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 كـــلمة سعادة وكـــيل الجامعة للمشاريع

آليات  لتطوير  نوعية  قفزة  إحداث  إلى  للمشاريع  الجامعة  وكالة  تسعى 

والمقاييس  الشاملة  الجودة  ومفاهيم  معايير  وفق  العمل  وإجراءات 

في  الجامعة  تشهده  الذي  التطور  ضمن  وذلك   ، العالمية  والمواصفات 

شتى المجاالت العلمية واألكاديمية والبحثية والنمو العمراني المتسارع 

لالرتقاء بمستوى الخدمات وعمليات الوكالة.

لذا فقد أولت الوكالة العام الماضي جل اهتمامها لتطوير وتحديث إجراءات 

العمليات الهندسية للدراسات والتصميم واإلشراف على تنفيذ مشاريع 

أربعة  بحصول  ذلك  وتوج  اإلحترافية،  المشاريع  إدارة  بمنهجية  الجامعة 

والتصميم،  للدراسات  العامة  )اإلدارة   2008  /  9001 األيزو  شهادة  على  للمشاريع  الجامعة  بوكالة  إدارات 

اإلدارة العامة للمشاريع، اإلدارة العامة لألمن والسالمة، إدارة التطوير والجودة(. وجاري العمل بالمرحلة 

الثانية على بناء إستراتيجية التشغيل والصيانة برؤية مستقبلية ومعايير عالمية، وتوثيق نظام إدارة 

على  للمحافظة  عالمية  ومفاهيم  معايير  وفق  وذلك  والصيانة.  التشغيل  لعمليات  الشاملة  الجودة 

ونيل  الجامعية  المدينة  وتجهيزات  ومعدات  نظم  استدامة  لضمان  الجامعة  ومرافق  منشأت  كفاءة 

رضى كافة منسوبي وزوار الجامعة ومشاركة الجامعة في تحقيق الريادة والتميز والمنافسة العالمية .

يمثل هذا التقرير عرضًا موجزاً ألبرز منجزات وأنشطة وفعاليات الوكالة.

وفي الختام ال يفوتني أن أقدم عظيم الشكر والتقدير لكل من أبدع وساهم في هذا اإلنجاز المتميز.

وأسأل اهلل التوفيق ،،،

د. عبداهلل بن محمد الصقير
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 الوكــالة داخــل منظـــومة الجــامعة
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رؤيتنا

وكالة الجامعة للمشاريع
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2- الوكــالة داخــل منظـــومة الجــامعة

   2-1   الوكالة في سطور

تعود ن�شاأة وكالة اجلامعة للم�شاريع اإىل عام 1392هـ حيث مت ان�شائها حتت م�شمى ق�شم هيئة م�شروع مباين اجلامعة 
وكان يهتم على متابعة ما يقوم به املخططون من اأعمال .

ومع بداية التنفيذ الفعلي لوحدات املدينة اجلامعية عام 1397هـ تتطور الق�شم وتغري م�شماه لي�شبح الإدارة العامة 
للم�شاريع ليتوافق مع حجم امل�شوؤوليات املتزايد ومت دعم الإدارة باخلرباء واملهند�شني املوؤهلني وقد تولت الإ�شراف على 
التنفيذ واملتابعة جلميع املن�شاآت يف املدينة اجلامعية بالدرعية اثناء ت�شييدها وكذلك ال�شراف على م�شاريع اجلامعة 

فرعي الق�شيم واأبها .

ويف عام 1412هـ راأت ادارة اجلامعة ان ت�شم ادارة ال�شيانة اإىل الإدارة العامة للم�شاريع لت�شبح الإدارة العامة للم�شاريع 
وال�شيانة ب�شعبتيها �شوؤون امل�شاريع و�شوؤون ال�شيانة .

للم�شاريع مبوافقة كرمية من خادم احلرمني  اأُن�شاأت وكالة اجلامعة  البداية احلقيقية حيث  ويف عام 1426هـ كانت 
ال�شريفني رئي�س جمل�س التعليم العايل على حم�شر جل�شة التعليم العايل ) الربعني ( املعقود بتاريخ 1426/12/1هـ 

وتوجيهه الربقي الكرمي رقم 4118/ م ب وتاريخ 1427/6/2هـ.

ويف عام 1429هـ مبوجب قرار معايل مدير اجلامعة رقم 2729000937 وتاريخ 1426/8/4هـ مت ف�شل مهام امل�شاريع 
عن مهام ال�شيانة وا�شتحداث اإدارتني هما الإدارة العامة للدرا�شات والت�شميم والإدارة العامة للإ�شراف والتنفيذ .

ويف عام 1430هـ اأ�شبح عدد ادارات وكالة اجلامعة للم�شاريع ثلث ع�شرة ادارة ذات تخ�ش�شات فنية متنوعة وا�شتحداث 
بع�س الوحدات الدارية امل�شاندة و�شمت جمالت جديدة مثل ) الأمن وال�شلمة – الت�شجري – واخلدمات واملرافق – 

وال�شكان الرتويحي ( .



21

ويف عام 1434هـ  ومع متطلبات نظام ادارة اجلودة وتطلعات الوكالة لتقدمي خدمة مميزة لكافة من�شوبي اجلامعة 
من اع�شاء هيئة تدري�س وموظفني وطلب وطالبات وحيث انتقلت الطالبات اإىل املدينة اجلامعية للطالبات يف املبنى 

اجلديد بالدرعية .

ويف عام 1435هـ  دمج ادارات ال�شيانة لتكون �شيانة طلب و�شيانة للطالبات واأ�شبح بالوكالة �شتة ادارات عامة وهي  
 ، للطلب  املدينة اجلامعية  ل�شيانة  العامة  الإدارة  للم�شاريع،  العامة  الإدارة   ، والت�شميم  للدرا�شات  العامة  )الإدارة 
الإدارة   ، للطالبات  امل�شاندة  واخلدمات  للت�شغيل  العامة  الإدارة  للطالبات،  اجلامعية  املدينة  ل�شيانة  العامة  الإدارة 
–  ادارة  الدارية  ال�شوؤون  – ادارة  واجلودة  التطوير  ادارة   ( هي  ادارات  و�شتة   ) اجلامعي  والمن  لل�شلمة  العامة 

ال�شكان واملرافق الرتويحية – ادارة الت�شجري – ادارة اخلدمات واملرافق العامة - ادارة التخطيط واملتابعة ( .

   2-2   أهمية الوكالة

تربز اأهمية دور الوكالة داخل املنظومة اجلامعية من خلل النقاط التالية : - 

ُتعد من�شاآت اجلامعة واحدة من اأهم املقومات التي متيز جامعة امللك �شعود وتفتخر بها عن الكثري من مثيلتها من . 1
اجلامعات املحلية والعاملية .

وال�شيانة . 2 الت�شغيل  وجمال  امل�شاريع  وادارة  ت�شميم  جمال  يف  واملتطورة  احلديثة  ال�شاليب  الوكالة  ا�شتخدام 
للمحافظة على اأعلى م�شتويات اجلودة والكفاءة .

من�شوبي . 3 لكافة  متح�شرة  بيئة  لتوفري  ومباين  ومرافق  من�شاآت  فيها  مبا  التحتية  البنية  اإدارة  يف  اجلامعة  متثل 
اجلامعة داخل املدينة اجلامعية .
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   2-3   مهام الوكالة

الدرا�شة والت�شميم وال�شراف لكافة اأعمال الت�شميم والتنفيذ والبنية التحتية للم�شت�شفيات اجلامعية كجزء . 1
من ر�شالة اجلامعة نحو املجتمع .

ال�شراف على م�شاريع اجلامعة ومبانيها ومتابعة تنفيذ املخطط التف�شيلية للم�شروع حتى ال�شتلم البتدائي.. 2

املتابعة وال�شراف على كافة عمليات الت�شغيل وال�شيانة لكافة مرافق ومن�شاآت اجلامعة ل�شمان ا�شتمرارية عملها . 3
بكفائه وجودة عالية .

ال�شراف على الوحدات ال�شكنية للجامعة ونادي اع�شاء هيئة التدري�س ومتابعة عمليات ال�شيانة لتوفري الراحة . 4
لأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني ال�شاكنني هذه الوحدات .

الإ�شراف على اأعمال الأمن وال�شلمة يف مواقع اجلامعة وتنظيم حركة املرور داخل املدينة اجلامعية .. 5

تقدمي ال�شت�شارات الفنية للجامعة والبيئة اخلارجية وفق عمل ون�شاط الوكالة .. 6

تاأهيل وتطوير الإدارات حل�شولها على �شهادة اليزو بالتن�شيق مع عمادة اجلودة وعمادة التطوير واجلهات املخت�شة.. 7

الإ�شراف واملتابعة على تطوير وزيادة امل�شطحات اخل�شراء والت�شجري والعناية بها من ال�شمدة واملكافحة والري.. 8

حتديد اإحتياجات الوكالة من القوى العاملة الفنية والدارية والتن�شيق مع اجلامعة لإيجاد الكوادر اللزمة .. 9

اعداد متطلبات امليزانية ال�شنوية فيما يخ�س امل�شاريع اجلديدة .. 10

تقدمي الدعم والت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للمدينة اجلامعية للطالبات .. 11
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اجتماعات  سعادة الوكيل ومدراء االدارات بوكالة المشاريع

2-4   انشطة الوكالة
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المتابعة المستمرة
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نقل الخبرات من خالل زيارة الوفود
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3- الهيكل التنظيمي للوكالة

وكالة الجامعة للمشاريع

إدارة الشؤون اإلدارية إدارة التطوير والجودة
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4 -  البرامج التطويرية

. »PMOS « 4 – 1    استراتيجية إدارة مكتب المشروع

مقدمة: -
 "PMOS" امل�شروع  مكتب  اإدارة  ا�شرتاتيجية  ُتبنى     
الإ�شراف  وا�شرتاطات  متطلبات  جميع  لت�شتوعب 
واملتابعة على م�شاريع وبرامج اجلامعة وطلبات اخلدمة 
مل�شاريع الباب الثالث وحتقيق املخرجات املطلوبة ملتابعة 
القيود الأ�شا�شية لتنفيذ م�شاريع اجلامعة وت�شتمل على 

التايل : -
• اخلطط والربامج اللزمة جلمع وحتليل وت�شنيف 	

البيانات مل�شاريع اجلامعة .
• الهداف والإحتياجات الفعلية من واقع اإجراءات العمل.	
• تكاملها 	 من  والتحقق  البيانات  وحتليل  الدرا�شة 

وتطابق بياناتها.
• بعمليات 	 البدء  قبل  للموافقة  العامة  املخططات 

الت�شميم املتقدمة والنهائية.
• متطلبات اجلهات امل�شتفيدة .	
• املهمة 	 العمليات  وخمرجات  مبدخلت  الهتمام 

وامل�شار احلرج يف نطاق املتابعة واملراقبة .
ال�شيطرة التامة على اأن�شطة قيود امل�شروع الآتية :-

نطاق اأعمال امل�شروع .. 1
التكلفة .. 2
الوقت .. 3
اجلودة. 4

امل�شاريع  اإدارة  معهد  معيار  امل�شروع ح�شب  وثيقة  اإعداد 
المريكي " PMI" واجلداول وال�شجلت والنماذج جلمع 
ول  ت�شتمل  اأن  على  اللزمة  البيانات  وت�شنيف  وحتليل 

تقت�شر الأن�شطة التالية:-
"درا�شة . 1 امل�شروع  حياة  دورة  جلميع  امل�شاريع  عمليات 

وت�شميم، ال�شراف على التنفيذ ، الت�شغيل وال�شيانة، 
النظافة واملكافحة و�شحة البيئة والزراعة والت�شجري".

املقاولني( . 2 )الإ�شت�شاريني،  املوردين  م�شتحقات  �شرف 
ال�شرف  واجراءات  مناذج  وفق  والدورية  ال�شهرية 

النظامية.
امل�شروع . 3 مدة  فرتة  خلل  ال�شهرية  الإجناز  تقارير 

امل�شروع  حالة  وحتديد  واملجدولة  الفعلية 
والإجراءات اللزمة ملعاجلة التاأخري .
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مقاولني( . 4 )اإ�شت�شاريني،  املوردين  تقدميات  معاجلة 
املطلوبة  البيانات  اإدخال  املوردين  متكن  نحو  على 

وحتميل املرفقات واإعداد ال�شجلت اللزمة .

اإدخال وحتديث بيانات امل�شاريع وفق وثيقة امل�شروع . 5
خلل  عليها  والتعديلت  والتحديثات  الأ�شا�شية 

فرتة درا�شة وت�شميم وتنفيذ امل�شروع .

الت�شال . 6 وجهات  امل�شلحة  اأ�شحاب  بيانات   �شبط 
املعنية بامل�شروع ومدى تاأثريها على متابعة العمليات 

والتقارير.

وحتديد . 7 وال�شرف  والأداء  الإجناز  بيانات  حتليل 
موؤ�شرات الداء لل�شيطرة على قيود امل�شروع.

ت�شمل . 8 اأن  ويجب  اخلا�شة  الدورية  التقارير  اإعداد 
ول تقت�شر على ما يلي : 

8-1- التقرير ال�شنوي .

8-2- التقرير الن�شف �شنوي .

8-3- التقرير الربع �شنوي .

8-4- التقرير ال�شهري .

لتطوير  العليا  الهيئة  مل�شاريع  خا�س  تقرير   -5-8

مدينة الريا�س .

8-6- تقارير �شرف م�شتحقات املوردين .

8-7- تقارير متابعة العمليات .

8-8- تقارير الإجراءات .

8-9- تقارير التقدميات .

8-10- تقارير ال�شور واملخططات الهند�شية .

8-11- تقارير برامج الت�شغيل وال�شيانة والنظافة 
والزراعة والت�شجري .

�شبط �شجلت ال�شور واملخططات الهند�شية وحفظها . 9
مثل  اليل  احلا�شب  تطبيقات  اطار  يف  وا�شرتجاعها 

برنامج الوتوكاد .

تنفيذ . 10 متابعة  يف  امل�شتخدمة  النماذج  ربط 
الت�شغيل  وبرامج  الن�شائية  امل�شاريع  عمليات 
بقية  وتن�شيق  تطوير  اإىل  بالإ�شافة  وال�شيانة 

النماذج امل�شاعدة.

اإن�شاء طلب خدمة يخت�س مب�شاريع الباب الثالث . 11
ومتكني امل�شتفيد من تقدمي الطلب ومتابعته يف كافة 

مراحل تلقي اخلدمة .
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 )MAXIMO( 4–2   استراتيجية التشغيل والصيانة برنامج سند

 منهجية الصيانة الشاملة. . 1

  لقد �شهدت جامعة امللك �شعود تطورًا يف خمتلف املجالت 
متمثل  عمرانيًا  ومنوًا  والبحثية  والكادميية  العاملية 
متقدمة  وتقنيات  باأنظمة  جمهزة  عملقة  مب�شاريع 
واأنفقت اجلامعة عليها ب�شخاء يف �شبيل الو�شول باجلامعة 
اىل م�شاف اجلامعات العريقة لتحقيق الريادة والتميز 
وتبوء املراكز املتقدمة بني اجلامعات العاملية وامل�شاهمة 
الفعالة للتحول اإىل اقت�شاد املعرفة والتقنيات احلديثة 

يف خمتلف املجالت العلمية والعملية .
ول�شمان هذه املكانة وا�شتدامة املن�شاآت والبنية التحتية 
الت�شغيل  خدمات  تقدمي  على  املحافظة  من  لبد  كان 
وال�شيانة بكفاءة عالية متميزة حيث مل يعد يف ع�شر 
التقنية العمل وفق منهجية ال�شيانة التقليدية املعتمدة 
 ، الطارئة  وال�شيانة  الإ�شعافيه  ال�شيانة  على  اأ�شا�شًا 
ومن منطلق روؤية الوكالة واأهدافها ال�شرتاتيجية فاإن 
منهجية  تطبيق  على  ترتكز  احلديثة  ال�شيانة  فل�شفة 
تكلفة  لرت�شيد  املتوازن  مفهومها  يف  ال�شاملة  ال�شيانة 

الت�شغيل وتعتمد على املبادئ الأ�شا�شية التالية :-
• اإدارة 	 يف  حديثة  وتقنيات  ا�شرتاتيجيات  اتباع 

عمليات الت�شغيل وال�شيانة .
• التغذية 	 على  تعتمد  الناجحة  الفاعلة  ال�شيانة 

الراجعة ملدخلت الدرا�شة والت�شميم .
• عمليات 	 لتنفيذ  موثقة  قيا�شية  اإجراءات  اإتباع 

معايري  وفق  �شحيحة  ب�شورة  وال�شيانة  الت�شغيل 
ومفاهيم اجلودة ال�شاملة.

• تطبيق برامج ال�شيانة الوقائية والتوقعية لكافة 	
مكونات اأنظمة امل�شروع.

• تطبيق معايري ومفاهيم ال�شيانة احلديثة .	
• تعظيم برامج خف�س تكلفة ال�شيانة و�شمان اأف�شل 	

م�شتوى للت�شغيل .
• بالتاأهيل 	 الب�شرية  املوارد  كفاءة  م�شتوى  رفع 

والتدريب .
• اأمتتة عمليات الت�شغيل وال�شيانة.	
• املهنية 	 وال�شلمة  الأمن  متطلبات  تطبيق  �شمان 

وال�شحة والبيئة .
بناًء على تلك املبادىء الأ�شا�شية فاإن منهجية ال�شيانة 
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الإدارة  ومفاهيم  اأ�شاليب  تطبيق  فعال  ب�شكل  تتبنى 
مع  اجلودة  اإدارة  نظام  ومتطلبات  اأبعاد  �شمن  احلديثة 
توثيق و�شبط اإجراءات وخطوات عمل قيا�شية لتنفيذ 

عمليات وخدمات الت�شغيل وال�شيانة وال�شعي اجلاد نحو 
تقدمي خدمة متميزة ملن�شوبي اجلامعة )طلب، اأع�شاء 

هيئة تدري�س، موظفني(  لتحقيق الر�شاء واملاآمول .

 مفهوم الصيانة الشاملة.. 2

اجلامعة  ومرافق  من�شاآت  كافة  يف  الأداء  ا�شتمرارية  اإن 
بكفاءة عالية مبني على كفاءة عمليات الت�شغيل وال�شيانة 
املواقــع  كافة  يف  والنظم  والتجهيزات  املعدات  جلميع 
املباين  ملكونات  امل�شتمر  بالتقييم  اللتزام  مع  احليويــة 
والبنية التحتية على ا�ش�س علمية واإدارة تكاملية للعمليات 
واملراقبة  والتنظيم  التخطيط  على  تعتمد  املتداخلة 
تلبي  قيا�شية  اإجراءات  وفق  احلديثة،  التقنية  با�شتخدام 
الإحتياجات احلالية وامل�شتقبلية ملتطلبات عمليات ال�شيانة 

العامة لذا فاإن ال�شيانة يف وكالة اجلامعة للم�شاريع تعتمد 
دورة  وفق  وال�شيانة  الت�شغيل  عمليات  اإدارة  تكامل  على 
لإدارة  الأمريكي  املعهد  متطلبات  ح�شب  امل�شروع  حياة 
اإ�شرتاتيجية  عنا�شر  اإدارة  تكامل  اإىل  بالإ�شافة  امل�شاريع 
ال�شيانة املو�شحة بال�شكل رقم )1( مع مراحل دورة حياة 
ال�شيانة كتغذية رجعية يف حت�شني  امل�شروع وربط عمليات 
معايري ومتطلبات الت�شميم للمحافظة على ا�شتدامة من�شاآت 

ومرافق املدينة اجلامعية.
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التخطيط 

المراقبةالتنظيم

التقييم

املراقبة
 والتحكم

خطط
 وبرامج ال�شيانة

الت�شميم 
والإ�شراف

اأهداف
 ال�شيانة

جودة 
ال�شيانة

موارد
 ال�شيانة

استراتيجية الوكالة
الرؤية

الهدف االستراتيجي

الهدف العام

األهداف األساسية

االهداف التفصيلية

إجراءات العمل

قاعدة البيانات

مؤشرات األداء

الصيانة الوقائية

الصيانة العالجية

الصيانة التوقعية

الصيانة الطارئة

عمليات الصيانة

مراقبة الجودة

المواد التكميلية

قطع الغيار

المعدات 

التأهيل والتدريب

المستودعات والورش

السياسات والتعليمات

معايير التصميم

المواصفات الفنية

المخططات 

تقديمات الموردين

تكلفة التشغيل

االستدامة

التحسينالتدقيق  القياس المراجعة

بطاقات األداء 

المبادرات

خريطة ا�شرتاتيجية الت�شغيل وال�شيانة �شكل )1(
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 الهدف العام للصيانة الشاملة.. 3

تهدف عمليات ال�شيانة يف وكالة اجلامعة للم�شاريع اىل 
ا�شتدامة من�شاآت ومرافق املدينة اجلامعية وذلك باإطالة 
العمر الفرتا�شي للمعدات والتجهيزات والنظم واملباين 
الأكادميية واملرافق العامة والبنية التحتية بالإ�شافة 

اىل تقليل املخاطر والأعطال الطارئة .

 أهمية الصيانة الشاملة.. 4

تكمن الأهمية للت�شغيل وال�شيانة يف التنمية امل�شتدامة 
ال�شيا�شات  بتبني  التحتية  والبنية  اجلامعة  ملن�شاآت 

التالية :-

• ومن�شاآت 	 ونظم  لتجهيزات  الأمثل  ال�شتثمار 
ومرافق املدينة اجلامعية وعملها بكفاءة.

• ا�شتدامة مرافق ومن�شاآت املدينة اجلامعية للطلب 	
والطالبات.

• واأع�شاء 	 طلبة  اجلامعة  ملن�شوبي  الر�شاء  حتقيق 
هيئة التدري�س واملوظفني.

 أنواع الصيانة الشاملة.. 5

بناًء على �شروط عقد الت�شغيل وال�شيانة املوحد مل�شاريع 
جودة  ومفاهيم  ال�شاملة  ال�شيانة  ومنهجية  اجلامعة 
ح�شب  اأنواع  عدة  اإىل  تنق�شم  ال�شيانة   فاإن  ال�شيانة 

املو�شح يف ال�شكل رقم ) 2 ( . 



33

أنواع الصيانة

الصيانة الغير مخططة

الصيانة العالجية الصيانة الوقائية

الصيانة
 المبرمجة

صيانة 
حسب الحالة

الصيانة 
المتوقعة

صيانة 
حسب الفحص

الصيانة الطارئة الصيانة الدورية

صيانة خدمة

الصيانة المخططة

 )MAXIMO( برنامج سند

يعمل برنامج �شند  على حت�شني ورفع م�شتوى الأداء الوظيفي 
الوقت  وتوفري  والفنية  الإدارية  املهام  اجناز  يف  والإ�شراع 
الوكالة  اإدارات  ربط  عرب  املايل  الإنفاق  خف�س  مع  واجلهد 

رقمية  دورة  اإىل  الورقية  الدورة  وحتويل  رقميا  املختلفة 
وذلك من خلل الآليات التالية :

Ü . )ASSET( اإدارة الأ�شول
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Ü . )SERVICE( اإدارة اخلدمات
Ü . )CONTRACT( اإدارة العقود
Ü . )WORK( اإدارة حركة العمل
Ü . )MATERIALS( اإدارة املواد
Ü .)PROCUREMENT MANAGEMENT( اإدارة امل�شرتيات

ومن خلل هذه املحاور ميكن التحكم يف حت�شني م�شتوى الأداء 
اخللل  موا�شع  ا�شتك�شاف  اإمكانية  مع  وتطويره  الوظيفي 
امل�شتقبلية والتي ميكن اأن حتدث خلل ال�شنوات القادمة يتم 
التنبوؤ بها من خلل عمليات حا�شوبية تعتمد على املعلومات 

املدخلة احلالية وعلى جمريات �شري العمل .

أهداف نظام سند :

يهدف م�شروع نظام �شند اىل :
Ü . تلبية خدمة امل�شتفيد ب�شكل �شريع وفعال
Ü .حتقيق التكامل بني عمليات الإدارات املختلفة
Ü . الو�شول للمعلومات ب�شكل حلظي

األعمال التي يقوم بها نظام سند :

Ü  لأعمال قيمة  اإ�شافة  توؤمن  بطريقة  املعلومات  ا�شتخدام 
اأ�شاليب  واعتماد  التوجه  عرب  الأ�شول  ومتابعة  ال�شيانة 

الإدارة الإلكرتونية.
Ü . القدرة على حتليل موؤ�شرات قيا�س الأداء واجلودة
Ü  ومراقبة والتحكم  املهام  وجدولة  التخطيط  على  القدرة 

تنفيذ اأعمال ال�شيانة .
Ü  مطلوبة معلومات  اأي  حتتوي  التي  التقارير  اإ�شدار  �شهولة 

تدعم العمل وتطوره .
Ü  خدمة لكل  املطلوبة  وامل�شتندات  ولإجراء  الوقت  حتديد 

وتب�شيط اإجراءات العمل اخلا�شة بها بالتن�شيق مع اجلهات 
ذات العلقة .

Ü  امل�شاريع وكالة  عملء  خدمة  تواجه  التي  املعوقات  درا�شة 
وو�شع احللول واملقرتحات اللزمة لها .

Ü  اخلا�شة اجلامعة  من�شوبي  من  الواردة  البلغات  تلقي 
بخدمات عملء الوكالة والإدارات التابعة .

Ü  تعريف من�شوبي الوكالة ولإدارة التابعة لها بثقافة خدمة
العملء لت�شبح ثقافة جلميع العاملني .

