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 نبذه عن النظام
 
 

جاءت رغبة من إدارة من ضمن منظومة الخدمات التي نظام إلكتروني  هيالإسكان خدمة         

في جامعة الملك سعود ممثلة بمدير عام إدارة  إسكان أعضاء هيئة التدريس والموظفين

الإسكان لإدارة عملية تقديم طلبات بإنشاء نظام  سكان أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة لتمكين العاملين في في الجامعة حسب اللوائح والقوانين المتبعة في الإدارة وذلك 

وذلك وكذلك منح السكن حسب الأولويات من أداء عملهم بكل يسر وسهولة الإسكان 

 في إدارة الخدمات الإلكترونية.بالتعاون مع عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات ممثلة 

 

 لیةآ اءاتجرإ فقو السكنللحصول على  لمختلفةا تلطلباا لستقباا على ملنظاا اذھ یعمل

 . الوحدة السكنية مستالا حتى لطلبا تقدیم منذ
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 شاشة الدخول الي النظام
 

 
 شاشة الدخول الي النظام

 

 

:  الوصف  

 الدخول على النظام من خلال بيانات البريد الإلكتروني للجامعة 
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 مدير النظام شاشة

 

 شاشة مدير النظام

 

 الوصف :

وذلك  الإسكانبعد دخوله خدمه  مدير النظامهذه الشاشة والتي هي من صلاحيات  تظهر

 و التقارير وحدة سكنية طلب الخاصة بالتقديم علي ةلعمل الاعدادات اللازم

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  
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  الوحدات السكنيةشاشة 

 
 

 

 

 

 
ة الوحدات السكنيةشاش  
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 الوصف :

هي من صلاحيات  والتيو التعديل عليها  وحدات سكنيةاضافة  يتم من خلال هذه الشاشة

 رئيس الشؤون الإدارية
 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 لاضافة وحدة سكنية اضغط على  -5

 اختر "نوع الوحدة السكنية" سواء شقة او فيلا او شقة دورين -6

 اختر "المجمع السكني" سواء المرحلة الاولي او المرحلة الثانية او المرحلة الثالثة -7

 المبنى / الشارعرقم ادخل  -8

 ة رقم الوحدة السكنيادخل  -9

 اختر "عدد الغرف" و اختياراتها مرتبطة بنوع الوحدة السكنية -10

 ن اطلق حقل "مفعلة ؟" لجعل الوحدة السكنية مفعلة للسك -11

 لاضافة الوحدة السكنية اضغط علي  -12

 شاشة "الوحدات السكنية"يتم العودة الي  اضغط علي  -13

سكنية مضافة عن طريق ادخال ايا من محددات البحث تستطيع البحث عن وحدات  -14

)المجمع السكني، رقم الوحدة السكنية، رقم المبني/ الشارع، نوع الوحدة السكنية، 

 عدد الغرف، الحالة(

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك  اضغط علي  -15

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -16

 تفاصيل الوحدة السكنيةعرض وذلك ل اضغط علي  -17

 للتعديل علي الوحدة السكنيةوذلك  اضغط علي  -18

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -19
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  اعدادات الخدمةشاشة 

 
ة اعدادات الخدمةشاش  

 الوصف :

تعريف نص رسالة توفر وحدة سكنية و نص رسالة انتهاء المهلة  يتم من خلال هذه الشاشة

هي من صلاحيات مدير النظام والتيبسبب التقاعد   

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 نص رسالة توفر وحدة سكنيةادخل  -5

 نص رسالة انتهاء المهلة بسبب التقاعدادخل  -6

 لحفظ نص الرسالتين اضغط علي  -7

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -8
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 شاشة فترات الخدمة

 
 

 

 شاشة فترات الخدمة

 

 

 الوصف :

يتم من خلال هذه الشاشة بتعريف الفترات الزمنية التي يسمح من خلالها التقديم على 

 والتي هي من صلاحيات مدير النظام خدمة الإسكان
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 الخطوات : 

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 لاضافة فترة خدمة جديدة اضغط علي  -5

 "الإسكان"اختر اسم الخدمة و هي   -6

  "فترة التسجيل" اختر نوع الفترة و هي  -7

 اختر الكلية المراد ادخال فترة خدمة لها  -8

 اختر القسم المراد ادخال فترة خدمة له -9

 اختر تاريخ بداية الفترة عن طريق حقل "من تاريخ" -10

اختر تاريخ نهاية الفترة عن طريق حقل "الي تاريخ" -11  

ادخل نص الرسالة )عربي( و هي الرسالة التي ستظهر لمستخدم الشاشة في فتره  -12

لفترة المدخلة في حالة كانت اللغة المختارة هي اللغة العربيةخارج ا  

ادخل نص الرسالة )انجليزي( و هي الرسالة التي ستظهر لمستخدم الشاشة في فتره  -13

 خارج الفترة المدخلة في حالة كانت اللغة المختارة هي اللغة الانجليزية

لحفظ الفترة المدخلة اضغط علي   -14  

 شاشة "فترات الخدمة"يتم العودة الي  اضغط علي  -15

لعمل تعديل علي فترة خدمة اضغط علي  -16  

لعرض تفاصيل فترة خدمة اضغط علي   -17  

لحذف فترة خدمة اضغط علي  -18  

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -19
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 المشرفون علي السكنشاشة 

