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   جامعة الملك سعود 
وكالة اجلامعة للنشاريع  

شؤون التشغيل ل       
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 شروط إشكان أعضاء هيئة التدريض جبامعة امللك شعود
 

ٜتعٗد َٔ ٜتِ إضهاْ٘ بتطدٜد ايتأَني ، ٚبعدّ اضتالّ بدٍ ايطهٔ ٚايتأثٝح أٚ َع١ْٛ ايطهٔ ٚزد ذيو إذا نإ قد مت االضتالّ  .1

 .، ٚبتطدٜد اإلجياز ايسَصٟ بايٓطب١ يًُٛظؿني ايطعٛدٜني

حيل يًطانٔ ايتٓاشٍ عٔ ايطهٔ ألحد أبٓا٥٘ أٚ بٓات٘ أٚ َٔ ٜعٛهلِ غسعًا اٚ غريِٖ ٚيف حاي١ املدايؿ١ حيل يًذاَع١ ال  .2

 *. حك٘ يف ايطهٔ بضؿ١ ْٗا١ٝ٥ ٜٚدزج امس٘ عُٔ قا١ُ٥ املدايؿني يال٥خ١ ايطهٔاملطايب١ بإخال٤ ايطهٔ ؾٛزًا ، ٜٚطكط 

 اذتل بايتأند َٔ إقا١َ ايطانٔ ٚأؾساد أضست٘ يف ايطهٔ ٚعدّ اضتدداّ ايطهٔ ألغساض ٠إلداز٠ اإلضهإ ٚاملساؾل ايرتٚحيٞ .3

 * .أخس٣

 .أٟ خطاب تسضً٘ إداز٠ اإلضهإ ٚاملساؾل ايرتٚحي١ٝ يًطانٔ ٜعترب َطتًًُا َٔ قبً٘ إذا ضًِ ي٘ غدضًٝا أٚ ألحد أؾساد أضست٘  .4

 .ع٢ً ايطانٔ ضداد اضتٗالن٘ َٔ املا٤ ٚايهٗسبا٤ ٚؾٛاتري اهلاتـ  .5

 .ال جيٛش إدسا٤ أٟ تعدٜالت أٚ إعاؾات يف ايطهٔ  .6

إبالؽ إداز٠ ايضٝا١ْ ؾٛزًا عٔ أٟ عطٌ أٚ عٝب ٜعٗس ي٘ يف ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ ٚايطُاح يؿين ايضٝا١ْ بدخٛهلا إلدسا٤ أعُاٍ  .7

ايضٝا١ْ ايٛقا١ٝ٥ ٚإصالح أٟ خًٌ أٚ عٝب ٜتطبب يف عسز يًطانٓني أٚ ناٌَ املب٢ٓ ٚستتٜٛات٘ ٚحتٌُ ناؾ١ املط٦ٛي١ٝ عٓد 

 .َٓعِٗ َٔ اإلصالح

 .عٓد ايسغب١ يف تػٝري األقؿاٍ ٜتِ تعب١٦ ايُٓٛذج يد٣ إداز٠ اإلضهإ ٚاملساؾل ايرتٚحي١ٝ ٚإتباع ارتطٛات احملدد٠ يف ايُٓٛذج  .8

 .إذا اتًـ ايطانٔ أٚ أعاع أٟ غ٤ٞ َٔ ايطهٔ ًٜتصّ بإصالح َا اتًـ ع٢ً ْؿكت٘ ٜٚدؾع ق١ُٝ املؿكٛد حطب تكدٜس ادتاَع١  .9

ًٜتصّ ايطانٔ بٓعاؾ١ ضهٓ٘ ٚعًٝ٘ إعادت٘ حباي١ دٝد٠ ْٚعٝؿ١ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ْعاؾ١ املب٢ٓ ايرٟ ٜطهٓ٘ نُا حياؾغ ع٢ً  .10

 .ْعاؾ١ املٓطك١ ايطه١ٝٓ ٚضال١َ زتٛداتٗا َجٌ األغذاز ٚاألْٛاز ٚخالؾٗا 

ايتكٝد بأْع١ُ املسٚز ٚبهٌ ٚضا٥ٌ ايطال١َ ملٓع اذتٛادخ ٚعدّ ايطُاح يألطؿاٍ أٚ ملٔ ال حيًُٕٛ زخض١ بكٝاد٠ ايطٝاز٠ داخٌ  .11