سند
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4–3  الخطة االستراتيجية للوكالة

تُعني  ا�شرتاتيجية  خطة  لو�شع  اجلامعة  روؤية  اإطار  يف 
با�شتمرار تبوء اجلامعة للمراكز املتقدمة حمليًا وعامليًا 
ت�شعى   ، باجلامعة  العليا  الإدارة  توجيهات  على  وبناء 
خطة  وو�شع  الأداء  لتطوير  للم�شاريع  اجلامعة  وكالة 
والتطور  النمو  هذا  مع  تتواكب  �شاملة  ا�شرتاتيجية 
للجامعة  م�شرق  م�شتقبل  اإىل  به  تتطلع  والزدهار 

يتنا�شب مع ما متلكه من تاريخ وما تتبوئه من مكانة .

ت�شم اخلطة ال�شرتاتيجية مرحلتني :

ال�شريعة  الإ�شتجابة  لتحقيق  املدى  ق�شرية   : الأوىل 
ملتطلبات اجلامعة .

والتطور  ال�شتمرارية  لتحقيق  املدى  طويلة   : الثانية 
املحلي  ال�شعيدين  على  للجامعة  املتميزة  والريادة 

والعاملي .

مراحل اخلطة ال�شرتاتيجية :
• والأهداف 	 والر�شالة  بالروؤية  تعنى  مرحلة 

ال�شرتاتيجية وبع�س املوؤ�شرات العامة .

• مرحلة ت�شتمل على جداول اخلطط التنفيذية والتي 	
اإىل  مف�شلة  ال�شرتاتيجية  الأهداف  على  حتتوي 

مبادرات بالإ�شافة اإىل م�شوؤوليات واآليات التنفيذ .

• واملراجعة 	 الأداء  موؤ�شرات  و�شع  ت�شمل  مرحلة 
املعمارية  فريق  مع  بالتعاون  للخطة  ال�شاملة 

املوؤ�ش�شية بالوكالة.

خمرجات اخلطة ال�شرتاتيجية 

الهدف األول 

مرافق وخدمات متميزة. ¤
املبادرات:

• تطوير وحت�شني خدمات النادي الجتماعي والريا�شي 	
واملراكز التجارية والرتفيهية.

• تطوير وحت�شني خدمات اإ�شكان اأع�شاء هيئة التدري�س 	
واملوظفني.

• تطوير وحت�شني خدمات امل�شاجد.	
• حت�شني خدمات املواقف.	

الهدف الثاني 

اأعلى معايري ال�شلمة والأمن . ¤
املبادرات:

• املحافظة على ممتلكات اجلامعة .	

• املحافظة على اأمن املن�شاآت .	
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• املحافظة على اأمن الأفراد .	
• التخزين الآمن ) مناذج املراقبة ( .	
• تنظيم احلركة املرورية داخل املدينة اجلامعية 	

وجميع املرافق التابعة لها .
• اإدارة الأزمات 	

الهدف الثالث 

بيئة م�شتدامة وخدمة املجتمع.  ¤
املبادرات :

• الهتمام بخدمات ذوي الإحتياجات اخلا�شة .	
• و�شع برامج لبيئة �شديقة .	
• حتقيق التوازن البيئي داخل املدينة اجلامعية .	
• اإعادة تدوير النفايات .	
• اإن�شاء م�شاتل جديدة وفق تقنيات حديثة .	
• توفري م�شادر مياه متنوعة لري املزروعات .	
• تطبيق معايري الإ�شتدامة .	

الهدف الرابع 

تطوير املدينة اجلامعية بروؤى م�شتقبلية املبادرات. ¤
املبادرات :

• درا�شة وتاأهيل الفراغات واملناطق املفتوحة وممرات 	

امل�شاة باملدينة اجلامعية .

• درا�شة وت�شميم املداخل الرئي�شة وامليادين الداخلية 	
باملدينة اجلامعية .

• امللك 	 بجامعة  الطبية  للمدينة  التف�شيلي  الإعداد 
�شعود.

• التن�شيق بني املخطط العام والبنية التحتية .	
• حتديث املخطط العام للمدينة اجلامعية .	
• درا�شة وت�شميم املنطقة الريا�شية ومبانيها باملدينة 	

اجلامعية .

الهدف الخامس 

حتديث و�شيانة البنية التحتية . ¤
املبادرات

• تاأهيل املن�شاآت اجلامعية .	

• حتديث املنظومات الفنية الإلكرتونية .	
• املركزية 	 املثلجة  املياه  حمطة  وحتديث  تطوير 

وملحقاتها .
• تطوير وتاأهيل حمطة معاجلة ال�شرف ال�شحي .	
• تطوير وحتديث نفق اخلدمات .	
• �شهولة تتبع الأعطال واإ�شلحها .	
• املدينة 	 و�شيانة  لت�شغيل  ن�شائية  كوادر  تدريب 
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اجلامعية للبنات .

الهدف السادس 

اإدارة امل�شاريع بكفاءة . ¤
املبادرات:

اإدارة  عمليات  كافة  واأمتتة  املتطورة  الأ�شاليب  انتهاج 
امل�شاريع .

• توفري وتاأهيل الكوادر الب�شرية املهنية .	

الهدف السابع 

اجلودة ال�شاملة.  ¤
املبادرات:

بناء املعمارية املوؤ�ش�شية .
• تطبيق نظام اإدارة اجلودة واملعايري اخلا�شة بها على 	

خدمات الوكالة .
• تطوير اأ�شاليب واآليات العمل .	

الهدف الثامن 

التوا�شل الفاعل مع ال�شركاء وامل�شتفيدين . ¤
املبادرات:

• امل�شتفيدين 	 م�شاركة  لتح�شني  ات�شال  خطط  و�شع 
واأ�شحاب امل�شالح .

• و�شع خطط ودورات تعريفية بال�شلمة لكافة فئات 	
امل�شتفيدين .

• رفع م�شتوى التوعية لدى من�شوبي اجلامعة والزوار .	
• اإن�شاء اآليات للتوا�شل مع ال�شركاء من خارج اجلامعة. 	

الهدف التاسع 

الإ�شتثمار الأمثل للموارد املالية . ¤
املبادرات 

• ال�شراكة املجتمعية بني القطاعني احلكومي واخلا�س.	
• ا�شتقطاب برامج متويلية .	
• فتح قنوات اإت�شال بالقطاعني احلكومي واخلا�س.	

الهدف العاشر 
تطوير بيئة تنظيمية داعمة . ¤

املبادرات 
• �شبط التنظيم الإداري والفني للوكالة .	
• تطبيق نظام تقييم الأداء ببطاقات الأداء املتوازنة.	
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4 -4 تحديث المخطط العام للمدينة الجامعية

وامللحوظ  ال�شريع  التطور  من  اجلامعة  ت�شهده  ملا  نظرا 
من  والتي   ، الكربى  التطويرية  امل�شاريع  من  عدد  واإن�شاء 
اأبرزها املدينة اجلامعية للبنات ، وم�شروع وادي الريا�س 
واملدينة  اجلامعة،  اأوقاف  وم�شروع   )RTV( للتقنية 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اإ�شكان  وم�شروع  الريا�شية 
واملوظفني ، بالإ�شافة اإىل عدد من امل�شاريع الأخرى مثل 
املدينة الطبية ، ومبنى عمادة القبول والت�شجيل وبع�س 
 ، امل�شاندة  والعمادات  للكليات  التابعة  الأخرى  املباين 
املخطط  حتديث  للجامعة  امللحة  الأولويات  من  فاأ�شبح 
العام لي�شم كل هذه امل�شاريع املزمع اإن�شاءها ، اإ�شافة اإىل 
اجلامعية  املدينة  داخل  حاليًا  املوجودة  امل�شاريع  اإدراج 
واأن هناك  تعليمية متطورة وحديثة،  بيئة  اإىل  للو�شول 
كل  بني  بالت�شال  تتعلق  التي  الإجراءات  من  العديد 
هذه امل�شاريع ، اإ�شافة اإىل كيفية ا�شتيعاب املخطط العام 

ل�شيا�شات اجلامعة التطويرية من خلل روؤيتها ور�شالتها.

اأهداف امل�شروع :

• لتكون قادرة 	 �شعود  امللك  اإحتياجات جامعة  ا�شتيعاب 
على التغيري والنمو يف امل�شتقبل نتيجة للتو�شع ال�شريع 
التدري�س  هيئة  واأع�شاء  املقبولني  الطلب  اأعداد  يف 

والباحثني ، والبدء باإن�شاء عدد من امل�شاريع اجلديدة 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اإ�شكان   ، الطبية  كاملدينة 
واملوظفني ، املدينة الريا�شية ، جامعة البنات ، كلية 
واأوقاف  للتقنية  الريا�س  وادي   ، التح�شريية  ال�شنة 

جامعة امللك �شعود .
• حركة 	 ان�شيابية  خلل  من  املرور  حركة  حت�شني 

�شيارات ، املواقف ،الأمن ، والنقل العام .
• خلل 	 من  اجلامعي  احلرم  يف  امل�شاة  حركة  حت�شني 

ت�شميم   ، التوجيه   ، املداخل  ال�شيارات  مواقف  موقع 
املمرات و�شهولة الو�شول اإليها .

• تعزيز مبداأ ال�شتدامة من خلل العنا�شر الطبيعية ، 	
كالتظليل واحلفاظ على املوارد والطاقة .

• التجارية 	 ال�شتخدامات  وبع�س  اخلدمات  ا�شتيعاب 
داخل احلرم اجلامعي .

• تطوير مباين ذات كفاءة تتلءم مع اإحتياجات املوقع.	
• دعم اأوقاف جامعة امللك �شعود مبا ي�شجع على امل�شاركة 	

بفكرة الأوقاف .
• 2013م 	 لعام  الق�شري  املدى  على  ا�شرتاتيجيات  و�شع 

وعلى املدى القريب 2018م وعلى املدى البعيد 2028م



39

4-5  برنامج المعمارية المؤسسية 

للمعلومات  ا�شرتاتيجية  قاعدة  هي  املوؤ�ش�شية  املعمارية 
حتدد  كما  الروؤية  حتدد  القاعدة  وهذه   ، للمن�شاأة  كاأ�شول 
وكذلك   ، الروؤية  هذه  لأداء  ال�شرورية  والتقنية  املعلومات 
ا�شتجابة  جديدة  تقنيات  لتطبيق  النتقالية  الإجراءات 

لأي تغيري يف اإحتياجات الروؤية .

اأهداف امل�شروع :
واآليات  التطوير  م�شروعات  لكل  وفعال  �شامل  دعم  توفري 
متوافقة  ومنهجيات  معمارية  اأطر  خلل  من  املعرفة  اإدارة 
موؤ�ش�شية  وثقافة  مدربة  عمالة  وتوفري  اجلامعة  بيئة  مع 

تدعم املعمارية املوؤ�ش�شية .

 مدينة جامعية نموذجية بمعايير عالمية داعمة لبناء مجتمع المعرفة

المستفيدون

المالي

العمليات

مرافق وخدمات متكاملة

االستثمار األمثل للموارد المالية 

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة 
مرافق ومنشآت الجامعة

تطبيق معايير ومفاهيم الجوة 
الشاملة لكافة األنشطة

تطبيق أعلى معايير 
السالمة واألمن

تطوير المدينة 
الجامعية برؤى 

مستقبلية

بيئة أكاديمية 
برؤية مستقبلية 

إدارة المشاريع بكفاءة

التواصل الفاعل مع 

الشركاء والمستفيدين

لمدينة جامعية 
راقية مستدامة

استثمار وتنمية

تطور عملياتنا 
بمعايير عالمية 

مواردأتمتة كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي ITتقنية المعلومات

قيمنا :

رسالتنا:

مصداقية

متطلبات  أعلى  وضمان  الجامعية  المدينة  وصيانة  وتشغيل  الجامعة  مشاريع  وتنفيذ  وتصميم  دراسة 
السالمة واألمن للمرافق والمنشآت واألفراد, وتقديم دعم فني وتقني لتطوير وتحسين المرافق والمنشآت  

لتوفير أفضل بيئة محفزة لمنسوبي الجامعة تحقق مبادئ التنمية المستدامة لخدمة البيئة والمجتمع .

لمدينة جامعية ابتكاراحترافية
راقية مستدامة

رؤيتنا 
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4 -6 برنامج دراسة وإعادة تخطيط وتصميم الحركة المرورية 

من  بها  يرتبط  ومــا  املــروريــة  احلركة  و�شع  حت�شني 
مواقف لل�شيارات ، وتهيئتها ل�شتيعاب اأحجام احلركة 
املرورية امل�شتقبلية الناجتة عن التو�شعات يف م�شاريع 
املنطقة  وطاقة  ال�شتيعابية  طاقتها  وزيادة  اجلامعة 

املحيطة .

عنا�شر الدرا�شة:
• امل�شتقبلي 	 والتقدير  املرورية  احلركة  درا�شة 

وتقدمي البدائل والتو�شيات.

• اىل 	 بالإ�شافة  الطرق  عنا�شر  جميع  درا�ــشــة 
التقاطعات واملواقف.

• درا�شة وتقومي حالة الر�شف وتاأثريها على احلركة.	

• درا�شة �شبل ا�شتثمار ممرات امل�شاة.	

• درا�شة تن�شيق املوقع العام.	

�شمات الت�شميم النهائي:
• مواقف 	 ومن�شاآت  الطرق  �شبكة  على  حت�شينات 

تفتي�س  ونقاط  عام  نقل  وم�شروعني  ال�شيارات 
عند منافذ وطرقات و�شول داخلية و�شط املربع.

• ت�شغيل مقبول ل�شبكة الطرق مع اختيار و�شيلة 	
نقل عام ملجموعات معينة يف احلرم اجلامعي.

• من 	 النمط  )نقل  �شلوكية  تغيريات  عمل  وجوب 
العام(  اجلماعي  النقل  اإىل  اخلا�شة  املركبات 

وتعزيز تطبيق هذا النتقال.

الغر�س من الدرا�شة:
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يف اإطار ا�شرتاتيجية التطوير واجلودة يف وكالة اجلامعة 
بالغ  خيار  هــو  الفنية  الــكــوادر  تــدريــب  ــاإن  ف للم�شاريع 
ومواكبة  والتميز  الريادة  حتقيق  اأردنــا  ما  اإذا  الأهمية 
�شناعة  جمــالت  يف  احلديثة  وامل�شتجدات  التطورات 
البناء والت�شييد ويف جمالت نظم وتقنيات اإدارة امل�شاريع 
، وعمليات الت�شغيل وال�شيانة. ونظرًا لكون اإهتمام عمادة 
اأع�شاء هيئة  املهارات مرتكز على تطوير مهارات  تطوير 
اأن  وحيث   . للموظفني  الإداري  اجلانب  وعلى  التدري�س 
املهند�شني  من  من�شوبيها  معظم  للم�شاريع  اجلامعة  وكالة 
برامج  لإيجاد  ملحة  احلاجة  فاإن   ، والفنيني  والتقنيني 
التخ�ش�شات  ملختلف  الهند�شة  يف  متخ�ش�شة  تدريبية 
واملــ�ــشــتــويــات )مــدين،مــعــمــاري،كــهــربــائــي،مــيــكــانــيــكــي، 

زراعي،م�شاحة( وجمال اإدارة امل�شاريع ال�شاملة.

جمال التدريب :
اأن  يجب  التدريب  فاإن  الوكالة  مهام  طبيعة  على  بناًء 

يغطي املجالت التالية :
املهارات التقنية للتخ�ش�شات الهند�شية .. 1

تقنيات اإدارة امل�شاريع .. 2
 برامج عمليات ال�شيانة والت�شغيل .. 3

اأنواع التدريب :
التدريب يف الوكالة مبني على اأ�شا�س مفهوم ا�شرتاتيجية 
للقيام  موؤهلة  فنية  ــوادر  ك لبناء  الوكالة  يف  ــودة  اجل
بالإدارة التكاملية لعمليات دورة حياة امل�شروع حيث مت 

تق�شيم التدريب اإىل الفئات التالية :

برنامج التدريب على راأ�س العمل للمهند�شني اجلدد.. 1

والتقنيني . 2 للمهند�شني  التاأ�شي�شي  التدريب  برنامج 
والفنيني .

برنامج التدريب املتقدم للمهند�شني .. 3

برنامج تدريب الطلب من�شوبي الكليات الهند�شية.. 4

اأهداف التدريب :
تهدف برامج التدريب اإىل ما يلي :

تنمية املهارات الفنية )Technical Skills( املرتبطة . 1
بعمليات دورة حياة امل�شروع .

ا�شرتاتيجية . 2 يف  الإيــجــابــيــة  الإجتــاهــات  تنمية 

4 – 7 برنامج تدريب المهندسين والفنيين والتقنيين

مقدمة :
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الإ�شراف على م�شاريع ومن�شاآت اجلامعة .
تاأ�شي�س املبادئ الأ�شا�شية لقواعد الإ�شراف امليداين . 3

لدى املهند�شني اجلدد .
ذوي . 4 موؤهلني  �شعوديني  مهند�شات   / مهند�شني  اإيجاد 

خربة عالية يف اإدارة امل�شاريع .
حتقيق اإحتياجات الوكالة من املهند�شني واملهند�شات . 5

والفنيني خلل الع�شر �شنوات القادمة .
التحفيز . 6 اأ�شاليب  من  كاأ�شلوب  التدريب  ا�شتخدام 

والرتقية واجلدارة .
ربط املهند�شني واملهند�شات ب�شكل م�شتمر بالتقنيات . 7

لعمليات  الآيل  احلــا�ــشــب  وتــطــبــيــقــات  احلــديــثــة 
والتخطيط  والتدقيق  والختبار  والفح�س  املعاينة 

واجلدولة واإدارة امل�شاريع .

خمرجات التدريب :
املحددة  والأهداف  للتدريب  العامة  ال�شيا�شة  على  بناًء 
لربنامج التدريب فاإن خمرجات التدريب ميكن ح�شرها 

بالعنا�شر التالية :

التي . 1 العلمية  بالأ�شاليب  املتدرب  تزويد  الأ�شاليب: 
لتطوير  املــعــارف  كــل  ا�شتخدام  مــن  املــتــدرب  متكن 

وحت�شني اأداءه .

املهارات : اإك�شاب املتدرب مهارات عملية �شواء كانت . 2

فنية اأو فكرية اأو تن�شيط مهاراته القدمية .
اخلربة: نقل جتارب وخربات املدربني وامل�شاركني يف . 3

التدريب.
الإداريــة . 4 الجتاهات  وتدعيم  تعديل  الإجتاهات: 

للمتدرب بهدف زيادة مهارات التفكري الإبداعي .
املعرفة : زيادة املخزون العلمي والتقني والفني للمتدرب . 5

مما ميكنه من اأداء مهامه باحرتاف مهني عايل.

اآليات تنفيذ برامج التدريب :
• من 	 عليها  الإ�شراف  يتم  الأوىل  الثلثة  الربامج 

اإدارة  مع  بالتعاون  املــهــارات  تطوير  عمادة  قبل 
تدريب  برنامج  اأمــا  بالوكالة  الإداريـــة  ال�شوؤون 
الطلبة فيتم الإ�شراف عليه من قبل اإدارة ال�شوؤون 

الإدارية - ق�شم التدريب بالوكالة.

• املوؤهلة 	 الكوادر  �شوف تعتمد على  التدريب  برامج 
اخلربات  توطني  يف  للإ�شهام  الوكالة  من�شوبي  من 
وكذلك على اأع�شاء هيئة التدري�س يف اأق�شام كلية 
بالإ�شافة  والتخطيط  العمارة  وكلية  الهند�شة 
اإىل دور اخلربة العريقة املعتمدة واملتخ�ش�شة يف 

جمال التخ�ش�شات الهند�شية .
• مع 	 اجلامعة  اأروقــة  داخــل  الـــدورات  تلك  اإقامة 

احلكومية  القطاعات  ملهند�شي  الفر�شة  اإتاحة 
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لإثراء  التدريب  عمليات  يف  للم�شاركة  واخلا�شة 
النقا�س وتبادل خربات القطاع العام واخلا�س.

• التدريب 	 برنامج  دورات  جميع  تكون  اأن  يجب 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  �شوؤون  عمادة  من  معتمدة 

واملوظفني وعمادة تطوير املهارات .

تقييم خمرجات التدريب :
يف ع�شر املناف�شة والتميز مل يعد مفهوم التدريب تقليدًا 
�شهادة  ومنح  التدريبية  ــدورات  ال تنظيم  على  يقت�شر 
 ، الإن�شان  يف  ا�شتثمار  التدريب  اإن  بل  فح�شب  احل�شور 
الوكالة  اإدارات  مبختلف  العاملة  الكوادر  يف  ا�شتثمار 
والتحقق من م�شتوى تاأثري برامج التدريب على حت�شني 

الأداء بفاعلية وكفاءة اأعلى وتلبية ر�شاء املتدربني .

برامج  بتقييم  �شتقوم  الوكالة  فــاإن  املنطلق  هــذا  ومــن 
 Donald Kirk( باتريك  كريك  معايري  وفق  التدريب 

Patrick( املت�شمنة العنا�شر التالية :

قيا�س ر�شاء املتدرب .  -1

قيا�س املعلومات واملعارف التي اكت�شبها .  -2

قيا�س الأداء الوظيفي .  -3

قيا�س اأداء بيئة العمل .  -4

وذلك با�شتخدام الأدوات التالية :

.  Observation امللحظة  -1

.Questionnaire ال�شتبانة  -2

.Tests الختبارات  -3

.  Interviews املقابلت  -4

.Focus group discussion  جمموعات النقا�س  -5

.  Internal Audit التدقيق الداخلي  -6
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5- اإلدارات التابعة للوكالة
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5-1 اإلدارة العامة للدراسات والتصيم
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اإلدارة العامة للدراسات والتصميم

كانت رحلة البداية عام 1392 هـ عندما مت تاأ�شي�س هيئة 

هند�شية ملتابعة اأعمال ت�شميم املدينة اجلامعية بالدرعية 

وا�شتقطاب  التطوير  عمليات  برزت  هـ   1397 عام  ويف   ،

اخلرباء واملهند�شني واأ�شبح ا�شمها "الإدارة العامة للدرا�شات 

والت�شميم" لتتوىل مهام اإعداد الدرا�شات والت�شميم جلميع 

من�شاآت املدينة اجلامعية داخل وخارج الريا�س ، لذا تعترب 

بها  تاأ�ش�شت  اإدارة  اأول  والت�شميم  للدرا�شات  العامة  الإدارة 

واإن�شاء  الوكالة  مهام  تو�شع  ومع  للم�شاريع  اجلامعة  وكالة 

واخلدمات  والت�شغيل  ال�شيانة  يف  متخ�ش�شة  اإدارات  عدة 

للدرا�شات  العامة  الإدارة  مهام  اقت�شرت  فقد  امل�شاندة 

والت�شميم على مهمة اأ�شا�شية وهي درا�شة وت�شميم املن�شاآت 

التعليمية  العملية  لدعم  واخلدمية  والطبية  الأكادميية 

والبحثية يف اإطار منظومة متكاملة.

وفق  الإجراءات  ومراجعة  بتطوير  الإدارة  اهتمت  وقد 

ال�شاملة  اجلودة  ومفاهيم  ومعايري  امل�شاريع  اإدارة  منهجية 

حيث قد مت اإعداد اإجراءات قيا�شية بناًء على دورة حياة 

امل�شروع يف مرحلة الت�شميم واإعداد النماذج امل�شتخدمة يف 

عمليات الت�شميم وال�شعي لأمتتة اإجراءات العمل بالتن�شيق 

مع اإدارة التطوير واجلودة وعمادة التعاملت الإلكرتونية 

لإجناز الأعمال املختلفة وو�شع اآليه منظمة ت�شمن اإجنازها 

نتج عن ذلك  النوعية وقد  اأق�شر وقت ممكن وباجلودة  يف 

الإدارة  ح�شول  اجلهود  تكاتف  بف�شل  ثم  اهلل  وبف�شل 

العامة للدرا�شات والت�شميم على �شهادة اعتماد الأيزو وفق 

متطلبات 

بتاريخ:   ISO 9001- 2008 القيا�شية:  املوا�شفات 

2014/10/22م.

املوكلة  باملهام  والت�شميم  للدرا�شات  العامة  الإدارة  ولقيام 

العمل وفق  ولتي�شري  م�شاريع اجلامعة  لها بدرا�شة وت�شميم 

الإدارات  �شمت  فقد  اجلديدة  والإ�شرتاتيجية  املنهجية 

التالية:-

. الدرا�شات  اإدارة  	•
. الت�شميم  اإدارة  	•

. العام  املخطط  اإدارة  	•
.   S.I.G اجلغرافية  النظم  اإدارة  	•

نبذة عن الإدارة:
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)�شورة ال�شهادة(

اأهداف الإدارة :-
الدرا�شات . 1 مراحل  يف  امل�شاريع  وكفاءة  جودة  �شبط 

والت�شميم.

بناء الكيان القادر ذاتيًا على خدمة اجلامعة واملجتمع . 2
يف اإدارة الت�شميم .

الدرا�شات . 3 جمال  يف  املتميزين  اخلرباء  ا�شتقطاب 
والت�شميم، وتوطني املعرفة التخ�ش�شية ذات العلقة 

يف ت�شميم م�شروعات اجلامعة.

رفع كفاءة ا�شتثمار املوارد الب�شرية واملادية املتاحة، . 4
ل�شالح امل�شروعات احلالية وامل�شتقبلية.

تعرت�س . 5 التي  ال�شعوبات  تذليل  يف  الفاعلة  امل�شاهمة 
اإجناز امل�شروعات اأو تقل�س من جودتها.

مهام الإدارة:-

من  والتحقق  اجلديدة  امل�شاريع  ا�شتمارات  درا�شة   -1
اللزمة  املعلومات  لكافة  امل�شتفيدة  اجلهات  ا�شتيفاء 
واإعداد  املمكنة  والبدائل  امل�شروع  نطاق  لتحديد 
 )Design Directives( الت�شميم  موجهات 
وحتديد اأولويات درا�شة وت�شميم امل�شاريع اخلا�شة.

