن اجلامعي

منوذج مذكرة اإخراج اأجهزة ومعدات 98
ومواد

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.98http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-62والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج مكاتب مفتوحة99
14325.2.7.99http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3-1-63والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ا�ستمارة بيانات موظف100
14325.2.7.100http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-1والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج املعرفني101
14325.2.7.101http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-3والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ك�سف فطبي102
14325.2.7.102http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-4والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج طلب ا�ستعالم103
14325.2.7.103http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-5والأمن اجلامعي



171 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج حم�سر جلنة التوظيف104
14325.2.7.104http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-6والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج مبا�سرة105
14325.2.7.105http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-7والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج بت�سليم ملفات الأفراد106
14325.2.7.106http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-8والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج اأجازه107
14325.2.7.107http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-10والأمن اجلامعي

منوذج ا�ستمارة تقومي اأداء وظيفي 108
ترقيات

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.108http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-11والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج باأ�سماء املر�سحني اإىل الرتقية109
14325.2.7.109http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-12والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج طلب ا�ستقالة110
14325.2.7.110http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-13والأمن اجلامعي

منوذج لفت نظر واإنذار مع ذكر 111
ال�سبب

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.111http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-14والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج طلب تبديل مناوبة وراحة112
14325.2.7.112http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-17والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ح�سور الأخ�سائيني113
14325.2.7.113http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-18والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة يوميات الأفراد114
14325.2.7.114http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-19والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج حت�سر الأفراد115
14325.2.7.115http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-20والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج يوميات اأفراد116
14325.2.7.116http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-21والأمن اجلامعي



الإ�صدار الأول 172

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ح�سور املراقبات117
14325.2.7.117http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-22والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج غياب اأفراد118
14325.2.7.118http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-23والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج الإجازات اأفراد119
14325.2.7.119http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-24والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة التقرير اليومية لل�سالمة120
14325.2.7.120http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-25والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج با�ستالم الدورية121
14325.2.7.121http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-5-1-26والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج فح�ص الدورية122
14325.2.7.122http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-5-1-27والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج خروج دورية123
14325.2.7.123http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-5-1-28والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج امل�ستخل�ص ال�سهري124
14325.2.7.124http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-42والأمن اجلامعي

منوذج املعدات والأجهزة ين�سب 125
الأداء

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.125http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-41والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج �سحب طفاية احلريق لتعبئة126
14325.2.7.126http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-51والأمن اجلامعي

منوذج اإرجاع طفاية احلريق بعد 127
التعبئة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.127http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-52والأمن اجلامعي

منوذج الفح�ص الدوري لطفاية 128
احلريق

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.128http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-53والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج تقرير حادث حريق129
14325.2.7.129http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-54والأمن اجلامعي



173 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج تقرير يومي عن ال�سالمة130
14325.2.7.130http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-55والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج فح�ص �سيارة الإطفاء131
14325.2.7.131http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-56والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج تفتي�ص علي اأبواب الطوارئ132
14325.2.7.132http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-57والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج توزيع مواقع طفايات احلريق133
14325.2.7.133http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-58والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج عن املختربات134
14325.2.7.134http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4-1-59والأمن اجلامعي

منوذج)اأ(طلب ت�سريح موقف 135
ملن�سوبي اجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.135http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-1والأمن اجلامعي

منوذج)أ / 2 (طلب بطاقة ممغنطة 136
ملوقف ملن�سوبي اجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.136http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-2والأمن اجلامعي

منوذج)ب(طلب ت�سريح مواقف 137
لطالب اجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.137http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-3والأمن اجلامعي

منوذج)ج(طلب ت�سريح مواقف 138
لل�سركات العاملة مع اجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.138http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-4والأمن اجلامعي

منوذج)د( طلب ت�سريح مواقف 139
ملن�سوبات اجلامعة

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.139http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-5والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة طلب ت�سريح بدل فاقد140
14325.2.7.140http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-6والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة حترير خمالفة مرورية141
14325.2.7.141http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-7والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة اإذن ف�سح عن ال�سيارة142
14325.2.7.142http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-8والأمن اجلامعي



الإ�صدار الأول 174

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة طلب ت�سريح اإ�سالح �سيارة من املرور143
14325.2.7.143http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-9والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ح�سور وان�سراف املوظفني144
14325.2.7.144http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-10والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ن�سب الداء145
14325.2.7.145http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1-1-11والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ا�ستمارة بيانات موظف146
14325.2.7.146http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-1والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ا�ستمارة ك�سف طبي147
14325.2.7.147http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-4والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج حم�سر جلنة التوظيف148
14325.2.7.148http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-6والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج مبا�سرة149
14325.2.7.149http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-7والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج بت�سليم ملفات الأفراد150
14325.2.7.150http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-8والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج اأجازه151
14325.2.7.151http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-10والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ا�ستمارة تقومي اأداء وظيفي 152
14325.2.7.152http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-11والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج باأ�سماء املر�سحني اإىل الرتقية153
14325.2.7.153http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-12والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج طلب ا�ستقالة154
14325.2.7.154http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-13والأمن اجلامعي

منوذج لفت نظر واإنذار مع ذكر 155
ال�سبب

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.155http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-14والأمن اجلامعي



175 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج تعهد ) نهائي ( بالغياب156
14325.2.7.156http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-15والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج اإنذار بف�سخ عقد �سبب غياب157
14325.2.7.157http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-16والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج طلب تبديل مناوبة وراحة158
14325.2.7.158http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-17والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ح�سور الأخ�سائيني159
14325.2.7.159http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-18والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة يوميات الأفراد الفرتة160
14325.2.7.160http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-19والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج حت�سر الأفراد161
14325.2.7.161http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-20والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج يوميات اأفراد162
14325.2.7.162http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-21والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج غياب اأفراد163
14325.2.7.163http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-23والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج الإجازات اأفراد164
14325.2.7.164http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-24والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة التقرير اليومية للمرور165
14325.2.7.165http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-25والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج با�ستالم الدورية166
14325.2.7.166http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-26والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج فح�ص الدورية167
14325.2.7.167http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-27والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج خروج دورية168
14325.2.7.168http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-28والأمن اجلامعي



الإ�صدار الأول 176

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة حترير خمالفة مرورية169
14325.2.7.169http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-51والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة خمالفة مرورية170
14325.2.7.170http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-52والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج تبليغ عن خمالفة171
14325.2.7.171http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-53والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تقرير حادث مروري172
14325.2.7.172http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-54والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة ت�سليم حادث مروري173
14325.2.7.173http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-55والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تنازل عن حادث مروري174
14325.2.7.174http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5-1-56والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج توزيع الدوريات175
14325.2.7.175http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-1والأمن اجلامعي

منوذج تقرير حالة اأجهزة الإر�سال 176
مبراقبني

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.176http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-2والأمن اجلامعي

منوذج التقرير اليومية املرفوعة 177
للم�سئولني

الإدارة العامة لل�سالمة 
14325.2.7.177http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-3والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تقرير طلب �سيارة اإ�سعاف178
14325.2.7.178http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-5والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تقرير مراقب اأمن اجلامعة179
14325.2.7.179http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-6والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تقرير مراقب اأجهزة العمليات180
14325.2.7.180http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-7والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة تقرير مراقب احلركة املرورية181
14325.2.7.181http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-8والأمن اجلامعي



177 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الإدارة العامة لل�سالمة تقرير مراقب الكامرات182
14325.2.7.182http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-9والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة اإقرار بفتح الباب183
14325.2.7.183http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-10والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج خمالفات الأفراد يف موقع184
14325.2.7.184http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7-1-1-11والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج بطاقة متابعة دوام موظف185
14325.2.7.185http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ9-1-1-4والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج التكليف بالعمل186
14325.2.7.186http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ9-1-1-9والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج تبديل وردية187
14325.2.7.187http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ9-1-1-11والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج يومية الوحدة188
14325.2.7.188http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ9-1-1-19والأمن اجلامعي

الإدارة العامة لل�سالمة منوذج ال�ستئذان189
14325.2.7.189http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ9-1-1-24والأمن اجلامعي



الإ�صدار الأول 178

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الثالث 
�سوؤون النقل

اجلهات املعنية: اإدارة النقل

القواعد

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14395.3.1.1https://alnagel.ksu.edu.sa/ar/node/189هـ-اإدارة النقل�سوابط ا�ستخدام و�سرف املركبات1

14395.3.1.2https://alnagel.ksu.edu.sa/ar/node/189هـ-اإدارة النقل�سوابط عامة2

14395.3.1.3https://alnagel.ksu.edu.sa/ar/node/189هـ-اإدارة النقل�سوابط الزيارات والرحالت3

14395.3.1.4https://alnagel.ksu.edu.sa/ar/node/189هـ--اإدارة النقل�سوابط �سرف الوقود4

14395.3.1.5https://alnagel.ksu.edu.sa/ar/node/189هـ-اإدارة النقل�سوابط متابعة حوادث املركبات5

14395.3.1.6https://alnagel.ksu.edu.sa/ar/node/189هـ-اإدارة النقل�سوابط �سيانة املركبات6

الإجراءات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

�سراء مركبات جديدة - درا�سة 1
14405.3.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالحتياج

�سراء مركبات جديدة - درا�سة 2
14405.3.2.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالعرو�ص

�سراء مركبات جديدة- ا�ستالم 3
14405.3.2.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاملركبات من ال�سركة



179 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14405.3.2.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقل�سراء مركبات جديدة - ت�سجيل عهدة4

طلب مركبة جديدة- ا�ستقبال ودرا�سة 5
14405.3.2.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالطلب الوارد من �ساحب ال�سالحية

طلب مركبة جديدة- التاأكد من 6
14405.3.2.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلجاهزية املركبة املحددة

14405.3.2.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلطلب مركبة جديدة- ت�سجيل عهدة7

14405.3.2.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلطلب مركبة جديدة-  ت�سليم املركبة8

ا�ستبدال مركبة- ا�ستقبال ودرا�سة 9
14405.3.2.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالطلب الوارد من �ساحب ال�سالحية

ا�ستبدال مركبة- التاأكد من جاهزية 10
14405.3.2.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلاملركبة املحددة

ا�ستبدال مركبة- ا�ستالم املركبة 11
14405.3.2.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلامل�ستبدلة

ا�ستبدال مركبة- اإعداد تقرير 12
14405.3.2.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالتلفيات للمركبة امل�ستبدلة

ا�ستبدال مركبة-  اإ�سقاط عهدة 13
14405.3.2.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاملركبة امل�ستبدلة

ا�ستبدال مركبة-  ت�سليم املركبة 14
14405.3.2.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاجلديدة

نقل عهدة مركبة- ا�ستقبال ودرا�سة 15
14405.3.2.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالطلب الوارد من �ساحب ال�سالحية



الإ�صدار الأول 180

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14405.3.2.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلنقل عهدة مركبة- ا�ستالم املركبة16

نقل عهدة مركبة - اإعداد تقرير 17
14405.3.2.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالتلفيات للمركبة

نقل عهدة مركبة - اإ�سالح الأعطال 18
14405.3.2.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلوالتلفيات

نقل عهدة مركبة - اإ�سقاط عهدة عن 19
14405.3.2.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلم�ستخدم املركبة

نقل عهدة مركبة -  ت�سجيل عهدة على 20
14405.3.2.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلامل�ستخدم اجلديد

نقل عهدة مركبة -  ت�سليم املركبة 21
14405.3.2.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلللم�ستخدم اجلديد

ت�سليم مركبة - ا�ستقبال ودرا�سة طلب 22
14405.3.2.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلت�سليم مركبة

ت�سليم مركبة - ت�سليم املركبة من قبل 23
14405.3.2.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلم�ستخدمها

14405.3.2.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلت�سليم مركبة - تقييم حالة املركبة24

14405.3.2.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلت�سليم مركبة - جتهيز املركبة25

بيع مركبة - احل�سول على موافقة 26
14405.3.2.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل�ساحب ال�سالحية لإدراج مركبة للبيع



181 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

بيع مركبة - اإعداد تقرير فني 27
14405.3.2.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلللمركبة

14405.3.2.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلبيع مركبة - ت�سليم املركبة للم�سرتي28

14405.3.2.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلبيع مركبة - اإ�سقاط عهدة29

30
نقل الطالبات من الأحياء للكليات 
- ت�سكيل جلنة اإعداد جدول نقل 

الطالبات
14405.3.2.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل

31
نقل الطالبات من الأحياء للكليات - 

درا�سة احتياج الطالبات للنقل ح�سب 
الأحياء

14405.3.2.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل

نقل الطالبات من الأحياء للكليات - 32
14405.3.2.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاإعداد جدول نقل الطالبات

نقل الطالبات من الأحياء للكليات 33
14405.3.2.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل-  اإ�سدار ت�سريح �سعود حافلة

نقل الطالبات من الأحياء للكليات 34
14405.3.2.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقل-  الإ�سراف على �ساحة احلافالت

نقل الطالبات من الأحياء للكليات 35
14405.3.2.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل-  طلبات ال�سكاوى

نقل الطالبات من الأحياء للكليات 36
14405.3.2.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل-  طلبات املفقودات

نقل الطالبات من الأحياء للكليات 37
14405.3.2.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل-  اإح�ساء ح�سور وغياب ال�سائقني

نقل الطالبات من الأحياء للكليات - 38
14405.3.2.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاإح�ساء احلافالت املتاأخرة

39
نقل الطالبات من الأحياء للكليات 

- اإح�ساء املخالفات والتعهدات 
وال�ستئذان

14405.3.2.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

نقل الطالبات من الأحياء للكليات - 40
14405.3.2.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلالتاأكد من جاهزية احلافالت

نقل الطالبات من الأحياء للكليات 41
14405.3.2.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل-اإعداد التقرير الأ�سبوعي

نقل الطالبات من الأحياء للكليات - 42
14405.3.2.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاإعداد جدول احل�سميات

زيارات علمية - ا�ستقبال ودرا�سة  43
14405.3.2.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالطلب

14405.3.2.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلزيارات علمية - تنفيذ الطلب44

التدريب امليداين - ا�ستقبال ودرا�سة  45
14405.3.2.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالطلب

14405.3.2.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلالتدريب امليداين - تنفيذ الطلب46

نقل الطالب الرتددي- اإعداد جدول 47
14405.3.2.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلامل�سارات

نقل الطالب الرتددي- التاأكد من 48
14405.3.2.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلجاهزية احلافالت

14405.3.2.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلنقل الطالب الرتددي- طلبات ال�سكاوى49

نقل الطالب الرتددي- اإعداد تقرير 50
14405.3.2.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاإح�سائي

نقل الطالب الرتددي- اإعداد جدول 51
14405.3.2.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاحل�سميات

رحالت علمية - ا�ستقبال ودرا�سة  52
14405.3.2.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلالطلب



183 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14405.3.2.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلرحالت علمية - تنفيذ الطلب53

54
نقل اأع�ساء هيئة التدري�ص وزوار 

وموظفي اجلامعة- ا�ستقبال ودرا�سة  
الطلب

14405.3.2.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل

نقل اأع�ساء هيئة التدري�ص وزوار 55
14405.3.2.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلوموظفي اجلامعة- تنفيذ الطلب

14405.3.2.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلنقل معدات - ا�ستقبال ودرا�سة  الطلب56

14405.3.2.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلنقل معدات - تنفيذ الطلب57

14405.3.2.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقل�سيانة اأعطال - تقدمي طلب �سيانة58

14405.3.2.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل�سيانة اأعطال -الك�سف الفني59

14405.3.2.60http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل�سيانة اأعطال - طلب قطع غيار60

14405.3.2.61http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل�سيانة اأعطال -تبديل اإطارات61

�سيانة اأعطال - اإ�سالح اأعطال داخل 62
14405.3.2.62http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلور�سة اجلامعة

�سيانة اأعطال - اإ�سالح اأعطال خارج 63
14405.3.2.63http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلور�سة اجلامعة

�سيانة اأعطال - اإعداد تقرير ال�سيانة 64
14405.3.2.64http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلال�سنوي