 .املد١ٜٓ ادتاَع١ٝ 

يف حاي١ تهساز ٚقٛف ضٝازات ايطانٔ بػهٌ شتايـ أٚ ٚقٛف احد ضٝازات٘ ملد٠ ط١ًٜٛ تػػٌ بريو َٛاقـ ضٝاز٠ أخس٣ أنجس  .12

 .َسات حيل إلداز٠ ايطال١َ ٚاألَٔ ادتاَعٞ ضخب ايطٝاز٠ ٜٚتخٌُ ايطانٔ األعساز اييت حتدخ يطٝازات٘ َٔ ايطخب (3)َٔ 
 

 .ٜساع٢ زَٞ ايكُا١َ ٚايٓؿاٜات يف األَانٔ املدضض١ هلا بعد ٚععٗا يف أنٝاع بالضتٝه١ٝ سته١ُ اإلغالم .13

 .االيتصاّ بكٛاعد اآلداب ايعا١َ يف املعٗس ٚايطًٛى ٚعدّ ايعٓـ َع اآلخسٜٔ .14

ٜساع٢ عدّ يعب األطؿاٍ يف َداخٌ ٚصاالت ٚممسات املباْٞ ، أٚ ختصٜٔ ايدزادات ٚاملُتًهات ايػدض١ٝ يف ٖرٙ األَانٔ َٓعًا  .15

إلشعاج اآلخسٜٔ ، ٜٚتخٌُ ٚيٞ األَس ق١ُٝ َا ٜتطبب أبٓاؤٙ أٚ عٝٛؾ٘ يف اإلتالف َٔ ممتًهات ادتاَع١ داخٌ ٚخازج َطهٓ٘ 

 .ٖٚٛ َط٦ٍٛ عٔ تضسؾات عٝٛؾ٘ ٚأطؿاهلِ َٚٔ ٜعٌُ يدٜ٘ 

 .تعاد ايبطاق١ ارتاص١ بايطٝاز٠ عٓد إخال٤ ايطهٔ أٚ يف حاي١ بٝع ايطٝاز٠ يًػري حت٢ ٚإ ناْت ممصق١  .16

تسغٝد اضتدداّ ايهٗسبا٤ ٚاملٝاٙ ٚاضتدداَٗا يف األغساض ايغسٚز١ٜ ٚتطبٝل اإلدسا٤ات ايضادز٠ َٔ ٚشاز٠ املٝاٙ ٚايهٗسبا٤  .17

 .ٚادتٗات املدتض١ يف حاي١ إضا٠٤ اضتدداَٗا 
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خيًٞ ايطانٔ ٚحدت٘ ايطه١ٝٓ َباغس٠ إذا أصدزت ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يإلضهإ قسازًا بإخساد٘ َٔ ايطهٔ ألٟ ضبب َٔ األضباب  .18

 .اييت تساٖا َٛدب١ إلخساد٘ 

 ًَٜٛا َٔ تازٜذ إبالغ٘ ، ٜطكط حك٘ يف ٖرٙ 15عٓد  حتدٜد ٚحد٠ ضه١ٝٓ داٖص٠ ملٓطٛبٞ ادتاَع١ ، ٚتأخس عٔ اضتالَٗا ملد٠  .19

 ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ 

عٓد ٚدٛد خطس ٜتطًب ايدخٍٛ ايؿٛزٟ يًٛحد٠ ايطه١ٝٓ ، ٚايطانٔ ٚعا١ً٥ غري َٛدٛدٜٔ تؿتح َٔ قبٌ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ ًٜٚصّ  .20

 .إعداد ستغس بريو ٜٚبًؼ ايطانٔ مبا حدخ 

ٚعدّ تػػٌٝ عُاي١ يٝطٛا ع٢ً نؿاي١ ، ميٓع تػػٌٝ عُاي٘ ايطهٔ يف أعُاٍ خاص١ داخٌ ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ أٚ غطٌٝ ايطٝازات  .21

 .ايطانٔ ٜٚتخٌُ أٟ عسز ٜكع ع٢ً اآلخس اٚ املُتًهات 

 .عدّ اقتٓا٤ اذتٝٛاْات ، ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو األمساى ٚطٝٛز ايص١ٜٓ  .22