جمع  ل�شتكمال  اجلديدة  امل�شاريع  مواقع  زيارة   -2
البيانات املطلوبة ل�شتكمال الدرا�شة الأولية واإعداد 

التقديرات.

التكاليف  لإعداد  الأولية  بالدرا�شات  القيام   -3
يف  اإدراجها  وطلب  اجلديدة  للم�شاريع  التقديرية 

ميزانية م�شاريع اجلامعة " اإدارة املتابعة " .

املواقع  ل�شتلم  امل�شتفيدة  اجلهات  مع  التن�شيق   -4
املقرتحة للم�شاريع املزمع تنفيذها وعدم اإجراء اأي 
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تعديل على طبوغرافية املوقع ) للم�شاريع داخل املدينة 
اجلامعية( " اإدارة املخطط العام ".

للمدينة  لل�شيانة  العامة  الإدارة  مع  التن�شيق    -5
اجلامعية " طلب ، طالبات " بناًء على دورة حياة 
امل�شروع لتاأكيد توفر وحتديد نقاط ربط  اخلدمات 
الأحمال  لتوفري  املثلى  احللول  واإقرتاح  العامة 

اللزمة للم�شروع.

املعتمدة يف ميزانية اجلامعة  امل�شاريع  وفق برنامج   -6
اللزمة  امل�شاريع  بيانات  جميع  ا�شتكمال  يتم 
والت�شوير  امل�شاحي  الرفع  مثل  والت�شميم  للدرا�شة 
وحتديث  الرتبة  ودرا�شات  للمواقع  الطبوغرافية 

بيانات اجلهات امل�شتفيدة.

داخل  اجلامعة  م�شاريع  وتطوير  وت�شميم  درا�شة    -7
مبكاتب  بال�شتعانة  خارجها  اأو  اجلامعة  وكالة 

اإ�شت�شارية موؤهلة.

)الفكرة   %30 ملرحلة  الفنية  باملراجعات  القيام   -8
و%90  البتدائية(  )املخططات  و%60  الأولية( 
التقارير  واإعداد  النهائية(  قبل  ما  )املخططات 

اللزمة ومتابعة تطوير الت�شميم.

داخل  اجلامعة  مل�شاريع  القيمية  بالدرا�شات  القيام   -9
الإ�شت�شارية  باملكاتب  الوكالة بالإ�شتعانة  اأو خارج 

ح�شب احلاجة.

ول  ت�شتمل  والتي  امل�شاريع  وثائق  كامل  جتهيز   -10
املوا�شفات  الهند�شية،  املخططات  على  تقت�شر 
الفنية، جداول الكميات وجداول الكميات امل�شعرة.

يتم  النهائية  للمرحلة  امل�شاريع  وثائق  مبوجب   -11
اإعداد التقديرات النهائية لتنفيذ امل�شاريع لغر�س 

جتديد الرتباط وحتليل عرو�س املتناف�شني.

اأو  العامة  للمناف�شة  امل�شاريع  وثائق  طرح  طلب   -12
للم�شرتيات،  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  املحدودة 
املتناف�شني  عرو�س  حتليل  يف  امل�شاركة  وكذلك 

والتو�شية بالرت�شية.

قاعدة  وحتديث  الإ�شت�شارية  املكاتب  تاأهيل   -13
البيانات ب�شفة م�شتمرة .

حتليل تقديرات املتناف�شني وحتديث قاعدة بيانات   -14
الأ�شعار ب�شفة دورية.

التن�شيق مع اإدارة العامة للم�شاريع على التنفيذ للمراجعة   -15
الفنية وتقييم الت�شميم واحل�شول على التغذية الراجعة 

من قبل جهاز الإ�شراف للم�شاريع املنفذة.

تقدمي الإ�شت�شارات الفنية ملدراء امل�شاريع يف مرحلة   -16
جمال  يف  املهتمة  اجلامعة  لإدارات  وكذلك  التنفيذ 

اإدارة امل�شاريع.
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وتوثيقها  املتناف�شني  اإ�شتف�شارات  على  الإجابة   -17
وحفظها وطلب اإدراجها �شمن ملحق العقد.

الفكـرة  وخمططــات  الت�شميــم  معايري  اإعداد   -18
الأوليــة للم�شاريــع املقتــرح ت�شميمها خارج الوكالة 

بال�شتعانة باملكاتب الهند�شية املوؤهلة .

امل�شاركة يف اللجان الفنية وجلان حتليل العرو�س.  -19

الإجابة على ا�شتف�شارات مدراء، ومهند�شي امل�شاريع.  -20

الإبتدائي  والإ�شتلم  املعاينة  جلان  يف  امل�شاركة   -21
للم�شاريع من املقاولني وتقدمي الدعم الفني اللزم 

لأع�شاء اللجنة.

للإدارة  الفنية  والإ�شت�شارات  امل�شاندة  تقدمي   -22
العامة للم�شاريع وبقية اإدارات الوكالة.

القيا�شية  املخططات  وحتديث  باإعداد  القيام   -23
الت�شميم  معايري  وتطوير  وتقييم  ومراجعة 

.)Design Criteria(

التحقق من وفاء وكفاية متطلبات مدخلت الت�شميم   -24
مبتطلبات  والوفاء  الت�شميم  ملخرجات  والتطوير 

وحاجات اجلهات امل�شتفيدة وحتقيق ر�شاهم.

جدولة وتخطيط اأعمال ت�شميم امل�شاريع وحتديث   -25
الربامج ب�شفة دورية ح�شب ظروف العمل ومتطلبات 

ل�شرتاتيجيات  وفقًا  الأولويات  وحتديد  الت�شميم 
اجلامعة.

لتحديث  واجلودة  التطوير  اإدارة  مع  التن�شيق   -26
اأجل  من  الداخلية  املراجعات  معايري  تعديل  اأو 
وحتقيق  امل�شتمر  الأداء  حت�شني  على  املحافظة 

متطلبات ومعايرينظام اإدارة اجلودة ال�شاملة.

لتحديد  واجلودة  التطوير  اإدارة  مع  التن�شيق   -27
الداخلي  والتدقيق  املراجعة  زيارات  مواعيد 

وت�شحيح اإجراءات عدم املطابقة.

اإدخال بيانات امل�شاريع يف قاعدة م�شاريع اجلامعة   -28
وحتديثها ب�شفة م�شتمرة وفقًا للتقارير الدورية.

الت�شميم والرفع  ال�شهرية لأعمال  التقارير  اإعداد   -29
بها ل�شعادة وكيل اجلامعة للم�شاريع واإعطاء ن�شخة 

لإدارة التطوير واجلودة .

بكلية  الأخرية  ال�شنة  طلب  تدريب  يف  امل�شاركة   -30
الهند�شة وكلية العمارة  والتخطيط.

اخلطة  اأهداف  تنفيذ  يف  الفاعلة  امل�شاركة   -31
ال�شرتاتيجية للوكالة.

ملن�شوبي  التدريب  اإحتياجات  حتديد  يف  امل�شاركة   -32
الإدارة وتقييم نتائج التدريب.
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ال�شنوية  املراجعة  يف  الوكالة  اإدارات  م�شاركة   -33
لنظام اإدارة اجلودة .

ال�شهرية  امل�شتخل�شات  واعتماد  وتدقيق  مراجعة   -34
بها  والرفع  للإ�شت�شاريني  واخلتامية  والدورية 

ل�شتكمال اإجراءات ال�شرف .

نظام مكتب ادارة 
امل�سروع للدرا�سة 

والت�سميم

الت�سميم النهائي 
%100

جمع وحتليل 
البيانات

الدرا�سات االولية 
والت�سميم

الت�سميم االبتدائي
%30

الت�سميم االبتدائي
%60

الت�سميم ماقبل
النهائي %90
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دورة حياة المشروع في مرحلة الدراسة التصميم

اإجنازات الإدارة :-

اأوًل : امل�شاريع التي مت درا�شتها وت�شميمها خلل الفرتة من 1427  اإىل 1435 هـ :-

1435هـ 1434هـ 1433هـ 1432هـ 1431هـ 1430هـ 1429هـ 1428هـ 1427هـ ال�شنة

31 18 15 17 19 15 12 4 5 عدد امل�شاريع

0

5

10

15

20

25

30

35

عدد امل�شاريع

1427هـ 1428هـ 1429هـ 1430هـ 1431هـ 1432هـ 1433هـ 1434هـ 1435هـ
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كلية ال�شياحة والثار  مع املمر الكادميي التابع لها.  .1

تو�شعة كلية الرتبية الفنية .  .2

تو�شعة كلية التمري�س.  .3

تو�شعة كلية ال�شيدلة.   .4

درا�شة وت�شميم مبنى العمادات امل�شاندة.  .5

درا�شة وت�شميم تو�شعة كلية الهند�شة.  .6

احلديقة النباتية   .7

الرئي�شية  املياه  خزانات  ربط  وت�شميم  درا�شة   .8
باملدينة اجلامعية.

مواقف ال�شتاد الريا�شي .  .9

باملدينة  املربدة  املياه  �شبكة  وتطوير  حتديث   .10
الطبية.

حتديث وتطوير �شبكة املركزية باملدينة الطبية .  .11

مركز الوثائق واملعلومات.  .12

تو�شعة امل�شتودعات الطبية باملدينة اجلامعية.  .13

م�شتودع امل�شادر امل�شعة.   .14

بالدرعية  اجلامعية  املدينة  مداخل  تطوير   .15
)البوابات(.

باملدينة  الطالبات  دخول  لبوابات  مظلت  اإن�شاء   .16
اجلامعية للطالبات.

اإن�شاء بوابة 2 للمدينة اجلامعية للطالبات.  .17

اإن�شاء غرف اأمنية باملدينة اجلامعية.  .18

ت�شوير عدد )3( ارا�شي جلامعة امللك �شعود خارج   .19
املدينة اجلامعية .

تكييف نادي اع�شاء هيئة التدري�س.  .20

تكييف مباين علي�شة .  .21

العمال  اإدارة  كلية  مقابل  الرا�شي  ت�شوية   .22
واملقابلة لإدارة النقل.

مظلت مواقف ال�شنة التح�شريية ومواقف البهو.  .23

ت�شوية طبوغرافية ارا�شي املدينة اجلامعية.  .24

ثانيًا: اأبرز امل�شاريع التى مت النتهاء من درا�شتها وت�شميمها ومت طلب طرحها للتنفيذ:-



53

ثالثًاً:  م�شاريع حتت الدرا�شة والت�شميم يف الوقت احلايل : -

يف املرحلة الثانية مكتب اإ�شت�شاري درا�شة وت�شميم كلية االأمري �شلطان للخدمات الطبية الطارئة ومركز االنقاذ 1

يف املرحلة الثالثة مكتب اإ�شت�شاري درا�شة وت�شميم عدد )2( مواقف متعددة الطوابق باملدينة اجلامعية. 2

يف املرحلة االوىل مكتب اإ�شت�شاري تاأهيل قاعات االحتفاالت واملطبخ مببنى )17(. 3

يف املرحلة الثانية مكتب اإ�شت�شاري درا�شة وت�شميم احلركة املرورية للمدينة اجلامعية للطالبات . 4

اأر�شلت للم�شرتيات لدعوة 
مكاتب للت�شميم مكتب اإ�شت�شاري مواقف متعددة الطوابق للكليات العلمية و ال�شنة لتح�شريية وكلية املجتمع 5

مت التعميد موؤخرًا واأحيلت 
لل�شيانة للمتابعة من قبلهم 

بوجود ع�شو رئي�شي من ادارة 
الدرا�شات

مكتب اإ�شت�شاري درا�شة وت�شميم البنية التحتية ملباين اجلامعة بعلي�شة 6

يف املرحلة الثانية نظرا لتغيري 
املوقع مكتب اإ�شت�شاري درا�شة وت�شميم مبنى اداري وملحق به ور�شه وم�شتودع ل�شيانة املدينة 

اجلامعية للطالبات. 7

يف املرحلة الثالثة مكتب اإ�شت�شاري تطوير ال�شاحة للم�شجد اجلامع الرئي�شي باجلامعة 8

يف املرحلة االوىل مكتب اإ�شت�شاري درا�شة وت�شميم �شبكة الري باملدينة اجلامعية  9

جاري اإعداد الر�شومات 
والوثائق داخل االإدارة مبنى �شيانة اإ�شكان اع�شاء هيئة التدري�ش والور�ش التابعة له 10
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جاري التن�شيق ومتابعة 
االتفاقية مع �شركة املياه 

الوطنية وحتديد نقطه الو�شل
داخل االإدارة الربط اال�شرتاتيجي للمياه املعاجلة باملدينة اجلامعية. 11

جاري اعداد م�شتندات الطرح داخل االإدارة كلية الدرا�شات التطبيقية وخدمة املجتمع مع املمر االأكادميى 12

جاري التن�شيق مع امل�شتفيدين 
حل�شر املتطلبات داخل االإدارة مبنى مركز الطاقة امل�شتدامة ومعهد الت�شنيع املتقدم 13

جاري التن�شيق مع امل�شتفيدين 
حل�شر املتطلبات داخل االإدارة مبنى معهد الت�شنيع املتقدم 14

جاري اإعداد كتاب طلب 
املوافقة على امل�شروع واملوقع داخل االإدارة تو�شعة املبنى االإدارى ملركز اجلامعة 15

جاري التن�شيق مع امل�شتفيدين 
حل�شر املتطلبات داخل االإدارة اعادة تاأهيل املن�شاآت واملرافق الريا�شية القدمية ) مرحلة ثانية ( 16

العمل  يف درا�شة وت�شميم م�شاريع اجلامعة قائم على  اإ�شرتاتيجية  فاإن  اإنطلقًا من معايري ومفاهيم اجلودة  
العامة  الإدارة  فاإن  املجال  هذا  ويف   ، امل�شروع  اأهداف  لتحقيق  م�شرتكة  فامل�شوؤولية  الفريق  بروح  العمل  اأ�شا�س 

للدرا�شات والت�شميم  ت�شتقطب وتعتمد على الكفاءة املوؤهلة يف خمتلف التخ�ش�شات الهند�شية والقيمية.
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مبنى العمادات واإلدارات المساندة



56

مشروع مبنى الحديقة الرئيسي
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مشروع مبنى مركز الوثائق
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دراسة وتصميم بوابات ومداخل الجامعة
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5-2  اإلدارة العامة للمشاريع
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اإلدارة العامة للمشاريع

نبذة عن الإدارة العامة للم�شاريع :
البداية كانت يف عام 1389هـ حيث ت�شلمت اجلامعة   

اأر�س م�شاحتها ت�شعة مليني مرتًا مربعًا لإن�شاء مقرًا جديدًا 

اأماكن  يف  موزعة  كانت  التي  واإداراتها  كلياتها  جلميع  يت�شع 

خمتلفة داخل مدينة الريا�س، ويف عام 1392هـ مت اإن�شاء 

مباين  م�شروع  هيئة   ( م�شمى  حتت  اجلامعة  اإدارة  يف  ق�شم 

الأوىل  املرحلة  يف  الق�شم  هذا  دور  اقت�شر  وقد   ) اجلامعة 

على متابعة ما يقوم به املخططون من اأعمال ، ومع التنفيذ 

الفعلي لوحدات م�شروع املدينة اجلامعية عام 1397هـ كان 

لبد لإدارة امل�شروع اأن تتطور وتنمو منوًا يتنا�شب مع حجم 

امل�شوؤوليات املتزايدة . وهكذا تغري م�شماها لت�شبح ) الإدارة 

العامة للم�شاريع ( ومت دعمها باخلرباء واملهند�شني واملوؤهلني 

جلميع  واملتابعة  الإ�شراف  للم�شاريع  العامة  الإدارة  وتولت 

املن�شاآت اجلامعية القائمة الآن يف املدينة اجلامعية اإ�شافة 

مدينة  داخل  اجلامعة  وحدات  يف  املن�شاآت  من  عدد  اإىل 

الريا�س وخارجها وكذلك الإ�شراف واملتابعة مل�شاريع فرعي 

اجلامعة يف الق�شيم واأبها.

باجلامعة  الدائمة  اللجنة  وتو�شيات  تعليمات  على  وبناًء 

اأولت  فقد  واخلدمية  التنموية  اجلامعة  م�شاريع  ملتابعة 

املتبعة  الإجراءات  ومراجعة  بتطوير  اإهتمامًا  الإدارة 

اإدارة  معايري  وفق  اجلامعة  م�شاريع  تنفيذ  على  للإ�شراف 

اجلهات  يف  املُثلى  واملمار�شات     PMIالإحرتافية امل�شاريع 

ت�شمن  منظمة  اآلية  و�شع  مع  الدفاع  وزارة  مثل  املتميزة 

الزمنية  اجلداول  وح�شب  املراد  الوقت  يف  امل�شاريع  تنفيذ 

املحددة وباجلودة النوعية وقد نتج عن ذلك وبف�شل من اهلل 

وبتكاتف اجلهود املبذولة ح�شول الإدارة العامة للم�شاريع 

على �شهادة اعتماد الأيزو وفق متطلبات موا�شفات اجلودة  

ISO 9001- 2008 بتاريخ 2014/11/5م .

ولإدارة قيود امل�شروع ب�شكل متوازن حمققًا لأهداف امل�شروع 

فاإن منهجية الإ�شراف على تنفيذ م�شاريع اجلامعة تتم وفق 

اإجراءات قيا�شية موحدة تعتمد على التن�شيق والتعاون مع 

وكالة  داخل  املختلفة  الإدارات   " امل�شلحة  اأ�شحاب  جميع 

اجلامعة للم�شاريع وخارجها ". 
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)�شورة ال�شهادة(

مهام الإدارة :
ميكن تلخي�س مهام الإدارة العامة للم�شاريع ب�شكل    
عام باأنها تعترب م�شوؤولة عن الإ�شراف على تنفيذ م�شاريع 

اجلامعة داخل احلرم اجلامعي وخارجه كالتايل :-

يف . 1 اجلامعة  غري  الأخرى  اجلهات  بع�س  مع  التعاون 
تزويدهم ببع�س املعلومات التي ميكن ال�شتفادة منها 
مدينة  واأمانة  العايل  التعليم  وزارة  مثل  امل�شاريع  يف 

الريا�س والإدارات املماثلة يف اجلامعات ال�شعودية.

املقاولني . 2 مع  التعامل  بها  املنوط  اجلهة  هي 
والإ�شت�شاريني والرد على متطلباتهم وا�شتف�شاراتهم .

هي اجلهة  املنوط بها التعامل مع متطلبات وا�شتف�شارات . 3
اجلهات املختلفة داخل اجلامعة و خارجها فيما يتعلق 

بامل�شاريع  بالتن�شيق مع وكالة امل�شاريع واجلامعة.

اأمام . 4 دفاعها  يف  للجامعة  القانونية  الإدارة  تعاون 
ديوان املظامل يف الق�شايا املرفوعة �شد اجلامعة يف ما 
املعلومات  باإعداد  الإدارة  تقوم  حيث  امل�شاريع  يخ�س 
والوثائق املتعلقة بهذه الق�شايا والتي تفيد يف اإي�شاح 

املوقف القانوين للجامعة.

القوى . 5 من  ممكنة  ا�شتفادة  اأق�شى  حتقيق  على  العمل 
العاملة ح�شب الإمكانيات املتاحة.

الفنية . 6 العاملة  القوى  من  الإدارة  اإحتياجات  حتديد 

منها والإدارية واإقرتاح ما يلزم بالتن�شيق مع عمادة 
لإيجاد  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  �شوؤون 

الكوادر اللزمة املوؤهلة وتنمية كفاءتهم.

املقدمة . 7 العرو�س  ودرا�شة  حتليل  جلان  يف  امل�شاركة 
لتنفيذ م�شاريع اجلامعة .
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اإقرتاح قوائم املقاولني الذين يدعون للدخول يف   -8
املناف�شات املحدودة للتنفيذ .

متابعة اأعمال ال�شرف على امل�شروعات وفق ما مت   -9
اإجنازه من اأعمال .

اإقرتاح ت�شكيل جلان ال�شتلم البتدائي وال�شتلم   -10
على  وعر�شها  املنتهية  امل�شاريع  لأعمال  النهائي 

�شاحب ال�شلحية.

مدة  متديد  لطلب  اللزمة  الإجراءات  اإتخاذ   -11
اجلامعة  م�شاريع  مقاويل  تكليف  حال  يف  التنفيذ 
باأعمال جديدة اإذا كان الأمر بها قد �شدر يف وقت 
املتعاقد  امل�شروع  باقي مدة  بتنفيذها يف  ي�شمح  ل 
اجلامعة  من  اأمر  �شدر  اإذا  ما  حالة  يف  اأو  عليها 
ل  لأ�شباب  تاأخريه  اأو  العمل  اإيقاف  اإىل  يوؤدي 
ال�شلحية  ل�شاحب  والرفع  فيها  للمقاول  دخل 

لإعتمادها.

اإتخاذ الإجراءات اللزمة لطلب زيادة اأو اإنقا�س   -12
الن�شب والعتمادات  املقاولني يف حدود  التزامات 
والرفع  العمل  م�شلحة  يحقق  ومبا  نظامًا  املقررة 

ل�شاحب ال�شلحية لإعتمادها.

جلميع  الوظيفي  الأداء  تقومي  تقارير  اإعداد   -13
املوظفني وفق التعليمات املنظمة لذلك.

تقدمي تقرير ربع �شنوي عما اأجنز من مهام وحالة   -14
ال�شرف على كافة امل�شروعات خلل تلك الفرتة .

عن  الإبلغ  وكذلك  العاملني  مبا�شرة  عن  الإبلغ    -15
تركهم العمل .

املوافقة على منح الإجازات ال�شطرارية والعادية   -16
وفقًا  الأخرى  الإدارات  مع  بالتن�شيق  للعاملني 
الإجازات  جدولة  وتن�شيق   ، واللوائح  للأنظمة 
 ، العمل  وحجم  متطلبات  مع  يتوافق  ح�شبما 
والتو�شية باإلغاء اإجازة من تتطلب م�شلحة العمل 

تواجده . 

�شروط  عليه  تنطبق  من  برت�شيح  التو�شية    -17
الدورات والربامج التدريبية من العاملني لتطوير 
كفاءاتهم الإدارية اأو العملية ومبا يحقق م�شلحة 

العمل .

التنفيذ  حتت  امل�شاريع  على  والإ�شراف  املتابعة   -18
امليداين  الإ�شراف  من  بذلك  يتعلق  ما  وجميع 
مع  ومطابقتها  والعينات  التقدميات  ودرا�شة 
املوا�شفات ومن ثم اعتمادها والتاأكد باأن املقاولني 
كامل  ب�شكل  التعاقدية  بواجباتهم  يقومون 

وا�شتلم امل�شاريع بعد اكتمالها .

املقاولني  ملختلف  امل�شتخل�شات  وتدقيق  مراجعة   -19
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والإ�شت�شاريني والتاأكد من اأنها تعك�س ما مت تنفيذه 
ب�شكل دقيق .

الأعمال الإدارية العادية اليومية للإدارة .  -20

اأهداف الإدارة :
• �شبط جودة وكفاءة تنفيذ م�شاريع اجلامعة .	

• بناء الكيان القادر على خدمة اجلامعة واملجتمع يف 	
اإدارة واإن�شاء امل�شاريع.

• اإدارة 	 جمال  يف  املتميزين  اخلرباء  ا�شتقطاب 
امل�شاريع وال�شتفادة من جهودهم يف توطني املعرفة 

التخ�ش�شية ذات العلقة بامل�شاريع .

• رفع كفاءة ا�شتثمار املوارد الب�شرية واملادية املتاحة 	
، ل�شالح امل�شاريع احلالية وامل�شتقبلية .

• امل�شاهمة الفاعلة يف تذليل ال�شعوبات التي تعرت�س 	
اإجناز امل�شروعات اأو ت�شاهم يف تقلي�س جودتها .

اإجنازات الإدارة :
ونورد يف ما يلي ملخ�شًا عن امل�شاريع التي مت تنفيذها 

خلل الفرتة من عام 1427  اإىل عام 1435 هـ

االإجمايل 1435 1434 1433 1432 1431 1430 1429 1428 1427 ال�شنة

106 3 12 15 27 16 11 4 14 4 عدد امل�شاريع املنفذة

22 3 4 4 5 1 1 1 1 2 عدد امل�شاريع حتت التنفيذ

128 6 16 19 32 17 12 5 15 6 املجموع
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»PLC« دور حياة المشروع
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موجهات الت�شميم
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جتهيز العقدمراحل الت�شميم

حتليل العرو�سالتقديرات

الرت�شيةالدرا�شة القيمية
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الإدارة  متكنت  والتي  اجلديدة  امل�شاريع  اأهم 
التنفيذ  ملقاويل  مواقعها  ت�شليم  من  بحمداهلل 

وتقوم الإدارة بالإ�شراف على تنفيذها وهي:-
تو�شعة م�شت�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي .. 1
تو�شعة كلية طب الأ�شنان بامللز .. 2
اجلامعة . 3 ومعر�س  التعليمية  املدرجات  اإن�شاء 

واملواقف التابعة لها .
ال�شيبورك�س . 4 من  ملحقة  وغرف  اإ�شافية  غرف  اإن�شاء 

)منطقة  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ب�شكن 
الفلل(.   

رقم . 5 مبنى  الرئي�شي  املطعم  مبنى  تاأهيل  اإعادة 
)30( واإ�شافة مبنى جديد .

م�شروع حمطة معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي بطاقة . 6
10000 م3 / يوم .