 
ة المشرفون علي السكنشاش  

 
 

 الوصف :

هي من صلاحيات مدير  والتيمشرفون علي السكن اضافة  يتم من خلال هذه الشاشة

 النظام

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3
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  اضغط على -4

 مشرف جديدلاضافة  اضغط على  -5

 الوظيفيادخل اسم المشرف سواء عن طريق الاسم / البريد الالكتروني / الرقم  -6

 مشرف الجديدلاضافة ال اضغط علي  -7

 "المشرفون علي السكنشاشة "يتم العودة الي  اضغط علي  -8

 لحذف المشرفوذلك  اضغط علي  -9

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -10
 

  طلبات بالنيابةشاشة 

 
ة طلبات بالنيابةشاش  

 

 الوصف :

تقديم  هتخصيص وحدة سكنية لاعضاء الجامعة الذي لا يمكن يتم من خلال هذه الشاشة

رئيس الشؤون الإداريةهي من صلاحيات  والتيطلب بنفسه   
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 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 لموظفلتخصيص وحدة سكنية  اضغط على  -5

رقم الطلب، رقم عن طريق ادخال ايا من محددات البحث ) طلبتستطيع البحث عن  -6

 (الموظف

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك  اضغط علي  -7

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -8

 الطلبعرض تفاصيل وذلك ل اضغط علي  -9

 و ذلك لعمل تعديل علي الطلب الذي لم يرسل بعد اضغط علي  -10

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -11
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 بيانات مقدم الطلب –اضافة جديد  – طلبات بالنيابةشاشة 

 
بيانات مقدم الطلب –اضافة جديد  –ة طلبات بالنيابة شاش  
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 الوصف :

تقديم  هتخصيص وحدة سكنية لاعضاء الجامعة الذي لا يمكن يتم من خلال هذه الشاشة

رئيس هي من صلاحيات  والتيعن طريق ادخال بياناته الشخصية و الوظيفية طلب بنفسه 

 الشؤون الإدارية

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 لتخصيص وحدة سكنية لساكن اضغط على  -5

 الوظيفيالرقم عن طريق  الموظفتستطيع البحث عن  -6

و ذلك لعرض بيانات الموظف المراد تخصيص وحدة  اضغط علي  -7

 له

رقم الجوال ، عنوان السكن الحالي، اسم احد  -ادخل البيانات الشخصية و هي : -8

 الاقارب للاتصال به وقت الحاجة، رقم الجوال للقريب، عنوان القريب

 رقم هاتف القسم -ادخل البيانات الوظيفية و هي : -9

 لحفظ البيانات المدخلةوذلك  اضغط علي  -10

افراد الاسرة المقيمين معي بيانات "لذهاب الي شاشة ل اضغط علي  -11

 طوال العام"

 شاشة "طلبات بالنيابة"يتم العودة الي  اضغط علي  -12

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------17--------------------------------------------------------- 
 

افراد الاسرة المقيمين بيانات –اضافة جديد  – طلبات بالنيابةشاشة 

 معي طوال العام

 
  افراد الاسرة المقيمين معي طوال العامبيانات  –اضافة جديد  –ة طلبات بالنيابة شاش

 

 

 الوصف :

تقديم  هتخصيص وحدة سكنية لاعضاء الجامعة الذي لا يمكن يتم من خلال هذه الشاشة

هي من  والتيالاسرة المقيمين معه طوال العام  دطلب بنفسه عن طريق ادخال بيانات افرا

رئيس الشؤون الإداريةصلاحيات   
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 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 لتخصيص وحدة سكنية لساكن اضغط على  -5

لذهاب الي وذلك ل في شاشة "بيانات مقدم الطلب"،اضغط علي  -6

 افراد الاسرة المقيمين معي طوال العام"بيانات "شاشة 

 فرد من افراد الاسرة لاضافة اضغط على  -7

 ادخل الاسم و رقم الهوية و تاريخ الميلاد و صلة القرابة/ المعاليين -8

 وذلك لحفظ بيانات الفرد اضغط علي  -9

بيانات الفردلعمل تعديل علي  اضغط علي  -10  

بيانات الفردلحذف  اضغط علي  -11  

 "بيانات مقدم الطلب"الي شاشة لذهاب ل اضغط علي -12

 "المرفقات"شاشة لذهاب الي ل اضغط علي -13

 يتم العودة الي شاشة "طلبات بالنيابة" اضغط علي -14
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 المرفقات –اضافة جديد  – طلبات بالنيابةشاشة 

 
المرفقات –اضافة جديد  –ة طلبات بالنيابة شاش  

 

 

 الوصف :

تقديم  هتخصيص وحدة سكنية لاعضاء الجامعة الذي لا يمكن يتم من خلال هذه الشاشة

رئيس الشؤون الإداريةطلب بنفسه عن طريق ادخال المرفقات التي هي من صلاحيات   
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 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 لتخصيص وحدة سكنية لساكن اضغط على  -5

افراد الاسرة المقيمين معي طوال بيانات في شاشة "اضغط علي  -6

 "المرفقات"لذهاب الي شاشة ، وذلك لالعام"