�سيانة دورية - تقدمي طلب �سيانة 65
14405.3.2.65http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلدورية
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14405.3.2.66http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل�سيانة دورية - طلب قطع الغيار66

�سيانة دورية -  تبديل القطع 67
14405.3.2.67http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلال�ستهالكية

اإعداد تقرير فني ملركبة - ا�ستقبال 68
14405.3.2.68http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالطلب من �ساحب ال�سالحية

اإعداد تقرير فني ملركبة - الك�سف 69
14405.3.2.69http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالفني

اإعداد تقرير فني ملركبة -  رفع 70
14405.3.2.70http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلالتقرير ل�ساحب ال�سالحية

تغير زيوت مركبة - التعاقد مع �سركة 71
14405.3.2.71http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقللتوريد الزيوت

تغير زيوت مركبة - ا�ستقبال املركبات 72
14405.3.2.72http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقللتغير الزيت

تغير زيوت مركبة - تغير الزيت 73
14405.3.2.73http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلوالفالتر

74
تغير زيوت مركبة -  التاأكد من التزام 
املركبات بتغير الزيت ح�سب القراءات 

املحددة
14405.3.2.74http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل

14405.3.2.75http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالتعاقد مع �سركة حمروقات75

14405.3.2.76http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلكتابة ق�سائم املحروقات76

14405.3.2.77http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلتوزيع ق�سائم املحروقات �سهريًا77

حتديد املركبات غر امل�ستحقة ل�سرف 78
14405.3.2.78http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاملحروقات



185 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اإعداد املخال�سة املالية لق�سم 79
14405.3.2.79http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاملحروقات

14405.3.2.80http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمتابعة حوادث - ا�ستقبال بالغ حادث80

متابعة حوادث - املتابعة مع �سركة 81
14405.3.2.81http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلجنم

14405.3.2.82http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلمتابعة حوادث -  املتابعة مع املرور82

14405.3.2.83http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمتابعة حوادث -   املتابعة مع با�سر83

14405.3.2.84http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمتابعة حوادث -مراجعة التقديرات84

متابعة حوادث - مراجعة  �سركة 85
14405.3.2.85http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالتاأمني

متابعة حوادث -  ا�ستالم م�ستحقات 86
14405.3.2.86http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاجلامعة واإيداعها يف املالية

اإ�سدار ا�ستمارة مركبة - جتديد 87
14405.3.2.87http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلا�ستمارة مركبة

اإ�سدار ا�ستمارة مركبة - ا�ستخراج 88
14405.3.2.88http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلا�ستمارة بدل تالف

اإ�سدار ا�ستمارة مركبة - ا�ستخراج 89
14405.3.2.89http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلا�ستمارة بدل فاقد

اإ�سدار ا�ستمارة مركبة - جتديد لوحة 90
14405.3.2.90http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمركبة

اإ�سدار ا�ستمارة مركبة - ا�ستخراج 91
14405.3.2.91http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقللوحة مركبة بدل تالف
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اإ�سدار ا�ستمارة مركبة -  ا�ستخراج 92
14405.3.2.92http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقللوحة مركبة بدل فاقد

14405.3.2.93http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمتابعة حجز  املرور ملركبة93

14405.3.2.94http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلحجز اإدارة النقل ملركبة94

14405.3.2.95http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلتاأمني املركبات - جتهيز قائمة املركبات95

تاأمني املركبات - ا�ستالم بطاقات 96
14405.3.2.96http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالتاأمني

تاأمني املركبات - توزيع البطاقات على 97
14405.3.2.97http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلم�ستلمي املركبات

بناء برنامج اإلكرتوين متكامل- حتليل 98
14405.3.2.98http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلعمليات كامل اأق�سام الإدارة

بناء برنامج اإلكرتوين متكامل- اإعداد 99
14405.3.2.99http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلوتعديل وثيقة املتطلبات

100
بناء برنامج اإلكرتوين متكامل-

ا�ستك�ساف الأخطاء يف الربنامج 
التجريبي

14405.3.2.100http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقل

بناء برنامج اإلكرتوين متكامل - اعتماد 101
14405.3.2.101http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالربنامج

تطوير موقع الإدارة - حتديد 102
14405.3.2.102http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاملحتويات املطلوبة ملوقع الإدارة

تطوير موقع الإدارة -  جمع البيانات 103
14405.3.2.103http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالالزمة

تطوير موقع الإدارة -   رفع البيانات 104
14405.3.2.104http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلعلى موقع الإدارة
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

توفر املركبات الكهربائية  - �سراء 105
14405.3.2.105http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمركبة جديدة

توفر املركبات الكهربائية  -طلب 106
14405.3.2.106http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلجهة ملركبة

توفر املركبات الكهربائية  -ا�ستالم 107
14405.3.2.107http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاملركبات اجلديدة

توفر املركبات الكهربائية  -ا�ستالم 108
14405.3.2.108http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاملركبات امل�سرتجعة

109
توفر املركبات الكهربائية -ت�سجيل 

املركبات املوؤمنة عن طريق جهات 
اجلامعة

14405.3.2.109http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل

توفر املركبات الكهربائية - ت�سجيل 110
14405.3.2.110http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلعهدة

توفر املركبات الكهربائية -القيام 111
14405.3.2.111http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلبجولت تفقدية على جميع املركبات

توفر املركبات الكهربائية - مبا�سرة 112
14405.3.2.112http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلاحلوادث

توفر املركبات الكهربائية - نقل 113
14405.3.2.113http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاملركبات الكهربائية بني مباين اجلامعة

�سيانة املركبات الكهربائية - �سيانة 114
14405.3.2.114http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلدورية

�سيانة املركبات الكهربائية - �سيانة 115
14405.3.2.115http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاأعطال

�سيانة املركبات الكهربائية - تاأمني 116
14405.3.2.116http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلقطع الغيار

�سيانة املركبات الكهربائية - جتديد 117
14405.3.2.117http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمركبات
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الأدلة 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة ال�سداربيانم

دليل امل�ستخدم لنظام نقل 1
5.3.3.1https://alnagel.ksu.edu.sa/ar/node/333--اإدارة النقلالطالبات

وثائق اأخرى

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

منوذج اإح�ساء طلبات املركبات 1
14405.3.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالواردة

منوذج اإح�ساء املركبات املتوفرة يف 2
14405.3.4.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاجلهة الطالبة

منوذج اإح�ساء املركبات املتوفرة يف 3
14405.3.4.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلاإدارة النقل

منوذج تقرير الحتياج الفعلي 4
14405.3.4.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلللمركبات

14405.3.4.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج كتاب طلب �سراء مركبات5

منوذج تقرير درا�سة عرو�ص �سراء 6
14405.3.4.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمركبات

منوذج كتاب لإدارة امل�سرتيات 7
14405.3.4.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلللرفع بتقرير درا�سة العرو�ص

14405.3.4.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج اإ�سعار ا�ستالم موؤقت8

منوذج كتاب لإدارة امل�سرتيات 9
14405.3.4.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلبا�ستالم املركبات

منوذج كتاب لإدارة مراقبة 10
14405.3.4.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلاملخزون لت�سجيل عهدة

منوذج كتاب الرد على طلب مركبة 11
14405.3.4.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلجلهة وارد من �ساحب ال�سالحية
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14405.3.4.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج جرد وت�سليم املركبة12

منوذج كتاب رفع تقرير التاأكد من 13
14405.3.4.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلجاهزية مركبة ملدير الإدارة

14
منوذج كتاب الرد على طلب ا�ستبدال 

مركبة جلهة وارد من �ساحب 
ال�سالحية

14405.3.4.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقل

منوذج تقرير جميع التلفيات 15
14405.3.4.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلوالنواق�ص يف املركبة امل�ستلمة

14405.3.4.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلمنوذج تقرير فني16

منوذج كتاب ل�ساحب ال�سالحية 17
14405.3.4.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقللإدراج مركبة للبيع

منوذج كتاب ل�ساحب ال�سالحية 18
14405.3.4.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلبقائمة املركبات املدرجة للبيع

14405.3.4.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج ت�سليم مركبة للم�سرتي19

14405.3.4.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج قرار اإداري بت�سكيل جلنة20

14405.3.4.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج جدول نقل الطالبات21

14405.3.4.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلمنوذج ت�سريح �سعود حافلة22

14405.3.4.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج تقييم توزيع احلافالت23

14405.3.4.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج ت�سجيل ح�سور احلافالت24

14405.3.4.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج �سكوى25

14405.3.4.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج مفقودات26

14405.3.4.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج قائمة املفقودات27

14405.3.4.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلمنوذج ا�ستالم مفقودات28
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14405.3.4.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج قائمة اأ�سماء ال�سائقني29

14405.3.4.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج ح�سور ال�سائقني30

14405.3.4.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج غياب ال�سائقني31

14405.3.4.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج احلافالت املتاأخرة32

14405.3.4.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج اإح�ساء خمالفات ال�سائقني33

14405.3.4.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلمنوذج اإح�ساء تعهدات ال�سائقني34

14405.3.4.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج اإح�ساء ا�ستئذان ال�سائقني35

منوذج اإح�ساء خمالفات وتعهدات 36
14405.3.4.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلوا�ستئذان ال�سائقني

منوذج تقرير اأ�سبوعي لنقل 37
14405.3.4.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالطالبات

14405.3.4.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج جدول احل�سميات38

14405.3.4.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج تقييم عمل �سهري لل�سركة39

14405.3.4.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلمنوذج زيارة علمية40

14405.3.4.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج خروج مركبة41

14405.3.4.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج التدريب امليداين42

منوذج تقرير اإح�سائي للنقل 43
14405.3.4.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلالرتددي

14405.3.4.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج رحالت علمية44

منوذج نقل اأع�ساء هيئة التدري�ص 45
14405.3.4.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلوزوار وموظفي اجلامعة



191 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14405.3.4.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلمنوذج نقل معدات46

14405.3.4.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج حتويل لور�سة ال�سيانة47

14405.3.4.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج قطع الغيار48

14405.3.4.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج تبديل الإطارات49

14405.3.4.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج اإ�سالح خارجي50

14405.3.4.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج ال�سيانة الدورية51

14405.3.4.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلمنوذج ملف الزيت ملركبة52

14405.3.4.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج ق�سائم املحروقات53

14405.3.4.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج بيان �سرف املحروقات54

منوذج جدول املركبات غر 55
14405.3.4.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلامل�ستحقة ل�سرف املحروقات

14405.3.4.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلمنوذج ا�ستالم �سيارة كهربائية56

منوذج ت�سليم بطاقة تاأمني 57
14405.3.4.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلجمموعة مركبات

منوذج ت�سليم بطاقة تاأمني 58
14405.3.4.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ--اإدارة النقلمركبة

منوذج تعهد واإقرار بح�سن 59
14405.3.4.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-اإدارة النقلال�ستخدام للمركبة
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الرابع
ال�سوؤون التقنية

اجلهات املعنية: عمادة التعامالت اللكرتونية والت�صالت

القرارات 
رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14405.4.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2/20/1الإدارة القانونية باجلامعةقرار ال�سالحيات1

ال�سيا�سات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

�سيا�سة نظم اإدارة اأمن 1
املعلومات

عمادة التعامالت الكرتونية 
14405.4.2.1http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ1والت�سالت

�سيا�سة الن�سر يف بوابة جامعة 2
امللك �سعود الإلكرتونية

عمادة التعامالت الكرتونية 
14405.4.2.2http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ1والت�سالت

عمادة التعامالت الكرتونية �سيا�سات الإعالم اجلديد3
14405.4.2.3http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـEtc-1132والت�سالت

عمادة التعامالت الكرتونية �سيا�سات ن�سر الأخبار4
14405.4.2.4http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ1والت�سالت

�سيا�سة ا�ستخدام نظام اإدارة 5
التعلم

عمادة التعامالت الكرتونية 
14405.4.2.5http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ-والت�سالت

�سيا�سة الإعالن يف بوابة 6
جامعة امللك �سعود الإلكرتونية

عمادة التعامالت الكرتونية 
14405.4.2.6http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ1والت�سالت

�سيا�سة ال�ستخدام وال�سحن 7
لنظام توا�سل

عمادة التعامالت الكرتونية 
14405.4.2.7http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ1والت�سالت

8
�سيا�سة اإر�سال الر�سائل 

الن�سية والربيديه من خالل 
مركز الر�سائل بنظام توا�سل

عمادة التعامالت الكرتونية 
14405.4.2.8http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـEtc-1131والت�سالت

9

�سيا�سة اإدارة البوابة 
واخلدمات الإلكرتونية لإن�ساء 

موقع جديد على بوابة 
اجلامعة

عمادة التعامالت الكرتونية 
14405.4.2.9http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ1والت�سالت
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

عمادة التعامالت الكرتونية �سيا�سة الت�سالت الرقمية10
14405.4.2.10http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ1والت�سالت

عمادة التعامالت الكرتونية �سيا�سة اللتزام11
14405.4.2.11http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ1والت�سالت

عمادة التعامالت الكرتونية �سيا�سة �سبط الدخول12
14405.4.2.12http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـ1والت�سالت

التنظيمات

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الرخ�سة القانونية للبيانات 1
املفتوحة جلامعة امللك �سعود

عمادة التعامالت الكرتونية 
14405.4.3.1http://etc.ksu.edu.sa/ar/policiesهـالإ�سدار 1والت�سالت

الإجراءات 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

حتديث بيانات الت�سال 1
للم�ستفيدين

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0101-01060101والت�سالت

node/1694

اعتماد بريد املتعاقدين 2
واجلهات

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.2http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0102-01060101والت�سالت

node/1694

3

ا�ستقبال املكاملات )طلبات 
ا�ستعادة كلمة املرور-فتح طلب 
دعم فني يف حالة تعذر ذلك 
على امل�ستفيد – اأي ا�ستف�سار 

اآخر(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.3http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0101-02010106 والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ا�ستقبال مكاملات ال�سنرتال4
/14385.4.4.4http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0301-01060101والت�سالت

node/1694

ا�ستالم وحتليل الطلبات 5
وحتويلها لالأق�سام املخت�سة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.5http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0401-01060101والت�سالت

node/1694

اإكمال البيانات الناق�سة 6
للطلبات يف نظام البالغات

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.6http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0402-01060101والت�سالت

node/1694



الإ�صدار الأول 194

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  
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عمادة التعامالت اللكرتونية حتديث البيانات الوظيفية7
/14385.4.4.7http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0403-01060101والت�سالت

node/1694

تعديل ا�سم العر�ص للربيد 8
الإلكرتوين

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.8http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0404-01060101والت�سالت

node/1694

9
طلب تفعيل ح�ساب موظف مت 

اإخالء طرفه ويرغب يف تفعيل 
بريده مدة حمددة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.9http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0405-01060101والت�سالت

node/1694

10
طلب تفعيل ح�ساب موظف 

مت اإخالء طرفه ولدية رقم 
وظيفي

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.10http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0406-01060101والت�سالت

node/1694

طلب تفعيل ح�ساب موظف مت 11
اإخالء طرفه ب�سبب البتعاث

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.11http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0407-01060101والت�سالت

node/1694

12
طلب تفعيل ح�ساب موظف مل 

يقوم بالدخول على الربيد منذ 
فرتة طويلة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.12http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0408-01060101والت�سالت

node/1694

حل م�ساكل الدخول لالأنظمة 13
الإلكرتونية

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.13http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0409-01060101والت�سالت

node/1694

14
حتويل الطلبات اإىل:)امل�ستوى 

الثاين للدعم -الأق�سام 
الن�سائية – جهات خارجية(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.14http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0410-01060101والت�سالت

node/1694

ا�ستقبال ومتابعة �سكاوى 15
امل�ستفيدين

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.15http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0503-01060101والت�سالت

node/1694

16
الت�سال على امل�ستفيدين 

لقيا�ص الر�سا وتقييم مركز 
الت�سال

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.16http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0505-01060101والت�سالت

node/1694

الدرا�سة الفنية لطلبات 17
الحتياج يف العمادة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.17http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0506-01060101والت�سالت

node/1694

18
تنبيه املوظفني بالإجراءات 

والتغيرات العاجلة با�ستخدام 
�سا�سة التنبيهات

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.18http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0507-01060101والت�سالت

node/1694

حتديث دليل ممثل العناية 19
بامل�ستفيدين

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.19http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0508-01060101والت�سالت