اإعادة تاأهيل ال�شبكة الكهربائية للمبنى رقم )5( . 7
امللك  مب�شت�شفى  املتو�شط  ال�شغط  �شبكة  وتعديل 

عبد العزيز اجلامعي . 
ك.ف . 8  132 جهد  اأر�شية  كابلت  وتركيب  توريد 

باملدينة   8137 باملحطة  اخلام�س  املحول  لربط 
اجلامعية .
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عدد امل�شاريع حتت التنفيذ
عدد امل�شاريع املنفذة
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خالد . 9 امللك  مدينة  يف  التكييف  لتعزيز  ت�شلرات  اإ�شافة 
الطبية.

م�شروع اإعادة تاأهيل املنطقة الريا�شية واجلوالة باملدينة . 10
اجلامعية . 

�شلطان . 11 الأمري  ملركز  الطوابق  متعددة  مواقف  م�شروع 
الثقايف باملدينة اجلامعية . 

اإن�شاء بيت احليوان باملدينة اجلامعية.. 12
باملدينة . 13 متفرقة  ومواقف  �شوارع  ور�شف  �شفلتة  عملية 

اجلامعية.
املدينة . 14 يف  خمتلفة  مناطق  يف  الري  �شبكة  تاأهيل  اإعادة 

اجلامعية.
م�شروع تو�شعة مبنى 24 كلية العلوم الطبية التطبيقية . 15

املخ�ش�س لكلية التمري�س.
البوابات . 16 )تطوير  اجلامعة  مداخل  تطوير  م�شروع 

باملدينة اجلامعية( .

وميكن ح�شر اأبرز امل�شاريع التي قامت به الإدارة العامة للم�شاريع خلل العام 1435/1434هـ كالتايل : 
اأول : م�شاريع مت تنفيذها وا�شتلمها نهائيا: 

ا�شم امل�شروع م

.م�شروع اإن�شاء مبنى معهد امللك عبد اهلل للدرا�شات االإ�شت�شارية 1

.اإن�شاء الغرف االأمنية باملدينة اجلامعية 2

.اإن�شاء مبنى وحدة �شيانة االإ�شكان اجلامعي باملدينة اجلامعية 3

.م�شروع اأعمال ترميم مباين كلية الدرا�شات التطبيقية وخدمة املجتمع بالنا�شرية 4

.عزل اأ�شطح مباين كلية الدرا�شات التطبيقية وخدمة املجتمع 5

.حتديث حمطة الطاقة االحتياطية ملبنى كليتي الطب وم�شت�شفى امللك خالد اجلامعي 6

.�شيانة اأعمال ال�شالمة املرورية واأثاث ال�شوارع واالأر�شفة 7

.تاأمني عدد )2( م�شعد ملبنى االإدارة الرئي�شي مبركز الدرا�شات اجلامعية بعلي�شة 8

.اإن�شاء مكاتب ملعايل مدير اجلامعة وملحقاتها يف مراكز الطالبات الن�شائية 9
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.تعديالت واإ�شافات ملبنى االإدارة الرئي�شي مبركز الطالبات بعلي�شة 10

.حت�شني االأر�شفة وتاأهيلها مببنى كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية مبركز علي�شة 11

.تطوير وحت�شني املوقع العام ملبنى اإدارة االأعمال مبركز الطالبات بعلي�شة 12

.م�شروع اإن�شاء وتاأهيل قاعات  ملبنى االأن�شطة الطالبية مبركز الطالبات بعلي�شة 13

ثانيا :م�شاريع مت تنفيذها وا�شتلمها ابتدائيا :

ا�شم امل�شروع م

.م�شروع ال�شرف ال�شحي وحمطة الرفع مل�شروع ا�شتحداث نظام التكييف مب�شت�شفى امللك خالد اجلامعي 1

.اإعادة تاأهيل و�شيانة مبنى ابن خلدون بالنا�شرية 2

تاأهيل مبنى ابن خلدون بكلية املجتمع بالنا�شرية 3

.اإن�شاء منظومة خزانات اأر�شية عدد )2( خزان �شعة 1500م3 وخزان واحد �شعة 2250م3 4

.اأعمال تو�شيل خدمات التغذية الكهربائية لبع�ش املباين باملدينة اجلامعية 5

.ا�شتكمال اإن�شاء مبنى اإدارة النقل وحتديث وتاأهيل مباين واأجهزة ومعدات الور�شة املركزية 6

م�شروع تاأمني اخلدمة الهاتفية لبع�ش املباين باملدينة اجلامعية 7

.اإن�شاء مواقف متعددة الطوابق من اخلر�شانة م�شبقة ال�شب مل�شت�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي 8

.اإن�شاء مبنى اخلدمات املركزي للمدينة الطبية بالدرعية 9

.اإعادة تاأهيل املنطقة الريا�شية واجلوالة 10

.تن�شيق امل�شطحات اخل�شراء والت�شجري ملداخل الكليات اجلامعية 11

اإن�شاء ج�شر من اخلر�شانة م�شبقة ال�شب بني �شطح مبنى املواقـف  )P3( ومدخل مركز اجلامعة. 12

.اإن�شاء مظلة مغ�شلة ال�شيارات باإدارة النقل 13
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ثالثا :م�شاريع حتت التنفيذ :

تو�شعة م�شت�شفى امللك عبد العزيز اجلامعي .. 1

جاري . 2  ( بامللز  للبنات  الأ�شنان  طب  كلية  تو�شعة 
ال�شتلم البتدائي ( .

م�شروع ترحيل خط املياه املار باأر�س اجلامعة .. 3

مباين . 4 تاأهيل  اإعادة  م�شروع  تنفيذ  على  الإ�شراف 
املدينة اجلامعية والبنية التحتية .

ب�شكن . 5 ال�شيبورك�س  من  ملحقة  اإ�شافية  غرف  اإن�شاء 
اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظــــفني ) منطقة الفل(.

توريد وتركيب كابلت اأر�شية جهد 132 ك . ف لربط . 6
اجلامعية  باملدينة   8137 باملحطة  اخلام�س  املحول 

للبنات.

اإ�شافة ت�شلرات لتعزيز التكييف يف مدينة امللك خالد . 7
الطبية ) جاري ال�شـــتلم البتدائي (.

8 . )30( رقم  مبنى  الرئي�شي  املطعم  مبنى  تاأهيل  اأعادة 
واإ�شافة مبنى جديد .

بطاقة . 9 ال�شحي  ال�شرف  مياه  معاجلة  حمطة  م�شروع 
10000م3/يوم .

واجلوالة . 10 الريا�شية  املنطقة  تاأهيل  اإعادة  م�شروع 
باملدينة اجلامعية )جاري ال�شتلم البتدائي(.

عملية �شفلتة ور�شف �شوارع ومواقف متفرقة باملدينة . 11
اجلامعية .

اإن�شاء بيت احليوان باملدينة اجلامعية .. 12

�شمال منطقة اخلدمات . 13 الأر�س  وت�شوية  اإزالة  عملية 
باملدينة اجلامعية )جاري ال�شتلم البتدائي(.

التطبيقية . 14 الطبية  العلوم  كلية   24 مبنى  تو�شعة 
املخ�ش�س لكلية التمري�س .

اإعادة تاأهيل �شبكة الري يف مناطق خمتلفة باملدينة . 15
اجلامعية .

الإ�شمنتية . 16 الأ�شكال  من  وحدة   )1000( عدد  تاأمني 
الهند�شية باملدينة اجلامعية .

توريد م�شخات غاط�شة مبحطة معاجلة مياه ال�شرف . 17
ال�شحي اجلديدة باملدينة اجلامعية ) جاري ال�شتلم 

البتدائي ( .

وكب�س ق�شا�شات . 18 ل�شفط  متكامل  نظام  وت�شغيل  توريد 
الورق مبطابع اجلامعة .

اإن�شاء خط مياه بلدية من البئر ) ksu2 ( اإىل جممع . 19
اخلدمات املركزي .

�شلطان . 20 الأمري  مبركز  الطوابق  متعددة  مواقف  اإن�شاء 
الثقايف باملدينة اجلامعية) جاري ال�شتلم البتدائي(.

تاأهيل امل�شار اخلا�س بالطلبة من منطقة �شكن الطلب . 21
اإىل امل�شار الرئي�شي .

باملدينة . 22 البوابات  تطوير  اجلامعة  مداخل  تطوير 
اجلامعية .
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توسعة مبنى كلية الهندسة
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االشراف على تنفيذ كلية الملز 

تأهيل المناطق الرياضية في المدينة الجامعية
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5-3  اإلدارة العامة لصيانة المدينة الجامعية للطالب
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اإلدارة العامة لصيانة المدينة الجامعية للطالب

ان�شئت الإدارة العامة ل�شيانة املدينة اجلامعية للطلب 
وكانت  الهند�شية  الإدارة  مب�شمى  اجلامعة  تاأ�شي�س  مع 
تقوم باأعمال الت�شميم والتنفيذ ملباين ومرافق اجلامعة 
بكل من منطقتي علي�شة وامللز ويف عام 1397هـ مت �شم 
واخلدمات  ال�شيانة  واإدارة  الهند�شية  الإدارة  من  كل 
وال�شيانة،  الهند�شية  الإدارة  ت�شمى  واحدة  اإدارة  يف 
مرافق  و�شيانة  وتنفيذ  بت�شميم  الإدارة  واخت�شت 
املدينة  واإ�شكان  وامللز  علي�شة  مبنطقتي  اجلامعة 
اجلامعية بالدرعية . ويف عام 1407هـ مت تعديل امل�شمى 
لي�شبح اإدارة الت�شغيل وال�شيانة وتخت�س بجميع اأعمال 
الت�شغيل وال�شيانة باملدينة اجلامعية ومنطقتي علي�شة 
امل�شاريع  اأعمال  توحيد  مت  1412هـ  عام  ويف  وامللز، 
ت�شمى  واحدة  اإدارة  يف  للجامعة  والت�شغيل  وال�شيانة 
الإدارة العامة للم�شاريع وال�شيانة وتدار اأعمال الت�شغيل 
وال�شيانة فيها عن طريق اإدارة ) �شوؤون ال�شيانة ( ، ويف 
للم�شاريع  اجلامعة  وكالة  اإن�شاء  مت  1427هـ  عام  نهاية 
الإدارات  �شمن  من  لل�شيانة  العامة  الإدارة  واأ�شبحت 

1434هـ  عام  ويف   . للم�شاريع  اجلامعة  لوكالة  التابعة 
وبناًء على نقل الطالبات اإىل املدينة اجلامعية اجلديدة 
روؤية  مع  ومتا�شيًا  العمل  نطاق  وتو�شعة  بالدرعية 
واعتماد  اجلودة  اإدارة  ونظام  وا�شرتاتيجيتها  الوكالة 
الهيكل التنظيمي اجلديد من معايل مدير اجلامعة فقد 
العامة  الإدارة  اإىل  لل�شيانة  العامة  الإدارة  تق�شيم  مت 
العامة  والإدارة  للطلب  اجلامعية  املدينة  ل�شيانة 

ل�شيانة املدينة اجلامعية للطالبات.  

مهام الإدارة :

درا�شة متطلبات م�شاريع الت�شغيل وال�شيانة واإعداد   -1
ال�شروط واملوا�شفات العامة لعقود الت�شغيل. 

ال�شيانة  عقود  تنفيذ  ملتابعة  الذاتي  الإ�شراف   -2
املربمة من قيل اجلامعة مع �شركات ال�شيانة خا�شة 
العقد الرئي�شي عقد ت�شغيل و�شيانة النظم واملرافق 
واخلدمات باملدينة اجلامعية وذلك مبتابعة اخلطط 
املتابعة  باأعمال  والقيام  لعقودهم  التف�شيلية 
التزامهم  من  للتاأكد  املقاولني  لأعمال  امليدانية 



73

ال�شروط  حيث  من  عقودهم  ملتطلبات  التنفيذ  يف 
التعاقدية  الزمنية  والربامج  الفنية  واملوا�شفات 
اأدائهم  م�شتوى  عن  ال�شهرية  التقارير  واإعداد 
املتطلبات  اأداء تلك  وتنبيههم يف حال تق�شريهم يف 
وتقدمي  الدرا�شات  ،واإعداد  اإنذارهم  واإقرتاح 
يف  اأعمالهم  متطلبات  بتعديل  اخلا�شة  الإقرتاحات 

�شوء ما ت�شفر عنه املتابعة. 

العمل على حتقيق اأق�شى ا�شتفادة ممكنة من خربات   -3
العاملني يف جمال ال�شيانة ح�شب الإمكانيات املتاحة.

وتطويرها  لل�شيانة  التنفيذية  اخلطط  متابعة   -4
وحتديد الإحتياجات من الأدوات والأجهزة وتنظيم 

عملية ا�شتخدامها واملحافظة عليها.

القوى  من  ال�شيانة  م�شاريع  اإحتياجات  حتديد   -5
العاملة واإقرتاح ما يلزم بالتن�شيق مع عمادة �شئون 
الكوادر  لإجاد  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

اللزمة املوؤهلة وتنمية كفاءتهم.

الأهداف:

حالة  يف  اجلامعة  ومرافق  من�شاآت  على  املحافظة   -1

�شليمة واآمنة .

اإطالة عمر من�شاآت ومرافق ونظم اجلامعة .  -2

خدمة  واأف�شل  اإنتاجية  طاقة  اأعلى  على  احل�شول   -3
ت�شمح بها املرافق والنظم .

واملن�شاآت  للمرافق  دائمة  ا�شتعداد  حالة  توفري   -4
والنظم.

جمال  يف  للعاملني  خا�شة  العامة  ال�شلمة  حتقيق   -5
الت�شغيل وكذلك امل�شتفيدين من امل�شروع .

والنظم  املن�شاآت  عمل  لطبيعة  واملعرفة  الإملام   -6
واملرافق واخلدمات وكيفية ت�شغيلها .

التوفري يف الكلفة وخف�س راأ�س املال املنفق يف املن�شاآت   -7
والنظم واملرافق واخلدمات.

الأنظمة التي ت�شرف عليها الإدارة العامة لل�شيانة:

جممع اخلدمات املركزي: اأ - 

يتكون جممع اخلدمات املركزي من عدة مباين يرمز لها 
بحروف من حرف ) A ( اإىل حرف ) U ( وت�شمل على 

املباين والأنظمة التالية:
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:)A( املبنى

يحتوي على وكالة اجلامعة للم�شاريع ومكاتب اخلدمات 
بجميع مرافقها وخمتلف ور�س ال�شيانة.

: )B( مبنى الطاقـة

اخلا�س  املربد  املاء  �شواء  الطاقة  بتوليد  واخلا�س 
وكلها  الكهرباء  اأو  ال�شاخن  املاء  اأو  املركزي  بالتكييف 
التابعة  الأخرى  واملرافق  الأكادميية  املنطقة  تغذي 

للنظام باجلامعة وي�شتمل املبنى على الأنظمة الآتية:

الهواء  تكييف  بنظام  اخلا�س  املاء  تربيد  نظام   -1
 CHILLED WATER AND HEAT املركزي 

REJECTION SYSTEM

الهواء  تكييف  بنظام  اخلا�س  املياه  ت�شخني  نظام   -2
املركزي واملعامل.

حمطة توليد الكهرباء.  -3

نظام توليد الهواء امل�شغوط.  -4

.)C ( 5-  مياه ال�شرب

.)D ( 6-  مبنى خدمات معاجلة مياه املجاري وال�شرف

.)F( 7-   مبنى الفلتر

نظـام اإطفـاء احلريق.  -8

.)M( حمطة �شخ الوقود املبنى  -9

.)J( 10- مبنى خزانات الوقود

.)H( 11-  حمطة غاز الربوبان  مبنى

 .)K( 12-  النفق الرئي�شي

.)N( 13-  حمطة البنزين املبنى

.)P( 14-  م�شتودعات املواد اخلطرة املبنى

رفع  حمطة  املبنى،  الرئي�شة  املجاري  م�شخات    -15
.)20R(

ب -  )املنطقة التعليمية(:

وهذه الأنظمة خلدمة املناطق واخلدمات التالية:

1 - الأنظمة امليكانيكية:

 HVAC( والتكييف  والتهوية  التدفئة  نظام  	•
.)SYSTEM

 CHILLED WATER( املربد  املاء  نظام  	•
.)SYSTEM

 Medium Temperature( احلار  املاء  نظام  	•
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 .)Water

.)City Water( ال�شرب  مياه  نظام  	•

 .)TEMPERED WATER( الفاتر  املاء  نظام  	•

 .)Gas System( الغاز  نظام  	•

.)Deionized Water( املوؤين  املاء  نظام  	•

 .)Compressed Air System( امل�شغوط  الهواء  	•

.)Steam System( البخار  نظام  	•

 Sanitary Drainage( ال�شحي  ال�شرف  نظام  	•
.)System

 Storm Water( الأمطار  مياه  �شرف  نظام  	•
.)Drainage System

 Lab Waste(املختربات نفايات  من  التخل�س  نظام  	•
.)System

 Tacuum Cleaning بالفاكتوم  التنظيف  نظام  	•
.)System

)Hot WatEr Qystem( ال�شاخن  املاء  نظام  	•

 Fire Protection( احلريق  من  الوقاية  نظام  	•

.)System

 .)Building Mole( واملرافق  اخلدمات  نفق  	•

2 – الأنظمة الكهربائية:

املتو�شط  لل�شغط  الـكهربائية  التوزيع  حمطات   o
 .)Substati/n( واملنخف�س

الكهربائية.  للقدرة  الرئي�شي  التوزيع  نظام    o

نظام توزيع القدرة الكهربائية للمعدات امليكانيكية.  o

الإ�شاءة  لوحدات  الكهربائية  القدرة  توزيع  نظام    o
الداخلية.

الإ�شاءة  لوحدات  الكهربائية  القدرة  توزيع  نظام   o
اخلارجية.

والقاعات  للمكاتب  الكهربائية  القدرة  توزيع  نظام   o
الدرا�شية.

للمعامل.  الكهربائية  القدرة  توزيع  نظام   o

و  الطوارئ  لأحمال  الكهربائية  القدرة  توزيع  نظام   o
اأجهزة التحكم . 

الكهربائية  القدرة  توزيع  حمولت  نظام   o
110/220/380 فولت 60هريتز من النوع اجلاف 
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الإ�شاءة. وحدات  .نظام   o

الأجهزة. .نظام   o

احلماية. نظام   o

مانعات ال�شواعق اأ - 

التاأري�س. ب - 

نظام امل�شاعد. ت - 

التل�شكوبية.  الأبـاب  نظام   o

.OVER HEAD CRANE الأونا�س   نظام   o

)املناطق اخلارجية( ث - 

وهذه الأنظمة خلدمة املناطق واخلدماإت التالية:

)المناطق الخارجية(

ملزم بكل مايف املعامل مطابع اجلامعة
واملختربات

ال�شاحات التخزينية و 
امل�شتودعات

مبنى املدرجات املركزية 

جميع اأ�شوار اجلامعةجميع البواباتجميع الطرقجميع االأنظمة االألية

مبنى املعمل ال�شم�شيمبنى مر�شد ق�شم اجلغرافياجميع املمرات جميع االأنفاق

ال�شاالت الريا�شبة واملالعب مباين مع�شكر اجلوالة مبنى م�شتودع النفايات امل�شعة
و امل�شابح

مباين ادارة النقلو الور�شة 

امباين احلقل اخليواينمباين الهند�شة الزراعية و جميع ملحقاتهاامل�شتودعات



77

الأنظمة امليكانيكية:  -1

 )Irrigation System( الري  نظام   o

)Gas Network(.الغاز �شبكة  نظام   o

والتكييف  والتهوية  التدفئة  نظام   o
)HVAC SYSTEM(  

)City Water( ال�شرب  مياه  نظام   o

ال�شحي  ال�شرف  نظام   o

)Sanitary Drainage System(  

الأمطار.  مياه  �شرف  نظام   o
)Stori Water Drainage System(  

)Hot Water System( ال�شاخن  املاء  نظام   o

احلريق.  من  الوقاية  نظام   o
)Fire Protection Systee(  

2-  الأنظمة الكهربائية:

الأعمال املدنية واملعمارية:  -3

اأنظمة املراقبة والتحكم املركزي:   -4

نظام اإدارة ال�شيانة:  -5

اأجهزة احلا�شب الآيل وملحقاتها  �شيانة وت�شغيل جميع 
هو  حاليًا  القائم  والنظام  ال�شيانة.  باإدارة  اخلا�شة 

ال�شيانة  اإدارة  نظام  ق�شم  يعترب   .)  Maximo  ( نظام 
�شعود  امللك  بجامعة  ال�شيانة  اإدارة  يف  امل�شئولة  اجلهة 
يف  املمثلة  واجلامعة  املقاول  بني  املعاملت  اإدارة  عن 
ال�شراء  وطلبات  ال�شرف  وطلبات  الأعطال  بلغات 
�شوؤون  ومتابعة  الدورية  ال�شيانة  اأوامر  واإنتاج وطباعة 
امل�شتودع من خمزون و�شرف مواد واإدخال مواد ومتابعة 
�شوؤون امل�شرتيات ولذلك مت ا�شتخدام برنامج �شيانة يقوم 

بامل�شاعدة يف متابعة هذه الأعمال .

ت�شغيل ال�شاحات التخزينية وامل�شتودعات :  -6

ت�شغيل و�شيانة من�شاآت امل�شتودعات الواقعة قرب اأطراف 
مبنى  داخل  التخزين  وغرف  املركزي  اخلدمات  جممع 
تقوم  التي  امل�شتودعات  وجميع  اخلطرة  املواد  تخزين 
اجلامعة بتخ�شي�شها ل�شتخدام املقاول لتنفيذ اخلدمات 
اخلا�س   Maximo بنظام  امل�شتودعات  ربط  مت 
التخزين  يف  والتحكم  ال�شيانة  عمليات  على  بال�شيطرة 
بحيث تتم عمليات اخل�شم والإ�شافة ومراقبة املخزون 
وكمياتها  بامل�شتودعات  املوجودة  املواد  كميات  ومعرفة 
واأ�شماء  للموجودات  الأدنى  واحلد  الأق�شى  واحلد 
الإدخال  عند  الأول  ال�شراء  و�شعر  املوردين  وعناوين 
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والإخراج و�شائر البيانات اللزمة لل�شيطرة املخزنية .

املنطقة  �شيانة  بوحدة  اأجنزت  التي  الأعمال  اأهم 
الأكادميية خلل فرتة التقرير :

مقاول  طريق  عن  اأجنزت  التي  العمل  اأوامر  اأول : 
ال�شيانة والت�شغيل:

ال�شيانة الوقائية : اأ - 

يبلغ جمموع اأوامر العمل املنجزة لل�شيانة الوقائية خلل 
فرتة التقرير عدد )121199( اأمر عمل وال�شكل البياين 
اأوامر العمل املنجزة لل�شيانة الوقائية لكل  يو�شح عدد 

�شهر خلل فرتة التقرير.
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ال�شيانة العلجية : 

يبلغ جمموع اأوامر العمل املنجزة لل�شيانة العلجية خلل فرتة التقرير عدد )5162( اأمر عمل وال�شكل البياين   
يو�شح عدد اأوامر العمل املنجزة لل�شيانة العلجية لكل �شهر خلل فرتة التقرير.
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معدل ا�شتهلك الكهرباء باملدينة اجلامعية : ثانيًا: 

الر�شم البياين يو�شح معدل ا�شتهلك الكهرباء باملدينة اجلامعية خلل فرتة التقرير
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معدل ا�شتهلك املياه باملدينة اجلامعية : ثالثًا: 

الر�شم البياين يو�شح معدل ا�شتهلك املياه باملدينة اجلامعية خلل فرتة التقرير 

�شيانة الأكادميية - معدل ا�شتهلك املياه
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5-4 اإلدارة العامة لصيانة المدينة الجامعية للطالبات
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اإلدارة العامة لصيانة المدينة الجامعية للطالبات

مقدمة:
اجلامعية  املدينة  ل�شيانة  العامة  الإدارة  اأن�شئت 
قرار  مبوجب  للم�شاريع  اجلامعة  بوكالة  للطالبات 
وهي   ، 1434/8/23هـ  بتاريخ  اجلامعة  مدير  معايل 
هي  وتعترب   للم�شاريع  اجلامعة  وكالة  اإدارات  اإحدى 
الإدارة امل�شوؤولة عن مهام الت�شغيل وال�شيانة يف املدينة 
اجلامعية للطالبات  وذلك جلميع مرافقها وتبلغ امل�شاحة 
الإجمالية ملباين املدينة اجلامعية  للطالبات )794276 

مرت مربع( مق�شمة اإىل 6 مناطق .

الروؤية: 
خلل  من  وال�شيانة  الت�شغيل  خدمات  تقدمي  يف  التميز 

تطبيق مفهوم ال�شيانة ال�شاملة .

الر�شالة: 
�شيانة وت�شغيل  املدينة اجلامعية للطالبات باأعلى كفاءة 
توظيف   خلل  من  خدمة  اأف�شل  وتقدمي  تكلفة  واقل 
الكوادر الرجالية والن�شائية  املوؤهلة املتخ�ش�شة وتطبيق  

اأعلى املعايري الهند�شية .

املهام:
الت�شغيل  لعقود  العامة  واملوا�شفات  ال�شروط  اإعداد   *

وال�شيانة.
* الإ�شراف على عقود الت�شغيل وال�شيانة يف كافة املرافق
الت�شغيل  بعقود  اخلا�شة  املتطلبات  ودرا�شة  مراجعة   *

وال�شيانة.
* تطبيق الأنظمة احلديثة يف برامج ال�شيانة.

الأهداف:
املدينة  ونظم  ومعدات  ومرافق  من�شاآت  عمر  اإطالة   *

اجلامعية.
امل�شاريع  يف  للعاملني  العامة  ال�شلمة  حتقيق   *

وامل�شتفيدين على حد �شواء.
* خف�س التكاليف املنفقة يف املن�شاآت واملرافق واملعدات 

والنظم.
واملرافق  املن�شاآت  جلميع  الق�شوى  اجلاهزية  حتقيق   *

واملعدات والنظم.
* املحافظة على من�شاآت ومرافق ومعدات ونظم املدينة 

اجلامعية بحالة �شليمة واآمنه.