 لاضافة مرفق جديد اضغط على  -7

 ادخل وصف الملف -8

 اختر نوع الملف سواء دفتر العائلة او بطاقة الهوية او اخري  -9

ميجا  50بحجم لا يزيد عن  PDFلارفاق ملف من نوع  اضغط علي  -10

 بايت او اختيار ملف عن طريق 

 وذلك لحفظ المرفقات اضغط علي  -11

 المرفقلعمل تعديل علي  اضغط علي  -12

 المرفقلحذف  اضغط علي  -13

افراد الاسرة المقيمين معي بيانات "لذهاب الي شاشة ل اضغط علي -14

 طوال العام"

 "إرسال الطلب"لذهاب الي شاشة ل اضغط علي -15

 يتم العودة الي شاشة "طلبات بالنيابة" اضغط علي -16
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 إرسال الطلب –اضافة جديد  – بالنيابةطلبات شاشة 

 
إرسال الطلب –اضافة جديد  –ة طلبات بالنيابة شاش  

 

 الوصف :

تقديم  هتخصيص وحدة سكنية لاعضاء الجامعة الذي لا يمكن يتم من خلال هذه الشاشة

ون الإداريةئرئيس الشطلب بنفسه ، التي هي من صلاحيات   

 

 الخطوات :

 الإلكترونية. تسجيل الدخول على البوابة -1

   اختر -2

 اضغط على  -3
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  اضغط على -4

 لتخصيص وحدة سكنية لساكن اضغط على  -5

إرسال "لذهاب الي شاشة ، وذلك لفي شاشة "المرفقات"اضغط علي  -6

 "الطلب

 اختر "نوع الوحدة السكنية" سواء شقة او فيلا او شقة دورين -7

 الثانية او المرحلة الثالثةاختر "المجمع السكني" سواء المرحلة الاولي او المرحلة  -8

 رقم المبنى / الشارعادخل  -9

 ة رقم الوحدة السكنيادخل  -10

 اختر "عدد الغرف" و اختياراتها مرتبطة بنوع الوحدة السكنية -11

 " الطلب بهذا الوارده والمرفقات والبيانات المعلومات بصحة واتعهد أقر اطلق حقل " -12

 وذلك لتخصيص الوحدة السكنية للموظف اضغط علي  -13

 "المرفقات "لذهاب الي شاشة ل اضغط علي -14

 يتم العودة الي شاشة "طلبات بالنيابة" اضغط علي -15
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  تحديث حالة الوحدات السكنيةشاشة 
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ة تحديث حالة الوحدات السكنيةشاش  

 

 الوصف :

رئيس هي من صلاحيات  والتيتحديث حالة الوحدات السكنية  يتم من خلال هذه الشاشة

 قسم شئون المساكن

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------25--------------------------------------------------------- 
 

 اضغط على  -3

   اضغط على -4

تستطيع البحث عن وحدات سكنية عن طريق ادخال ايا من محددات البحث )رقم  -5

عدد نوع الوحدة السكنية، المجمع السكني، الوحدة السكنية، رقم المبني/ الشارع، 

 الغرف(

 لعرض بيانات الوحدة للتحديث علي حالتهاوذلك  اضغط علي  -6

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -7

 لتحويل حالة الوحدة من "مسكونة" الي "سوف يغادر" يتم ادخال حقل ملاحظات -8

 لتحويل حالة الوحدة من "سوف يغادر" الي " اخلاء" يتم ادخال حقل ملاحظات -9

وتاريخ  من "اخلاء" الي "صيانة" يتم ادخال حقل ملاحظاتلتحويل حالة الوحدة  -10

 الصيانة / النظافة

وتاريخ  لتحويل حالة الوحدة من "صيانة" الي "نظافة" يتم ادخال حقل ملاحظات -11

 الصيانة / النظافة

 لتحويل حالة الوحدة من "نظافة" الي "جاهزة" يتم ادخال حقل ملاحظات -12

 وذلك لحفظ الحالة اضغط علي  -13

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------26--------------------------------------------------------- 
 

 الجاهزة الوحدات السكنيةشاشة 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------27--------------------------------------------------------- 
 

 
ة الوحدات السكنية الجاهزةشاش  

 

 الوصف :

 اشعار ارسال ويتم الجاهزة السكنية لوحداتل البحث والعرض يتم من خلال هذه الشاشة

  الشئون الاداريةرئيس هي من صلاحيات  والتي الاسكان إدارة لمراجعة للمستحقين

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

   اضغط على -4

وحدات سكنية عن طريق ادخال ايا من محددات البحث )المجمع السكني، الابحث عن  -5

 نوع الوحدة السكنية، عدد الغرف(



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------28--------------------------------------------------------- 
 

 طبقا لمحددات البحث لاستعراض نتائج البحثوذلك  اضغط علي  -6

 لعرض المستحقين لارسال اشعار لهم وذلك  اضغط علي  -7

 اختر طريقة البحث سواء نوع قائمة الانتظار او الرقم الوظيفي  -8

 في حالة اختيار نوع قائمة الانتظار، اختر نوع قائمة الانتظار سواء رئيسية او مؤجلة 

 للموظف المستحق في حالة اختيار الرقم الوظيفي، ادخل الرقم الوظيفي 

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك  اضغط علي  -9

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -10

 وذلك لارسال اشعار الي الموظف المستحق اضغط علي -11

 شاشة "الوحدات السكنية الجاهزة"يتم العودة الي  اضغط علي  -12

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------29--------------------------------------------------------- 
 