 .عدّ إضهإ ايطا٥كني ٚارتدّ َٔ ايسداٍ يف ايػكل ايطه١ٝٓ  .23

ٜتخٌُ ايطانٔ أٚ شا٥سٜ٘ أٟ عسز ٜكع عًٝ٘ أٚ ع٢ً اآلخسٜٔ َٔ عٝٛف يدٜ٘ ٜطهٕٓٛ يف َطهٓ٘ ٚمل ٜتِ تطذًِٝٗ يف بٝإ  .24

 .يد٣ إداز٠ اإلضهإ ٚاملساؾل ايرتٚحي١ٝ ،  ايطانٓني املكُٝني َع٘ بضؿ٘ دا١ُ٥ يف ضهٔ َٔ ادتاَع١ 

إشعاج اآلخسٜٔ اجملاٚزٜٔ يٛحداتِٗ ايطه١ٝٓ  )  ٜبًؼ ايطانٔ بايطًٛنٝات ارتاط١٦ اييت تعٗس َٔ أبٓا٥٘ أٚ شا٥سِٜٗ َجٌ  .25

 .بٓا٤ً ع٢ً تكازٜس َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًطال١َ ٚاألَٔ ادتاَعٞ ٚيف حاي١ ايتهساز ٜطايب بإخال٤ ايطهٔ  (بايغٛعا٤ ٚايضدب

-ٜطكط حل ايطانٔ يف االضتُساز يف ضهٔ ادتاَع١ يف اذتاالت اآلت١ٝ  .26 : 

 .إذا بًؼ ثالخ َسات عٔ شتايؿت٘ أٚ احد أؾساد أضست٘ أٚ شٚازٙ أٚ ايعُاي١ املطتدد١َ يػسٚط اإلضهإ  .أ 

يف حاي١ ٚدٛد شتايؿ١ تكسزٖا ادتٗات ذات ايعالق١ يف ايطهٔ أٚ خازد٘ َجٌ األعساز حبٝا٠ أٚ ممتًهات عا١َ أٚ خاص١ ٚايتخسش  .ب 

بايطانٓني ٚشا٥سِٜٗ أٚ ايتٛزط يف ضسق١ ممتًهات املكُٝني بايطهٔ أٚ شا٥سِٜٗ تضدز ادتاَع١ قسازٖا ؾُٝا خيط اضتُسازٙ يف 

 .ايطهٔ

 .اإلعاؾات ٚتعدٌٜ ايطهٔ ، ٚايتعدٟ ع٢ً األزاعٞ اجملاٚز٠  .ج 

.(ألنجس َٔ ض١ٓ ٚاحد٠)اإلعاز٠ أٚ ايٓدب أٚ االبتعاخ رتازج داَع١ املًو ضعٛد  .د    

 .االضتكاي١ أٚ ايؿضٌ أٚ إْٗا٤ ايعكد مبعسؾ١ ادتاَع١ .ٙ 

 .  يف حاي١ ايتكاعد ايٓعاَٞ َٔ ادتاَع١  .ٚ 

 .االْتكاٍ َٔ داَع١ املًو ضعٛد إىل د١ٗ أخس٣  .ش 
 

 

 .إضا٠٤ اضتدداّ ايطهٔ أٚ األعساز بادتريإ .ح 
 

َٔ تتِ املٛاؾك١ ع٢ً إضهاْ٘ يف َطانٔ ادتاَع١ ٚال ٜسادع إداز٠ اإلضهإ ٚاملساؾل ايرتٚحي١ٝ إلضتالّ ضهٓ٘ خالٍ غٗس َٔ تازٜذ  .ط 

 .ايبالؽ ٜطكط حك٘ يف ايطهٔ ٜٚعترب طًب٘ الغًٝا ٚال حيل ي٘ ايتكدِٜ َس٠ أخس٣ إال بعد َغٞ ضٓ٘

 . اإلخالٍ بأٟ َٔ ايػسٚط أعالٙ .ٟ 

 

 :- الصكن إخالء إجراءات

-ٜكّٛ ايطانٔ مبا ًٜٞ : اٚاًل  : 

 .٤ٌَ ايُٓٛذج ارتاظ بريو يد٣ إداز٠ اإلضهإ ٚاملساؾل ايرتٚحي١ٝ  .1

 .( ٖاتـ_َا٤ _نٗسبا٤)تضؿ١ٝ َا عًٝ٘ َٔ َبايؼ َتبك١ٝ ختط إجياز ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ أٚ ؾٛاتري ارتدَات  .2