الإدارة والأق�شام:  
تتكون الإدارة العامة ل�شيانة املدينة اجلامعية للطالبات 
واإدارة  امل�شاندة   اخلدمات  واإدارة  الهند�شية  الإدارة  من 
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الت�شغيل واإدارة �شيانة مركز الدرا�شات اجلامعية بعلي�شة 
واإدارة البنود  امل�شتعا�شة. 

لدن   بن  ملجموعة  والت�شغيل  ال�شيانة  عقد  اإ�شناد  مت 
)110مليون  بقيمة  اإجناز  عقد  خلل   من  ال�شعودية 
وينتهي  دي�شمرب2013   1 بتاريخ  بداأت  �شنة  ملدة  ريال( 
بتاريخ 2014/11/30.بالإ�شافة اإىل عقود من الباطن 
مع ال�شركات الوكيلة املتخ�ش�شة واملوردة لبع�س الأنظمة  
�شركة  من  وامل�شاعد   يورك  �شركة  من  املربدات  مثل 
�شندلر وحمطة ال�شرف ال�شحي من �شركة  فيول ونظام 

)scada(  من �شركة �شنايدر.

مت �شياغة عقد جديد للمدينة اجلامعية للطالبات مدته 
اإجناز  ولي�س  )رجل/�شهر(  اأ�شا�س  وعلى  �شنوات  ثلث 
العرو�س  وحتليل  درا�شة   ومت  كمناف�شة  طرحة  ومت   .

وبانتظار الرت�شية  النهائية .

الأعمال التكميلية : 
بتنفيذ  اجلامعية  املدينة  ل�شيانة  العامة  الإدارة  تقوم 
الأعمال التكميلية امل�شتجدة  من خلل ا�شتدراج العرو�س 

ودرا�شتها  والرت�شية.

ال�شيانة الدورية والوقائية :
للأجهزة   والوقائية   الدورية  ال�شيانة  اإجراء  يتم 

وبا�شتخدام برنامج ال�شيانة الدورية  برنامج )رامو�س( 
اآلف  اأوامر ال�شيانة  ال�شهري يتجاوز الثلثة  ومتو�شط 

امر �شيانة 

التدريب :
قامت الإدارة العامة ل�شيانة  املدينة اجلامعية للطالبات 
الفنية  للكوادر   اللزمة  التدريبية   الربامج  بو�شع 

الرجالية والن�شائية.

اجلودة :
مت تكليف فريق اجلودة والذي يعكف على اإعداد البيانات 

اللزمة من اأجل احل�شول على �شهادة الأيزو للجودة 

قطع الغيار :
الغيار  قطع  درا�شة  ومت  اللزمة  امل�شتودعات  جتهيز  مت 
اللزمة  للأجهزة واملعدات وهي يف طور التعميد للمقاول 

اأعمال التنفيذ :
ويقوم  التنفيذ  مقاول  قبل   من  تكتمل  مل  اأعمال  توجد 

بالعمل على اإجنازها 

املولدات الكهربائية الحتياطية  -1
)BMS( نظام مراقبة املباين  -2

)SCADA( نظام  -3
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عدد العمال ال�شعوديني وغري ال�شعوديني يف املدينة اجلامعية للطالبات ح�شب جمال العمل 

الن�شب املئوية للعمال ال�شعوديني وغري ال�شعوديني يف املدينة اجلامعية للطالبات 
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الن�شبة املئوية لل�شعوديني وغري ال�شعوديني

التكلفة ال�شهرية للعمال بالريال يف املدينة اجلامعية للطالبات 
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التكلفة ال�شنوية للعمال بالريال يف املدينة اجلامعية للطالبات 

ن�شبة التكلفة يف املدينة اجلامعية للطالبات 
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عدد العمال الذكور والإناث يف املدينة اجلامعية للطالبات

عدد العمال الإجمايل يف املدينة اجلامعية للطالبات
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اأوامر العمل يف يوليو يف  املدينة اجلامعية للطالبات

اأوامر العمل يف  اأغ�شط�س يف املدينة اجلامعية للطالبات

أوامر العمل الصادرة شهريا في المدينة الجامعية للطالبات 



91

اأوامر العمل يف  �شبتمرب  املدينة اجلامعية للطالبات 

بيان باأعمال ال�شيانة التي مت مبركز الدرا�شات اجلامعية بعلي�شة من الفرتة من 2014/9/1 اىل 
2014/10/31 املوافق : 1435/11/7 اىل 1436/1/7
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عدد البالغات حسب التخصص
العمال التي بحاجة اىل قطع غيار

الأعمال التي ل حتتاج اىل قطع غيار
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بني باأعمال مقاول ال�شيانة يف مركز الدرا�شات اجلامعية بعلي�شة من الفرتة 1/�شبتمرب/2014 اىل
 31/اكتوبر/2014 املوافق : 1435/11/6 اىل 1436/1/7هـ

جمموع العمال املنفذة والغري منفذة
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بني باأعمال مقاول ال�شيانة يف مركز الدرا�شات اجلامعية بعلي�شة من الفرتة 1/�شبتمرب/2014 اىل
 31/اكتوبر/2014 املوافق : 1435/11/6 اىل 1436/1/7هـ

اعمال مقاول ال�شيانة يف مركز الدرا�شات اجلامعية بعلي�شة
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5-5  اإلدارة العامة للتشغيل والخدمات المساندة للطالبات 
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اإلدارة العامة للتشغيل والخدمات المساندة للطالبات 

نبذة عن الإدارة: 

فر�شت  ال�شعودي  املجتمع  يف  الفتاة  تعليم  خ�شو�شية  اإن 
موؤهلة  ن�شائية  اأق�شام  ا�شتحداث  اإىل  التوجه  اأهمية 
وال�شيانة  الت�شغيل  جمال   يف  م�شاندة  كفرق  للعمل 
داخل  الن�شائية  واملراكز  للطالبات  اجلامعية  للمدينة 
متابعه  اإىل  حتتاج  ما  عادة  والتي  الريا�س  مدينة 
م�شتمرة لتدارك ما قد يطراأ من م�شاكل يومية يف برامج 
�شري  تاأخر   / توقف  اإىل  ماتوؤدي  غالبًا  والتي  ال�شيانة 
اأن  وحيث   . الدرا�شي  اليوم  خلل  التعليمية  العملية 
عمليات ال�شيانة الرجالية ل ميكنها الدخول اإىل املدينة 
�شاعات  خلل  الن�شائية   واملراكز  للطالبات  اجلامعية 
الدوام النهارية فاأن حدوث عطل مفاجئ قد يعني �شياع 

الوقت دون فائدة وتاأخري العمل كامل.

العام  بداية  يف  التوجيهات  �شدرت  فقد  عليه  وبناء     
الت�شغيل  �شوؤون  وكالة  لإن�شاء"  1430هـ  الهجري 
اإدارة  مهمة  اإليها  اأ�شندت  والتي   " امل�شاندة  واخلدمات 
بتوفيق  الوكالة  ا�شتطاعت  و  الن�شائية،  امل�شاندة  الفرق 
باجلامعة  العلقة  ذات  الإدارات  مع  بالتعاون  و  اهلل  من 
واملهام  الجنازات  من  العديد  وبكفاءة  حتقق  اأن  من 
ومت�شيا  واجلودة  التطوير  وراء  و�شعيا   ، بها  كلفت  التي 

مت  فقد  �شعود  امللك  جلامعة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  مع 
الت�شغيل  �شوؤون  "وكالة  من  الوكالة  م�شمى  تغيري  موؤخرا 
واخلدمات امل�شاندة" اإىل م�شمى "الإدارة العامة للت�شغيل 
الداري  القرار  على  للطالبات" بناء  امل�شاندة  واخلدمات 
من  اعتماده  مت  والذي  للم�شاريع  اجلامعة  وكيل  قبل  من 

قبل معايل مدير اجلامعة بتاريخ 1432/10/30هــ .

بجامعة  امل�شاندة  واخلدمات  للت�شغيل  العامة  والإدارة    
امللك �شعود هي اجلهة املكلفة واملنوط بها الإ�شراف على 
املدينة  ومرافق  مباين  جميع  و�شيانة  وت�شغيل  خدمة 
جلامعة  التابعة  الن�شائية  واملراكز  للطالبات  اجلامعية 
امللك �شعود والعمل على ا�شتمرارية عملها بكفاءة متطورة 
املهام  تنفيذ  يف  ال�شرعة  لتحقيق   ، الدرا�شي  اليوم  خلل 
وتقليل التكلفة الإجمالية ، بالإ�شافة اإىل تاأمني املتابعة 
امل�شتمرة والتي ت�شمن اجلودة يف الأداء وحتر�س الإدارة 
على اأن تكون فرقها على قدر عايل من الكفاءة مما ميكنها 
واخلدمات  الت�شغيل  اأمور  مع  عالية  مبهنية  التعامل  من 

العامة والأعطال الطارئة بجميع اأنواعه.

امل�شاندة  واخلدمات  للت�شغيل  العامة  الإدارة  وتقدم 
امل�شاندة لثلث مراكز  الفني واخلدمات  الدعم  للطالبات 
و)12(  كلية  ع�شر  ثلثة   )13( على  حتتوي  ن�شائية  
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من  العديد  اىل  اإ�شافة  م�شاندة  عمادة  ع�شرة  واثنتا 
ومراكز  واملكتبات  الداخلية  الدارية  والأق�شام  اللجان 
البحوث وتتوزع هذه املباين على م�شاحة جغرافية وا�شعة 

يف منطقة الريا�س.

الأهداف: -
دعم وتعزيز ر�شالة ومهام امل�شرية العلمية والأكادميية   .1

للجامعة 
البداع يف تاأدية العمل وفق ال�شوابط الفنية واملهنية   .2

املعتمدة 
وتوقعات  ر�شا  حتقق  حمفزة  تعليمية  بيئة  تهيئة   .3

املن�شوبات والطالبات 
القطاعات  جميع  مع  وتوا�شل  ايجابية  علقات  بناء   .4

الخرى داخل اجلامعة 
الرتكيز على جودة تقدمي خدمات م�شاندة متميزة مع   .5

التح�شني والتطوير امل�شتمر 
تطبيق معايري موحدة ومتطورة خلدمة املن�شوبات   .6

رفع كفاءة من�شوبات الوكالة املهنية وتطوير قدراتهم   .7
ب�شكل م�شتمر

املهام : -
ومرافق  من�شاآت  جلميع  امل�شاندة  اخلدمات  تقدمي   .1
عملها  ا�شتمرارية  على  والعمل  اجلامعية  املدينة 

بكفاءة منا�شبة وتطوير اأدائها خلل اليوم الدرا�شي.
الإدارية  الفرق  على  والإداري  الفني  الإ�شراف   .2
الن�شائية املكلفة بتقدمي خدمات ال�شيانة والت�شغيل 

واملتابعة باملدينة اجلامعية .
ا�شدار ت�شاريح تنظيم دخول وخروج  ال�شراف على   .3
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  مثل  اجلامعية  املدينة  مرتادي 
اإدخال  ومراقبة   ، واأن�شطة  فعاليات  وجود  وعند 
واإخراج الثاث والجهزة واملنقولت من واإىل مرافق 
والن�شباط  النظام  حفظ  بهدف  اجلامعية  املدينة 

داخل املدينة اجلامعية .
القيام بجولت ميدانية منتظمة على املواقع ومراقبة   .4
واإعداد  فيها  والنظافة  والت�شغيل  ال�شيانة  اأعمال 
بامللحظات  اخلا�شة  اللزمة  الدورية  التقارير 
والوحدات  الأق�شام  لأعمال  والإجنازات  والتو�شيات 
خا�شة  ومناذج  برامج  وا�شتخدام  للإدارة  التابعة 

بذلك ثم رفعها اإىل اجلهات املخت�شة.
ال�شرتاك يف جلان ال�شتلم ملواقع الأعمال التي يتم   .5
ت�شليمها للمدنية من قبل مقاويل التنفيذ والتاأكد من 

مطابقة الأعمال للموا�شفات واملقايي�س. 
من  اجلامعية  املدينة  لحتياجات  ميزانية  اإعداد   .6
ومتابعة  نظافة  ومواد  ا�شتهلكية  ومواد  غيار  قطع 
يف  اإليها  احلاجة  عند  الطلب  حتت  لتكون  تاأمينها 
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الوقائية  وال�شيانة  والت�شغيل  اخلدمات  عمليات 
والت�شحيحية.

اإدارات واأق�شام الإدارة : - 
• واخلدمات 	 للت�شغيل  العامة  الإدارة  عام  مدير  مكتب 

امل�شاندة للطالبات 
• مكتب م�شاعدة املدير العام	
• اإدارة الت�شالت الإدارية	
• اإدارة ال�شيانة العامة	

• اإدارة اخلدمات امل�شاندة	
• وحدة اجلودة والتطوير	
• ق�شم �شيانة الأجهزة املكتبية	
• ق�شم التدريب وخدمة املجتمع 	
• ق�شم �شوؤون املوظفات	
• ق�شم ال�شوؤون املالية	
• ق�شم املتابعة	
• ق�شم العلقات العامة	
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انجازات اإلدارة العامة للتشغيل والخدمات المساندة للطالبات خالل عام 1434 - 1435هـ

اجلهة املنفذةالن�شاطم

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالباتامل�شاركة يف اإجتماعات وجلان التهيئة لالإنتقال للمدينة اجلامعية للطالبات .1.
بالتن�شيق مع وكالة اجلامعة للم�شاريع

التخطيط واال�شراف ومتابعة جاهزية املواقع من حيث توفر ا�شرتاطات ال�شالمة  ومتابعة 2.
االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالباتتنفيذ اعمال ال�شيانة الوقائية .

ا�شدار العديد من التعاميم ا�شتعدادا لالنتقال للمدينة اجلامعية واالإ�شراف على املحافظة 3.
االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات على االأمن وال�شالمة وتنفيذ عملية االإنتقال بجودة عالية .

ح�شر االأثاث واالحتياج اال�شايف من االأثاث املكتبي ا�شتعداد لالنتقال للمدينة اجلامعية .4.
االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات 

بالتن�شيق مع 
عميدة مركز امللز+ عميدة مركز علي�شة

.5

ت�شكيل فريق ت�شكني خمت�ش ذو كفاءة عالية مكون من من�شوبات اأق�شام واإدارات االإدارة 
العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات ي�شرف على الت�شكني والعمل على جوالت 
ميدانية �شباحية وم�شائية على الكليات واملباين االإدارية ملتابعة تهيئة املباين لالنتقال 

ومدى جاهزيتها لال�شتقبال املن�شوبات والطالبات

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
اإدارة ال�شيانة العامة 

اإدارة اخلدمات 
ق�شم اجلودة والتطوير 

ق�شم املتابعة 
ق�شم ال�شالمة واالمن  

.6
متابعة عملية ا�شتحداث وتنفيذ وجتهيز عدد جديد من مواقع الكافيرتيا ومتابعة اإن�شاء 

مباين الكافترييا امل�شلمة للم�شتثمرين، واالإ�شراف على تنظيم وترتيب طاوالت الكافيرتيا 
يف جميع الكليات داخل املدينة اجلامعية خلدمة الطالبات  

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع 

اإدارة ال�شيانة 
اإدارة اخلدمات 

 اإدارة التغذية

.7

 اإن�شاء وحدة حركة النقل الداخلي لالإ�شراف على تنظيم و�شبط �شيارات القولف وا�شدار 
عدد من النماذج و الت�شاريح التي تنظم وحتدد م�شارات ال�شري واألية اال�شتخدام وتركيب 

لوح ار�شادية وتنفيذ مواقع خا�شة بتنظيم ركن ال�شيارات و�شحنها يف جميع انحاء املدينة   
للمحافظة على ال�شالمة العامة 

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع 

وحدة النقل الداخلي 
بالتن�شيق مع اإدارة النقل
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االإ�شراف واملتابعة على اكمال عملية  تاأهيل مرافق املدينة اجلامعية للطالبات لتلبية 8.
متطلبات ذوي االحتياجات اخلا�شة .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع 

ق�شم ال�شالمة واالأمن
اإدارة ال�شيانة والت�شغيل

القيام بح�شر ومتابعة جتهيز وتغليف وترقيم كراتني  نقل االأثاث واالأجهزة اىل جميع 9.
مباين املدينة اجلامعية يف فرتة االنتقال .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع عميدة امللز+عميدة علي�شة

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالباتح�شر وترقيم امل�شاعد واحتياجها من اللوحات االإر�شادية اخلا�شة ب�شالمة امل�شاعد.10.

ح�شر ملحتويات املرافق ومباين وا�شكان املدينة اجلامعية للطالبات.11.

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع 

اإدارة ال�شيانة والت�شغيل
وحدة اجلودة والتطوير 

املتابعة واالإ�شراف على ح�شر جميع متطلبات اأعمال ال�شيانة يف املدينة اجلامعية 12.
للطالبات . 

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات 
بالتن�شيق مع ق�شم ال�شيانة

اإمداد فريق الت�شغيل للكليات االإن�شانية والعلمية  بالكوادر الن�شائية املدربة كفنيات 13.
ال�شيانة وم�شرفات اخلدمات وفنيات ال�شالمة وفنيات االجهزة املكتبية.

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
مقاول الت�شغيل

جمموعة بن الدن ال�شعودية

.14

ت�شميم ومتابعة وتنفيذ وتركيب عدد من  اللوحات االر�شادية اخلا�شة بالعديد من 
الوحدات االإدارية، ولوحات املباين اخلارجية

-عمل خرائط تو�شيحية للمباين وداخل الكليات لت�شهيل معرفة االدارات واالق�شام 
للمن�شوبات وطالبات املدينة اجلامعية .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات 
اإدارة ال�شيانة العامة

بالتن�شيق مع مقاول امل�شروع

القيام بجوالت ميدانية يومية على جميع مباين املدينة اجلامعية ورفع جميع املالحظات 15.
االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالباتاخلا�شة بال�شيانة والت�شغيل واخلدمات امل�شاندة

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات اإدارة االإ�شراف على تهيئة وت�شكيل الوحدات الت�شغيلية للمباين واحتياجاتها 16.
اخلدمات

املتابعة واالإ�شراف على احلاالت الطارئة ميدانيًا يف املدينة اجلامعية 17.
والرفع بها اإىل اجلهات املخت�شة ومتابعة تنفيذها. 

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع وحدة ال�شالمة
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متابعة تهيئة املواقع اخلارجية واإخالئها من املخالفات وتنظيم مواقع احلاويات ومناطق 18.
ت�شليم وا�شتالم املخالفات يف املدينة  . 

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات 
بالتن�شيق مع اإدارة اخلدمات

العمل على اإن�شاء قاعدة بيانات ملوظفات االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة 19.
وتنظيم اآلية الدخول واخلروج ومتابعة تنفيذها 

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
ق�شم �شوؤون املوظفات

تنفيذ وو�شع اآلية جديدة للت�شاريح والنماذج للمدينة اجلامعية للطالبات للتنظيم 20.
العمليات الت�شغيلية يف املدينة .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع وحدة الت�شاريح

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالباتتنفيذ التقرير ال�شنوي الذي يحتوي على اإجنازات ور�شة التدريب املهني للفنيات . 21.
بالتن�شيق مع ق�شم التدريب وخدمة املجتمع 

.22
ح�شر جميع االعمال االأن�شائية التي مل تكتمل واأعمال مل يتم ت�شليمها من قبل املقاول 
واأعمال ال�شيانة واخلدمات وال�شالمة ورفعها للجهات  املخت�شة / )جلنة اال�شتالم 

االإبتدائية(.

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع اإدارة  اخلدمات امل�شاندة

اإدارة ال�شيانة والت�شغيل

اإن�شاء قاعدة بيانات )برنامج التدريب املهني( وت�شمل ا�شماء اخلريجات والدورات 23.
وحمتوى التدريب .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات 
بالتن�شيق مع ق�شم التدريب وخدمة املجتمع

امل�شاركة يف متابعة جاهزية املباين العلمية اجلديدة ا�شتعدادًا ال�شتقبال الطالبات 24.
واملن�شوبات يف بداية ال�شنة اجلديدة .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات 
بالتن�شيق مع اإدارة ال�شيانة 

اإدارة اخلدمات 
ق�شم املتابعة

ت�شميم وتنفيذ لوحات اإر�شادية ال�شتخدامها الر�شاد املن�شوبات والطالبات حلاالت اعطال 25.
االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالباتال�شيانة يف مباين املدينة اجلامعية. 

.26
متابعة ا�شتقراراالنظمة الت�شغيلية مثل :

- نظام التكييف يف مباين املدينة اجلامعية للطالبات . 
-اجهزة االنذار وخالفة. 

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع اإدارة ال�شيانة

.27
متابعة تاأمني اأدوات ال�شالمة يف مباين املدينة اجلامعية للطالبات مثل :     - طفايات 

احلريق . 
- خرائط خمارج الطوري ومناطق التجمع  .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع وحدة ال�شالمة
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اعادة تنظيم وترتيب القاعات الدرا�شية القاعات الدرا�شية ح�شب االحتياج للكليات 28.
واإعادة تهيئة املكاتب االدارية ح�شب احتياج االدارات واالأق�شام .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع اإدارة اخلدمات 

االإ�شراف على و�شع كرا�شي االنتظار والوحدات الثالثية يف اأماكنها املخ�ش�شة لتجهيزها 29.
االدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات قبل انتقال الطالبات للمدينة اجلامعية .

اإعادة ح�شر جلميع االأجهزة املكتبية يف جميع فروع املدينة اجلامعية )الدرعية، علي�شة، 30.
التطبيقية، امللز، الطب وال�شيدلة( جتهيزا لالنتقال .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات 
بالتن�شيق مع ق�شم تقنية و�شيانة االأجهزة املكتبية

امل�شاركة يف توزيع اأجهزة احلا�شب االآيل والطابعات وجهازip phone  يف عدد من 31.
املباين 

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات 
 بالتن�شيق مع ق�شم تقنية و�شيانة االأجهزة املكتبية 

ق�شم ال�شئون املالية

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات ا�شتحداث وتنفيذ والبدء بالعمل على نظام الطلبات االلكرتونية وا�شتالم البالغات 32.
بالتن�شيق مع اإدارة ال�شيانة والت�شغيل

العمل على توفري طاقم اداري فني متخ�ش�ش يخدم املدينة ويحقق زيادة ن�شبة ال�شعودة 33.
بني املوظفات بن�شبة %99

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات

االإ�شراف ومتابعة على تنظيف جميع مباين املدينة اجلامعية نظافة �شاملة للتهيئة 34.
للطالبات اثناء الدرا�شة واالختبارات .

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات 
بالتن�شيق مع اإدارة اخلدمات امل�شاندة

.35
و�شع وتنفيذ مقرتحات معينة للعمل على ت�شهيل تنفيذ االعمال املكتبية مثل : تنفيذ كتيب 

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالباتربط اآلة الت�شوير 
بالتن�شيق مع ق�شم تقنية و�شيانة االجهزة املكتبية 

العمل على تنفيذ وت�شميم  الفيديو اخلا�ش بالتعريف االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات 36.
امل�شاندة للطالبات 

   االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات
بالتن�شيق مع العالقات العامة

االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات التح�شري والتجهيز وو�شع اخلطط والربامج ا�شتعدادا للح�شول على �شهادة االيزو 37.
بالتن�شيق مع وحدة اجلودة والتطوير 
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نسبة انجاز طلبات الخدمات )الفريق النسائي( خالل عام1435هـ

عدد الطلبات املنجزه و الغري منجزه 

ن�شبة املنجز اىل غري املنجز

مل يتم املنجزالطلباتنوع الطلب
اجنازه

2866282541نقل
3175315223نظافة

6041597764املجموع

الن�شبة لغري الن�شبة للمنجزنوع اخلدمة
املنجز

1%99%نقل
1%99%نظافة

1%99%املجموع
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نسبة متابعة انجاز طلبات الصيانة خالل عام 1435هـ

مل يتم املنجزالطلباتنوع ال�شيانة
اجنازه

1061410342272مدين
1109410610484كهرباء

80067402604ميكانيكا
9018938م�شاعد

العدد الكلي 
31297299221375للطلبات

الن�شبة لغري الن�شبة للمنجزنوع ال�شيانة
املنجز

3%97%مدين
4%96%كهرباء

8%92%ميكانيكا
1%99%م�شاعد

4%96%االجمايل

عدد الطلبات املنجزه و الغري منجزه 

ن�شبة املنجز اىل غري املنجز
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نسبة متابعة انجاز طلبات الصيانة خالل عام 1435هـ

العددنوع احلاله

270غاز

47�شباكة

53انذار حريق

50كهرباء

24م�شاعد

9تكييف

453املجموع
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5-6  اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي 
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اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي 

نبذة عن الإدارة: 
تعد الإدارة العامة لل�شلمة والأمن اجلامعي احد اأركان 
ال�شلمة  بعملية  تعتني  التي  الرئي�شية  اجلامعة  اإدارات 
التابعة  والوحدات  اجلامعية  املدينة  يف  واملرور  والأمن 
لها، وترتبط من خلل الهيكل التنظيمي بوكيل اجلامعة 
الأمنية  اجلهات  جميع  مع  الإدارة  وتتعاون  للم�شاريع 
منطقة  �شرطة  ومنها  الداخلية  لوزارة  التابعة  املختلفة 
الريا�س و املديرية العامة للدفاع واملدين ومرور منطقة 

الريا�س.