 إسقاط الطلباتشاشة 

 

اسقاط الطلباتشاشة   

 

 الوصف :

كانت علي قائمة سواء  السكنية الوحدات عنالادوار  اسقاط يتم من خلال هذه الشاشة

 رئيس الشئون الاداريةوالتي هي من صلاحية  الانتظار او قائمة التأجيل

 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------30--------------------------------------------------------- 
 

   اضغط على -4

 يتم البحث عن الطلبات عن طريق الرقم الوظيفي -5

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك ، اضغط علي -6

 الطلبالدور علي وذلك لاسقاط  اضغط علي  -7

 اسقاط الادخل سبب  -8

   الطلب الدور لاسقاط اضغط على -9

 شاشة "اسقاط الطلبات"يتم العودة الى   ضغط على ا -10

 الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكانيتم العودة الى   ضغط على ا -11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------31--------------------------------------------------------- 
 

 النقل من وحدة لآخريشاشة 

 

النقل من وحدة لاخريشاشة   
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 الوصف :

خري سواء الي وحدة مستحقة او اقل او لآنقل الساكن من وحدة يتم من خلال هذه الشاشة 

 رئيس الشئون الادارية هي من صلاحيات  والتياكثر 

 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

   اضغط على -4

 يتم البحث عن الموظف الساكن عن طريق الرقم الوظيفي -5

 لمحددات البحثلاستعراض نتائج البحث طبقا وذلك ، اضغط علي -6

 يتم عرض بيانات الوحدة السكنية الحالية -7

و يتم ادخال بيانات الوحدة السكنية المنتقل اليها عن طريق حقول )رقم الوحدة  -8

 السكنية، رقم المبني/ الشارع، المجمع السكني، نوع الوحدة السكنية، عدد الغرف(

 بيانات الوحدة السكنية المنتقل اليها  لحفظ  اضغط على -9

 الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكانيتم العودة الى   ضغط على ا -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------33--------------------------------------------------------- 
 

 مقدم الطلب شاشة

 

مقدم الطلبشاشة   

 

 الوصف :

الإسكان وذلك بعد دخوله خدمه الطلب مقدم تظهر هذه الشاشة والتي هي من صلاحيات 

 لتقديم طلب اسكان او تحديث بيانات لطلب او طباعة خطاب الحسم.

 

أعضاء هيئة التدريس من أستاذ، أستاذ كرسي، أستاذ مساعد، أستاذ ) -الطلب هم :مقدمين 

عناية  استشاري وظيفة استشاري جراحة الصدر،، مشارك، بما يخص الوظائف الأكاديمية

مركزة، استشاري عيون، استشاري غير متفرغ ،طبيب استشاري مساعد ،طبيب استشاري 

امراض قلب بما يخص الوظائف الطبية ممن مشارك ،طبيب استشاري ،طبيب استشاري 

 (لهم صلاحية على بوابة الخدمات الإلكترونية السعوديين فقط

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------34--------------------------------------------------------- 
 

 استحقاق الوحدات السكنية – تقديم طلب اسكانشاشة 

 

استحقاق الوحدات السكنية –ة تقديم طلب اسكان شاش  

 

 الوصف :

هي من  والتيالوحدات السكنية  استحقاق الشاشة الاطلاع علي معاييريتم من خلال هذه 

 صلاحيات مقدم الطلب

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 يتم عرض معايير استحقاق الوحدات السكنية -5

"شروط اسكان اعضاء هيئة التدريس لذهاب الي شاشة ل اضغط علي  -6

 بجامعة الملك سعود"

 الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان يتم العودة الي اضغط علي  -7
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شروط اسكان اعضاء هيئة التدريس  –تقديم طلب اسكان شاشة 

 الملك سعود بجامعة



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------36--------------------------------------------------------- 
 

 

التدريس بجامعة الملك سعودشروط اسكان اعضاء هيئة  –ة تقديم طلب اسكان شاش  

 

 الوصف :

التعهد بالموافقة على شروط إسكان أعضاء هيئة  الاطلاع و الشاشة يتم من خلال هذه

 هي من صلاحيات مقدم الطلب والتي التدريس بجامعة الملك سعود

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------37--------------------------------------------------------- 
 

لذهاب في شاشة "استحقاق الوحدات السكنية"، وذلك لاضغط علي  -5

 "شروط اسكان اعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود"الي شاشة 

 شروط إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعوديتم عرض  -6

التعليمات أتعهد بالتقيد بها وما يطرا عليها  اطلعت على هذه الشروط واطلق حقل " -7

 "اضافاتمن تعديلات أو 

 "استحقاق الوحدات السكنية"لذهاب الي شاشة ل اضغط علي  -8

 " مقدم الطلب"لذهاب الي شاشة ل اضغط علي  -9

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------38--------------------------------------------------------- 
 

 بيانات مقدم الطلب  –تقديم طلب اسكان شاشة 

 

بيانات مقدم الطلب –ة تقديم طلب اسكان شاش  

 

 الوصف :

