
0 

 

  

 النظاماسم 

المستفيد من 

 النظام
 

 المستخدم دليل
لخدمة السياسات و اللوائح 

واألنظمة و األدلة في جامعة اإلمام 

 عبدالرحمن بن فيصل

 -وكالة التطوير اإلداري-

 

 1.0رقم االصدار: |                       2017العام: 

 



 

 

 

 1 الخدمة عامة عننبذة 

 2 الخدمةكيفية الوصول إلى 

 3 خدمات النظام 

 3 اللوائح و األنظمة و النماذج واألدلةقائمة  ضاستعرا -1

 5 طرق التواصل

 

 

 المحتويات 

 



  1|               السياسات واللوائح واألنظمةخدمة ليل د

 

 

 :الخدمةعن 

توفير خدمات مرجعية معرفية صحيحة وحديثة لسياسات تساعد في صفحة إلكترونية 

الجامعة من " أنظمة، لوائح، أدلة ونماذج" في جميع قطاعاتها، والتي تخدم منسوبي 

الجامعة وغيرهم من مستخدمي ومتصفحي موقع الجامعة بشكل قياسي ومرجعي 

 .الوصول اليه بأسرع وأقصر وقت وجهدواضح يسهل 

 :النظام يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

  في جميع القطاعات. أنظمة، لوائح، أدلة ونماذججميع استعراض 

 : الخدمةن من لمستفيدوا

 ين من اعضاء هيئة التدريس وإداريين و فنيينالموظف. 

 الطالب. 

 المجتمع .  

 : الخدمة رابط

 https://www.iau.edu.sa/ar/node/10899 

 

 

  

 الخدمةنبذة عامة عن 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/node/10899
https://www.iau.edu.sa/ar/node/10899
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السياسنننننات و اللنننننوائح واألنظمنننننة و األدلنننننة فننننني جامعنننننة علنننننى صنننننفحة يمكنننننن ا طنننننالع 

 مباشرًة  عن طريق الرابط التالي: اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 

https://www.iau.edu.sa/ar/node/10899 

  

 الخدمةالوصول إلى كيفية 

1.: 

https://www.iau.edu.sa/ar/node/10899
https://www.iau.edu.sa/ar/node/10899
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 اللوائح و األنظمة و النماذج واألدلةقائمة  ضاستعرا -1

  جامعننننة الاللننننوائح و األنظمننننة و النمنننناذج واألدلننننة فنننني صننننفحة عننننند النننندخول الننننى

 يظهر ا تي :

 

 

 
 

 

Department ) القسم( 
ا قسام )الجهات ( التي تم حصر لوائحها و انظمتها و نماذجها يوضح 

 وأدلتها.

Type )النوع( 
يقصد به نوع الملف سواًء كان ) ئحة ، نظام ، دليل ، نموذج( بمقرونه 

 بعددها.

Descriptions ) يقصد به اسم الملف و مصدره. )الوصف 

Charts )يوضح الفئة المستهدفة للملف. )الرسم البياني 

  

 
 النظامخدمات 

 .: 
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  ، عند اختيار جهة معينة سيتم ظهور اللوائح و األنظمة و النماذج واألدلة الخاصة بها

  وعند اختيار الملف سيتم عرضه مع إمكانية الحفظ .

 
 

 :مالحظة

 يمكن الوصول إلى الصفحة عن طريق :

ثم اختيار ايقونة من الصفحة الرئيسية لموقع جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل   -1

األنظمة والنماذج واألدلة في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل " من قائمة ئح و"اللوا

 الروابط السريعة.

ئح الدخول على صفحة وكالة التطوير اإلداري على موقع الجامعة ثم اختيار ايقونة "اللوا -2

األنظمة والنماذج واألدلة في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل " من قائمة الروابط و

 عة.السري
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 رقم التحويلة البريد اإللكتروني  عن النظام المسؤول )الشخص( الجهة

 ded.vdad@iau.edu.sa 32881 وكالة التطوير اإلداري

 smalbabtain@iau.edu.sa 35975 سارة البابطين . أ
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