ترتكز مهام الإدارة بالعمل على ا�شتتباب الأمن وحتقيق 
ال�شلمة باملدينة اجلامعية ملن�شوبي اجلامعة من اأع�شاء 
والزوار  والطالبات  والطلب  واملوظفني  التدري�س  هيئة 
والعمل على ان�شيابية احلركة املرورية اإنطلقا من نظام 
الإدارة  وت�شعي  الريادة،  اإىل  بها  و�شوًل  اجلودة  اإدارة 
ال�شلمة  م�شتوى  رفع  اإىل  واأهدافها  ور�شالتها  روؤيتها  وفق 
العامة والأمن واحلركة املرورية من خلل تطوير املهام 
املوكلة اإليها بطرح اأنظمة جديدة وبرامج فعاله وعالية 
حفاظا  الأمني  التطور  ملواكبة  اإفرادها  وتدريب  اجلودة 

على العن�شر الب�شري وممتلكات وحمتويات اجلامعة.

املهام :-
املهام  اجلامعي  والأمن  لل�شلمة  العامة  الإدارة  تتوىل 

التالية :
باجلامعة  الأمن  و  ال�شلمة  عمليات  جميع  تدير   .1
وقوعها  قبل  احلوادث  من  للوقاية  امل�شتمر  والعمل 

ومعاجلتها عند الوقوع وتليف ا�شتفحال اأ�شرارها.
تظهر  التي  والأحداث  امل�شكلت  يف  التحقيق  تبا�شر   .2
من  اإليها  حمالة  كانت  �شواء  اجلامعية  باملدينة 
الإدارة  بوا�شطة  مكت�شفة  اأو  باجلامعة  امل�شئولني 

بحكم طبيعة عملها.
اجلامعية  املدينة  وخمارج  مداخل  جميع  تراقب   .3

وتدقق هويات الداخلني واخلارجني والعابرين لها.
اجلامعية  املدينة  اإىل  الدخول  ت�شاريح  ت�شدر   .4
اإىل  الهادفة  الن�شرات  واإ�شدار  مرافقها  بجميع 
توعية من�شوبي املدينة ومرتاديها من اأجل ال�شلمة 

والأمن.
متابعة عمال وموظفي ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملة   .5

داخل املدينة اجلامعية.
واخلارجة  الداخلة  ال�شيارات  جميع  على  ت�شرف   .6
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حركة  على  وت�شرف  املواقف  وتنظيم  للجامعة 
ال�شيارات وحت�شيل الغرامات النظامية واملقررة على 

املخالفات املرورية.

تعد مناوبات ال�شلمة واحلرا�شة باملدينة اجلامعية   .7
اأيام  ذلك  يف  مبا  �شاعة  وع�شرين  الأربع  مدار  على 

العطلت والإجازات.

اجلامعية  باملدينة  والأمن  لل�شلمة  نظام  تقرتح   .8
للحدث  املنا�شبة  الإ�شتجابة  باأ�شلوب  وتنفيذه 
الدائم لتطويره  اأ�شرع والعمل  التي هي  وبالطريقة 
واجلهات  ال�شلمة  جهات  مع  ذلك  يف  والتن�شيق 

الأمنية خارج اجلامعة. 

العاملني  بني  الإن�شانية  العلقات  توثيق  على  تعمل   .9
اجلامعة  اأهداف  حتقيق  يف  اجلامعية  باملدينة 
الأمن  موظف  جعل  وحماولة  والرتبوية  العلمية 
اليومية  احلياة  من  ينف�شل  ل  جزء  وال�شلمة 

باملدينة اجلامعية.

الإدارة  يف  للعاملني  اللزم  التدريب  باأعمال  تقوم   .10
داخل  العلقة  ذات  باجلهات  املبا�شر  والت�شال 

اجلامعة وخارجها يف �شبيل التطوير والتدريب.

والأمن  ال�شلمة  لأعمال  �شنوية  ميزانية  تعد   .11
وتن�شيقها مع اجلهات ذات الرتباط داخل اجلامعة.

الأهداف : -
تهدف الإدارة العامة لل�شلمة والأمن اجلامعي اإىل : 

اأ -   املحافظة على �شلمة واأمن الأفراد واملباين واملمتلكات 
يف وحدات اجلامعة.

ب -  حتقيق ال�شلمة والأمن يف جميع وحدات اجلامعة.

جـ - حتقيق ال�شلمة املرورية وان�شيابية حركة ال�شري .

اأق�شام الإدارة :-
1. ق�شم الأمن 

2. ق�شم ال�شلمة
3. ق�شم  املرور

4. ق�شم املراقبة وغرفة العمليات
5. ق�شم �شوؤون العاملني

6. ق�شم الإر�شاد والتدريب
7. ق�شم التطوير واجلودة

وحدات  الإدارة اخلارجية :-
وحدة ال�شلمة والأمن للمدينة اجلامعية للطالبات.  .1

اجلامعية  الدرا�شات  ملركز  والأمن  ال�شلمة  وحدة   .2
للبنات. 

والدرا�شات  العلوم  لأق�شام  والأمن  ال�شلمة  وحدة   .3
الطبية للبنات
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وحدة ال�شلمة والأمن ل�شكن الطالبات.   .4
وحدة ال�شلمة والأمن كلية املجتمع.  .5

وحدة ال�شلمة والأمن الإ�شكان اخلارجي.  .6
وحدة ال�شلمة والأمن ال�شنة التح�شريية.  .7

ال�شلمة ومكافحة احلريق:
التح�شريية  ال�شنة  مبباين  اإخلء  خطة  تنفيذ   .1
وقام  1435/6/7هـ  بتاريخ  اجلامعية  املدينة  يف 
مبراقبة اخلطة مدير الدفاع املدين بحي ال�شفارات 
والرائد/نايف  ال�شحيباين  عبداهلل  العقيد/ 

العتيبي.
اجلامعية  للمدينة  عامة  طوارئ  خطة  اإعداد   .2

للطالبات.
اإعداد خطة طوارئ لكلية الرتبية للطالبات.  .3

اإعداد خطة طوارئ لكلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية   .4
للطالبات.

للموارد  اخلام�س  الدويل  املوؤمتر  لتاأمني  خطة  اإعداد   .5
املائية والبيئة اجلافة الذي مت افتتاح يف 1434/2/25هـ 
برعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد بن �شلطان بن 
الأمري  �شلطان  الأمري  جائزة  جمل�س  رئي�س  عبدالعزيز 

�شلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه.

مت  الذي  املهنة  يوم  معر�س  لتاأمني  خطة  اإعداد   .6
مدير  معايل  برعاية  1434/6/11هـ  يف  افتتاحه 

اجلامعة بكلية الهند�شة.
اإعداد خطة لتاأمني الندوة الدولية الثانية "قراءة   .7
الرتاث الأدبي واللغوي يف الدرا�شات احلديثة" والتي 
�شاحب  برعاية  1435/2/27هـ  يف  افتتاحها  مت 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  الأمري  امللكي  ال�شمو 

اأمري منطقة الريا�س.
اخلم�شون  الدفعة  تخرج  حفل  لتاأمني  خطة  اإعداد   .8
من طالبتا جامعة امللك �شعود الذي اأقيم يف املدينة 
اجلامعية للطالبات بتاريخ 1435/7/11هـ برعاية 
خادم  حرم  ال�شعلن  ح�شة  الأمرية  ال�شمو  �شاحبة 

احلرمني ال�شرفيني.
الدويل  ال�شعودي  املوؤمتر  لتاأمني  خطة  اإعداد   .9
يف  افتتحاه  مت  الذي  ريادة  ومراكز  جلمعيات 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  برعاية  1435/11/14هـ 

أعمال اإلدارة وإنجازاتها خالل عام 1434 – 1435 هـ
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الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
الريا�س.

ور�شة  لإقامة  ال�شامل  الو�شول  برنامج  يف  امل�شاركة   .10
يف  والإخلء  ال�شلمة  "اإجراءات  بعنوان  عمل 
حالت الطوارئ لذوي الإحتياجات اخلا�شة" بتاريخ 

1434/7/4هـ.
احلديثة  "الأ�شاليب  ندوة  ح�شور  يف  امل�شاركة   .11
الواجهات  موؤ�ش�شة  نظمتها  التي  الذاتي"  للإطفاء 
الغربية للمقاولت برعاية معايل مدير عام الدفاع 

املدين بتاريخ 1434/11/9هـ.
املدين  للدفاع  العاملي  اليوم  فعاليات  يف  12.امل�شاركة 
املدين  الدفاع  مع  بالتن�شيق  حم�شرتني  واإقامة 
املدينة  الهند�شة والثاين يف  اأقيمت الأوىل يف كلية 

اجلامعية للطالبات .

املرور واملواقف :
اخلطة املرورية لبداية العام الدرا�شي 1436-1435   -1

هـ للجامعة
اخلطة املروية لبداية العام الدرا�شي1436-1435   -2

هـ للمدينة اجلامعية للطالبات 
اخلطة املرورية لإخلء ال�شنة التح�شريية    -3

املدينة  الرتبية  كلية  لإخلء  املرورية  اخلطة   -4

اجلامعية للطالبات 
امللك  جامعة  طلب  تخرج  حلفل  املرورية  اخلطة   -5

�شعود
اخلطة املرورية حلفل تخرج طالبات امللك �شعود   -6

اخلطة املرورية الدائمة للحفلت والزيارات   -7
امل�شاركة يف اأ�شبوع املرور اخلليجي  -8

امل�شاركة يف خطة اإخلء يف ال�شنة التح�شريية   -9
اجلامعية  املدينة  يف  الإخلء  خطة  يف  امل�شاركة   -10

للطالبات
امل�شاركة يف ور�شة عمل تطوير الأندية الطلبية  -11

امل�شاركة يف اأ�شبوع اخلدمات احلكومية   -12
امل�شاركة يف افتتاح الندوة الدولية الثانية ) قراءات   -13

الرتاث الأدبي (
امل�شاركة يف ) ماراثون رواد الأمل (   -14

امل�شاركة يف ملتقى الكرا�شي البحثية جلامعات اململكة  -15

الأمن 
اخلا�شة  الإحتياجات  لذوي  الأمل  حفل  يف  امل�شاركة   -1

واملقام بكلية الآداب
الثانية  الدولية  الندوة  افتتاح  حفل  يف  امل�شاركة   -2

)قراءة ( واملقام مبنى )26(
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3- امل�شاركة يف املوؤمتر الأول لكليات اإدارة الأعمال  
الرتاث  قراءة  الثانية  الدولية  الندوة  يف  امل�شاركة   -4
واملقامة  احلديثة  الدرا�شات  يف  واللغوي  الأدبي 

بكلية الآداب 
 )52( الدفعة  الطلب  تخرج  حفل  يف  امل�شاركة   -5

بال�شالت الريا�شية التابعة لرعاية ال�شباب

واملقامة   )50( الطالبات  تخرج  حفل  يف  امل�شاركة   -6
مبدينة اجلامعية للطالبات

7- امل�شاركة يف اختبار الكليات ال�شحية واملقامة مببنى 
)23(

9- امل�شاركة يف افتتاح املوؤمتر ال�شعودي الأول للجمعيات 
ومراكز ريادة الأعمال واملقام مببنى )26(

وقائع الحاالت األمنية التي باشرتها اإلدارة

النوع
عدد احلاالت االمنية

املجموع
من�شاآت اجلامعة خارج املدينة داخل املدينة اجلامعية

اجلامعية
761155916وقائع احلاالت االأمنية
10142181111953وقائع حاالت ال�شالمة

283721915028وقائع حاالت املرور
وقائع املراقبة وغرفة 

1488-----1488العمليات

19385املجموع
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مواقع احلوادث املرورية باملدينة اجلامعية

عدد احلوادث املروريةاملوقع
40دوار الكتاب

50الدوار ال�شمايل
37الدوار ال�شرقي
52دوار الطالب
80دوار املطابع

65اإ�شارة الطوارئ
80اإ�شارة اخلدمات

85اإ�شارة الفلل
33اإ�شارة االأوقاف

58غرب14
41الطريق الرابط
10�شكن التدري�ش

16ال�شنة التح�شريية
10�شكن الطالب

20اأخرى
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5-7  إدارة التطوير والجودة
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إدارة التطوير والجودة

نبذة عن الإدارة: 
يف ظل احلراك املت�شارع الذي ت�شهده جامعة امللك �شعود 
والبحثية  والأكادميية  التعليمية  املجالت  جميع  يف 
يف  للم�شاريع  اجلامعة  وكالة  اأولت  فقد  والهند�شية 
اجلودة  لنظام  كربى  اأهمية  الإ�شرتاتيجية  خطتها 

ال�شاملة وتطبيقه على م�شاريع اجلامعة .

معايل  قرار  مبوجب  اجلودة  وحدة  تاأ�شي�س  مت  حيث 
 /18 وتاريخ   2/20/325410 رقم  اجلامعة  مدير 
اجلودة  اإدارة  نظام  تاأ�شي�س  يف  لتخت�س  هـ   1430/12
والعمل على تطبيقه وتقييمه وحتديثه ، ونظرًا لتو�شع 
هـ   1433 عام  يف  مت  فقد  الوحدة  واخت�شا�شات  مهام 
واجلودة  التطوير  اإدارة  اإىل  الوحدة  م�شمى  تعديل 
مرتبطة مبا�شرة بالوكالة امل�شاعدة للمتابعة والتطوير 
، كما مت تقييم اأداء الإدارة ودعمها ب�شكل كبري ولذلك 
مت ربط اإدارة التطوير واجلودة ب�شكل مبا�شر مع �شعادة 
اإدارة  وح�شلت  1434هـ   عام  للم�شاريع  اجلامعة  وكيل 
التطوير واجلودة على �شهادة املطابقة ملوا�شفة الأيزو 

2008/9001 ب�شهر ذو احلجة عام 1435هـ.

 الأهداف
اجلامعة  وكالة  يف  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  تطبيق   -1

يف  والإبداع  والتميز  امل�شتمر  للتح�شني  للم�شاريع 
اإدارة امل�شاريع.

والتطوير  التغيري  اأ�شاليب  تدعم  عمل  بيئة  خلق   -2
احلديثة  الإدارة  منهجية  وفق  العمل  اأداء  لتح�شني 

واحلفاظ امل�شتمر على جودة اخلدمات الهند�شية.
املهند�شني  جميع  بني  ال�شاملة  اجلودة  ثقافة  تعزيز   -3

والفنيني والإداريني يف الوكالة .
مع  للتعامل  الوكالة  من�شوبي  كفاءة  م�شتوى  رفع   -4
واأ�شاليب  ال�شاملة  اجلودة  منهجية  تطبيق  اأدوات 

الإدارة احلديثة .
رفع م�شتوى فن الت�شال لزيادة القدرة على التعاون   -5
فيما بني من�شوبي الوكالة لتطوير وحت�شني خمرجات 

العمل .
املكررة  والإجراءات  الفائدة  عدمية  املهام  اختزال   -6

لختزال الوقت وتقليل زمن الأن�شطة.

7-  تفعيل اأهداف اجلامعة الإ�شرتاتيجية �شمن �شيا�شات 
اجلودة.

على  للم�شاريع  اجلامعة  وكالة  اإدارات  ح�شول   -8
الدولية القيا�شية  للموا�شفة  املطابقة   �شهادة 

." ISO 9001:2008" 
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)�شورة ال�شهادة(

التطوير والتح�شني امل�شتمر لأنظمة الوكالة.  -9

املهام
وكالة  اإدارات  لكافة  اجلودة  اإدارة  نظام  توثيق   -1

اجلامعة للم�شاريع.

تطبيق و�شيانة نظام اإدارة اجلودة بوكالة اجلامعة   -2
للم�شاريع.

ن�شر وتعزيز قيم الأداء املتميز بني من�شوبي اجلامعة.  -3

قيا�س اأداء تقدمي خدمات الوكالة والر�شى الوظيفي   -4
ون�شر نتائج القيا�س.

اإعداد خطط وتنفيذ املراجعة الداخلية ومراجعة   -5
الإدارة لنظام اإدارة اجلودة.

تطوير وحت�شني نظام اإدارة اجلودة.   -6

تفعيل  و�شمان  اجلودة  اإدارة  نظام  وثائق  �شبط   -7
النظام لكافة اأن�شطة واإدارات الوكالة.

والعمل  اجلودة  ثقافة  ن�شروتوعية  برامج  اإعداد   -8
بروح الفريق يف وكالة اجلامعة للم�شاريع.

نظام اإدارة اجلودة
اإدارة  نظام  اأدلة  باإعداد  واجلودة  التطوير  اإدارة  قامت 
اجلودة لعدد )7( اإدارات بالوكالة وذلك على النحو التايل:
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الإدارات
عدد الأعمال املنجزة

الوثائق االإر�شاديةالنماذجخرائط التدفقاالإجراءات
4040748امل�شاريع

2626348الدرا�شات والت�شميم
33335112التطوير واجلودة

3828776�شيانة املدينة اجلامعية للطالب
3828776�شيانة املدينة اجلامعية للطالبات

4646506الت�شغيل واخلدمات امل�شاندة
-252525ال�شوؤون االإدارية

جدول رقم )1( اإجنازات نظام اإدارة اجلودة

�شكل رقم )1( اإجنازات نظام اإدارة اجلودة
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املرحلة  من  بالإنتهاء  واجلودة   التطوير  اإدارة  قامت 
�شهادة  على  بالوكالة  اإدارات  اأربعة  بح�شول  الأوىل 
وهم   2008/9001 اأيزو  اجلودة  اإدارة  لنظام  املطابقة 

كالتايل:

-  اإدارة التطوير واجلودة.

الإدارة العامة للم�شاريع.  -

الإدارة العامة للدرا�شات الت�شميم.  -

الإدارة العامة لل�شلمة والأمن اجلامعي.  -

5/ التطوير 

قامت اإدارة التطوير واجلودة باإعداد وتطوير جمموعة 

من الأدلة والأنظمة كالتايل:

 – )الأول  الإ�شدار  الأول  اجلزء  املعريف  الدليل   -1
اجلزء  املعريف  الدليل   -2 الثاين – الثالث(. 

الثاين الإ�شدار )الأول – الثاين(.

دليل اجلودة للخدمات الهند�شية الإ�شدار الأول   -3
اإ�شرتاتيجية الت�شغيل وال�شيانة  -4

ترميز مكونات نظام ال�شيانة واإدارة امل�شتودعات.   -5

6/ التدريب

قامت اإدارة التطوبر واجلودة بتنظيم وتنفيذ جمموعة 
من الربامج التدريبية بهدف تطوير الكوادر الب�شرية يف 

الوكالة وذلك كالتايل: 

مت تنفيذ عدد 26 دورة تدريبية موزعة كالتايل:  -1

عدد املتدربنيعدد الربامج التدريبيةجمال الربنامج التدريبيم

19454نظام اإدارة اجلودة1

687اإدارة امل�شاريع 2

12لغة اإجنليزية3

جدول رقم )2( عدد احل�شور ح�شب الربنامج التدريبي
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عدد احل�شور )543( متدرب بن�شبة 92% وفيما يلي بيان بعدد املتدربني موزعة على اإدارات الوكالة املختلفة:  -2

عدد املتدربني        االإدارةم
31اإدارة التطوير واجلودة1
42اإدارة ال�شوؤون االإدارية2
122االإدارة العامة للم�شاريع3
110االإدارة العامة للت�شغيل واخلدمات امل�شاندة للطالبات4
34االإدارة العامة لل�شالمة واالأمن اجلامعي5
114االإدارة العامة ل�شيانة املدينة اجلامعية للطالب6
43االإدارة العامة للدرا�شات والت�شميم7
13اإدارة االإ�شكان واملرافق الرتويحية8
2اإدارة اخلدمات واملرافق العامة9

32اإدارة الت�شجري10

جدول رقم )2( عدد املتدربني ح�شب االإدارات
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5-8 إدارة الشؤون اإلدارية
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الشؤون اإلدارية بوكالة الجامعة للمشاريع

مقدمة:
الأ�شا�شية  الركائز  اأحد  تعترب  الإدارية  ال�شوؤون  اإدارة 
اأ�شا�شيًا  ركنًا  حتتل  حيث  للم�شاريع،  اجلامعة  وكالة  يف 
يف العمل الإداري على خمتلف امل�شتويات وتعترب حلقة 
يف  املختلفة  والوحدات  والأق�شام  الإدارات  بني  و�شل 
فيما  بالتن�شيق  تقوم  اأنها  كما  للم�شاريع  اجلامعة  وكالة 
داخل  الأخرى  الإدارية  اجلهات  وبني  جهة  من  بينها 

اجلامعة وخارجها.

اأهداف الإدارة
ت�شعى ال�شوؤون الإدارية بالوكالة اإىل حتقيق جمموعة 

من الأهداف، اأهمها:

�شاملة . 1 خطة  خلل  من  الب�شرية  املوارد  تنمية 
للتدريب وا�شتقطاب الكوادر والكفاءات املوؤهلة .

من�شوبي . 2 جلميع  املتميزة  الإدارية  اخلدمات  تقدمي 
الوكالة.

حو�شبة الإجراءات الإدارية وتطويرها .. 3

املتابعة التامة للمعاملت لتفادي التاأخري يف الجناز.. 4

الإداري . 5 العمل  لتنمية  التطويرية  اخلطط  و�شع   
داخل الوكالة .

والعمل . 6 الواحد  الفريق  روح  تنمية  على  العمل 
اجلماعي بني من�شوبي الوكالة .

العمل على �شبط وتوثيق الوثائق وال�شجلت واإدارة . 7
حفظ  �شهولة  يحقق  احرتايف  ب�شكل  الوكالة  ملفات 

وا�شرتجاع الوثائق ب�شكل �شريع.

مهام الإدارة
ووحدة . 1 الإدارية  الت�شالت  وتوجيه  متابعة 

والن�شخ  والإعلم  العامة  والعلقات  امل�شتودعات 
املعاملت  وحفظ  واملوظفني  الإدارية  وامل�شاندة 

بالأر�شيف واخلدمات الإلكرتونية واملتابعة .

الوكالة . 2 تن�شاأ داخل  التي  ال�شعوبات  كافة  تذليل 
تخ�س  كانت  �شواء  لها  اللزمة  احللول  واإيجاد 
باملهام  تقوم  كما  العاملني،  اأو  الوكالة  اإدارة 
بيئة  تهيئة  يف  امل�شاعدة  الأ�شا�شية  الإدارية 

ملئمة لتحقيق تطلعات الوكالة. 

واإدارة . 3 الوثائق  حفظ  لنظام  واملتابعة  الإ�شراف 
امللفات وتطوير وحت�شني فعالية النظام مبا يحقق 

متطلبات العمل احلالية وامل�شتقبلية .

الإ�شراف على نظام احل�شور والن�شراف ملن�شوبي . 4
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الوكالة و اإعداد التقارير اللزمة .

ملفات . 5 وحفظ  وحتديث  وترتيب  بفتح  القيام 
وقت  لها  الو�شول  واإتاحة  الوكالة  من�شوبي 

احلاجة ح�شب النظام.

امل�شاندة . 6 الإدارية  الأعمال  اإجناز  على  العمل   
اخلا�شة مبن�شوبي الوكالة ح�شب متطلبات العمل 
جتديد   ، النتدابات   ، املبا�شرة   ، الإجازات   (

البطاقات ، العهد واإخلء الطرف ، ... اإلخ (.

 مراجعة وتدقيق وحفظ ومتابعة تقارير الأداء . 7
الوظيفي ملن�شوبي الوكالة .

مع . 8 بالتن�شيق  التدريبية  الإحتياجات  حتديد   
اإدارات الوكالة واإعداد برامج التدريب .

التدريب . 9 برامج  تنفيذ  على  والإ�شراف  املتابعة   
واإعداد التقارير اللزمة .

اخلا�شة . 10 امل�شرتيات  عمليات  ومتابعة  تنفيذ   
بالوكالة و�شبط الوثائق اللزمة .

العهد . 11 عمليات  على  والإ�شراف  باملتابعة  القيام   
اخلا�شة مبن�شوبي الوكالة ب�شفة م�شتمرة .

 القيام مبهام العلقات العامة فيما يخ�س العمليات . 12
الإعلمية والرتتيبات اللزمة ل�شتقبال وتوديع 
للوحات  التنظيمية  وال�شوابط  الوكالة  �شيوف 

مع  والتعاون  الوكالة  داخل  والتوعية  الدعاية 
ر�شالة اجلامعة .

 الإ�شراف على ت�شغيل وجتهيز قاعات الجتماعات.. 13

امل�شاركة يف اللجان املخت�شة .. 14

ال�شنوية . 15 باملراجعة  الوكالة  اإدارات  م�شاركة   
لكفاءة نظام اإدارة اجلودة .

التعاون مع وحدة اجلودة لتنفيذ عمليات املراجعات . 16
الداخلية وفقًا لإجراءات دليل اجلودة.

الإجنازات املتحققة خلل عام التقرير:
تعتز الإدارة بالعديد من الإجنازات التي متت خلل هذا 

العام ومنها:

لعمادة . 1 مكتب  اإن�شاء  فكرة  بطرح   الإدارة  بادرت 
للم�شاريع            اجلامعة  وكالة  مقر  يف  املوظفني  �شوؤون 
املوظفني  �شوؤون  خدمات  بتقدمي  يقوم   )20 )مبنى 
قبول  ومت  املختلفة،  الوكالة  ووحدات  اإدارات  لكل 
املقرتح من قبل عمادة �شوؤون املوظفني ومت تطبيقه 
خدمات  تقدمي  خلله  من  الهدف  وكان  الوكالة،  يف 

�شوؤون املوظفني باأ�شرع وقت، واأقل جهد ممكن.

الإلكرتوين، . 2 للم�شاريع  تطوير موقع وكالة اجلامعة 
والبوابة الإخبارية.