node/1694



195 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

عمادة التعامالت اللكرتونية ت�سوير )داخلي /خارجي(20
/14385.4.4.20http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0101-01060201والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية املونتاج21
/14385.4.4.21http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0102-01060201والت�سالت

node/1694

22
تغطية الفعاليات الطالبية 

وامل�سرحيات وم�سروعات 
التخرج

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.22http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0301-01060201والت�سالت

node/1694

طلب جديد حلجز قاعة ات�سال 23
مرئي يف مبنى 8

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.23http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-01060202والت�سالت

node/1694

طلب اإلغاء حجز قاعة ات�سال 24
مرئي يف مبنى 8

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.24http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-01060202والت�سالت

node/1694

تطوير املحتوى – مقرر 25
اإلكرتوين

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.25http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01-01060203والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تطوير حمتوى – دورة تدريبية26
/14385.4.4.26http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02-01060203والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تقدمي الدعم الفني27
/14385.4.4.27http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03-01060203والت�سالت

node/1694

درا�سة الحتياجات الفنية 28
والتقنية

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.28http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0101 -01060301والت�سالت

node/1694

طلب تنفيذ م�سروع بكرا�سة 29
ال�سروط من اجلهة الطالبة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.29http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0102 -01060301 والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية اإعداد كرا�سة ال�سروط30
/14385.4.4.30http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0103 -01060301والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية درا�سة العرو�ص املقدمة31
/14385.4.4.31http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0104 -01060301والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية متابعة التوريد32
/14385.4.4.32http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0105 -01060301والت�سالت

node/1694



الإ�صدار الأول 196

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

املرحلة التاأ�سي�سية 33
)تركيب – تطوير -.......(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.33http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0201 -01060301والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية متابعة تنفيذ امل�سروع34
/14385.4.4.34http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0202 0-1060301والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية فح�ص وا�ستالم امل�سروع35
/14385.4.4.35http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0203 -01060301والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية اإن�ساء املواقع الإلكرتونية36
/14385.4.4.36http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01 -01060302والت�سالت

node/1694

37
تغر وتطوير وحتديث املواقع 

الفرعية بالإ�سافة للبوابة 
الرئي�سة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.37http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02 -01060302والت�سالت

node/1694

منح �سالحيات للم�ستخدمني 38
يف البوابة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.38http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03 -01060302والت�سالت

node/1694

تطوير تطبيق اآيات للقراآن 39
الكرمي

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.39http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04 -01060302والت�سالت

node/1694

الإ�سراف على خدمة توا�سل 40
وتطويرها

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.40http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05 -01060302والت�سالت

node/1694

حتليل واإن�ساء تقارير اإح�سائية 41
عن املواقع

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.41http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06 -01060302والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية اإ�سافة خدمة جديدة42
/14385.4.4.42http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01 -01060303والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية اإ�سافة تعديل على خدمة43
/14385.4.4.43http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02 -01060303والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية �سيانة مواقع44
/14385.4.4.44http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03 -01060303والت�سالت

node/1694

الرتخي�ص ب�سرف احتياجات 45
من امل�ستودعات املركزية

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.45http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01 -01060304والت�سالت

node/1694



197 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

عمادة التعامالت اللكرتونية تفعيل نقطة46
/14385.4.4.46http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01 -01060401والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية م�سكلة يف النرتنت47
/14385.4.4.47http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02 -01060401والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية كيبل �سبكة48
/14385.4.4.48http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03 -01060401والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية فتح منفذ49
/14385.4.4.49http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-041060401والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية �سيانة نقطة50
/14385.4.4.50http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05 -01060401والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية �سيانة �سبكة ل�سلكية51
/14385.4.4.51http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06 -01060401 والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية طلب نقطة �سبكة جديدة52
/14385.4.4.52http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07 -01060401والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية طلب جهاز �سبكة ل�سلكية53
/14385.4.4.53http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08 -01060401والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تثبيت اآي بي54
/14385.4.4.54http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09 -01060401والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية نقل كابينة55
/14385.4.4.55http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10 -01060401والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية نقل نقطة56
/14385.4.4.56http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ11 -01060401والت�سالت

node/1694

57VPN عمادة التعامالت اللكرتونية
/14385.4.4.57http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ12 -01060401والت�سالت

node/1694

اإعطاء �سالحية الدخول ملبنى 58
العمادة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.58http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-011060402والت�سالت

node/1694

59SSL عمادة التعامالت اللكرتونية �سهادات
/14385.4.4.59http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-021060402والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية فتح البورتات60
/14385.4.4.60http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03 -01060402والت�سالت

node/1694



الإ�صدار الأول 198

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اإ�سدار �سهادات الت�سديق 61
الرقمي

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.61http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04 -01060402والت�سالت

node/1694

فح�ص الأنظمة واخلوادم 62
لكت�ساف الثغرات الأمنية

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.62http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05 -01060402والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية اإيقاف بريد الكرتوين خمرتق63
/14385.4.4.63http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06 -01060402والت�سالت

node/1694

العمل لتجديد �سهادة الآيزو 64
27001

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.64http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07 -01060402والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تاأ�سي�ص هاتف �سبكي65
/14385.4.4.65http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0101 -01060403والت�سالت

node/1694

�سيانة الهاتف ال�سبكي 66
)م�ساكل فنية(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.66http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0102 -01060403والت�سالت

node/1694

اإ�سافة خا�سية ال�سفر الداخل 67
والدويل

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.67http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0103 -01060403والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية اإ�سدار فاتورة تف�سيلية68
/14385.4.4.68http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0104 -01060403والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية اإ�سافة او تعديل اخلوا�ص69
/14385.4.4.69http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0105 -01060403والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية الربيد ال�سوتي70
/14385.4.4.70http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0106 -01060403والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تاأ�سي�ص هاتف رقمي او عادي71
/14385.4.4.71http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0201 -01060403والت�سالت

node/1694

�سيانة الهاتف الرقمي او 72
العادي )م�ساكل فنية(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.72http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0202 -01060403والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية نقل امللكية73
/14385.4.4.73http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0203 -01060403والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية نقل الهاتف (اخلط)74
/14385.4.4.74http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0204 -01060403والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تاأ�سي�ص فاك�ص الكرتوين جديد75
/14385.4.4.75http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0301 -01060403والت�سالت

node/1694

التحويل من عادي اإىل فاك�ص 76
الكرتوين

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.76http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0302 -01060403والت�سالت

node/1694



199 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

عمادة التعامالت اللكرتونية تاأ�سي�ص مركز ات�سال جديد77
/14385.4.4.77http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0401 -01060403 والت�سالت

node/1694

�سيانة مراكز الت�سال 78
)م�ساكل فنية(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.78http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0402 -01060403 والت�سالت

node/1694

79
ربط عدة مواقع باجتماع  

RMX
عمادة التعامالت اللكرتونية 

/14385.4.4.79http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0501 -01060403والت�سالت
node/1694

حجز قاعة الت�سالت الدولية 80
RPX

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.80http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0502 -1060403 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ت�سجيل فعالية81
/14385.4.4.81http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0503 -1060403 0والت�سالت

node/1694

82 RPD اإن�ساء م�ستخدم
وتنزيل الربنامج

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.82http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0504 -1060403 0والت�سالت

node/1694

حتديث وت�سجيل نظام وحدة 83
طرفية

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.83http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0505 -1060403 0والت�سالت

node/1694

84
حتديث بيانات وحدة طرفية 

)تركيب جديد/ ا�ستبدال 
اأجهزة(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.84http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0506 -1060403 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ا�ست�سافة اخلوادم85
/14385.4.4.85http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-011060501والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ا�ست�سافة قواعد البيانات86
/14385.4.4.86http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02 -1060501 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تخزين البيانات87
/14385.4.4.87http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03 -1060501 0والت�سالت

node/1694

مراقبة الأنظمة امل�ست�سافة 88
داخل مركز املعلومات

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.88http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-041060501والت�سالت

node/1694

89
الن�سخ الحتياطي للبيانات 

اخلا�سة بالأنظمة امل�ست�سافة 
داخل مركز املعلومات

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.89http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05 -1060501 0والت�سالت

node/1694



الإ�صدار الأول 200

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تعديل/تغير نظام ت�سغيل 90
للخوادم

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.90http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06 -1060501 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تركيب نظام ت�سغيل للخوادم91
/14385.4.4.91http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ07 -1060501 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ا�ست�سافة خادم92
/14385.4.4.92http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ08 -1060501 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية توفر رخ�ص الربامج املعتمدة93
/14385.4.4.93http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ09 -1060501 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تقدمي ال�ست�سارات الفنية94
/14385.4.4.94http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ10 -1060501 0والت�سالت

node/1694

طلبات اإن�ساء جهات ل�ستخدام 95
TTN نظام متابعة املهام

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.95http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0101 -1060502 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية طلب منح �سالحيات لالأنظمة96
/14385.4.4.96http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-01021060502والت�سالت

node/1694

طلبات اإن�ساء املجالت العلمية 97
املحكمة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.97http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0103 -1060502 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية طلب دعم فني لنظام جمال�ص98
/14385.4.4.98http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-01041060502والت�سالت

node/1694

99
طلب ن�سر/حتديث ملفات 

خدمة )ياأتي من داخل العمادة  
–  وحدة التطبيقات(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.99http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-02011060502والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية طلب تخزين ملفات اخلدمة100
/14385.4.4.100http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0202 -1060502 0والت�سالت

node/1694



201 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

101

	 طلب اإن�ساء / تعديل
ح�سابات نظام اإدارة 

التعلم

	 /اإن�ساء/ تعديل بيانات
حذف ح�ساب (م�ستخدم-

مقرر)جتريبي.

	 اإ�سافة/ حذف م�ستخدم
على مقرر جتريبي. 

	دمج �سعب درا�سية

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.101http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0301 -1060502 0والت�سالت

node/1694

102

	�دعم فني ل

	.نظام اإدارة التعلم

	نظام الف�سول الفرتا�سية

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.102http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0302 -1060502 0والت�سالت

node/1694

103

	 دعم فني لوجود م�سكلة
باأحد الأنظمة اخلارجية 

امل�ساندة لنظام اإدارة 
التعلم.

	.املكتبة الرقمية

	نظام جامعة اك�سفورد

	نظام بلو ”Blue”

	اجلوال التعليمي

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.103http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-03031060502والت�سالت

node/1694

104

	 ا�ستف�سار عن كيفية
ا�ستخدام اأدوات نظام 

اإدارة التعلم.

	 كيفية ا�ستخدام اأدوات
نظام الف�سول الفرتا�سية

	 .كيفية ا�ستخدام
iClicker

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.104http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0304 -1060502 0والت�سالت

node/1694

ت�سليم الأجهزة لالأق�سام 105
الن�سائية

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.105http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0101 -1060503 0والت�سالت

node/1694



الإ�صدار الأول 202

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

نقل اجلهاز من امل�ستفيد اإىل 106
امل�ستودع

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.106http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0102 -1060503 0والت�سالت

node/1694

نقل اجلهاز من امل�ستودع اإىل 107
امل�ستفيد

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.107http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0103 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ت�سليم وا�ستالم اجلهاز لل�سركة108
/14385.4.4.108http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0104 -1060503 0والت�سالت

node/1694

طلب قطع غيار حلل م�سكلة 109
يف جهاز

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.109http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0105 -1060503 0والت�سالت

node/1694

طلب قطع الغيار لتوريدها 110
للم�ستودع

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.110http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0106 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية الفح�ص املبدئي لالأجهزة111
/14385.4.4.111http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0201 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية الفح�ص النهائي لالأجهزة112
/14385.4.4.112http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0202 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ا�ستالم الطلبات ومتابعتها113
/14385.4.4.113http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0203 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية Copy Data نقل بيانات114
/14385.4.4.114http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0301 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية م�سكلة يف التعريفات115
/14385.4.4.115http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0302 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تعريف جهاز116
/14385.4.4.116http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ-03031060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية م�سكلة يف اللغة117
/14385.4.4.117http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-03041060503والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية م�سكلة يف نظام الت�سغيل118
/14385.4.4.118http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0-03051060503والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ا�ستعادة بيانات119
/14385.4.4.119http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0306 0-1060503والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تفعيل برامج120
/14385.4.4.120http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0307 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تنزيل برامج121
/14385.4.4.121http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0308 -1060503 0والت�سالت

node/1694



203 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اأزلة الفرو�سات والربامج 122
اخلبيثة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.122http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0309 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تركيب جهاز حا�سب اآيل123
/14385.4.4.123http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0401 -1060503 0والت�سالت

node/1694

تركيب اأجهزة حا�سب اآيل 124
يف معمل

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.124http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0402 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية م�سكلة يف جهاز احلا�سب الآيل125
/14385.4.4.125http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0403 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تركيب وتعريف الطابعة126
/14385.4.4.126http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0501 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية م�سكلة يف الطابعة127
/14385.4.4.127http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0502 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تغير حرب128
/14385.4.4.128http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0503 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية م�سكلة يف املا�سح ال�سوئي129
/14385.4.4.129http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0504 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية م�ساركة الطابعة130
/14385.4.4.130http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0505 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية تن�سيق البالغات131
/14385.4.4.131http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0601 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية خدمة امل�ستفيد يف مقره132
/14385.4.4.132http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0602 -1060503 0والت�سالت

node/1694

كتابة التقرير (الوحدة 133
اخلارجية -الداخلية)

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.133http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0701 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية كتابة التقرير وحدة الأجهزة134
/14385.4.4.134http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0702 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ال�سمانات خارج مقر العمل135
/14385.4.4.135http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0703 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ال�سمانات داخل مقر العمل136
/14385.4.4.136http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0704 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية اإ�سالح اجلهاز137
/14385.4.4.137http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0705 -1060503 0والت�سالت

node/1694



الإ�صدار الأول 204

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

138Help-Desk عمادة التعامالت اللكرتونية الدعم الفني
/14385.4.4.138http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0801 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية ال�سيانة العتيادية139
/14385.4.4.139http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0802 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية زيارة وقائية140
/14385.4.4.140http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0803 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية الطلبات الطارئة141
/14385.4.4.141http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0804 -1060503 0والت�سالت

node/1694

142
تركيب (قاعات ذكية – قاعات 

اجتماعات �سوتية ومرئية-
)�سا�سات اإعالمية(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.142http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0805 -1060503 0والت�سالت

node/1694

ال�سيانة اخلارجية 143
)حتت ال�سمان(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.143http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0806 -1060503 0والت�سالت

node/1694

عمادة التعامالت اللكرتونية طلب قطع غيار144
/14385.4.4.144http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0807 -1060503 0والت�سالت

node/1694

145

معاينة موقع لرتكيب تقنيات 
تعليمية )قاعات ذكية – 
قاعات اجتماعات �سوتية 
ومرئية-�سا�سات اإعالمية(

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.145http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ0808 -1060503 0والت�سالت

node/1694

146

تعديل على:
 نظام ديوان	
 النظام املايل 	

والإداري

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.146http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ01 -1060504 0والت�سالت

node/1694



205 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

147

اإ�سالح م�سكلة على
 نظام ديوان	
 النظام املايل 	

والإداري

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.147http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ02 -1060504 0والت�سالت

node/1694

148

التدريب على
 نظام ديوان	
 النظام املايل 	

والإداري

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.148http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ03 -1060504 0والت�سالت

node/1694

149

اإعطاء �سالحيات على
 نظام ديوان	
 النظام املايل 	

والإداري

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.149http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ04 -1060504 0والت�سالت

node/1694

طلب خدمة من وحدة الأنظمة 150
املو�سعة

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.150http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ05 -1060504 0والت�سالت

node/1694

متابعة الفواتر الواردة لوحدة 151
الأنظمة املو�سعة والتاأكد منها

عمادة التعامالت اللكرتونية 
/14385.4.4.151http://dqd.ksu.edu.sa/arهـ06 -1060504 0والت�سالت

node/1694

الأدلة 

رابط اإلكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

/14405.4.5.1https://itsupport.ksu.edu.sa/PDFهـ-عمادة التعامالت الكرتونيةدليل امل�ستخدم - تغير كلمة املرور1
PWD_AR.pdf

/14405.4.5.2https://itsupport.ksu.edu.sa/PDFهـ-عمادة التعامالت الكرتونيةدليل خدمات مركز املعلومات2
PWD_AR.pdf