هي من  والتيادخال بيانات الموظف الشخصية و الوظيفية  يتم من خلال هذه الشاشة

 صلاحيات مقدم الطلب

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------39--------------------------------------------------------- 
 

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 "شروط اسكان اعضاء هيئة التدريس بجامعةفي شاشة اضغط علي  -5

 "بيانات مقدم الطلب"لذهاب الي شاشة ، وذلك لالملك سعود"

رقم الجوال ، عنوان السكن الحالي، اسم احد  -ادخل البيانات الشخصية و هي : -6

 الاقارب للاتصال به وقت الحاجة، رقم الجوال للقريب، عنوان القريب

 رقم هاتف القسم -ادخل البيانات الوظيفية و هي : -7

 البيانات المدخلةلحفظ وذلك  اضغط علي  -8

"شروط اسكان اعضاء هيئة لذهاب الي شاشة ل اضغط علي  -9

 التدريس بجامعة الملك سعود"

افراد الاسرة المقيمين معي بيانات "لذهاب الي شاشة ل اضغط علي  -10

 طوال العام"

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------40--------------------------------------------------------- 
 

بيانات افراد الاسرة المقيمين معي طوال  –تقديم طلب اسكان شاشة 

 العام

 

  افراد الاسرة المقيمين معي طوال العامبيانات  –ة تقديم طلب اسكانشاش

 

 

 الوصف :

هي  والتيادخال بيانات افراد الاسرة المقيمين معي طوال العام  يتم من خلال هذه الشاشة

  من صلاحيات مقدم الطلب

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------41--------------------------------------------------------- 
 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

لذهاب الي وذلك ل في شاشة "بيانات مقدم الطلب"،اضغط علي  -5

 افراد الاسرة المقيمين معي طوال العام"بيانات "شاشة 

 فرد من افراد الاسرة لاضافة اضغط على  -6

 الميلاد و صلة القرابة/ المعاليينادخل الاسم و رقم الهوية و تاريخ  -7

 وذلك لحفظ بيانات الفرد اضغط علي  -8

 بيانات الفردلعمل تعديل علي  اضغط علي  -9

 بيانات الفردلحذف  اضغط علي  -10

 "بيانات مقدم الطلب"لذهاب الي شاشة ل اضغط علي -11

 "المرفقات"لذهاب الي شاشة ل اضغط علي -12

 الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكانيتم العودة الي  اضغط علي -13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------42--------------------------------------------------------- 
 

 المرفقات –تقديم طلب اسكان شاشة 

 

المرفقات –ة تقديم طلب اسكان شاش  

 

 

 الوصف :

ادخال المرفقات التي هي من صلاحيات مقدم الطلب يتم من خلال هذه الشاشة  

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------43--------------------------------------------------------- 
 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

افراد الاسرة المقيمين معي طوال بيانات في شاشة "اضغط علي  -5

 "المرفقات"لذهاب الي شاشة ، وذلك لالعام"

 لاضافة مرفق جديد اضغط على  -6

 ادخل وصف الملف -7

 اختر نوع الملف سواء دفتر العائلة او بطاقة الهوية او اخري  -8

ميجا  50بحجم لا يزيد عن  PDFلارفاق ملف من نوع  اضغط علي   -9

 بايت او اختيار ملف عن طريق 

 

 وذلك لحفظ المرفقات اضغط علي  -10

 المرفقلعمل تعديل علي  اضغط علي  -11

 المرفقلحذف  اضغط علي  -12

افراد الاسرة المقيمين بيانات  "لذهاب الي شاشة ل اضغط علي -13

 معي طوال العام "

 "إرسال الطلب"لذهاب الي شاشة ل اضغط علي -14

 الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكانيتم العودة الي  اضغط علي -15
 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------44--------------------------------------------------------- 
 

 إرسال الطلب –تقديم طلب اسكان شاشة 

 

إرسال الطلب –ة تقديم طلب اسكان شاش  

 

 الوصف :

صلاحيات مقدم ارسال الطلب الي رئيس الشئون الادارية ، التي هي من يتم من خلال هذه 

و ايضا سؤال مقدم الطلب اذا هو يرغب بالسكن في شقة لحين توافر الفيلاالطلب  

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

إرسال "لذهاب الي شاشة ، وذلك لفي شاشة "المرفقات"اضغط علي  -5

 "الطلب

 سواء نعم او لا "لحين وصول دورك في فيلا؟هل ترغب بالسكن بشقه "اختر  -6

 " الطلب بهذا الوارده والمرفقات والبيانات المعلومات بصحة واتعهد أقر اطلق حقل " -7

 لارسال الطلب الي رئيس الشئون الاداريةوذلك  اضغط علي  -8



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------45--------------------------------------------------------- 
 

 "المرفقات "لذهاب الي شاشة ل اضغط علي  -9

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -10
 

 طلب خطاب تعريفشاشة 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------46--------------------------------------------------------- 
 

 

طلب خطاب تعريفة شاش  

 

 الوصف :

طباعة طلب خطاب تعريف والتي هي من صلاحيات مقدم  يتم من خلال هذه الشاشة

  الطلب

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 اختر جهه الخطاب -5

 ادخل سبب طباعة الخطاب  -6

 وذلك لعمل خطاب التعريف  اضغط على -7

 وذلك لطباعة خطاب التعريف اضغط علي  -8

 نيتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكا اضغط علي  -9



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------47--------------------------------------------------------- 
 