اإن�شاء جلنة خا�شة مب�شمى » جلنة ال�شوؤون الإدارية . 3
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اأجهزة احلا�شب الطابعات الآت الت�شوير الأدوات املكتبية

ملخ�س ال�شادر والوارد خلل عام التقرير

معاملت �شادرة
معاملت واردة

م�شتوى  على  الإدارية  ال�شوؤون  مدراء  جميع  ت�شم   «
منها  والهدف  املختلفة،  الوكالة  ووحدات  اإدارات 
لرتقاء مب�شتوى اخلدمات الإدارية املقدمة ملن�شوبي 

الوكالة وال�شتمرار يف حت�شينها.

وحتويل . 4 الإدارية،  الت�شالت  مكتب  تنظيم  اإعادة 

حفظ املعاملت اإلكرتونيًا.

للوكالة . 5 املكتبية  اللوازم  كافة  واإ�شتكمال  اإ�شتلم 
واأدوات  اأثاث  ت�شوير،  اآلت  طابعات،  اآيل،  )حا�شب 
مكتبية( من اإدارة امل�شتودعات، واإنهاء اإجراءات نقل 

العهد مل�شتلميها.

ملخ�س تاأمني م�شتلزمات الوكالة من الأجهزة واللوازم املكتبية
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5-9  إدارة التشجير
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إدارة التشجير

نبذة عن الإدارة: 

اجلامعة  وت�شجري  م�شاتل  مب�شمى  الت�شجري  اإدارة  بداأت 
اإىل  اجلامعة  انتقال  بداية  ومع  1399هـ   /1398 عام 
باإدارة  �شميت  بالدرعية  اجلديدة  اجلامعية  املدينة 
املزروعات  و�شيانة  ت�شجري  عملية  اإ�شناد  الت�شجريومت 
باملدينة اإليها وهي ُتعنى بالت�شجري بالدرجة الأوىل واإىل 
توفري بيئة عمل منا�شبة وحت�شني املدينة اجلامعية من 
وفق  والربامج  والجراءات  النظم  بع�س  تطبيق  خلل 
متطلبات واإحتياجات تتلئم مع روؤية ور�شالة اجلامعة 
الأمثل  اخليار  هو  النباتي  الغطاء  فاإن  ذلك  ولتحقيق 

وتنق�شم الإدارة اإىل الأق�شام التالية : -

1 – ق�شم تد�شني املواقع .

2 – ق�شم امل�شاتل .

3 – ق�شم الري .

4 – ق�شم ال�شوؤن الإدارية.

قامت  اأ�شا�شية  عنا�شر  على  الت�شجري  عملية  وهناك   
�شمن  من  اأعطيت  حيث  الإعتبار  يف  باأخذها  الإدارة 
البيوت  من  عدد  به  متقدم  م�شتل  اإن�شاء  اأولوياتها 
تغطية  ي�شتطيع  اخل�شبية  وال�شوب  واملكيفة  املحمية 

ذاتي  وب�شكل  اجلامعية  للمدينة  النباتية  الإحتياجات 
لتوفري مايلي :- 

�شنويا. و�شجرية  �شجرة   3500 اكثار  	•

�شنويا. داخلي  نبات   3700 وتربية  انتاج  	•

مو�شميه  حولية  نباتات  انتاج  يتم  عام  كل  يف  	•
ومغطيات للرتبة اىل 600000 نبات .

واإن�شاء منظومة الري بحفر بع�س الآبار واإن�شاء مزيد من 
اخلزانات ل يقل اهمية م�شالة توفر مياه الري فبحثت 
الإدارة تعزيز م�شادر مياه الري حلفر بع�س البار ومن 
حديثة  ري  �شبكات  و�شيانة  وت�شغيل  وتنفيذ  اإن�شاء  ثم 
ومتطورة بطول 30000 مرت طويل يف املرحلة احلالية 
تتوازي  منا�شبة  مائية  مبقننات  الري  مياه  وا�شتخدام 
مع م�شادر املياه ال�شحيحة املتوافرة فقد مت تنفيذ عقد 
يف  مرة  لأول  احلديثة  الري  �شبكات  و�شيانة  لت�شغيل 

املدينة اجلامعية .

يبلغ عدد النخيل البلدي املزروع داخل املدينة اجلامعية 
حملي  كارث  النخلة  تواجد  تعزز  نخلة   1800 حوايل 

وكرمز يجب الهتمام به ورعايته بال�شكل الأمثل.

تواجد  هو  والإجراءات  العمليات  هذه  ح�شيلة  اإن 
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4500 م2 م�شاحة خ�شراء وا�شجار مزروعة بعدة انواع 
وال�شجريات  اخل�شبية  ال�شجار  ت�شمل  النباتات  من 
من  الرتبة  ومغطيات  املو�شمية  املزهرة  واحلوليات 

م�شطحات خ�شراء ومدادات و�شبارات.

الأهداف:

وتطوير  اجلامعية  املدينة  اإحتياجات  تغطية    .1
عمليات الإنتاج والإكثار واختيار النباتات امللئمة 

للظروف البيئية املحلية.

توفري م�شدر دائم للري وتنفيذ �شبكات اأنظمة الري    .2
احلديثة .

امل�شاهمة يف خدمة املجتمع واملحافظة على البيئة    .3
ملن�شوبي  النف�س  عن  للرتويح  احلدائق  وا�شتخدام 

اجلامعة وطلبها.

تطوير الكادر الب�شري امل�شرف على اإدارة الت�شجري.  .4

املهام:

التن�شيق  ونباتات  الزهور  تن�شيق  بعمليات  القيام   .5
التي  واملنا�شبات  احلفلت  جلميع  اللزمة  الداخلي 

اإقامتها اجلامعة وكلياتها واأق�شامها املختلفة.

تاأمني ا�شتمرارية مياه الري لكافة املزروعات داخل   .6

املدينة اجلامعية خا�شة خلل فرتة ال�شيف وو�شع 
للجامعة من قبل  املوردة  املياه  ل�شري �شهاريج  خطة 
متعهد الري لتفادي وقوع احلوادث املرورية و�شيانة 

�شبكات الري.

الآفات  ومكافحة  املزروعات  وقاية  باأعمال  القيام   .7
احل�شرية واملر�شية داخل املدينة اجلامعية. 

املزروعة  النباتات  و�شيانة  خدمة  عمليات  متابعة   .8
الأ�شجار  وت�شكيل  وتقليمها  ت�شميدها  حيث  من 

وق�س امل�شطحات اخل�شراء.

الداخلية  الأحوا�س  و�شيانة  زراعة  متابعة   .9
واخلارجية للفلل ال�شكنية داخل �شكن اأع�شاء هيئة 

التدري�س واملوظفني.

ال�شتوية  احلوليات  من  العديد  باإنتاج  القيام   .10
عديدة  باأنواع  ال�شتلت  واإنتاج  املزهرة  وال�شيفية 
والأ�شيجة  واملدادات  وال�شجريات  الأ�شجار  من 
وال�شبارات ونباتات الظل الداخلية بالإ�شافة اإىل 

اإنتاج زهور القطف.

اجنازات الإدارة:

اجلامعي  العام  خلل  الت�شجري  ادارة  اجنازات  جدول 
1434هـ / 1435 هـ
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الإجنازم

ت�شغيل خزان مياه الري يف امل�شتل1

اإعداد موا�شفات م�شروع توريد مياه الري ونقل فائ�ش مياه حمطة التنقية لري املزروعات وطرح امل�شروع2

اإعداد موا�شفات م�شروع ت�شغيل و�شيانة ال�شوب الزجاجية3

ف�شل مياه الري عن مياه التربيد يف ال�شوب الزجاجية4

طرح م�شروع ت�شغيل و�شيانة �شبكات الري5

تركيب م�شخة غاط�شة على األبري رقم 2 وتو�شيلة للخزان اجلديد بالقرب من دوار امل�شيل6

اإن�شاء �شوبة جديدة لتفريد النباتات وترميم و�شيانة �شوبتي ظل يف م�شتل االإدارة يف ديراب.7

ادخال بع�ش انواع النباتات وزراعتها مب�شتل االإدارة بديراب مثل �شجرة اجلرتوفا  وازهار االراوله بجميع انواعها واأي�شا مت 8
زراعة جمموعه من ال�شجريات اجلردينيا.

توريد وتركيب وت�شغيل الة زراعة البذور يف م�شتل االإدارة بالدرعية9

االإ�شراف على ت�شجري وتن�شيق امل�شطحات اخل�شراء مبداخل الكليات باملدينة اجلامعية10

االإ�شراف على اإعادة وتاأهيل امل�شتودعات بامل�شتل11

درا�شة اإن�شاء معمل لتدوير املخلفات النباتية واالإ�شتفادة منها12

ح�شر جميع امل�شاحات الزراعية واأعداد النباتات و�شبكات الري بالتعاون مع وحدة النظم اجلغرافية باالإدارة العامة للدرا�شات 13
GIS والت�شميم

م�شاركة اجلامعة يف اأ�شبوع زراعة ال�شجرة ) 37 (  خالل الفرتة من 1435/5/2هـ حتى 1435/5/5هـ 14

م�شاركة اجلامعة يف مهرجان ربيع الريا�ش العا�شر يف الفرتة من 25 / 1435/5 هـ اإىل 4 /6 /1435 هـ وح�شول اجلامعة على 15
املركز الثاين
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توثيق اإلنجازات مصور
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اجلامعة  جناح  ح�شل  اهلل  من  بتوفيق 
م�شتوى اجلهات  الثاين على  املركز  على 
ربيع  مهرجان  يف  امل�شاركة  احلكومية 
لكل  مو�شول  وال�شكر  العا�شر،  الريا�س 
راأ�شهم  وعلى  اإجناحه  على  �شاهم  من 
الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
و�شعادة  العمر  عبدالرحمن  بن  بدران 
الدكتور عبداهلل بن حممد ال�شقري على 
دعمهم اللحمدود لنا وتذليل العقبات 
على  القائم  العمر  فريق  ن�شكر  كما 

اإجناح اجلناح.
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تطويري  حراك  من  اجلامعة  تعي�شه  ملا  نظرًا   
مدن  وظهور  جديدة  م�شاريع  ن�شوء  يف  �شاهم 

جامعية وطبية داخل املدينة اجلامعية 
الت�شجري  اعمال  تتو�شع  ان  يحتم 

هذا  وتواكب  املواقع  وحت�شني 
احلراك املثمر، لذا فان الإدارة 
يف  مهم  جانب  الت�شجري  اولت 
خطتها امل�شتقبلية بو�شع برامج 

ذلك  ومن  التوجه  هذا  تدعم 
مايلي:

اأوًل: اإعداد درا�شة م�شروع تطوير امل�شتل 
م�شتوى  لرفع  املوجودة  املن�شاآت  زيادة  على  يرتكز 

النتاج اىل 10 مليون نبات حويل مو�شمي وع�شرة الف 
نبات داخلي �شنويا مع ال�شتمرار يف امداد اجلامعة مبا 
من  وغريها  و�شباريات  و�شجريات  ا�شجار  من  حتتاجه 

النباتات ال�شرورية لتعزيز الغطاء النباتي .

الري  منظومة  لتطوير  م�شتقبلية  م�شاريع  اإعداد  ثانيًا: 
دائم  م�شدر  بتوفري  ولك  اجلامعة  يف  احلديثة 
عدد  واإن�شاء  الآبار  من  عدد  بحفر  للري 
الري  مياه  وتو�شيل  اخلزانات  من 
طريق  عن  اجلامعة  يف  نبات  لكل 
الري  �شبكات  من  مراحل  تنفيذ 
احلديثة  التقنية  ا�شتخدام  مع 

واملقننة.

ثالثا: ت�شعى الإدارة اىل التوجه 
وعدم  والله  املكينة  با�شتخدام 
املدربة  غري  العاملة  اليد  على  الإعتماد 
ب�شكل اأ�شا�شي وكذلك ا�شتخدام النظم واجلدولة 

للأعمال لتنظيم �شري العمل و�شهولة الجراءات.

برامج  عدة  تطبيق  بدرا�شة  الإدارة  تقوم  رابعًا: 
خلل  من  اجلامعية  البيئة  حت�شني  لزيادة  تطويرية 

بع�س التدابري التي تعزز هذا املفهوم .

التخطيط المستقبلي
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إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية

نبذة عن الإدارة:
       اأن�شئت اإدارة الإ�شكان يف عام 1396هـ ، كاإدارة م�شتقلة 
اجلامعة  من  املو�شوعة  ال�شيا�شة  تنفيذ  عن  م�شئوله 
لتوفري ال�شكن امللئم للذين ت�شتوجب الظروف اإ�شكانهم 
من من�شوبي اجلامعة ، وذلك يف بيئة �شحية واجتماعية 

منا�شبة وح�شب الإمكانيات املتاحة .

اجلامعة  مدير  معايل  قرار  �شدر  1428هـ  عام  ويف   
للإدارة  التابعة  الإدارات  �شمن  الإ�شكان  اإدارة  ب�شم 
وكالة  مظلة  حتت  امل�شاندة  واخلدمات  للت�شغيل  العامة 
اجلامعة للم�شاريع و�شدر قرار معايل مدير اجلامعة رقم 
م�شمى  بتعديل  1431/1/10هـ  وتاريخ   2/20/10/22

الإدارة اإىل اإدارة الإ�شكان واملرافق الرتويحية .

الأهداف:
�شحية . 1 بيئة  يف  ملن�شوبها  امللئم  ال�شكن  توفري 

واجتماعية منا�شبة ليتفرغ اجلميع للبذل والعطاء  
، وامل�شاهمة يف التنمية ال�شاملة .

يف . 2 والريا�شية  الجتماعية  الفعاليات  تن�شيط 
املدينة اجلامعية .

املهام:
الإ�شراف على الوحدات ال�شكنية التابعة للجامعة . 1

واإقرتاح ال�شتخدام الأمثل لتلك الوحدات.

لإ�شكان . 2 املو�شوعة  ال�شيا�شة  تنفيذ  على  العمل 
اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني وتهيئة اأف�شل ما 
ميكن توفريه لراحتهم واإقرتاح التعليمات اخلا�شة 

واإ�شكانهم ح�شب القواعد املو�شوعة .

اإعداد وجتهيز الوحدات ال�شكنية بال�شورة املنا�شبة.. 3

ا�شتلم الوحدات ال�شكنية من املنقولني اأو املغادرين . 4
وحترير حما�شر الإخلء التي تثبت حالتها .

والعلمية . 5 الثقافية  والأن�شطة  الربامج  تنظيم 
هيئة  اأع�شاء  بنادي  والجتماعية  والريا�شية 

التدري�س واملوظفني .

باحلا�شب . 6 بال�شكان  املتعلقة  املعلومات  اإدخال 
ل�شتكمال  العلقة  ذات  الإدارات  وخماطبة  الآيل 
الإجراءات النظامية حلالت الإ�شكان اأو الإخلء . 

م�شاكن . 7 يف  والت�شغيل  ال�شيانة  خدمات  متابعة 
اجلامعة من خلل اجلهات املخت�شة �شواء كانت داخل 

اجلامعة كاإدارة اخلدمات واملقاولني اخلارجيني .

عن . 8 امل�شتاأجرة  املباين  من  اجلامعة  اإحتياجات  تاأمني 
طريق اإكمال الإجراءات النظامية لعملية ال�شتئجار.

ال�شتعمالت . 9 ملختلف  الإيجار  عقود  متابعة 
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ذلك  يتبع  وما  احلاجة  ح�شب  اإنهائها  اأو  وجتديدها 
من اإجراءات .

الإت�شال مبلك املباين امل�شتاأجرة من قبل اجلامعة . 10
بغر�س متابعة الأمور املتعلقة با�شتئجارها واخلئها 

و�شيانتها طبقًا للتعليمات املنظمة لذلك .

متابعة الإعتماد وال�شرف من بند ا�شتئجار الدور .. 11

واملياه . 12 الإيجار  مقابل  ال�شكان  حما�شبة  متابعة 
والهاتف ح�شمًا من رواتبهم اأو عن طريق التح�شيل 
يف  هم  ومن  للمعارين  اجلامعة  ل�شندوق  مبا�شرة 

و�شعهم ولي�س لهم مرتبات باجلامعة .

املحافظة على النواحي الأمنية يف م�شاكن اجلامعة . 13
بالتن�شيق مع اإدارة ال�شلمة والأمن اجلامعي .

اجلامعة . 14 م�شاكن  اإىل  املياه  توريد  على  الإ�شراف 
امل�شتاأجرة يف حالة وجود نق�س من م�شلحة املياه .

اإ�شدار دليل هاتف ال�شكان باملدينة اجلامعية .. 15

القيام ب�شكرتارية اللجنة الدائمة للإ�شكان وتنفيذ . 16
قراراتها.

الأ�شراف على �شيافة اجلامعة .. 17

تقدمي تعاريف ال�شكن لل�شاكنني .. 18

اأن�شطة الإدارة  :
Ü  للجامعة التابعة  ال�شكنية  املجمعات  على  الإ�شراف 

واإقرتاح ال�شتخدام الأمثل لها . 

Ü  .الإ�شراف على نادي اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني

Ü  . الإ�شراف على �شيافة اجلامعة

Ü  – النظافة  مثل  ال�شكن  يف  العامة  اخلدمات  متابعة 
ال�شلمة والأمن – خدمات الت�شجري وذلك بالتن�شيق 
مع الإدارة ذات العلقة وجتهيز الوحدات ال�شكنية 

واملرافق العامة . 

Ü  امل�شتاأجرة املباين  من  اجلامعة  اإحتياجات  تاأمني 
لعملية  النظامية  الإجراءات  اإكمال  طريق  عن 
بها بعد  املتعلقة  الأمور  ، ومتابعة جميع  ال�شتئجار 

ال�شتئجار .

  اجنازات الإدارة:
زيارة النادي الجتماعي اجلديد وحتديد احتياجه  ¤

من الكوادر واملواد .

الأر�س  ¤ على  مبنى   )  11  ( عدد  من  ال�شكان  اخلء 
م�شاكن  اإىل  ونقلهم  املمر�شات  لإ�شكان  املخ�ش�شة 

بديله. 
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لل�شكن  ¤ فواتري  لإ�شدار  الكهرباء  �شركة  مع  التن�شيق 
اجلديد.

امل�شاركة يف جلنة ال�شتلم النهائي مل�شروع ال�شكان  ¤
اخلا�شة  املقاول  على  امللحظات  وح�شر  اجلديد 
تربيد  ل�شعف  ا�شافية  تكييف  وحدات  برتكيب 

املكيفات. 

امللحظات  ¤ بخ�شو�س  ال�شكان  على  ا�شتبيان  توزيع 
والتن�شيق  الفرز  باإعمال  والقيام  اجلديد  ال�شكن  يف 
وتفريغ املعلومات يف جداول تت�شمن ارقام الهواتف 
واأرقام الوحدات ال�شكنية وت�شليمها للمقاول �شركة 

الرا�شد. 

العيد  ¤ يوم  النادي  بخيمة  معايدة  حفل  اقامة 
1435/10/1 هـ . 

الرتتيب مع اجلهات ذات العلقة لإخلء مبنى �شكن  ¤
طلب املنح اليمنيني . 

اللجنة  ¤ لجتماعات  والإعداد  والتن�شيق  الرتتيب 
اجراءات  من  يتبعها  ما  واكمال  للإ�شكان  الدائمة 

وتبليغ لقرارات اللجنة .

البواب  ¤ وانغلق  املياه  ر�شح  طوارئ  حالت  مبا�شرة 
على ال�شكان.  

حول  ¤ اجلامعي  والأمن  ال�شلمة  ادارة  مع  التن�شيق 

ال�شيارات املتوقفه منذ فرتة طويلة ومبا�شرة بع�س 
الحوال المنية وامللحظات الخرى . 

لإدراج  ¤ اللكرتونية  التعاملت  عمادة  مع  التن�شيق 
قائمة انتظار الفلل على املوقع اللكرتوين للجامعة 
ليتعرف كل ع�شو هيئة تدري�س على ترتيبه ال�شكن. 

واجلهات  ¤ للجامعات  واملعلومات  ال�شت�شارات  تقدمي 
احلكومية الخرى التي لديها ا�شكانات عن النظمة 
والتعليمات والآليات التي تطبقها ادارة ال�شكان يف 

اجلامعة.

الوحدات  ¤ اجناز  ملتابعة  ال�شيانة  ادارة  مع  التن�شيق 
اخلالية لت�شليمها للم�شتحقني. 

التن�شيق واملتابعة مع ملك املباين امل�شتاأجرة التابعة  ¤
جلهات اجلامعة املختلفة لتنفيذ ملحظاتهم ) مبنى 
ا�شكان الطالبات / ا�شكان املمر�شات / كلية املجتمع 

/ كلية املعلمني(. 

ال�شرق  ¤ جممع  لإخلء  النظامية  الجراءات  اكمال 
واإخلء  ال�شديري  نا�شر  للمالك  وت�شليمه  التعليمي 
الراجحي  �شركة  للمالك  وت�شليمه  الربيع  جممع 

للحج . 

لل�شكن  ¤ املايل  املقابل  �شرف  معاملت  ورفع  اعداد 
للأطباء للإدارة املالية باجلامعة ل�شرفها مل�شتحقيها. 
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امللعب  ¤ يف  الريا�شية  الأن�شطة  من  عدد  اإقامة 
اخلارجية لنادي اع�شاء هيئة التدري�س . 

اعمال  ¤ عن  نتبه  لل�شاكنني   SMS ر�شائل  ا�شدار 
ر�شائل  اإىل  ا�شافة  وكهرباء  مياه  انقطاع  او  �شيانة 

توعويه اخرى. 

واإدارة  ¤ العامة  واملرافق  اخلدمات  ادارة  مع  التن�شيق 
ال�شلمة والأمن وتزويدهم مبلحظات و�شكاوى ال�شكان. 

�شوؤون اع�شاء  ¤ اكمال الإجراءات اللزمة مع عمادة 
هيئة التدري�س والإدارة املالية لإمتام احلالت التي 
واخلا�شة  اجلديد  ال�شكان  م�شروع  يف  اإ�شكانها  مت 
وفقًا  منهم  املطلوبة  املالية  امل�شتحقات  بح�شم 

للأنظمة والتعليمات وذلك يف وقت قيا�شي . 

يف  ¤ اجلهات  من  لعدد  معاملة   )  3080  ( عدد  ا�شدار 
اجلامعة وخارجها .

عدد الوحدات ال�شكنية:

م�شروع اال�شكان احلايل 461 فلل
م�شروع اال�شكان احلايل 543 �شقق
م�شروع اال�شكان اجلديد 340 فلل
م�شروع اال�شكان اجلديد 555 �شقق

) خا�شة باالأطباء ) فلل دورين ــــ فلل دور ــــ �شقق 693 وحدات م�شتاأجرة

2592 الجمايل
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الروؤية امل�شتقبلية :

• تو�شع 	 ومواكبة  النتظار  قوائم  تقلي�س  على  العمل 
اجلامعة يف جمال البتعاث وامل�شاريع والكليات والأق�شام 

اجلديدة بزيادة الوحدات ال�شكنية كما يلى :ـ

الغر�س عدد الوحدات

ا�شتيعاب طلبات النتظار 1000
اإ�شكان اأع�شاء هيئة التدري�س املبتعثني 400

اإ�شكان من�شوبي امل�شاريع اجلديدة والكليات �شمن اجلامعة 1000
الإجمايل 2400

• دعم الإدارة بالكفاءات الب�شرية املوؤهلة للإ�شراف على 	
الذي  املطلوب  بال�شكل  العمل  واإدارة  اجلديدة  امل�شاكن 

يحقق اأهداف اجلامعة . 
• الأن�شطة 	 وتوفري  لل�شاكن  املقدمة  اخلدمات  تطوير 

واخلدمات التي يحتاجها ال�شكان يف حياتهم اليومية . 

اجلامعية  املدينة  مب�شاكن  املقيمني  ال�شكان  عدد  اإجمايل  بلغ 
حتى  1434/10/6هـ  من  الفرتة  خلل  وامل�شتاأجرة  اململوكة 
1435/10/28هـ   )2367( �شاكن موزعني على النحو التايل:-

اأع�شاء هيئة التدري�س والإداريني والفننني . 1 ال�شعوديني من 
)1736( �شاكن.

والإداريني . 2 التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  ال�شعوديني  غري 
والفنيني )631( �شاكن .

اجلامعي  العام  خلل  اجلامعة:  مب�شاكن  املقيمني  اأعداد 
1435/1434هـ

اأعداد ال�شكان:

1736631

اأع�شاء هيئة التدري�ش واالإداريني والفنيني ال�شعوديني.

اأع�شاء هيئة التدري�ش واالإداريني والفنيني الغري �شعوديني.
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5-11  إدارة الخدمات والمرافق العامة
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إدارة الخدمات والمرافق العامة

نبذة عن الإدارة: 

ان�شئت هذه الإدارة بقرار من معايل مدير اجلامعة رقم 
اجلامعة  انتقال  بعد  1406/03/18هـ  تاريخ  و   3038
اخلدمات  ادارة  مب�شمى  بالدرعية  الدائم  مقرها  اىل 
املكافحة  و  النظافة  على  للإ�شراف  العامة  املرافق  و 
باملدينة اجلامعية و ال�شراف على النظافة و املكافحة 
مدينة  داخل  اجلامعة  لوحدات  الزراعية  العمال  و 

الريا�س.

اهداف الإدارة :- 

وجود  عدم  و  بها  اللئق  باملظهر  اجلامعة  اظهار   -
ملحظات او �شكاوى على م�شتوى النظافة و املظهر 
معامل  من  كمعلم  اجلامعة  ابراز  و  للجامعة  العام 

مدينة الريا�س .