الإ�صدار الأول 206

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود



207 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الباب ال�ساد�ص
وحدات ذات طابع خا�ص



الإ�صدار الأول 208

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الأول 
برنامج اأوقاف اجلامعة 

اجلهة املعنية: اأوقاف اجلامعة 

اللوائح 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة التعيني وعقود العمل1

14396.1.1.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة الإجازات2

14396.1.1.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة الرتقيات3

14396.1.1.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة التكليف بالعمل الإ�سايف4

14396.1.1.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة منح البدلت5

14396.1.1.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة النتداب6

لئحة اإنهاء وانتهاء اخلدمة 7
14396.1.1.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة)نهاية اخلدمة(

14396.1.1.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة املكافاآت واجلزاءات8

14396.1.1.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة التدريب والتاأهيل الداري9

14396.1.1.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة التظلم10

لئحة ال�سالحيات الإدارية 11
14396.1.1.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةواملالية



209 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.1.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة الرواتب والأجور12

لئحة ال�سالحيات الإدارية 13
14396.1.1.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةواملالية

14396.1.1.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة جلنة املراجعة14

14396.1.1.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةلئحة امل�سرتيات15

14396.1.1.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالالئحة املالية16

القواعد 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

قواعد عامة خا�سة بالئحة التعيني 1
14396.1.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةوعقود العمل

القرارات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

قرار الأمانة العامة لأوقاف جامعة 1
14396.1.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-جامعة امللك �سعودامللك �سعود

ال�سيا�سات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات اخلدمات الإدارية1
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.4.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات عملية تقومي الأداء الوظيفي2

14396.1.4.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات خدمات النظافة3

�سيا�سات ت�سغيل وا�ستخدام و�سيانة 4
14396.1.4.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةو�سائل النقل

14396.1.4.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات الأمن وال�سالمة5

14396.1.4.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات البوفيه وال�سيافة6

14396.1.4.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات خدمات املوظفني7

14396.1.4.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات ا�ستقبال كبار الزوار8

14396.1.4.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات عهدة املفاتيح9

14396.1.4.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات الت�سالت الإدارية10

14396.1.4.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات الربيد واملوا�سالت11

14396.1.4.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات الهاتف12

14396.1.4.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات الربيد الإلكرتوين13



211 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.4.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات نظام احلفظ وترقيم امللفات14

14396.1.4.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات املوارد الب�سرية15

14396.1.4.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات لئحة الإجازات16

14396.1.4.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات لئحة الرتقيات17

14396.1.4.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات التكليف بالعمل الإ�سايف18

14396.1.4.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات منح البدلت19

14396.1.4.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات النتداب20

14396.1.4.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات نهاية اخلدمة21

14396.1.4.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات املكافاآت واجلزاءات22

14396.1.4.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات التدريب والتاأهيل الداري23

14396.1.4.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سيا�سات التظلم24
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

التنظيم

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.5.1https://endowments.ksu.edu.sa/ar/node/1021هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالنظام الإداري1

14396.1.5.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالنظام املايل2

الهيكل التنظيمي واأ�س�ص 3
14396.1.5.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإعداده)للموارد الب�سرية

الهيكل التنظيمي واأ�س�ص 4
14396.1.5.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإعداده)للتنظيم الداري(

الإجراءات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.6.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةتقومي الأداء الوظيفي1

14396.1.6.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإعداد التقومي الوظيفي2

14396.1.6.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةخطط تطوير الأداء3

14396.1.6.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات املتابعة4

14396.1.6.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاخلدمات الإدارية5

14396.1.6.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةخدمات النظافة6

ت�سغيل وا�ستخدام و�سيانة و�سائل 7
14396.1.6.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالنقل



213 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.6.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالأمن وال�سالمة8

14396.1.6.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالبوفيه وال�سيافة9

14396.1.6.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةخدمات املوظفني10

14396.1.6.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةا�ستقبال كبار الزوار اإجراءات11

14396.1.6.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةعهدة املفاتيح12

14396.1.6.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالطباعة واملطبوعات13

14396.1.6.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالربيد واملوا�سالت14

14396.1.6.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات الهاتف15

14396.1.6.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالربيد الإلكرتوين16

14396.1.6.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةنظام احلفظ وترقيم امللفات17

14396.1.6.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاملوارد الب�سرية18

خا�سة بالئحة التعيني وعقود 19
14396.1.6.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالعمل
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تخطيط و حتديد احتياجات 20
14396.1.6.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاأوقاف ج.م.�ص من املوارد الب�سرية

14396.1.6.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالتوظيف21

14396.1.6.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالالحقة لتعني موظف جديد22

14396.1.6.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةجتديد عقد موظف )حمدد املدة(23

14396.1.6.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاحل�سول على الإجازات ال�سنوية24

14396.1.6.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالعودة من الإجازة ال�سنوية25

14396.1.6.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالإجازة املر�سية واملرافق26

14396.1.6.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالإجازات ال�سطرارية27

14396.1.6.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجازة الو�سع28

الإجازات 29
14396.1.6.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاخلا�سة، زواج، مولود، وفاة

14396.1.6.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجازات المتحان30

14396.1.6.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالإجازة ال�ستثنائية31



215 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.6.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات الرتقيات32

14396.1.6.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات الرتقية33

14396.1.6.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالتكليف بالعمل الإ�سايف34

14396.1.6.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات لئحة منح البدلت35

14396.1.6.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةبدل ال�سكن36

14396.1.6.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةبدل النقل37

14396.1.6.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةبدل النقل الإ�سايف38

14396.1.6.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة4 بدل النتداب39

14396.1.6.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةبدل العمل الإ�سايف40

14396.1.6.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةبدل ات�سال41

14396.1.6.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةبدل �سائق42

14396.1.6.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةبدل تكليف43

14396.1.6.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات النتداب44
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.6.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةطلب النتداب45

14396.1.6.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سرف البدل46

14396.1.6.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةمرافق املوظفة املنتدبة47

14396.1.6.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات نهاية اخلدمة48

اإنهاء اخلدمة عند انتهاء مدة 49
14396.1.6.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالعقد

اإنهاء اخلدمة ب�سبب ا�ستقالة 50
14396.1.6.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةموظف

اإنهاء اخلدمة ب�سبب بلوغ �سن 51
14396.1.6.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالتقاعد

اإنهاء اخلدمة ب�سبب عدم اللياقة 52
14396.1.6.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةال�سحية

اإنهاء اخلدمة ب�سبب �سعف م�ستوى 53
14396.1.6.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالأداء

اإنهاء اخلدمة ب�سبب الف�سل 54
14396.1.6.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةمن العمل

14396.1.6.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةمقابلة املوظف املنتهية خدمته55

14396.1.6.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات املخال�سة56

14396.1.6.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة�سهادة اخلدمة57



217 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.6.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاملكافاآت واجلزاءات58

14396.1.6.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات اجلزاءات59

14396.1.6.60http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات جلنة التحقيق60

اإجراءات التدريب والتاأهيل 61
14396.1.6.61http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالإداري

خطة التدريب واملوازنة 62
14396.1.6.62http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةالتقديرية

63
طلبات اللتحاق بدورات تدريبية 

تنظم من جهات خارج اأوقاف 
اجلامعة ج.م.�ص

14396.1.6.63http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعة

14396.1.6.64http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةاإجراءات التظلم64

14396.1.6.65http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةرفع طلب التظلم65

14396.1.6.66http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةجلنة التظلم66

14396.1.6.67http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةا�ستكمال الإجراءات67

الأدلة 
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.7.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةدليل التو�سيف الوظيفي1

14396.1.7.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةدليل تقومي الأداء الوظيفي2
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.7.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةدليل اخلدمات الإدارية3

14396.1.7.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةدليل الت�سالت الإدارية4

14396.1.7.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةدليل املوارد الب�سرية5

14396.1.7.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-برنامج اأوقاف اجلامعةدليل املراجعة الداخلية6

 
وثائق اأخرى

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

منوذج تقرير تقومي الأداء 1
14396.1.8.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ  1/ت.أبرنامج اأوقاف اجلامعةل�ساغلي الوظائف الإ�سرافية.

منوذج تقرير تقومي الأداء 2
14396.1.8.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ  2/ت.أبرنامج اأوقاف اجلامعةل�ساغلي الوظائف التنفيذية

3
منوذج بيان الإجراءات الذاتية 

لأغرا�ص تقومي الأداء عن ال�سنة 
املنتهية يف  / / 14هـ

14396.1.8.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ  3 /ت.أبرنامج اأوقاف اجلامعة

14396.1.8.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7/ت.أبرنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج تقرير تقومي الأداء ال�سامل4

منوذج تقرير تقومي الأداء بعد 5
14396.1.8.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6/ت.أبرنامج اأوقاف اجلامعةفرتة التجربة 3 اأ�سهر
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

6
منوذج �سجل املوظفني امل�سلم 

لهم ن�سخة من الدليل اخلدمات 
الإدارية

14396.1.8.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1برنامج اأوقاف اجلامعة

منوذج طلب تعديل يف دليل 7
14396.1.8.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2برنامج اأوقاف اجلامعةاخلدمات الإدارية

14396.1.8.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج طلب �سيانة واإ�سالح8

14396.1.8.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج بطاقة اإ�سالح داخلي9

14396.1.8.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج متابعة �سرف مواد نظافة10

14396.1.8.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج متابعة حالة �سيارة11

منوذج تقرير متابعة ال�سيانة لدى 12
14396.1.8.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7برنامج اأوقاف اجلامعةاجلهات اخلارجية بتاريخ ...

منوذج تقرير متابعة ال�سيانة 13
14396.1.8.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ8برنامج اأوقاف اجلامعةالدورية خالل �سهر .. عام ..

14396.1.8.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ9برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج �سجل الزوار14

14396.1.8.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج اإفادة عن حادث15

14396.1.8.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ11برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج طلب حجز فندق16

منوذج طلب بطاقة �سفر وحجز 17
14396.1.8.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ12برنامج اأوقاف اجلامعةمقعد
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.8.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ13برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج بطاقة موا�سفات �سكن18

14396.1.8.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ14برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج �سجل عهدة19

14396.1.8.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ15برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج �سجل الأثاث والأجهزة20

21
)الت�سالت الإدارية( منوذج رقم 

طلب طباعة داخلية يف وحدة 
الطباعة املركزية

14396.1.8.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1برنامج اأوقاف اجلامعة

14396.1.8.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم طلب طباعة خارجية22

14396.1.8.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم �سجل الن�سخ والت�سوير23

14396.1.8.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم طلب جتليد24

14396.1.8.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم �سجل الربيد الوارد25

14396.1.8.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم �سجل الربيد ال�سادر26

14396.1.8.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم �سجل الفاك�ص الوارد27

14396.1.8.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ8برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم �سجل الفاك�ص ال�سادر28

14396.1.8.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ9برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم ر�سالة هاتفية29

منوذج رقم �سجل الر�سائل 30
14396.1.8.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10برنامج اأوقاف اجلامعةالهاتفية الواردة

منوذج رقم �سجل الر�سائل 31
14396.1.8.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ11برنامج اأوقاف اجلامعةالهاتفية ال�سادرة
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.8.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ12برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم دليل /�سجل امللفات32

14396.1.8.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ13برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم حمتويات ملف33

14396.1.8.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ13برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم طلب فتح ملف34

14396.1.8.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ14برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج ار�سال ملف لالأر�سيف35

14396.1.8.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ15برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج طلب اإعارة وثيقة حمفوظة36

37
منوذج �سجل املوظفني امل�سلم 

لهم ن�سخة من دليل الت�سالت 
الدارية

14396.1.8.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ16برنامج اأوقاف اجلامعة

منوذج تقرير احتياجات القوى 38
14396.1.8.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1برنامج اأوقاف اجلامعةالعاملة املارد الب�سرية ل�سنة..

14396.1.8.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج طلب تر�سيح39

14396.1.8.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج طلب توظيف40

14396.1.8.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج تقييم متقدم لوظيفة41

14396.1.8.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج عر�ص وظيفي لل�سعوديني42

14396.1.8.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج عر�ص عمل43

14396.1.8.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ7برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج خطاب اعتذار عن التوظيف44

14396.1.8.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ8برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج بيانات مر�سح45
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.8.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ9برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج طلب فح�ص طبي46

14396.1.8.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ10برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج  عقد عمل لغر ال�سعوديني47

14396.1.8.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ11برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج عقد عمل لل�سعوديني48

14396.1.8.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ12برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج قرار اإداري49

14396.1.8.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ13برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج بيان احل�ساب امل�سريف50

14396.1.8.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ14برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج الإقرار بال�سرية51

14396.1.8.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ15برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج اإقرار52

14396.1.8.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ16برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج تعهد53

14396.1.8.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ17برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج اإقرار مبا�سرة عمل54

14396.1.8.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ18برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج جتديد العقد55

14396.1.8.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ19برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج جتديد عقد عمل56

14396.1.8.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ20برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج عدم جتديد عقد عمل57

14396.1.8.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج طلب اإجازة58
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14396.1.8.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج �سجل الإجازات59

14396.1.8.60http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج مبا�سرة العمل بعد الإجازة60

منوذج اقرتاح ترقية خا�ص 61
14396.1.8.61http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1برنامج اأوقاف اجلامعةباأوقاف )ج.م.�ص(

منوذج بيان العمل الإ�سايف 62
14396.1.8.62http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـرقم )1(برنامج اأوقاف اجلامعةل�سهر ...

14396.1.8.63http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج تعميد وقرار انتداب63

14396.1.8.64http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3برنامج اأوقاف اجلامعةتقرير مهمة انتداب64

14396.1.8.65http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج رقم املوافقة على ا�ستقالة65

14396.1.8.66http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج كتاب اإنهاء خدمة66

14396.1.8.67http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج اإقرار خمال�سة67

14396.1.8.68http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج املكافاآت واجلزاءات 68

14396.1.8.69http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج تر�سيح لدورة تدريبية69

14396.1.8.70http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج متابعة متدرب70

منوذج تقرير م�ساركة يف دورة 71
14396.1.8.71http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3برنامج اأوقاف اجلامعةتدريبية /فعالية

14396.1.8.72http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1برنامج اأوقاف اجلامعةمنوذج طلب معلومات72
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الثاين
معهد امللك عبد اهلل للبحوث والدرا�سات ال�ست�سارية

اجلهة املعنية:  معهد امللك عبد اهلل  للبحوث والدرا�صات ال�صت�صارية

اللوائح 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

لئحة معهد امللك عبد اهلل للبحوث 1
والدرا�سات ال�ست�سارية

معهد امللك عبد اهلل للبحوث 
والدرا�سات ال�ست�سارية

اجلل�سة الأوىل من 
جمل�ص اجلامعة لعام 

1437هـ
14376.2.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ

الإجراءات  

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

معهد امللك عبد اهلل للبحوث قائمة التقارير الأ�سا�سية1
6.2.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--والدرا�سات ال�ست�سارية

معهد امللك عبد اهلل للبحوث اإجراءات مبادرة2
6.2.2.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--والدرا�سات ال�ست�سارية

معهد امللك عبد اهلل للبحوث اإجراءات عقود امل�ست�سارين3
6.2.2.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--والدرا�سات ال�ست�سارية

معهد امللك عبد اهلل للبحوث اإجراءات الدخول يف مناف�سة4
6.2.2.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--والدرا�سات ال�ست�سارية

معهد امللك عبد اهلل للبحوث اإجراءات تلقي طلب5
6.2.2.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--والدرا�سات ال�ست�سارية

معهد امللك عبد اهلل للبحوث اإجراءات التعميد املبا�سر6
6.2.2.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--والدرا�سات ال�ست�سارية
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الأدلة 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دليل اإجراءات تقدمي اخلدمات 1
والكفاءات ال�ست�سارية

معهد امللك عبد اهلل للبحوث 
/14376.2.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـالإ�سدار الأولوالدرا�سات ال�ست�سارية

node/1694

وثائق اأخرى
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

منوذج  �سرف م�ستحقات العمل خارج 1
اأوقات الدوام

معهد امللك عبد اهلل للبحوث 
14376.2.4.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-والدرا�سات ال�ست�سارية

منوذج �سرف م�ستحقات العمل املتزايدة 2
لتدريب املوظفني وتطويرهم

معهد امللك عبد اهلل للبحوث 
14376.2.4.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-والدرا�سات ال�ست�سارية

منوذج طلب توفر م�ست�سار متفرغ 3
/غر متفرغ .