 الطلببيانات تحديث شاشة 

 

  ة تحديث بيانات الطلبشاش

 

 

 الوصف :

تحديث بيانات الطلب سواء عن طريق اضافة او حذف )افراد  يتم من خلال هذه الشاشة

هي من صلاحيات  والتيالبيانات الشخصية( ، المرفقات، الاسرة المقيمين معي طوال العام

  مقدم الطلب
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 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

 الاسرة فرد من افراد لاضافة اضغط على  -5

 ادخل الاسم و رقم الهوية و تاريخ الميلاد و صلة القرابة/ المعاليين -6

 وذلك لحفظ بيانات الفرد اضغط علي  -7

 بيانات الفردلعمل تعديل علي  اضغط علي  -8

 بيانات الفردلحذف  اضغط علي  -9

 لاضافة مرفق جديد اضغط على  -10

 ادخل وصف الملف -11

 اختر نوع الملف سواء دفتر العائلة او بطاقة الهوية او اخري  -12

ميجا  50بحجم لا يزيد عن  PDFلارفاق ملف من نوع  اضغط علي   -13

 بايت او اختيار ملف عن طريق 

 وذلك لحفظ المرفق اضغط علي  -14

 المرفقلعمل تعديل علي  اضغط علي  -15

 المرفقلحذف  اضغط علي  -16

البيانات الشخصية )رقم الجوال، اسم احد الاقارب تستطيع التعديل علي حقول  -17

 للاتصال به وقت الحاجة، رقم جوال القريب، عنوان القريب(

أقر واتعهد بصحة المعلومات والبيانات والمرفقات الوارده بهذا  اطلق حقل " -18

 "الطلب

 وذلك لارسال الطلب الي رئيس الشئون الادارية اضغط علي  -19

 الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان يتم العودة الي اضغط علي  -20



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------49--------------------------------------------------------- 
 

 (طلباتي) شاشة عرض الطلب عن طريق

 
طلباتيعرض الطلب عن طريق   

 

 الوصف : 

شاشة عرض تفاصيل الطلب عن طريق من خلال هذه الشاشة، يستطيع مقدم الطلب 

" تم ارسال الطلبطلباتي و من الممكن سحب  الطلب الذي لم يتم عليه اي اجراء اي حالته "

 لعمل تعديل عليه و اعادة ارسالهو ذلك 

 
 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

عن طريق "طلباتي" يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة  -2

  الضغط على 

و يصبح من صلاحية مقدم الطلب الطلب  لسحبوذلك  اضغط علي  -3

 ارسالهو من الممكن تعديل الطلب و اعادة 

العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم يتم   الضغط على ب -4

 المحروقات

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------50--------------------------------------------------------- 
 

 الطلبات الوارده(-عرض الطلب عن طريق)الإشعارات

 
ةالطلبات الوارداو  عرض الطلب عن طريق الإشعارات  

 

 الوصف : 

 يمكن عرض تفاصيل الطلب عن طريق الإشعارات او الطلبات الواردة

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن طريق -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. الضغط على 

يمكن عرض الاجراءات التى تم اتخاذها على الطلب فى شاشة الطلبات الواردة عن -3

 .طريق الضغط على 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------51--------------------------------------------------------- 
 

 اعتماد رئيس الشئون الاداريةشاشة 

 

رئيس الشئون الاداريةشاشة اعتماد   

 

 الوصف :

لطلبات الاسكان سواء بالموافقة رئيس الشئون الادارية  يتم من خلال هذه الشاشة اعتماد

 او الرفض او ارجاع الطلب

 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 

 تفاصيل الطلبرئيس الشئون الادارية تظهر ل -3

 -او الارجاع:بالموافقة او الرفض سواء اختر التوصيه  -4

 الطلب الي مدير ادارة الاسكان، يتم ارسال بالموافقةفي حالة التوصية  -

، يعتبر رفض نهائي و يحق لمقدم الطلب التقديم علي بالرفضفي حالة التوصية  -

 طلب اسكان جديد )لابد من ذكر الملاحظات(

و  ، يتم ارجاع الطلب لمقدم الطلب و يحق لمقدم الطلب تعديلهالارجاعفي حالة  -

 اعادة ارساله )لابد من ذكر الملاحظات(

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   علىاضغط  -5

 يتم العودة الى الطلبات الواردة  الضغط على ب -6
 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------52--------------------------------------------------------- 
 

 مدير ادارة الاسكان اعتماد شاشة

 

مدير ادارة الاسكانشاشة اعتماد   

 

 الوصف :

لطلبات الاسكان سواء بالموافقة او مدير ادارة الاسكان  يتم من خلال هذه الشاشة اعتماد

 الرفض 

 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 

 تفاصيل الطلب مدير ادارة الاسكانتظهر ل -3

 -: بالموافقة او الرفضسواء اختر التوصيه  -4

هي شاشة  والتي، يتم ارسال الطلب الي قائمة الانتظار بالموافقةفي حالة التوصية  -

 "طلبات بحاجة الي اعتماد" 