 .إخال٤ ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ َٔ األَتع٘ َٚا خيض٘ َٔ أثاخ ٚأدٗص٠ .3

تكّٛ دت١ٓ َٔ إداز٠ اإلضهإ ٚاملساؾل ايرتٚحي١ٝ ٚإداز٠ ايضٝا١ْ بؿخط ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ املساد إخال٤ٖا ٚحضس ايتًؿٝات اييت : ثاًْٝا 

حدثت بطبب ض٤ٛ االضتدداّ بٗا إٕ ٚددت ٜٚبًؼ يتطدٜدٖا يد٣ ادت١ٗ املدتض١ ٚ حتسز إداز٠ اإلضهإ ٚاملساؾل ايرتٚحي١ٝ ستغس 

 .اإلخال٤ 

 .ٜعاد َبًؼ ايتأَني إىل ايطانٔ : ثايجًا 

 

 



 

 :- أخرى إىل شقة من والنقل اإلجازة يف الصفر

يف حاي١ ايطؿس يف اإلداش٠ جيب ع٢ً ايطانٔ ايتأند َٔ إقؿاٍ ستابظ املا٤ داخٌ ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ ٚإطؿا٤ مجٝع  .1

األْٛاز ٚؾضٌ مجٝع املعدات ايهٗسبا١ٝ٥ ٚإقؿاٍ مجٝع ايٓٛاؾر ٚإخال٤ ايجالد١ َٔ ايًخّٛ ٚغريٖا ، ٚاختاذ مجٝع إدسا٤ات 

 .ايطال١َ األخس٣ يًُخاؾع١ ع٢ً ايطهٔ ٚستتٜٛات٘

عٓد اْتٗا٤ ايعالق١ َع ادتاَع١ ٚاملػادز٠ دٕٚ تطًِٝ ايطهٔ تػهٌ دت١ٓ تتٛىل ؾتح ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ ٚدسد ستتٜٛاتٗا  .2

ٚحضس االيتصاَات املاد١ٜ املرتتب١ ع٢ً ذيو ٚاضتكطاعٗا َٔ تأَني ايطهٔ ٚيف حاي١ عدّ نؿاٜت٘ ٜطايب َٔ قبٌ ادتٗات 

 .املدتض١

يف حاي١ عدّ عٛد٠ املتعاقد َٔ اإلداش٠ ٚتأخسٙ ٖٛ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ يف إعاد٠ ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ إلداز٠ اإلضهإ ٚاملساؾل  .3

ايرتٚحي١ٝ،حيل يًذاَع١ حتًُٝ٘ ق١ُٝ اإلجياز ايؿعًٞ يًٛحد٠ ايطه١ٝٓ يًؿرت٠ ايٛاقع١ بني اْتٗا٤ إداشت٘ ٚإعادتٗا حطب 

 .تكدٜس ادتاَع١ ٚقسازٖا يف ذيو ْٗا٥ٞ 

عٓد ْكٌ ايطانٔ َٔ ٚحد٠ ضه١ٝٓ إىل أخس٣ ؾإٕ اذتد األقض٢ يتطًِٝ ايٛحد٠ ايطه١ٝٓ ايكدمي١ بعد إمتاّ ع١ًُٝ  .4

عػس٠ أٜاّ َٔ تازٜذ تطًُ٘ يًٛحد٠ ايطه١ٝٓ ادتدٜد٠ ٚيف حاي١ ايتأخس ٜدؾع إجياز  (10)ايٓعاؾ١ ٚإصالح أٟ تًؿٝات ٖٛ 

 .ايٛحدتني ايطهٓٝتني 

 :- والتجويس التأثيث

ٜتٛىل ايطانٔ تأَني ٚصٝا١ْ  َا حيتاج إيٝ٘ َٔ أثاخ ٚأدٗص٠ ع٢ً حطاب٘ ارتاظ ًٜٚصّ ايتٓطٝل َع ايضٝا١ْ يتطابل األدٗص٠ َع 

. ايػبه١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚيف حاي١ شتايؿ١ ذيو ٜتخٌُ ايطانٔ َا ٜرتتب ع٢ً األعساز اييت حتدخ بطبب ٖرٙ املدايؿ١

 . جتدد  محققبًال   جعليماتأو لىائحبها وبأية   بالحقيدوأجعهداطلعث على هذه الشروط 
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