معهد امللك عبد اهلل للبحوث 
14376.2.4.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-والدرا�سات ال�ست�سارية

4
منوذج طلب تقدمي عر�ص فني ومايل 

لتقدمي خدمات وتوفر كفاءات 
ا�ست�سارية ح�سب نطاق العمل

معهد امللك عبد اهلل للبحوث 
14376.2.4.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-والدرا�سات ال�ست�سارية



الإ�صدار الأول 226

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الثالث
مركز التدريب وخدمة املجتمع

اجلهة املعنية: مركز التدريب وخدمة املجتمع 

اللوائح

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14206.3.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ16جامعة امللك �سودالالئحة التنظيمية الأوىل ملركز خدمة املجتمع.1

ال�سيا�سات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14406.3.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ-مركز التدريب وخدمة املجتمع�سيا�سة اجلودة1

الإجراءات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

التخطيط لعملية تقدمي 1
14406.3.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-1مركز التدريب وخدمة املجتمعاخلدمات امل�ساندة

تنفيذ وتقدمي اخلدمات 2
14406.3.3.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-2مركز التدريب وخدمة املجتمعامل�ساندة

قيا�ص تنفيذ اخلدمات 3
14406.3.3.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-3مركز التدريب وخدمة املجتمعامل�ساندة
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14406.3.3.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ4-4مركز التدريب وخدمة املجتمعحت�سني اخلدمات امل�ساندة4

14406.3.3.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-10مركز التدريب وخدمة املجتمعاملعامالت ال�سادرة5

14406.3.3.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-11مركز التدريب وخدمة املجتمعاملعامالت الواردة6

التوا�سل بني املركز واجلهات 7
14406.3.3.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-21مركز التدريب وخدمة املجتمعاخلارجية

تويل مهام ا�ستقبال وجتلي�ص 8
14406.3.3.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-22مركز التدريب وخدمة املجتمعاملدعوين حل�سور املنا�سبات

14406.3.3.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-23مركز التدريب وخدمة املجتمعقيا�ص ر�سى امل�ستفيدين9

حت�سني العمليات الداخلية 10
14406.3.3.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-24مركز التدريب وخدمة املجتمعالإدارية

14406.3.3.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1-1مركز التدريب وخدمة املجتمعالتخطيط للعملية التدريبية11

14406.3.3.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1-2مركز التدريب وخدمة املجتمعتنفيذ العملية التدريبية12

13
القيا�ص )قيا�ص ر�سى 

امل�ستفيدين من العملية 
التدريبية(

14406.3.3.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1-3مركز التدريب وخدمة املجتمع

حت�سني العملية التدريب 14
14406.3.3.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1-4مركز التدريب وخدمة املجتمع)بناء على بيانات القيا�ص(

التخطيط لإعداد احلقائب 15
14406.3.3.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2-1مركز التدريب وخدمة املجتمعالتدريبية

تنفيذ عملية اإعداد احلقائق 16
14406.3.3.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2-2مركز التدريب وخدمة املجتمعالتدريبية

قيا�ص ر�سا امل�ستفيدين من 17
14406.3.3.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2-3مركز التدريب وخدمة املجتمعاحلقائب التدريبية

اإجراءات حت�سني عملية 18
14406.3.3.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ2-4مركز التدريب وخدمة املجتمعاإعداد احلقائب التدريبية
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تقييم الأداء الوظيفي 19
14406.3.3.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-1مركز التدريب وخدمة املجتمعلأع�ساء هيئة التدري�ص

14406.3.3.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-2مركز التدريب وخدمة املجتمعمبا�سرة بعد الإجازات20

21
طلب منح اإجازة عادية/

ا�سطرارية لأع�ساء هيئة 
التدريب

14406.3.3.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-3مركز التدريب وخدمة املجتمع

طلب اإخالء طرف 22
14406.3.3.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-4مركز التدريب وخدمة املجتمعلع�سو هيئة التدري�ص

14406.3.3.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-5مركز التدريب وخدمة املجتمعطلب تعاون23

14406.3.3.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-7مركز التدريب وخدمة املجتمعطلب اإجازة مر�سية24

14406.3.3.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-8مركز التدريب وخدمة املجتمعطلب اإجازة ا�ستثنائية25

اإجازة وفاة قريب من الدرجة 26
14406.3.3.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-9مركز التدريب وخدمة املجتمعالأوىل)ملدة ثالثة اأيام فقط(

14406.3.3.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-12مركز التدريب وخدمة املجتمعاإ�سدار الإقامة للمتعاقدين27

14406.3.3.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-13مركز التدريب وخدمة املجتمعجتديد الإقامة للمتعاقدين28

تعديل معلومات الإقامة 29
14406.3.3.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-14مركز التدريب وخدمة املجتمعللمتعاقدين

اإ�سدار اإقامة بدل فاقد 30
14406.3.3.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-15مركز التدريب وخدمة املجتمعللمتعاقدين

اإ�سدار اإقامة بدل تالف 31
14406.3.3.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-16مركز التدريب وخدمة املجتمعللمتعاقدين



229 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

حتديث اجلواز اأو نقل 32
14406.3.3.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-17مركز التدريب وخدمة املجتمعاملعلومات للمتعاقدين

14406.3.3.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-18مركز التدريب وخدمة املجتمعنقل الكفالة للمتعاقدين33

اإ�سدار تاأ�سرة خروج نهائي 34
14406.3.3.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-19مركز التدريب وخدمة املجتمعللمتعاقدين

اإجراءات اإ�سدار تاأ�سرة 35
14406.3.3.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-20مركز التدريب وخدمة املجتمعخروج وعودة للمتعاقدين

14406.3.3.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6-1مركز التدريب وخدمة املجتمعال�سرف36

14406.3.3.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6-2مركز التدريب وخدمة املجتمعال�سلف النقدية37

14406.3.3.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6-3مركز التدريب وخدمة املجتمعاإيرادات الأفراد38

14406.3.3.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6-4مركز التدريب وخدمة املجتمعاإيرادات القطاعات39

14406.3.3.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ6-5مركز التدريب وخدمة املجتمعاإعداد املركز املايل40

اإرجاع العهد التالفة للمخترب 41
14406.3.3.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ5-6مركز التدريب وخدمة املجتمعاملركزي

14406.3.3.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-1مركز التدريب وخدمة املجتمعتخطيط لعملية جتهيز املعامل42

14406.3.3.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-2مركز التدريب وخدمة املجتمعتنفيذ عملية جتهيز املعامل43

14406.3.3.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-3مركز التدريب وخدمة املجتمعقيا�ص عملية جتهيز املعامل44

14406.3.3.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ3-4مركز التدريب وخدمة املجتمعحت�سني عملية جتهيز املعامل45
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل الرابع
دار جامعة امللك �سعود للن�سر

اجلهة املعنية: دار جامعة امللك �صعود للن�صر

اللوائح 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الالئحة املنظمة لأعمال 1
/14396.4.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/arهـرقم .١١/١/٣٩جامعة امللك �سعوددار جامعة امللك �سعود للن�سر

node/1694

ال�سيا�سات
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دار جامعة امللك �سعود �سيا�سة اجلودة1
14366.4.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ1للن�سر

الإجراءات 
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دار جامعة امللك �سعود يعتمد تقرير تنفيذ ال�سيانة1
14366.4.3.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-030811للن�سر

يوافق على ا�ستالم وحفظ الأ�سناف 2
يف امل�ستودع

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-030811للن�سر

يعتمد البيان ال�سهري عن املتغيبني 3
عن العمل

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-030811للن�سر

يبلغ عن حاجة الإدارة لأجهزة 4
حا�سب وملحقاتها

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-030811للن�سر
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دار جامعة امللك �سعود يعتمد ال�ستئذان اأثناء الدوام5
14366.4.3.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ05-030811للن�سر

يبلغ عن ترك عمل )نقل خدمات، 6
ا�ستقالة، تقاعد، ف�سل، وفاة(

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ06-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود يبلغ عن تغيب وانقطع عن العمل7
14366.4.3.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ07-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود يبلغ عن مبا�سرة املوظفني8
14366.4.3.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ08-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ير�سح  لدورات داخلية وخارجية9
14366.4.3.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ09-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود يوافق على اإجازة مر�سية10
14366.4.3.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ010-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ينذر موظف لغيابه للمرة الأوىل11
14366.4.3.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ011-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ينذر موظف لغيابه للمرة الثانية12
14366.4.3.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ012-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود يوؤمن احتياجات الإدارة13
14366.4.3.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ013-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود يعتمد ت�سديد ال�سلفة امل�ستدمية14
14366.4.3.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ014-030811للن�سر

تبليغ تعهد باللتزام بالدوام وعدم 15
الغياب

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ15-030811للن�سر

16
يعتمد تقومي الأداء الوظيفي )امل�ستخدمني، 

املعينني على بند الأجور، املعينني على 
الوظائف املوؤقتة(

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ16-030811للن�سر

يعتمد تقومي الأداء الوظيفي ل�ساغلي 17
الوظائف الإ�سرافية

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ17-030811للن�سر

يعتمد تقومي الأداء الوظيفي ل�ساغلي 18
الوظائف التنفيذية الإدارية

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ18-030811للن�سر

يعتمد تقومي الأداء الوظيفي ل�ساغلي 19
الوظائف الفنية واحلرفية

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ19-030811للن�سر

يعتمد تقومي موظف خالل �سنة 20
التجربة يتم اإعداده �سهريًا

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ21-030811للن�سر

يعتمد تقييم موظف خالل فرتة 21
التجربة

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ20-030811للن�سر
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

دار جامعة امللك �سعود طلب �سرف مواد من امل�ستودع املركزي22
14366.4.3.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ22-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود طلب عرو�ص ال�سراء املبا�سر 23
14366.4.3.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ23-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود طلب قطع غيار 24
14366.4.3.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ24-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود خماطبة جهات داخل وخارج اجلامعة25
14366.4.3.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ25-030811للن�سر

دار جامعة امللك �سعود منح اإجازة اعتيادية26
14366.4.3.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ26-030811للن�سر

اإبالغ عن عطل فني عتادي- برجمي 27
)داخلي – خارجي(

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-0308115للن�سر

حتديث املوقع الإلكرتوين و�سفحات 28
مواقع التوا�سل الجتماعي للدار

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-0308115للن�سر

دار جامعة امللك �سعود اأر�سفة الكتب واملجالت اإلكرتونيًا29
14366.4.3.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-0308115للن�سر

الإبالغ عن حاجة الدار لأجهزة 30
حا�سب وملحقاتها اأو برجميات

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-0308114للن�سر

تاأمني احتياجات دار جامعة امللك 31
�سعود للن�سر

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-0308114للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ا�ستالم وحفظ الأ�سناف للم�ستودع 32
14366.4.3.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-0308114للن�سر

دار جامعة امللك �سعود طلب �سرف مواد من امل�ستودع املركزي33
14366.4.3.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-0308114للن�سر

دار جامعة امللك �سعود توثيق �سرف مواد من امل�ستودع املركزي34
14366.4.3.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-0308114للن�سر

دار جامعة امللك �سعود جرد امل�ستودع35
14366.4.3.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ05-0308114للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ت�سليم العهدة والرجيع36
14366.4.3.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ06-0308114للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ت�سليم املواد التي ل يتم تخزينها37
14366.4.3.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ07-0308114للن�سر

دار جامعة امللك �سعود طلب �سلفه م�ستدمية38
14366.4.3.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-0308113للن�سر
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14366.4.3.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-0308113دار جامعة امللك �سعود للن�سرت�سديد ال�سلفة امل�ستدمية39

14366.4.3.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-0308113دار جامعة امللك �سعود للن�سرطلب �سلفه موؤقتة40

14366.4.3.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-0308113دار جامعة امللك �سعود للن�سرت�سديد �سلفه موؤقتة41

14366.4.3.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ05-0308113دار جامعة امللك �سعود للن�سرطلب عرو�ص ال�سراء42

ت�سليم مبلغ مقابل عمل �ساعات عمل 43
14366.4.3.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ06-0308113دار جامعة امللك �سعود للن�سراإ�سافية

14366.4.3.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-0308112دار جامعة امللك �سعود للن�سرت�سدير بريد ر�سمي44

14366.4.3.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-0308112دار جامعة امللك �سعود للن�سرا�ستالم بريد ر�سمي45

ا�ستالم الأعمال من مكتب امل�سرف 46
14366.4.3.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-030813دار جامعة امللك �سعود للن�سرونائبه واإحالتها اإىل ق�سم الن�سر

47 )ISBN طلب رقم اإيداع )ردمك
)ISSN 14366.4.3.47هـ02-030813دار جامعة امللك �سعود للن�سراأو)ردمدhttp://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694

14366.4.3.48http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-030813دار جامعة امللك �سعود للن�سراعتماد الطباعة للكتب واملجالت48

14366.4.3.49http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-030813دار جامعة امللك �سعود للن�سراإعداد تقارير �سنوية عن املطبوعات49

14366.4.3.50http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ05-030813دار جامعة امللك �سعود للن�سراعتماد ت�سعرات الأعمال 50

14366.4.3.51http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ06-030813دار جامعة امللك �سعود للن�سرامل�ساركة يف املعار�ص 51

اإحالة الأعمال اإىل اأق�سام ما قبل 52
14366.4.3.52http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ07-030813دار جامعة امللك �سعود للن�سرالطباعة 

تكليف املوظفني بالعمل خارج وقت 53
14366.4.3.53http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ08-030813دار جامعة امللك �سعود للن�سرالدوام الر�سمي 

14366.4.3.54http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ09-030813دار جامعة امللك �سعود للن�سرطباعة مطبوعات من خارج اجلامعة54

14366.4.3.55http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-0308121دار جامعة امللك �سعود للن�سراإعداد اأمر طباعة55

14366.4.3.56http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-0308121دار جامعة امللك �سعود للن�سرطباعة مطبوعات 56

14366.4.3.57http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-03081121دار جامعة امللك �سعود للن�سرطباعة مطبوعات امل�ست�سفيات57

14366.4.3.58http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-0308121دار جامعة امللك �سعود للن�سرطباعة كروت58

ا�ستالم الأعمال املنجزة من الأق�سام 59
14366.4.3.59http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ05-0308121دار جامعة امللك �سعود للن�سرالتابعة له

14366.4.3.60http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-0308151دار جامعة امللك �سعود للن�سرت�سجيل الأعمال60
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اإجراء تعديالت على الن�سخة 61
الإلكرتونية

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.61http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-03081511للن�سر

دار جامعة امللك �سعود اإخراج الكروت ال�سخ�سية62
14366.4.3.62http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-03081511للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ت�سميم اأغلفة الكتب واملجالت63
14366.4.3.63http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-03081512للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ت�سميم املطبوعات الأخرى64
14366.4.3.64http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-03081512للن�سر

دار جامعة امللك �سعود عمل مونتاج الكرتوين65
14366.4.3.65http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-03081511للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ت�سوير األواح طباعية66
14366.4.3.66http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-03081511للن�سر

دار جامعة امللك �سعود جتليد كتاب اأو جملة67
14366.4.3.67http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-03081522للن�سر

طلب غراء دبابي�ص �سيور للماكينات 68
من امل�ستودع

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.68http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-03081522للن�سر

دار جامعة امللك �سعود طلب �سيانة اآلت التجليد69
14366.4.3.69http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-03081522للن�سر

تنفيذ الأعمال الدعائية والإعالنية 70
داخل الوحدة

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.70http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-0308154للن�سر

تنفيذ الأعمال الدعائية والإعالنية 71
خارج الوحدة 

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.71http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-0308154للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ا�ستقبال تنفيذ طلبات ال�سيانة72
14366.4.3.72http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-0308154للن�سر

دار جامعة امللك �سعود طلب قطع الغيار73
14366.4.3.73http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-0308154للن�سر

دار جامعة امللك �سعود عمل ال�سيانة الوقائية لالآلت74
14366.4.3.74http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-0308154للن�سر

دار جامعة امللك �سعود ا�ستقبال اأوامر الت�سغيل75
14366.4.3.75http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ01-03081521للن�سر