، يعتبر رفض نهائي و يحق لمقدم الطلب التقديم علي بالرفضفي حالة التوصية  -

 طلب اسكان جديد )لابد من ذكر الملاحظات(

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   اضغط على -5

 يتم العودة الى الطلبات الواردة  الضغط على ب -6

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------53--------------------------------------------------------- 
 

 طلبات بحاجة الي اعتمادشاشة 

 

طلبات بحاجة الي اعتمادشاشة   

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------54--------------------------------------------------------- 
 

 الوصف :

لطلبات الاسكان سواء بالموافقة رئيس الشئون الادارية  يتم من خلال هذه الشاشة اعتماد

 او الرفض او التاجيل الطلب

 

  الخطوات :

 البوابة الإلكترونية.تسجيل الدخول على  -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

   اضغط على -4

 يتم البحث عن الطلبات عن طريق اما نوع قائمة الانتظار او الرقم الوظيفي -5

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك  اضغط علي -6

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -7

 تفاصيل الطلب وذلك لاظهار اضغط علي  -8

 وذلك لفتح الطلب لعمل اجراء عليه اضغط علي  -9

يتم البحث عن وحدة سكنية عن طريق )المجمع السكني، رقم المبني / الشارع، رقم  -10

 (الوحدة السكنية

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك ، اضغط علي -11

 تظهر قائمة من الوحدات السكنية لاختيار وحدة سكنية مستحقة لمقدم الطلب -12

 -او التأجيل:بالموافقة او الرفض سواء اختر التوصيه  -13

 ، يتم ارسال الطلب الي رئيس قسم شئون المساكنبالموافقةفي حالة التوصية  -

، يعتبر رفض نهائي و يحق لمقدم الطلب التقديم علي بالرفضفي حالة التوصية  -

 طلب اسكان جديد )لابد من ذكر الملاحظات(

دراج الطلب في قائمة المؤجلين للبت فيه لاحقا )لابد من ذكر ، يتم االتأجيلفي حالة  -

 الملاحظات(

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   اضغط على -14

 الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكانيتم العودة الى   الضغط على ب -15
 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------55--------------------------------------------------------- 
 

 رئيس قسم شئون المساكناعتماد شاشة 

 
رئيس قسم شئون المساكنشاشة اعتماد   

 

 الوصف :

 رئيس قسم شئون المساكن  تحديد مشرف سكن عن طريقيتم من خلال هذه الشاشة 

 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 

 تفاصيل الطلب قسم شئون المساكن لرئيستظهر  -3

 اختر مشرف السكن -4

 مشرف السكن المختاربالموافقة، يتم ارسال الطلب الي  اختر التوصيه -5

 ادخل ملاحظات -6

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   اضغط على -7

 يتم العودة الى الطلبات الواردة  الضغط على ب -8

 
 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------56--------------------------------------------------------- 
 

 مشرف السكناعتماد شاشة 

 

السكنمشرف شاشة اعتماد   

 

 الوصف :

تسليم الساكن المفتاح وتسجيل قراءة عداد الكهرباء و الماء على يتم من خلال هذه الشاشة 

 هي من صلاحيات مشرف السكن والتي محضر معاينة و تسليم السكن

 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 

 تفاصيل الطلب تظهر لرئيس قسم شئون المساكن -3

 ادخل قراءة عداد الكهرباء -4

 ادخل قراءة عداد الماء -5

 السكن وذلك لطباعة محضر معاينة و تسليماضغط علي  -6



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------57--------------------------------------------------------- 
 

 PDFمن نوع محضر معاينة و تسليم السكن لارفاق ملف  اضغط علي  -7

 ميجا بايت او اختيار ملف عن طريق  10بحجم لا يزيد عن  

 رئيس قسم السجلاتبالموافقة، يتم ارسال الطلب الي  اختر التوصيه -8

 ادخل ملاحظات -9

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   اضغط على -10

 يتم العودة الى الطلبات الواردة  ضغط على ا -11
 

 رئيس قسم السجلاتاعتماد شاشة 

 
رئيس قسم السجلاتشاشة اعتماد   

 

 الوصف :

رئيس قسم هي من صلاحيات  والتي طباعة خطاب الحسميتم من خلال هذه الشاشة 

 السجلات

 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------58--------------------------------------------------------- 
 

 تفاصيل الطلب تظهر لرئيس قسم شئون المساكن -3

 يتم اعتماد الطلب بالموافقة نهائيا بالموافقة،  اختر التوصيه -4

 ادخل ملاحظات -5

 وذلك لطباعة خطاب الحسم اضغط علي  -6

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   اضغط على -7

 يتم العودة الى الطلبات الواردة  الضغط على ب -8
 

  الوحدات السكنيةشاشة  -التقارير 

 
شاشة الوحدات السكنية –التقارير   

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------59--------------------------------------------------------- 
 

 الوصف :

 بنوع البحث إمكانية مع ةالسكني الوحدات تقرير وطباعة الاطلاع يتم من خلال هذه الشاشة

  مدير ادارة الاسكانو  رئيس الشؤون الإداريةهي من صلاحيات  والتي وحالاتها الوحدات

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

سكنية عن طريق ادخال ايا من محددات البحث الوحدات التستطيع البحث عن  -5

السكني، رقم الوحدة السكنية، رقم المبني/ الشارع، نوع الوحدة السكنية، )المجمع 

 عدد الغرف، الحالة(

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك  اضغط علي  -6

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -7

 و ذلك لطباعة نتائج البحث اضغط علي  -8

 عرض تفاصيل الوحدة السكنيةوذلك ل اضغط علي  -9

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------60--------------------------------------------------------- 
 