طلب ت�سوير وحتمي�ص األواح الطباعة 76
)البليتات(

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.76http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ02-03081521للن�سر

دار جامعة امللك �سعود طلب ق�ص ورق للطباعة77
14366.4.3.77http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ03-03081521للن�سر

طلب اأحبار وحماليل ومواد تنظيف 78
من امل�ستودع

دار جامعة امللك �سعود 
14366.4.3.78http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـ04-03081521للن�سر
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل اخلام�ص
املدينة الطبية اجلامعية

اجلهة املعنية: املدينة الطبية 

القواعد 
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1435هـMC- SS- P/04املدينة الطبية اجلامعية القواعد العامة لل�سكن1
6.5.1.1

http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694

1435هـMC-AA-P/02املدينة الطبية اجلامعية ميثاق العمل2
6.5.1.2

http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694

اآلية عمل املراجعة الإدارية 3
1435هـMC-AA-P/03املدينة الطبية اجلامعية و املالية

6.5.1.3
http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694

ال�سيا�سات
رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14356.5.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـMC-SS-P-02املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سة عدم التدخني1

�سيا�سة تنظيم بوابات الدخول/ 2
14356.5.2.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـMC-SS-P-03املدينة الطبية اجلامعية اخلدمات

�سيا�سة غرفة املراقبة و العمليات 3
14356.5.2.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـIP-SS-SttA- P/01املدينة الطبية اجلامعية الأمنية و مهام م�سغليها

14356.5.2.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـIP-SS-SttA- P/02املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سة طلب املعي�سة يف ال�سكن4

14356.5.2.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـMC-SS-P-05املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سة التدريب والتطوير5
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14356.5.2.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـMC-SS-P-06املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سة الرتقي6

14356.5.2.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـMC-SS-P-07املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سة التقاعد7

14356.5.2.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـMC-SS-P-08املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سة تعديل التعاقد8

�سيا�سات واإجراءات ال�سبكة 9
14356.5.2.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-02املدينة الطبية اجلامعية الال�سلكية

14356.5.2.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-03املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سات واإجراءات كلمة املرور10

�سيا�سات واإجراءات مكافحة 11
14356.5.2.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-04املدينة الطبية اجلامعية الفرو�سات

14356.5.2.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-05املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سة ال�سا�سة النقية12

�سيا�سة ترميز تقنية املعلومات يف 13
14356.5.2.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-06املدينة الطبية اجلامعية م�ست�سفى امللك خالد

14356.5.2.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-07املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سة اأر�سفة املوردين14

�سيا�سات واإجراءات ال�سبكة 15
14356.5.2.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-08املدينة الطبية اجلامعية املحلية يف م�ست�سفى امللك خالد

�سيا�سة واإجراءات ال�سبكة املحلية 16
14356.5.2.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-09املدينة الطبية اجلامعية يف م�ست�سفى امللك عبد العزيز

14356.5.2.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-10املدينة الطبية اجلامعية �سيا�سة واإجراء طلب التغير17

�سرية املعلومات ال�سحية 18
14356.5.2.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-11املدينة الطبية اجلامعية اللكرتونية

14356.5.2.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-12املدينة الطبية اجلامعية �سرية املعلومات ق�سية عامة19

�سرية املعلومات واأمن البيانات يف 20
14356.5.2.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694هـKA-IT-P-13املدينة الطبية اجلامعية م�ست�سفى امللك عبد العزيز
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الإجراءات

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

طلب توريد مالب�ص 1
.14356.5.3.1http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-01املدينة الطبية اجلامعية كتانية

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.2http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-02املدينة الطبية اجلامعية توزيع مالب�ص املر�سى2
edu.sa/Login.aspx

3
اإر�سادات خدمات 

الغ�سيل، ال�سيطرة على 
العدوى

.14356.5.3.3http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-03املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.4http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-04املدينة الطبية اجلامعية خدمات الغ�سيل4
edu.sa/Login.aspx

توعية موظفي الغ�سيل 5
.14356.5.3.5http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-05املدينة الطبية اجلامعية اجلدد

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.6http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-06املدينة الطبية اجلامعية طلب نبتات داخلية6
edu.sa/Login.aspx

7
اإجراء العمليات الزراعية 

املختلفة داخل املدينة 
اجلامعية

.14356.5.3.7http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-07املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.8http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-08املدينة الطبية اجلامعية اأهلية ال�سكن8
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.9http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-09املدينة الطبية اجلامعية ال�سماح بالإقامة9
edu.sa/Login.aspx

اإدارة �سكاوى  املقيمني 10
.14356.5.3.10http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-10املدينة الطبية اجلامعية بال�سكن

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.11http://medicinequality.ksuهـMC-CSS-TS-P-11املدينة الطبية اجلامعية العناية بالأطفال11
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.12http://medicinequality.ksuهـMCAA P/01املدينة الطبية اجلامعية تفوي�ص ال�سالحيات12
edu.sa/Login.aspx

بدء الجازات غر 13
.14356.5.3.13http://medicinequality.ksuهـMCAA P/02املدينة الطبية اجلامعية املخططة اأو انهاءها

edu.sa/Login.aspx
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

14
التعامالت املالية 

بني �سركة الإدارية  
وال�سركات الطبية 
واملمار�سني ال�سحيني

.14356.5.3.14http://medicinequality.ksuهـMCAA P/03املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.15http://medicinequality.ksuهـMC‐ACD- P/01املدينة الطبية اجلامعية املظهر املهني15
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.16http://medicinequality.ksuهـMCIPRC‐P-01املدينة الطبية اجلامعية الت�سوير الفوتوغرايف16
edu.sa/Login.aspx

17
املنا�سبات و الت�سريحات 

ال�سحفية والعالقات 
العامة

.14356.5.3.17http://medicinequality.ksuهـMCIPRC‐P-02املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.18http://medicinequality.ksuهـMC‐TCD‐ P-01املدينة الطبية اجلامعية ال�سمانات البنكية18
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.19http://medicinequality.ksuهـMC‐TCD‐ P-02املدينة الطبية اجلامعية التحليل الفني19
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.20http://medicinequality.ksuهـMC‐TCD‐ P-03املدينة الطبية اجلامعية الرت�سية20
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.21http://medicinequality.ksuهـMC‐TCD‐ P-04املدينة الطبية اجلامعية فتح املظاريف21
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.22http://medicinequality.ksuهـMC‐TCD‐ P-05املدينة الطبية اجلامعية الإعالن و البيع22
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.23http://medicinequality.ksuهـMC‐TCD‐ P-06املدينة الطبية اجلامعية فتح العرو�ص23
edu.sa/Login.aspx
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.14356.5.3.24http://medicinequality.ksuهـMC‐TCD‐ P-07املدينة الطبية اجلامعية اإعداد العقود24
edu.sa/Login.aspx

اإعداد ال�سروط 25
.14356.5.3.25http://medicinequality.ksuهـMC‐TCD‐ P-08املدينة الطبية اجلامعية واملناق�سات

edu.sa/Login.aspx

26
اإدارة قوائم الطعام

.14356.5.3.26http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-01املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

تفا�سيل اأو و�سف 27
.14356.5.3.27http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-02املدينة الطبية اجلامعية العنا�سر املعدلة

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.28http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-03املدينة الطبية اجلامعية طلب تقييم منتج جديد28
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.29http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-04املدينة الطبية اجلامعية طلب تقييم منتج حايل29
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.30http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-05املدينة الطبية اجلامعية ال�سكاوى من املنتجات30
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.31http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-06املدينة الطبية اجلامعية اإدارة دورة حياة املنتج31
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.32http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-07املدينة الطبية اجلامعية ادارة ال�ستدعاء32
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.33http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-08املدينة الطبية اجلامعية تخزين عن�سر معني33
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.34http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-09املدينة الطبية اجلامعية وحدة القيا�ص34
edu.sa/Login.aspx
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.35http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-10املدينة الطبية اجلامعية ادارة املواد اخلطرة35
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.36http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-11املدينة الطبية اجلامعية ا�ستدعاء منتج خارجي36
edu.sa/Login.aspx

اإدارة حياة الأفق 37
.14356.5.3.37http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-12املدينة الطبية اجلامعية والدفعات

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.38http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-13املدينة الطبية اجلامعية اإعادة منتج به عيوب38
edu.sa/Login.aspx

الت�سليم املعطل اأو غر 39
.14356.5.3.39http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-14املدينة الطبية اجلامعية الأخالقي

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.40http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-15املدينة الطبية اجلامعية رافعة �سوكية40
edu.sa/Login.aspx

�سروط حتديد املنتج 41
.14356.5.3.41http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-16املدينة الطبية اجلامعية املعيوب

edu.sa/Login.aspx

التعامل مع الأ�سناف 42
.14356.5.3.42http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-17املدينة الطبية اجلامعية املرفو�سة

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.43http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-18املدينة الطبية اجلامعية التحكم يف املخزون43
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.44http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-19املدينة الطبية اجلامعية ر�ص املنتجات44
edu.sa/Login.aspx

�سرف عنا�سر للعيادة 45
.14356.5.3.45http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-20املدينة الطبية اجلامعية اخلارجية

edu.sa/Login.aspx
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.14356.5.3.46http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-21املدينة الطبية اجلامعية التكهني46
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.47http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-22املدينة الطبية اجلامعية الأدوية املزيفة47
edu.sa/Login.aspx

�سرف املنتجات الدوائية 48
.14356.5.3.48http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-23املدينة الطبية اجلامعية لل�سيدلية

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.49http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-24املدينة الطبية اجلامعية التمثيل الطبي49
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.50http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-25املدينة الطبية اجلامعية ال�سراء الطبي50
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.51http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-26املدينة الطبية اجلامعية اإدارة املنتجات الدوائية51
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.52http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-27املدينة الطبية اجلامعية النقل بني امل�ستودعات52
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.53http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-28املدينة الطبية اجلامعية جدول ت�سليم املنتجات53
edu.sa/Login.aspx

54
دمج البنود

.14356.5.3.54http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-29املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.55http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-30املدينة الطبية اجلامعية اإدخال البيانات55
edu.sa/Login.aspx

مكافحة احل�سرات يف 56
.14356.5.3.56http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-31املدينة الطبية اجلامعية امل�ستودعات

edu.sa/Login.aspx



الإ�صدار الأول 242

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.57http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-32املدينة الطبية اجلامعية مراقبة املخزون57 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.58http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-33املدينة الطبية اجلامعية التخل�ص58
edu.sa/Login.aspx

اإجراءات تنظيف 59
.14356.5.3.59http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-34املدينة الطبية اجلامعية امل�ستودعات

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.60http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-35املدينة الطبية اجلامعية اأمن و�سالمة امل�ستودعات60
edu.sa/Login.aspx

61
قبول الت�سليم لالأ�سناف 

املوردة بوا�سطة ق�سم 
العقود والدعم

.14356.5.3.61http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-36املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.62http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-37املدينة الطبية اجلامعية ت�سجيل املوردين62
edu.sa/Login.aspx

مكافحة احل�سرات يف 63
.14356.5.3.63http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-28املدينة الطبية اجلامعية امل�ستودعات

edu.sa/Login.aspx

اإعادة طلب عنا�سر يف 64
.14356.5.3.64http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-29املدينة الطبية اجلامعية امل�ستودع

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.65http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-40املدينة الطبية اجلامعية اإدارة املواد اخلطرة65
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.66http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-41املدينة الطبية اجلامعية جدول ت�سليم املنتج66
edu.sa/Login.aspx
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.14356.5.3.67http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-42املدينة الطبية اجلامعية نقل املنتجات67
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.68http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-43املدينة الطبية اجلامعية تدقيق املخزون68
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.69http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-44املدينة الطبية اجلامعية ال�سراء بالأمر املبا�سر69
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.70http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-45املدينة الطبية اجلامعية جلنة فح�ص املنتج70
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.71http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-46املدينة الطبية اجلامعية �سروط و�سوابط ال�سراء71
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.72http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-47املدينة الطبية اجلامعية تعديل اأمر ال�سراء72
edu.sa/Login.aspx

73
اأخذ املنتج من واىل 

امل�ستودع يف املدينة الطبية 
بجامعة امللك �سعود

.14356.5.3.73http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-48املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.74http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-49املدينة الطبية اجلامعية اختيار املوردين74
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.75http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-40املدينة الطبية اجلامعية �سبط ال�سعر75
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.76http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-41املدينة الطبية اجلامعية التخلي�ص اجلمركي76
edu.sa/Login.aspx
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.77http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-42املدينة الطبية اجلامعية تقييم املنتج77
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.78http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-43املدينة الطبية اجلامعية تخطيط توزيع التوريد78
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.79http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-44املدينة الطبية اجلامعية �سبط املخزون79
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.80http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-44املدينة الطبية اجلامعية اعتماد طلب �سراء80
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.81http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-45املدينة الطبية اجلامعية اإلغاء طلب �سراء81
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.82http://medicinequality.ksuهـMC-LCD-PCES-P-46املدينة الطبية اجلامعية ال�سراء املبا�سر82
edu.sa/Login.aspx

تنظيف غرفة مري�ص 83
.14356.5.3.83http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/01املدينة الطبية اجلامعية بعد خروجه

edu.sa/Login.aspx

التنظيف الروتيني 84
.14356.5.3.84http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/02املدينة الطبية اجلامعية لغرفة مري�ص

edu.sa/Login.aspx

تنظيف نهائي لغرفة 85
.14356.5.3.85http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/03املدينة الطبية اجلامعية مري�ص

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.86http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/04املدينة الطبية اجلامعية تنظيف غرفة الطعام86
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.87http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/05املدينة الطبية اجلامعية ق�سم طوارئ التنظيف87
edu.sa/Login.aspx
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

ق�سم تنظيف ال�سدر 88
.14356.5.3.88http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/06املدينة الطبية اجلامعية والقلب

edu.sa/Login.aspx

ق�سم خدمات التنظيف 89
.14356.5.3.89http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/07املدينة الطبية اجلامعية املركزي

edu.sa/Login.aspx

تنظيف املعامل 90
.14356.5.3.90http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/08املدينة الطبية اجلامعية الإكلينيكية

edu.sa/Login.aspx

تنظيف وحدة خدمات 91
.14356.5.3.91http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/09املدينة الطبية اجلامعية الأ�سعة

edu.sa/Login.aspx

تنظيف غرفة العالج 92
.14356.5.3.92http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/10املدينة الطبية اجلامعية والفح�ص

edu.sa/Login.aspx

تنظيف غرفة مري�ص 93
.14356.5.3.93http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/11املدينة الطبية اجلامعية معزول بعد خروجه

edu.sa/Login.aspx

تنظيف غرفة مري�ص 94
.14356.5.3.94http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/12املدينة الطبية اجلامعية معزول اأثناء ان�سغالها

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.95http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/13املدينة الطبية اجلامعية ق�سم تنظيف ال�سيدليات95
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.96http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/14املدينة الطبية اجلامعية التنظيف96
edu.sa/Login.aspx

97
تاأمني الطلبات  الطارئة 

خلدمات النقل يف املدينة 
الطبية

.14356.5.3.97http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/15املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

�سيارة لليوم الواحد98
.14356.5.3.98http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/16املدينة الطبية اجلامعية )�ساحة ال�سيارات(

edu.sa/Login.aspx
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

طلب خدمات النقل من 99
.14356.5.3.99http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/17املدينة الطبية اجلامعية واإىل املطار

edu.sa/Login.aspx

100
نقل املوظفني من 

واإىل املدينة الطبية 
اجلامعية

.14356.5.3.100http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/18املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

مركز ا�ستقبال املكاملات 101
.14356.5.3.101http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/19املدينة الطبية اجلامعية خلدمات النقل

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.102http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/20املدينة الطبية اجلامعية �سرف و ا�ستالم الوقود102
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.103http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/21املدينة الطبية اجلامعية النقل الرتددي103
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.104http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/22املدينة الطبية اجلامعية �سيانة ال�سيارات104
edu.sa/Login.aspx

عملية تنظيف وتعقيم 105
.14356.5.3.105http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/23املدينة الطبية اجلامعية خدمات الطعام

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.106http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/24املدينة الطبية اجلامعية توزيع وجبات املر�سى106
edu.sa/Login.aspx

اإجراءات عمل وجبات 107
.14356.5.3.107http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/25املدينة الطبية اجلامعية املر�سى

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.108http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/26املدينة الطبية اجلامعية ا�ستقبال الطعام108
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.109http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/27املدينة الطبية اجلامعية خدمة نظام خط الدرج109
edu.sa/Login.aspx
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.110http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/28املدينة الطبية اجلامعية ا�ستالم الأغذية املجانية110
edu.sa/Login.aspx

�سيانة اأجهزة خدمات 111
.14356.5.3.111http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/29املدينة الطبية اجلامعية الطعام

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.112http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/30املدينة الطبية اجلامعية جتهيز واإدارة الغذاء112
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.113http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/31املدينة الطبية اجلامعية دخول املر�سى113
edu.sa/Login.aspx

تقييم جاهزة منطقة 114
.14356.5.3.114http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/32املدينة الطبية اجلامعية اأوخدمة جديدة

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.115http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/33املدينة الطبية اجلامعية الرمز الأخ�سر115
edu.sa/Login.aspx

116
رمز ال�سدمة للكبار

.14356.5.3.116http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/34املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.117http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/35املدينة الطبية اجلامعية تنظيف ال�سجاد117
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.118http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/36املدينة الطبية اجلامعية تنظيف غرفة املالب�ص118
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.119http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/37املدينة الطبية اجلامعية تغير املكعب وكتار119
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.120http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/38املدينة الطبية اجلامعية تغير املكعب وكتار120
edu.sa/Login.aspx
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.121http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/39املدينة الطبية اجلامعية تنظيف غرفة واحدة121
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.122http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/40املدينة الطبية اجلامعية تنظيف الألواح122
edu.sa/Login.aspx

تنظيف وحدة ال�سلوك 123
.14356.5.3.123http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/41املدينة الطبية اجلامعية ال�سحي

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.124http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/42املدينة الطبية اجلامعية تنظيف ال�ستائر124
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.125http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/43املدينة الطبية اجلامعية ت�سبط بطاقة التنظيف125
edu.sa/Login.aspx

تنظيف الزجاج وال�سور 126
.14356.5.3.126http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/44املدينة الطبية اجلامعية واملرايات

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.127http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/45املدينة الطبية اجلامعية عزل النظافة127
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.128http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/46املدينة الطبية اجلامعية تنظيف �سوء امل�سابيح128
edu.sa/Login.aspx

تنظيف الأبواب 129
.14356.5.3.129http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/47املدينة الطبية اجلامعية والطرقات

edu.sa/Login.aspx

تنظيف غرف خلع 130
.14356.5.3.130http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/48املدينة الطبية اجلامعية املالب�ص

edu.sa/Login.aspx

تنظيف مدخل املنطقة 131
.14356.5.3.131http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/49املدينة الطبية اجلامعية اخلارجية

edu.sa/Login.aspx
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

تنظيف حمطة 132
.14356.5.3.132http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/50املدينة الطبية اجلامعية التمري�ص

edu.sa/Login.aspx

تنظيف الغرف النظيفة 133
.14356.5.3.133http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/51املدينة الطبية اجلامعية واملناطق البيئية

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.134http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/52املدينة الطبية اجلامعية تنظيف املكاتب134
edu.sa/Login.aspx

تنظيف موزع ورق 135
.14356.5.3.135http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/53املدينة الطبية اجلامعية التن�سيف

edu.sa/Login.aspx

تنظيف غرف 136
.14356.5.3.136http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/54املدينة الطبية اجلامعية ال�سرتاحة

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.137http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/55املدينة الطبية اجلامعية تنظيف الدرج137
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.138http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/56املدينة الطبية اجلامعية تنظيف امل�ساعد138
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.139http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/57املدينة الطبية اجلامعية تنظيف امل�سرحة139
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.140http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/58املدينة الطبية اجلامعية تنظيف احل�سانة140
edu.sa/Login.aspx

تنظيف اجلدران 141
.14356.5.3.141http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/59املدينة الطبية اجلامعية والأ�سقف

edu.sa/Login.aspx

تنظيف حاويات 142
.14356.5.3.142http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/60املدينة الطبية اجلامعية النفايات

edu.sa/Login.aspx
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.143http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/61املدينة الطبية اجلامعية ترطيب الغبار143
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.144http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/62املدينة الطبية اجلامعية ت�سطيبات الأر�سيات144
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.145http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/63املدينة الطبية اجلامعية تنظيف الأثاث145
edu.sa/Login.aspx

�سيانة الأر�سيات 146
.14356.5.3.146http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/64املدينة الطبية اجلامعية احلجرية

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.147http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/65املدينة الطبية اجلامعية القواعد و التنظيمات147
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.148http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/66املدينة الطبية اجلامعية نطاق اخلدمات148
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.149http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/67املدينة الطبية اجلامعية غرفة املرافق املت�سخة149
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.150http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/68املدينة الطبية اجلامعية ر�ص تلميع الأر�سيات150
edu.sa/Login.aspx

تنظيف الفولذ املقاوم 151
.14356.5.3.151http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/69املدينة الطبية اجلامعية لل�سداأ اأو املعادن

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.152http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/70املدينة الطبية اجلامعية كن�ص152
edu.sa/Login.aspx
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.153http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/71املدينة الطبية اجلامعية تنظيف الهوايات153
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.154http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/72املدينة الطبية اجلامعية الكن�ص الرطب154
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.155http://medicinequality.ksuهـDP-CSS- HKS- P/73املدينة الطبية اجلامعية تنظيم النوافذ155
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.156http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/01املدينة الطبية اجلامعية طلب بالط خ�سبي156
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.157http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/02املدينة الطبية اجلامعية تو�سيف اللون157
edu.sa/Login.aspx

تلقي العر�ص الفني من 158
.14356.5.3.158http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/03املدينة الطبية اجلامعية املقاول

edu.sa/Login.aspx

ا�ستقبال ر�سومات م�سروع 159
.14356.5.3.159http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/04املدينة الطبية اجلامعية مباين، كتالوج ودليل

edu.sa/Login.aspx

اللجنة البيئية لل�سالمة 160
.14356.5.3.160http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/05املدينة الطبية اجلامعية - املراجعة والتدقيق

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.161http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/06املدينة الطبية اجلامعية جودة الهواء يف الداخل161
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.162http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/07املدينة الطبية اجلامعية ال�سرف ال�سحي الآمن162
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.163http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/08املدينة الطبية اجلامعية نظام التغذية الراجعة163
edu.sa/Login.aspx
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

164
املعدات الطبية املعمرة 

الرتتيب ، املناولة، النقل 
والتخزين

.14356.5.3.164http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/09املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.165http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/10املدينة الطبية اجلامعية لفتات املدينة الطبية165
edu.sa/Login.aspx

�سوؤون قطع الغيار 166
.14356.5.3.166http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/11املدينة الطبية اجلامعية الهند�سية

edu.sa/Login.aspx

تاأمني قطع الغيار 167
.14356.5.3.167http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/12املدينة الطبية اجلامعية الهند�سية

edu.sa/Login.aspx

ا�ستخدام مكتبة ال�سوؤون 168
.14356.5.3.168http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/13املدينة الطبية اجلامعية الهند�سية لل�سركات

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.169http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/14املدينة الطبية اجلامعية رخ�سة العمل املنفعة169
edu.sa/Login.aspx

170
النجارة العمل من تدفق 

الت�سحيحية لل�سيانة 
والت�سنيع ال�سيا�سات 

والإجراءات

.14356.5.3.170http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/15املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.171http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/16املدينة الطبية اجلامعية �سراء املعدات الطبية171
edu.sa/Login.aspx

ال�ستخدام الآمن 172
.14356.5.3.172http://medicinequality.ksuهـMC‐ CEA- P/17املدينة الطبية اجلامعية والفعال للغازات الطبية

edu.sa/Login.aspx

الإعالن الداخلي عن 173
.14356.5.3.173http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/01املدينة الطبية اجلامعية الوظيفة ال�ساغرة

edu.sa/Login.aspx
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  
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رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.174http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/02املدينة الطبية اجلامعية الإجازة التعليمية174
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.175http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/03املدينة الطبية اجلامعية اإجازة امتحان175
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.176http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/04املدينة الطبية اجلامعية الغ�ص176
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.177http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/05املدينة الطبية اجلامعية اعالن عن وظائف177
edu.sa/Login.aspx

تر�سيح املر�سحني 178
.14356.5.3.178http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/06املدينة الطبية اجلامعية واملتابعة

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.179http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/07املدينة الطبية اجلامعية اتفاقية التوظيف179
edu.sa/Login.aspx

التحقق من بيانات 180
.14356.5.3.180http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/08املدينة الطبية اجلامعية ال�سهادات

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.181http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/09املدينة الطبية اجلامعية عملية التوظيف181
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.182http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/10املدينة الطبية اجلامعية اإعادة التوظيف182
edu.sa/Login.aspx

اإجازة ملرافقة اأقرباء 183
.14356.5.3.183http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/11املدينة الطبية اجلامعية من الدرجة الأوىل

edu.sa/Login.aspx

اإجازة ا�ستثنائية بدون 184
.14356.5.3.184http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/12املدينة الطبية اجلامعية اأجر

edu.sa/Login.aspx
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.185http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/13املدينة الطبية اجلامعية اإجازة مر�سية185
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.186http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/14املدينة الطبية اجلامعية اإجازة الأمومة186
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.187http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/15املدينة الطبية اجلامعية اإجازة خا�سة187
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.188http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/16املدينة الطبية اجلامعية اإجازة حج188
edu.sa/Login.aspx

اإجازة متقدمة ملوظفي 189
.14356.5.3.189http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/17املدينة الطبية اجلامعية التمري�ص

edu.sa/Login.aspx

تقييم اأداء املوظف 190
.14356.5.3.190http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/18املدينة الطبية اجلامعية واإعادة تاأهيله

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.191http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/19املدينة الطبية اجلامعية انتهاء خدمة املوظف191
edu.sa/Login.aspx

192
اآلية نقل املوظفني بني 
الأق�سام والإدارات يف 

املدينة الطبية اجلامعية
.14356.5.3.192http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/20املدينة الطبية اجلامعية 

edu.sa/Login.aspx

تكليف يف العطلة 193
.14356.5.3.193http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/21املدينة الطبية اجلامعية الر�سمية

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.194http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/22املدينة الطبية اجلامعية ا�ستحقاق تذكرة طران194
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.195http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/23املدينة الطبية اجلامعية بدل تعليم الأطفال195
edu.sa/Login.aspx



255 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.196http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/24املدينة الطبية اجلامعية ملف موظف196
edu.sa/Login.aspx

197
 اإدارة ومراقبة تفوي�ص

 �سلطة اإجازة العمل
 للوظائف الإدارية

والإ�سرافية

.14356.5.3.197http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/25املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.198http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/26املدينة الطبية اجلامعية اإ�سدار وجتديد الإقامة198
edu.sa/Login.aspx

تاأ�سرات اخلروج 199
.14356.5.3.199http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/27املدينة الطبية اجلامعية والدخول

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.200http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/28املدينة الطبية اجلامعية نقل الكفالة200
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.201http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/29املدينة الطبية اجلامعية اإبراء ذمة201
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.202http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/30املدينة الطبية اجلامعية �سكوى202
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.203http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/31املدينة الطبية اجلامعية بطاقة تعريف املوظف203
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.204http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/32املدينة الطبية اجلامعية برنامج التوجيه العام204
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.205http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/33املدينة الطبية اجلامعية م�سح الر�سا205
edu.sa/Login.aspx



الإ�صدار الأول 256

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

206
 التوجيه عند تغير

 الوظيفة / التكنولوجيا
اأو املعدات اجلديدة

.14356.5.3.206http://medicinequality.ksuهـMC‐ CHRS‐TD‐P/34املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

احل�سم من رواتب 207
.14356.5.3.207http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-01املدينة الطبية اجلامعية اجلامعة

edu.sa/Login.aspx

ا�ستالم و ت�سليم �سيكات 208
.14356.5.3.208http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-02املدينة الطبية اجلامعية الرواتب وما يف حكمها

edu.sa/Login.aspx

ح�ساب املدينة الطبية 209
.14356.5.3.209http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-03املدينة الطبية اجلامعية اجلامعية

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.210http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-04املدينة الطبية اجلامعية ال�سندوق210
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.211http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-05املدينة الطبية اجلامعية العهد املالية211
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.212http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-06املدينة الطبية اجلامعية اجلولت التفتي�سية212
edu.sa/Login.aspx

�سرف وا�ستعا�سة ال�سلف 213
.14356.5.3.213http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-07املدينة الطبية اجلامعية النقدية

edu.sa/Login.aspx

314
دفع م�ستحقات  مكاتب 

التوظيف الداخلية 
واخلارجية

.14356.5.3.214http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-08املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

215
مكافاأة املقومني املعتمدين 

لدى هيئة ال�سعودية 
للتخ�س�سات الطبية

.14356.5.3.215http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-09املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx



257 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

متابعة البنود ال�سفرية 216
.14356.5.3.216http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-10املدينة الطبية اجلامعية و احلرجة

edu.sa/Login.aspx

217
اإرادات التكلفة الإدارية 

على ح�سابات املدينة 
الطبية

.14356.5.3.217http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-11املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

اإعداد امل�ستخل�سات 218
.14356.5.3.218http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-12املدينة الطبية اجلامعية املالية لل�سرف

edu.sa/Login.aspx

219
ا�سرتاكات املدينة الطبية 

ومن�سوبيها باملوؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات 

الجتماعية

.14356.5.3.219http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-13املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.220http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-14املدينة الطبية اجلامعية �سرف طي القيد220
edu.sa/Login.aspx

وحدة التقارير 221
.14356.5.3.221http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-15املدينة الطبية اجلامعية واملتابعة

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.222http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-16املدينة الطبية اجلامعية مراكز التكلفة222
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.223http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-17املدينة الطبية اجلامعية املناقالت ال�سنوية223
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.224http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-18املدينة الطبية اجلامعية تبليغ امليزانية224
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.225http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-19املدينة الطبية اجلامعية امليزانية املوحدة225
edu.sa/Login.aspx



الإ�صدار الأول 258

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.226http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-20املدينة الطبية اجلامعية م�سروع امليزانية226
edu.sa/Login.aspx

املتابعة و التقرير 227
.14356.5.3.227http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-21املدينة الطبية اجلامعية حلركة امليزانية

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.228http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-22املدينة الطبية اجلامعية امليزانية الراأ�سمالية228
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.229http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-23املدينة الطبية اجلامعية تنفيذ الرتباطات229
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.230http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-24املدينة الطبية اجلامعية امليزانية الت�سغيلية230
edu.sa/Login.aspx

تاأدية الرواتب 231
.14356.5.3.231http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-25املدينة الطبية اجلامعية والبدلت

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.232http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-26املدينة الطبية اجلامعية حفظ الوثائق232
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.233http://medicinequality.ksuهـMC- CFA‐TS-P-27املدينة الطبية اجلامعية التدقيق و املراجعة233
edu.sa/Login.aspx

234
�سراء املعدات ذات ال�سلة 

بالتقنية يف املدينة 
الطبية

.14356.5.3.234http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-01املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

التدريب املتعلق 235
.14356.5.3.235http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-02املدينة الطبية اجلامعية بتكنولوجيا املعلومات

edu.sa/Login.aspx

الو�سول وبطاقات 236
.14356.5.3.236http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-03املدينة الطبية اجلامعية الو�سول املوؤمنة

edu.sa/Login.aspx



259 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

املوقع اللكرتوين يف 237
.14356.5.3.237http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-04املدينة الطبية اجلامعية م�ست�سفى امللك عبد العزيز

edu.sa/Login.aspx

الطالع على البيانات يف 238
.14356.5.3.238http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-05املدينة الطبية اجلامعية م�ست�سفى امللك عبد العزيز

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.239http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-06املدينة الطبية اجلامعية الأجهزة الإكلينيكية239
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.240http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-07املدينة الطبية اجلامعية الأجهزة غر الإكلينيكية240
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.241http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-08املدينة الطبية اجلامعية الإح�سائيات241
edu.sa/Login.aspx

النرتنت لال�ستخدام 242
.14356.5.3.242http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-09املدينة الطبية اجلامعية البحثي