 الطلباتشاشة  -التقارير 

 
شاشة الطلبات –التقارير   

 

 الوصف :

هي من صلاحيات  والتي حالاتهاالطلبات بجميع  وطباعة الاطلاع يتم من خلال هذه الشاشة

مدير ادارة الاسكانو  رئيس الشؤون الإدارية  

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------61--------------------------------------------------------- 
 

  اضغط على -4

الطلب،  عن طريق ادخال ايا من محددات البحث )حالة طلباتالتستطيع البحث عن  -5

 (من تاريخ، الي تاريخ

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك  اضغط علي  -6

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -7

 وذلك لطباعة نتائج البحث اضغط علي  -8

 عرض تفاصيل الطلبوذلك ل اضغط علي  -9

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------62--------------------------------------------------------- 
 

  السكان الحاليين و المغادرينشاشة  -التقارير 

 
شاشة السكان الحاليين والمغادرين –التقارير   

 

 الوصف :

هي  والتيتقرير السكان الحاليين والمغادرين  وطباعة الاطلاع يتم من خلال هذه الشاشة

مدير ادارة الاسكان و قسم السجلات رئيس من صلاحيات   

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------63--------------------------------------------------------- 
 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

عن طريق ادخال ايا من محددات السكان الحاليين والمغادرين تستطيع البحث عن  -5

نوع السكان سواء الحاليين او المغادرين)اجباري( ، رقم الوحدة السكنية، رقم البحث )

المبني/ الشارع، نوع الوحدة السكنية، عدد الغرف، الاسم، الرقم الوظيفي، رقم 

)في الهوية، الجنسية، جهه العمل، المسمي الوظيفي، رقم الجوال، تاريخ الاسكان، 

 ((ريخ الاخلاء ، رقم الاخلاءتاتظهر حقول : حالة اختيار المغادرين 

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك  اضغط علي  -6

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -7

 و ذلك لطباعة نتائج البحث اضغط علي  -8

 عرض تفاصيل الطلبوذلك ل اضغط علي  -9

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------64--------------------------------------------------------- 
 

  قوائم الانتظارشاشة  -التقارير 

 
شاشة قوائد الانتظار –التقارير   

 

 

 الوصف :

الطلبات التي علي قوائم الانتظار او التأجيل  وطباعة الاطلاع يتم من خلال هذه الشاشة

مدير ادارة الاسكان و  رئيس الشؤون الإداريةهي من صلاحيات  والتي  

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------65--------------------------------------------------------- 
 

 الخطوات :

 البوابة الإلكترونية.تسجيل الدخول على  -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

عن طريق ادخال ايا  الطلبات التي علي قائمة الانتظار او التأجيلتستطيع البحث عن  -5

نوع قائمة الانتظار، حالة السكن، الاسم، رقم الطلب، الرقم من محددات البحث )

السكن الحالي، رقم الجوال، الوظيفي، رقم الهوية، جهه العمل، تاريخ الطلب، عنوان 

 عدد افراد العائلة، الجنس(

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك  اضغط علي  -6

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -7

 و ذلك لطباعة نتائج البحث اضغط علي  -8

 عرض تفاصيل الطلبوذلك ل اضغط علي  -9

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------66--------------------------------------------------------- 
 

  ادارة طلبات المتقاعدينشاشة  -التقارير 

 
شاشة ادارة طلبات المتقاعدين –التقارير   

 

 الوصف :

واشعار الموظف علي طلبات المتقاعدين  طباعةالو الاطلاع يتم من خلال هذه الشاشة

رئيس الشؤون هي من صلاحيات  والتيالمتقاعد بقرب انتهاء مهلة البقاء في السكن 

  الإدارية

 

 الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

   اختر -2

 اضغط على  -3

  اضغط على -4

عن طريق ادخال ايا من محددات البحث  طلبات المتقاعدينتستطيع البحث عن  -5

 الوظيفي، تاريخ التقاعد من، تاريخ التقاعد الي(الرقم )

 لاستعراض نتائج البحث طبقا لمحددات البحثوذلك  اضغط علي  -6

 وذلك لافراغ حقول البحث اضغط علي  -7



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------67--------------------------------------------------------- 
 

 الطلبلعرض تفاصيل وذلك  اضغط علي  -8

بقرب انتهاء مهلة  لارسال اشعار الي الموظف المتقاعدوذلك  اضغط علي  -9

 البقاء في السكن

 خطاب قرب انتهاء مهلة البقاء في السكن وذلك لطباعة اضغط علي  -10

 يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة الإسكان اضغط علي  -11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                               
 

---------------------------------------------------------68--------------------------------------------------------- 
 

 شاشة الخروج من النظام

 
 شاشة الخروج من النظام

 

 الوصف:

 تمكن المستخدم من الخروج من النظام.

 

 الخطوات:

 البوابة الإلكترونيةتسجيل الدخول على  -1

 . اضغط علي -2

 ."خروج" للخروج من النظاماختر  -3
 