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.243http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-10املدينة الطبية اجلامعية الأجهزة ال�سخ�سية243
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.244http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-11املدينة الطبية اجلامعية اأجهزة قابلة لالإزالة244
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.245http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-12املدينة الطبية اجلامعية نقل الأجهزة245
edu.sa/Login.aspx

ال�ستخدام اخلاطئ 246
.14356.5.3.246http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-13املدينة الطبية اجلامعية لتقنية املعلومات واملعدات

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.247http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-14املدينة الطبية اجلامعية تثبيت الربامج احلا�سوبية247
edu.sa/Login.aspx



الإ�صدار الأول 260

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

.14356.5.3.248http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-15املدينة الطبية اجلامعية تخزين وم�ساركة ملف248
edu.sa/Login.aspx

الأجهزة املحمولة من 249
.14356.5.3.249http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-16املدينة الطبية اجلامعية اأع�ساء هيئة التدري�ص

edu.sa/Login.aspx

عملية قيا�سية لإدارة 250
.14356.5.3.250http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-17املدينة الطبية اجلامعية الت�سحيح

edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.251http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-18املدينة الطبية اجلامعية جهاز عر�ص ذكي251
edu.sa/Login.aspx

252
تكنولوجيا املعلومات 

واإدارة امل�ساريع ، م�ست�سفى 
امللك عبد العزيز

.14356.5.3.252http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-19املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

.14356.5.3.253http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-20املدينة الطبية اجلامعية الو�سول عن بعد253
edu.sa/Login.aspx

254
ت�سدير بيانات ال�سور 
يف م�ست�سفى امللك عبد 

العزيز
.14356.5.3.254http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-21املدينة الطبية اجلامعية 

edu.sa/Login.aspx

مركز البيانات / 255
.14356.5.3.255http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-22املدينة الطبية اجلامعية املعلومات الإدارية

edu.sa/Login.aspx

256
�سيانة خدمات ومعدات 
تكنولوجيا املعلومات يف 

م�ست�سفى امللك عبد العزيز
.14356.5.3.256http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-23املدينة الطبية اجلامعية 

edu.sa/Login.aspx



261 الإ�صدار الأول 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

257

الن�سخ الحتياطي 
للبيانات وا�ستعادة ق�سم 
تكنولوجيا املعلومات- 

م�ست�سفى امللك عبد 
العزيز

.14356.5.3.257http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-24املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

258
وقت الإغالق - 

تكنولوجيا املعلومات، 
م�ست�سفى امللك عبد 

العزيز

.14356.5.3.258http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-25املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

النقل يف م�ست�سفى امللك 259
.14356.5.3.259http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-26املدينة الطبية اجلامعية عبد العزيز

edu.sa/Login.aspx

260
اأمن تكنولوجيا املعلومات 

يف م�ست�سفى امللك عبد 
العزيز

.14356.5.3.260http://medicinequality.ksuهـDP‐lT‐P-27املدينة الطبية اجلامعية 
edu.sa/Login.aspx

وثائق اأخرى 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

الكود الأبي�ص - ال�سلوك 1
-14356.5.4.1http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/01املدينة الطبية اجلامعية العدواين / العنيف

Forms.aspx

-14356.5.4.2http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/03املدينة الطبية اجلامعية الكود الأحمر -  اإدارة احلرائق2
Forms.aspx

-14356.5.4.3http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/04املدينة الطبية اجلامعية بناء تفتي�ص ال�سالمة3
Forms.aspx

الكود الوردي - التعامل مع 4
-14356.5.4.4http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/05املدينة الطبية اجلامعية اختطاف الأطفال الر�سع

Forms.aspx

الكود الربتقايل - التعامل مع 5
-14356.5.4.5http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/06املدينة الطبية اجلامعية املتفجرات والأج�سام امل�سبوهة

Forms.aspx



الإ�صدار الأول 262

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

6
التفتي�ص الأمني لزوار 

ومراجعي املدينة الطبية 
اجلامعية

-14356.5.4.6http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/07املدينة الطبية اجلامعية 
Forms.aspx

7
تنظيم املرور و ال�سر و املواقف 

داخل  حرم املدينة الطبية 
بجامعة امللك �سعود

-14356.5.4.7http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/08املدينة الطبية اجلامعية 
Forms.aspx

-14356.5.4.8http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/09املدينة الطبية اجلامعية املفقودات8
Forms.aspx

-14356.5.4.9http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/10املدينة الطبية اجلامعية اإدارة الأمن9
Forms.aspx

10
التبليغ عن احلوادث الأمنية 

واإبالغ اجلهات الأمنية 
احلكومية

-14356.5.4.10http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/11املدينة الطبية اجلامعية 
Forms.aspx

-14356.5.4.11http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـMC- SS- P/12املدينة الطبية اجلامعية نظام التحكم الإلكرتوين11
Forms.aspx

 ‐MC‐ CSS‐ HKSاملدينة الطبية اجلامعية ال�سكن الطبي الطارئ12
P/01

-14356.5.4.12http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/Eهـ
Forms.aspx

 ‐MC- CSS- HKSاملدينة الطبية اجلامعية الكافتريا يف خدمة الطعام13
P/02

-14356.5.4.13http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/Eهـ
Forms.aspx

خدمة الغذاء - مكافحة 14
 ‐MC- CSS- HKSاملدينة الطبية اجلامعية العدوى و�سحة اليد

P/03
-14356.5.4.14http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/Eهـ

Forms.aspx

 ‐MC-CSS- HKSاملدينة الطبية اجلامعية تخزين الطعام15
P/04

-14356.5.4.15http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/Eهـ
Forms.aspx

‐MC‐ CHRSاملدينة الطبية اجلامعية �ساعات العمل16
TD‐P/01

-14356.5.4.16http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/Eهـ
Forms.aspx

بروتوكول الإنرتنت وخط 17
-14356.5.4.17http://icity.ksu.edu.sa/ar/Pages/EهـDP‐lT‐P-28املدينة الطبية اجلامعية الهاتف

Forms.aspx
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الف�سل ال�ساد�ص
وادي الريا�ص للتقنية

اجلهة املعنية: وادي الريا�س للتقنية

الإجراءات 

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

اإعداد العقود1
6.6.1.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية)الت�سغيل(

تنفيذ العقود2
6.6.1.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية)الت�سغيل(

اإعداد العقود3
6.6.1.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية)ال�سيانة(

تنفيذ العقود4
6.6.1.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية)ال�سيانة(

6.6.1.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالت�ساميم5

اإعداد عقد الت�سغيل وال�سيانة6
6.6.1.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية)متابعة(

الإ�سراف على م�سروع الت�سغيل 7
6.6.1.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةوال�سيانة

6.6.1.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةت�سويق الرا�سي8

6.6.1.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةحت�سيل الإيجارات و الفواتر9

6.6.1.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالتعاقد10

اإقامة املعار�ص واملوؤمترات 11
6.6.1.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةوالحتفالت

امل�ساركة يف ا�ستقبال وتوديع 12
6.6.1.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية�سيوف الوادي )الزيارات(
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

وثائق اأخرى

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

1
منوذج طلب امل�سروع اإر�سال 

خطاب من الوادي اإىل 
الإدارة العليا

6.6.2.1http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

2
منوذج موافقة الإدارة العليا 

على امل�سروع 
)تعاقد(

6.6.2.2http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

3
منوذج اعتماد املوا�سفات 

وجداول الكميات 
من قبل الوادي

6.6.2.3http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

منوذج فتح املظاريف لعمل 4
6.6.2.4http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالتحليل الفني لتقييم الوادي 

5
منوذج اعتماد واختيار املقاولني 

والرفع لإدارة امل�سرتيات 
للرت�سية ) التعاقد( 

6.6.2.5http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

6.6.2.6http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج ت�سليم املوقع للمقاول 6

منوذج اعتماد العينات 7
6.6.2.7http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةواملخططات 

6.6.2.8http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج الإ�سراف على التنفيذ 8

6.6.2.9http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج اعتماد امل�ستخل�سات 9

6.6.2.10http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج ا�ستالم امل�سروع من املقاول 10

6.6.2.11http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج اإعداد الت�سميم 11

6.6.2.12http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج درا�سة الت�سميم 12
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

منوذج موافقة اإدارة اجلامعة 13
6.6.2.13http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةعلى امل�سروع  

منوذج اأخذ موافقة انتهاء 14
6.6.2.14http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالت�سميم 

منوذج طلب امل�سروع واإر�ساله من 15
6.6.2.15http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالوادي اإىل الإدارة العليا 

منوذج موافقة الإدارة العليا 16
6.6.2.16http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةعلى امل�سروع )�سيانة(

17
منوذج اعتماد املوا�سفات 
وجداول الكميات من قبل 

الوادي 
6.6.2.17http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

18
منوذج فتح املظاريف لعمل 
التحليل الفني لتقييم الوادي 

)�سيانة(
6.6.2.18http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

19
منوذج اعتماد واختيار املقاولني 

والرفع لإدارة امل�سرتيات 
للرت�سية)�سيانة(

6.6.2.19http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

6.6.2.20http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج ت�سليم املوقع للمقاول 20

6.6.2.21http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج اعتماد خطة العمل 21

منوذج الإ�سراف على مقاول 22
6.6.2.22http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالت�سغيل وال�سيانة  

6.6.2.23http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج اعتماد امل�ستخل�سات 23
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

24
منوذج درا�سة جدوى ال�ستثمار من 

ناحية اجلدوى العلمية واملادية 
للجامعة بعد طلب ال�ستثمار 

6.6.2.24http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

25
منوذج تقدمي الطلب مع اإرفاق 
اخلطاب املوجه للوادي لالإدارة 

العليا 
6.6.2.25http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

26
منوذج تخ�سي�ص املوقع 

للم�ستثمر بعد موافقة الإدارة 
العليا 

6.6.2.26http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

منوذج اإحالة الطلب واملح�سر  27
6.6.2.27http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةاإىل وحدة التفاقيات والتعاقد 

منوذج جدولة الفرتات الزمنية 28
6.6.2.28http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةللتح�سيل لكل م�ستثمر 

29
منوذج �سدور فاتورة املطالبة 
باملبالغ ال�سهرية او ال�سنوية 

ح�سب التعاقد 
6.6.2.29http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

منوذج اإيداع املبالغ اأو ال�سيك يف 30
6.6.2.30http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةح�ساب الوادي 

منوذج رفع التقارير املثبتة 31
6.6.2.31http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةللتح�سيل 

6.6.2.32http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج جتهيز عقد التفاقية 32

منوذج اعتماد البنود من الوادي 33
6.6.2.33http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةو الإدارة العليا باجلامعة 

6.6.2.34http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج ت�سليم املوقع 34

35
منوذج اأخذ املوافقة من املدير 
التنفيذي على اخلطاب اجلهة 

امل�سرفة على املعر�ص 
6.6.2.35http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

6.6.2.36http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج جتهيز املعر�ص  اأو  املوؤمتر 36
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

رابط الكرتوينكودتاريخرقمجهة الإ�سداربيانم

منوذج مرافقة الزائرين 37
6.6.2.37http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةوتوديعهم بالوادي 

منوذج اأخذ املوافقة من املدير 38
6.6.2.38http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالتنفيذي على طلب الزيارة 

39
منوذج جتهيز برنامج للزيارة 

6.6.2.39http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

40
منوذج ا�ستقبال ال�سيوف 

6.6.2.40http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

41
منوذج اإجراءات اجلولة 

6.6.2.41http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

42
منوذج توديع ال�سيوف 

6.6.2.42http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنية

6.6.2.43http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةمنوذج �سياغة اخلرب 43

منوذج اأخذ املوافقة من املدير 44
6.6.2.44http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالتنفيذي 

منوذج اإر�سال اخلرب للو�سائل 45
6.6.2.45http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالإعالمية وال�سحفية   

منوذج اأر�سفة اخلرب  يف امللف 46
6.6.2.46http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةال�سحفي 

منوذج توزيع اخلرب ال�سحفي 47
6.6.2.47http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694--وادي الريا�ص للتقنيةالكرتونيا عرب موقع الوادي
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

امل�سادر واملراجع
اأوًل: وثائق وحدات اجلامعة 

وكالة اجلامعة. 1

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير. 2

وكالة اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي. 3

وكالة اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية. 4

وكالة اجلامعة ل�صوؤون الطالبات. 5

وكالة اجلامعة للم�صاريع. 6

اأمانة جمل�س اجلامعة . 7

اأمانة املجل�س العلمي . 8

املدينة الطبية اجلامعية. 9

كلية الطب. 10

كلية طب الأ�صنان. 11

كلية ال�صيدلة. 12

كلية العلوم الطبية التطبيقية. 13

كلية التمري�س. 14

كلية الأمري �صلطان بن عبدالعزيز  للخدمات . 15

الطبية الطارئة

كلية العلوم. 16

كلية علوم الأغذية والزراعة. 17

كلية علوم الريا�صة والن�صاط البدين. 18

كليات اجلامعة- فرع املزاحمية. 19

كلية الهند�صة. 20

كلية اإدارة الأعمال . 21

كلية العمارة والتخطيط. 22

كلية املجتمع. 23

كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية . 24

كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع. 25
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الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

كلية اللغات والرتجمة. 26

كلية الآداب . 27

كلية الرتبية . 28

كلية ال�صياحة والآثار. 29

معهد اللغويات العربية. 30

عمادة اأق�صام العلوم الإن�صانية. 31

عمادة اأق�صام العلوم والدرا�صات الطبية. 32

عمادة التطوير واجلودة . 33

عمادة �صوؤون الطالب. 34

عمادة البحث العلمي. 35

عمادة تطوير املهارات. 36

عمادة �صوؤون املكتبات. 37

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�صالت. 38

عمادة الدرا�صات العليا. 39

عمادة ال�صنة الأولى امل�صرتكة. 40

عمادة املوارد الب�صرية . 41

عمادة القبول والت�صجيل. 42

معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�صات ال�صت�صارية . 43

معهد ريادة الأعمال . 44

معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو. 45

معهد الت�صنيع املتقدم. 46

املركز الوطني لأبحاث ال�صباب. 47

مركز  التميز يف التعليم والتعلم. 48

مركز التدريب وخدمة املجتمع. 49

مركز الرتجمة. 50

مركز اخلريجني. 51

مركز الت�صالت الإدارية. 52

مركز الطالبات ذوات العاقة. 53

مركز الوثائق . 54

برنامج اأوقاف اجلامعة. 55

برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني. 56

برنامج زمالة عامل . 57

مكتب العالقات املجتمعية. 58

ادارة املتابعة. 59
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وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير- عمادة التطوير واجلودة  

الدليل الإر�سادي لل�سيا�سات والإجراءات  بجامعة امللك �سعود

الإدارة العامة للتخطيط وامليزانية. 60

الإدارة العامة لل�صالمة والأمن اجلامعي. 61

اإدارة اجلمعيات العلمية. 62

دار جامعة امللك �صعود للن�صر. 63

الإدارة العامة للم�صرتيات. 64

الإدارة العامة للعالقات والإعالم. 65

اإدارة التعاون الدويل والتواأمة العلمية العاملية. 66

اإدارة النقل. 67

املراقب املايل. 68

وحدة املراجعة الداخلية. 69

الإدارة القانونية. 70

اإدارة مراقبة املخزون. 71

اإدارة املخاطر. 72

اإدارة اأمالك اجلامعة. 73

اإدارة الإح�صاء واملعلومات  . 74

اإدارة امل�صتودعات       . 75

كرا�صي البحوث. 76

 ثانيًا: الكتب والروابط اللكرتونية

هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء - اململكة العربية . 1

ال�صعودية

). https://www.boe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx(

د. نواف كنعان:القانون الإداري، دار الثقافة للن�صر . 2

والتوزيع ، عمان،2006،�س 291. وكذلك د.ماهر �صالح 

عالوي اجلبوري:القانون الإداري، دار الكتب للطباعة 

والن�صر ،املو�صل ، 1996

د. حممد عبدالبا�صط: القرار الإداري- ط دار الفكر . 3

اجلامعي- ال�صكندرية- 1997

د. نا�صر لباد : الأ�صا�س يف القانون الإداري- ط 1- . 4

احللبي- بريوت- 2009

 د. اأماين جرار- اإدارة امل�صاريع التنموية- د.اأماين جرار، 5. 
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