تلبية رغبة من�شوبي اجلامعة و م�شاركتهم بتهيئة   -
اجلو اللئق و   املنا�شب للطلب و الطالبات باإظهار 
القاعات الدرا�شية و ردهات الكليات باملظهر اجليد 
اليوم  طول  على  للمحا�شرات  القاعات  جتهيز  و 

الدرا�شي .

يف  تظهر  التي  القوار�س  و  احل�شرات  على  الق�شاء   -

املدينة اجلامعية و وحدات اجلامعة داخل مدينة 
تكون  حتى  م�شتمر  ب�شكل  مكافحتها  و  الريا�س 

خالية منها.

م�شاعدتها  و  املختلفة  اجلامعة  قطاعات  م�شاركة   -
اثناء  بها  اللئق  باملظهر  اجلامعة  باإظهار 

الحتفالت و املنا�شبات التي تقام يف اجلامعة .

العمال التي تقوم بها الإدارة :-

لأعمال  الفنية  املوا�شفات  و  ال�شروط  و�شع   -
القوار�س  و  احل�شرات  مكافحة  و  النظافة  خدمات 
الزراعية بجميع مرافق اجلامعة �شواء  و العمال 
املدينة اجلامعية او وحدات اجلامعة داخل مدينة 
الريا�س و درا�شة العرو�س بعد طرحها للمناف�شة .

تقوم الإدارة بالإ�شراف اليومي على متعهدي خدمات   -
النظافة و مكافحة احل�شرات و القوار�س والعمال 
املدينة  �شواء  اجلامعة  مرافق  بجميع  الزراعية 
اجلامعية او وحدات اجلامعة داخل مدينة الريا�س 

يف كل من علي�شة و امللز و امل�شاكن امل�شتاأجرة.

العمال التي ت�شرف عليها الإدارة هي كتايل :-

اوًل :-املدينة اجلامعية 
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�شركة  اجلامعية  باملدينة  النظافة  خدمات  متعهد 
من  يبداأ  الذي  و  املحدودة  ال�شيانة  خلدمات  �شحارى 
عدد  2015/02/01م  اىل  2013/02/02م  تاريخ 
العمالة   )903( منها عمال النظافة عدد )700( عامل 
و عمال حمالة عدد )100 ( عامل و عاملت نظافة عدد 

)30( عاملة وكذلك متابعة امل�شرفني و ادارة امل�شروع .

القوار�س  و  احل�شرات  مكافحة  خدمات  ثانيًا-متعهد 
ال�شيانة  خلدمات  �شحارى  �شركة  اجلامعية  باملدينة 
فرق   3 عدد  على  مق�شمة   19 العمالة   عدد  املحدودة 
ا�شكان  و  اجلامعية  املدينة  يف  املكافحة  باأعمال  تقوم 
و  الوىل  املرحلة  املوظفني  و  التدري�س  هيئة  اع�شاء 
الثانية و يقوم املتعهد اي�شًا مبكافحة احليوانات ال�شالة 
مثل القطط و الكلب و اعمال تطهري دورات املياه ب�شكل 

م�شتمر و يومي .

ثالثًا - متعهد �شحب النفايات الورقية من جميع وحدات 
اجلامعة مقاولة م�شنع درر ال�شلطانية للورق و البل�شتيك 

من تاريخ 1434/02/01هـ ملدة ثلث �شنوات 

املدينة  من  الورق  نفايات  جميع  برفع  املتعهد  يقوم 
اجلامعية و من وحدات اجلامعة داخل مدينة الريا�س  

العمال  و  املكافحة  و  النظافة  خدمات  متعهد   - رابعًا 

الريا�س  مدينة  داخل  اجلامعة  بوحدات  الزراعية 
تاريخ    من  يبداأ  العقد  املحدودة  �شمايا  جمموعة  �شركة 

2012/07/25م اىل 2015/07/24م

و يقوم باأعمال النظافة و املكافحة و العمال الزراعية 
يف وحدات اجلامعة يف علي�شة  و امللز و امل�شاكن امل�شتاأجرة 
يف حي الغدير و اعداد العمالة )382( منها عمال نظافة 
عدد )150( و عمال حمالة عدد )13(   و عمال زراعة 
عدد )41( و عمال مكافحة ح�شرات عدد )4( و عاملت 
نظافة عدد )176( و كذلك متابعة امل�شرفات و امل�شرفني 
�شباحية  فرتتني  على  العمل  يتم  و   ، امل�شروع  ادارة  و 
العمالة  بوا�شطة  م�شائية  فرتة  و  العاملت  بوا�شطة 

الرجاليةو من العمال التي تقوم بها الإدارة:

تلقت  حيث  خطابات  بوا�شطة  العمل  طلبات  تلقي   -
عدد ) 95 (

و بوا�شطة مركز الت�شال املوحد عن طريق نظام �شند 
واي�شا   ، طلب   )  1448  ( عدد  طلبات  الإدارة  تلقت 

تتلقى طلبات عن طريق الهاتف 

املدينة  من  املخلفات  برفع  الإدارة  قامت  قد  و   -
بوا�شطة  اجلامعة  ادارة  طلب  على  بناءًا  اجلامعية 
الف   450.000 قدره  و  مببلغ  متت  منف�شلة  عملية 
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مت  ثم  املتعهدين  من  عدد  ا�شتدعاء  مت  قد  و  ريال 
تنظيف  و  املخلفات  رفع  مت  و  منهم  الن�شب  اختيار 

املواقع املحددة يف العلمية يف الوقت املحدد 

تقوم الإدارة بامل�شاركة يف اعداد املنا�شبات التي تقام   -
يف رحاب اجلامعة او التي ت�شارك فيها اجلامعة خارج 
حفلت  اجلنادرية،  مهرجان  مثل  اجلامعية  املدينة 
تنظمها  التي  الندوات   ، املوؤمترات   ، الطلب  تخرج 
املدينة  يف  تقام  التي  املنا�شبات  جميع  اجلامعة، 
اجلامعية اأو وحدات اجلامعة داخل مدينة الريا�س.

قامت الإدارة بامل�شاركة و ال�شراف يف عملية النتقال   -
للمدينةاجلامعية للطالبات  من امللز و علي�شة و ذلك 
ال�شراف  ومت  اجلامعة  خارج  من  متعهدي  بوا�شطة 

على عملية النتقال 

خدمات  متعهد  على  بالإ�شراف  اي�شا  الإدارة  قامت   -
بداية  يف  للطالبات  اجلامعية  باملدينة  النظافة 
الدرا�شة للعام الدرا�شي 1434هـ -1435هـ حوايل 3 
ا�شهر حتى مت تكليف متعهد جديد و ادارة جديدة 

للإ�شراف على متعهد خدمات النظافة وال�شيانة .
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6-   وكالة الجامعة للمشاريع في عيون الصحافة
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احلرمني  خادم  اهلل  تغمد 
بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني 
بوا�شع  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
ف�شيح  واأ�شكنه  وغفرانه  رحمته 
هذه  مت�شك  وعزاوؤنا  جناته، 
هذه  وعن  الإ�شلم  عن  اهلل  فجزاه  القومي  بدينها  الأمة 

الأمة وامل�شلمني خري اجلزاء.

وحمبة  الذاكرة،  يف  خملدة  �شتبقى  واأعماله  اإجنازاته 
�شعبه لُه باقية يف قلوبهم ويعرتيها الأمل واحل�شرة لفقده، 
فلم يكن رحمه اهلل جمرد قائدًا بل كان اأبًا عطوفًا رحيمًا 
باأمته، وكانت كلمته تنطق مبا يف قلبه من �شدق امل�شاعر 
واملواطنني  الوطن  مل�شه  وما  ووطنه،  ل�شعبه  والأحا�شي�س 
والثقافية  القت�شادية  امليادين  كافة  يف  كبري  تطور  من 
والتعليمية وانفتاح على العامل اخلارجي، وما مل�شناه نحن 
للجامعات  امليزانيات  و�شخ  مت�شارع  تطور  من  جامعتنا  يف 
افتتاح جامعات حكومية جديدة،  وت�شارع يف  ال�شعودية، 
والعلماء  للعلم  وت�شجيعه  العلمي،  للبحث  دعمه  ومن 
والباحثني، وفتح باب البتعاث ملختلف اجلامعات العاملية 
والو�شوح  لل�شفافية  ودعوته  وبناتنا،  ابنائنا  اأمام 

ومقاومته للف�شاد والإرهاب.

ال�شلحات  وترية  ت�شريع  على  اهلل  رحمه  عمل            
القت�شادية والجتماعية يف املجتمع ال�شعودي املحافظ 
منهجها  ووفق  ال�شلمية  ال�شريعة  مع  يتعار�س  ل  مبا 
القومي فتح املجل اأمام املراأة للعمل، فلم يقت�شر عملها على 
التعليم وال�شحة واإمنا �شمل جميع امليادين مبا ل يتعار�س 

مع ال�شرع احلكيم.

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  يف  وعزاوؤنا 
عبدالعزيز اآل �شعود وهو خري خلف خلري �شلف اأعانُه اهلل 
على توليه احلكم و�شدد خطاه وي�شر اأمره واأعظم اأجره 
العهد  ويل  باأخيه  ع�شدُه  و�شّد  وامل�شلمني،  الإ�شلم  عن 
الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود فهو الرجل الكفوء.

ت�شتحق  التي  البلد  هذه  على  العظيمة  النعم  من  واإن 
ال�شل�شة  بتلك  واحلكم  ال�شلطة  انتقال  هي  هلل  ال�شكر 
خادم  اأمرنا  وويل  اأم�شينا  حيث  اململكة،  يف  واحلكمة 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز واأ�شبحنا 
وويل اأمرنا امللك �شلمان بن عبدالعزيز دون نزاعات، وما 
بالذكاء واحلنكة واحلكمة  �شلمان متيزُه  امللك  عرف عن 

خير خلف لخير سلف 
وكالة اجلامعة للم�شاريع
2015  ،27 يناير  الثالثاء، 
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واخلربة الإدارية الكبرية والتي �شيكون لها الأثر الكبري 
اململكة دوليًا وداخليًا،  مب�شيئة اهلل تعاىل يف رفع مكانة 
والتوفيق  العون  اهلل  �شائًل  الأمان  لرب  اململكة  وقيادة 

وال�شداد.

          وف�شل اهلل على هذه البلد اأن ي�شر يف اختيار ويل 
فهو خري ع�شد خلادم  بن عبدالعزيز  الأمري مقرن  العهد 
احلرمني ال�شريفني ملا يتميز به من قدرات اإدارية و�شرعة 

بديهة وتوا�شع ن�شاأل اهلل اأن يجعله خري عون.

وامتدادًا لتوكيد ركائز احلكم والعمل باملنهج الذي خطُه 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  اهلل  باإذن  له  املغفور 
اأبناوؤه الربرة والذي  اآل �شعود امللك املوؤ�ش�س، وجاء بعده 

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  اهلل  باإذن  لُه  املغفور  اأكده 
ملا  امتدادًا  جاء  الذي  العهد  ويل  من�شب  امتدادات  وهو 
تعيني  جاء  فقد  التعيني،  �شل�شة  يف  الدولة  هذه  نهجتُه 
ا�شم الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل ويل العهد 
والنائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ملا 
يتمتع به من حكمة وعمل دوؤوب واإ�شلح واأعمال ج�شام 
لهم  اهلل  ون�شاأل  واملنة،  احلمد  فلله  املواطن،  اأثرها  مل�س 
العون وال�شداد واأن يحفظهم للإ�شلم وامل�شلمني ول�شعبهم 

الويف املخل�س.  

 وكيل اجلامعة للم�شاريع   
د. عبداهلل بن حممد ال�شقري

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/104690#sthash.jUwg9SPp.dpuf
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اجلامعة  بوكالة  ممثلة  �شعود  امللك  جامعة  �شاركت 
اإدارة الت�شجري ( يف مهرجان ربيع الريا�س  للم�شاريع ) 
العا�شر الذي نظمته اأمانة الريا�س خلل الفرتة خلل 
1435/05/27هـ.  اإىل  1435/5/19هـ  من  الفرتة 
احلكومية   اجلهات  �شمن  الثاين  املركز  على  وح�شلت 

امل�شاركة.
الدكتور  للم�شاريع  اجلامعة  وكيل  �شعادة  قام  وقد 
الذي  اجلائزة  درع  بتقدمي  ال�شقري  حممد  بن  عبداهلل 
الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل  اجلامعة  علية  ح�شلت 
اأ�شاد   والذي  العمر.  الرحمن  عبد  بن  بدران  الدكتور 
للم�شاريع  اجلامعة  وكالة  قبل  من  املبذولة  باجلهود 

وفريق العمل الذي اأ�شرف على التجهيز جلناح اجلامعة 
من اإدارة الت�شجري .

و متيز جناح اجلامعة لهذا العام بالعديد من الفعاليات 
املجاميع  من  ت�شكيلت  ا�شتخدام   ، اأهمها  من  والتي 
 ، الت�شجري  اإدارة  م�شتل  يف  املنتجة  والزهور  النباتية 
باأهم  التعريفية  اللوحات  من  عدد  وتنفيذ  ت�شميم  و 

اأعمال الت�شجري يف املدينة اجلامعية .

توزيع  مت   ، املجتمع  خدمة  يف  اجلامعة  دور  ولإبراز 
املن�شورات  من  بع�س  على  ت�شتمل  يومي  ب�شكل  حقيبة 

الإر�شادية الزراعية وبع�س الهدايا التذكارية .

وقد حظي ركن ال�شت�شارات الزراعية وم�شاركة عمادة 
ال�شنة التح�شريية وفعاليات تن�شيق باقة الزهور الذي 
اأ�شرفت علية اإدارة الت�شجري بالوكالة باإعجاب وتفاعل 
التدري�س  هيئة  اع�شاء  ا�شتقطاب  ومت  املهرجان  زوار 
�شلطان  الأمري  يف كلية علوم الأغذية والزراعة ومعهد 
لأبحاث املياه والبيئة وال�شحة وعددًا من طلب ال�شنة 

التح�شريية لتلك الفعاليات. 

الجامعة تحصل على المركز الثاني على مستوى الجهات الحكومية ربيع الرياض 1435هـ
وكالة اجلامعة للم�شاريع
2014  ،23 اأبريل  االأربعاء، 

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/101115#sthash.cy6e3Pb8.dpuf
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http://news.ksu.edu.sa/ar/node/101111#sthash.AaSDuV71.dpuf

للم�شاريع  اجلامعة  وكالة  من  اإدارات  ثلث  ح�شـــلت    
من  تو�شية  بعد   ISO 9001: 2008 الأيزو  �شهادة  على 

املانحة الفرن�شية  املنظمة 
Bureau Veritas  والتي 
و  التدقيق  بعمليات   قامت 
نظام  توثيق  على  املراجعة 
يف  وتطبيقه  اجلودة  ادارة 
واجلودة،  التطوير  ادارة 
للم�شاريع،  العامة  والإدارة 
للدرا�شات  العامة  والإدارة 

اإىل /1435/5هـ   29 الفرتة  خلل  وذلك   والت�شميم 
 10 /1435/6هـ .

ال�شقري  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  �شعادة  �شرح  وقد   
وكيل اجلامعة للم�شاريع باأن الإدارات التي ح�شلت على 
على  اجلودة  و�شيا�شات  معايري  بتطبيق  قامت  الأيزو 

عمليات وخدمات الوكالة للو�شول مل�شتوى الإحرتافية.

 من جهته اأو�شح �شعادة املهند�س �شليمان بن حممد ال�شبل 
املدينة  خارج  واملرافق  الإ�شكان  �شيانة  ادارة  مدير 
على  وامل�شرف  اجلامعية 
واجلودة  التطوير  ادارة 
الوكالة  يف  اجلودة  وممثل 
املانحة  املنظمة  باأن 
تف�شيلية  مبراجعة  قامت 
و�شيا�شات  واأهداف  لدليل 
امل�شتندات  وكافة  اجلودة 
نظام  واإجراءات  والوثائق 
منح  وقررت  اجلودة  اإدارة 
للموا�شفة  املطابقة  �شهادة  الذكر  �شالفة  الإدارات 
القيا�شية الدولية يف جمال التاأهيل والتطوير واملراجعة 
الوكالة  يف  اجلودة  ادارة  نظام  تطبيق  على  والتدقيق 
على  الإ�شراف  جمال  ويف  واجلودة،  التطوير  لإدارة 
الدرا�شات  جمال  ويف  للم�شاريع،  العامة  للإدارة  التنفيذ 

والت�شميم للإدارة العامة للدرا�شات والت�شميم .

حصول بعض ادارات وكالة الجامعة للمشاريع على شهادة األيزو 
وكالة اجلامعة للم�شاريع

       2014  ،23 اأبريل  االأربعاء، 
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بني  الرابط  اجل�شر  اإن�شاء  من  الإنتهاء  اهلل  بحمد  مت 
 )  3  ( رقم  ال�شيارات  ومواقف  اجلامعة  مركز  مدخل 
حركة  لت�شهيل  وذلك  اجلامعة،  اإدارة  ملبنى  املجاورة 
ملباين  اخلا�شة  الإحتياجات  ذوي  وخ�شو�شًا  املراجعني 

 6 وعر�شه  20م.ط  اجل�شر  هذا  وطول  اجلامعة،  اإدارة 
اأمتار.

�شرح بذلك م�شت�شار وكيل اجلامعة للم�شاريع
املهند�س/ عبداهلل ال�شبكي

االنتهاء من الجسر الرابط بين مدخل مركز الجامعة والمواقف رقم 3
وكالة اجلامعة للم�شاريع
2014  ،16 االأحد، فرباير 

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/100544#sthash.KIL3ro3c.dpuf
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جميل  الدكتور  اخلبري  حل 
وكالة  على  �شيفًا  �شاملي 
يوم  للم�شاريع  اجلامعة 
�شهر  من  العا�شر  الثنني 
بدعوة  وذلك  الثاين،  ربيع 
اجلامعة  مدير  معايل  من 

بهدف الإطلع على العملية التعليمية باجلامعة.

اجلامعة  وكيل  الدكتور  �شعادة  مبقابلة  الزيارة  ا�شتهلت 
للم�شاريع الدكتور عبداهلل بن حممد ال�شقري الذي رحب 
خللها بالدكتور جميل �شاملي، وطلب من من�شوبي الوكالة 
على  والوقوف  الزيارة  هذه  من  لل�شتفادة  معه  التعاون 

الو�شع احلايل لأعمال الوكالة.

املبنى  )اإدارة  التحكم  غرفة  زيارة  الزيارة  �شملت 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  اإدارة  و   )PMS والطاقة  
عن  تعريفيًا  عر�شًا  ال�شيف  خللها  من  �شاهد   ،)GIS(
اإدارة ومهامها والإطلع على �شري عملها، وبعدها مت  كل 
تلتها  املركزي  اخلدمات  جممع  مبنى  زيارة  اإىل  التوجه 

جولة ميدانية حول من�شاآت ومباين اجلامعة .

رافق ال�شيف الدكتور عبدالعزيز بن جار اهلل الدغي�شم 
والتطوير  للمتابعة  للم�شاريع  اجلامعة  وكيل  م�شاعد 
وكيل  م�شاعد  عمار  بن  عبدالرحمن  الدكتور  و�شعادة 
حممد  خالد  والأ�شتاذ  للت�شغيل  للم�شاريع  اجلامعة 
للم�شاريع ووفد  بوكالة اجلامعة  الإدارة  ال�شبعان مدير 

من الوكالة من املخت�شني والإ�شت�شاريني.

الدكتور جميل سالمي يزور وكالة الجامعة للمشاريع
وكالة اجلامعة للم�شاريع
2014  ،16 االأحد، فرباير 

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/100535#sthash.Ya65u5wG.dpuf
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الشجرة ألجيالنا
وكالة اجلامعة للم�شاريع

2014  ،26 االأربعاء، فرباير 

بالت�شجري  كبريًا  اهتماما  اجلامعة  اهتمت 
اإدارَة  فاأن�شاأت  اخل�شراء  امل�شاحات  وزيادة 
و�شع  يف  لُت�شاهم  1398هـ  عام  الت�شجري 
وامل�شتقبلية  احلالية  ال�شرتاتيجيات 
والتن�شيق  الت�شجري  لعمليات  الداعمة 
باملدينة اجلامعية والتو�شع يف الغطاء النباتي ، واهتمت الإدارة 
اجلامعية  باملدينة  البيئي  التوازن  حتقيق  مب�شاألة  روؤيتها  يف 
ليحد  اجلانب  هذا  يف  املوؤثرة  العنا�شر  اأحد  الت�شجري  ليكون 
وعوادم  والغبار  الأتربة  عن  ينتج  قد  الذي  التلوث  اأثار  من 
وتخفيف  للتظليل  هامًا  عن�شرًا  الت�شجري  ويعترب  ال�شيارات. 
حرارة اجلو يف ف�شل ال�شيف، بالإ�شافة اإىل اأغرا�س التجميل 

هذا  جتلى  وقد  النف�س.  عن  والرتويح 
الهتمام برعاية معايل مدير اجلامعة 
يف كل عام لأ�شبوع زراعة ال�شجرة، ويف 
هذا العام  يرعى معايل مدير اجلامعة 
يوم  يف  العمر  بدران  الدكتور  ال�شتاذ 

حتت  ال�شجرة  زراعة  اأ�شبوع  فعاليات  1435/5/2هـ  الثنني 
الغذية  علوم  كلية  تنظمها  والتي  لأجيالنا"،  "ال�شجرة  �شعار 
الت�شحر  لأبحاث  �شلطان  الأمري  معهد  مع  بالتعاون  والزراعة 
الفــتـــرة  خــــــــلل  للم�شاريع  اجلامعة  بوكالة  الت�شجري  واإدارة 
ال�شاحة  بتجهيز  الت�شجري  اإدارة  وُت�شارك  2–1435/5/5هــ 
مدير  معايل  �شيتكرم  التي  ال�شجرة  وتوفري  للحفل  اخلارجية 

الفعاليات  من  بحزمة  الإدارة  ُت�شارك  بغر�شها،كما  اجلامعة 
هذا  تخ�شي�س  مت  اأجله  من  الذي  الهدف  حتقق  التي  والربامج 

ال�شبوع وهي على النحو التايل:

يت�شارك  وفيه   : العام  الإعداد  طلب  زيارة  برنامج  اوًل: 
جمموعة من الطلب مع معلميهم يف زراعة عدد من ال�شجريات 
يف الماكن املخ�ش�شة للزراعة يف اجلزيرة الو�شطية من ميدان 
الأ�شجار  من  بعدد  العناية  وكذلك  ال�شعار،  ميدان   – امل�شتل 
ي�شتمل  زمني  برنامج  خلل  من  تنفيذه  ويتم  �شابقًا،  املزروعة 

على:

• م�شاركة الطلب يف غر�س ال�شتلت مع معلميهم. 	

م�شاركة الطلب يف العناية بالأ�شجار 	•
مع معلميهم.

باملدينة 	• الت�شجري  اإدارة  م�شتل  زيارة 
مكوناته  على  والتعرف  اجلامعية 

واأجزائه.

• النباتات 	 اإكثار  طرق  بع�س  على  للتعرف  الطلب  م�شاركة 
وطرق اإجرائها مع معلميهم.

• م�شاهدة طريقة الكثار الآيل بوا�شطة اآلة زراعة البذور.	

• اإجراء م�شابقة للر�شم عن اأ�شبوع ال�شجرة.	

• توزيع ال�شتلت على الطلب امل�شاركني، والنباتات الداخلية 	
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لإدارة املدر�شة

وي�شعى هذا الربنامج لتحقيق الهداف التالية:

• على 	 املحافظة  يف  ودورها  الأ�شجار  باأهمية  الطلب  تعريف 
البيئة وجمالها.

• تعريف الطلب ببع�س الآثارال�شلبية على البيئة من جراء 	
الحتطاب.

• تعريف الطلب ببع�س امل�شطلحات الزراعية.	

• املختلفة 	 الزراعية  العمليات  مهارة  بع�س  الطلب  اإك�شاب 
وطرق اإجرائها.  

• بال�شجرة 	 والعناية  الزراعة  طرق  ببع�س  الطلب  تعليم 
واملحافظة عليها.

ثانيًا: برنامج توزيع النباتات اخلارجية ملن�شوبي اجلامعة: 

• ُتوزع يوميًا جمموعة من النباتات اخلارجية جلميع من�شوبي 	
اجلامعة، ويتم تنفيذه من خلل خطة للربنامج ت�شتمل:

• - التعميم جلميع من�شوبي اجلامعة يف و�شائل اعلم اجلامعة 	
املختلفة.

• الراغبني 	 اجلامعة  من�شوبي  ل�شتقبال  املعد  املكان  جتهيز   -
ال�شتفادة من هذا الربنامج. 

• من 	 اأكرث  عددها  والبالغ  للتوزيع  املعدة  النباتات  جتهيز   -
مزهر،  حويل  نبات  و)12000(  و�شجرية،  �شجرة   )8000(

وت�شم اأكرث من )20( نوعًا.

• اجلامعة 	 من�شوبي  طلبات  ل�شتقبال  املوظفني  بع�س  تكليف 
الهاتفية. 

• وي�شعى هذا الربنامج لتحقيق الهداف التالية:	

• يف 	 الأ�شجار  زراعة  على  واأُ�شرهم  اجلامعة  من�شوبي  حتفيز 
منازلهم واملحافظة عليها.

• املهارات 	 بع�س  املتخ�ش�شني  غري  اجلامعة  من�شوبي  اإك�شاب 
واملعارف الزراعية.

• تعريف املوظفني باأهمية وفائدة الأ�شجار اجلمالية، ودورها 	
يف املحافظة على البيئة من التلوث.

• الإجابة على ت�شاوؤلت وا�شتف�شارات املوظفني الزراعية.	

• ال�شهام يف املحافظة على البيئة وجمالها.	

مع  بالتعاون  الإدارة  نظمت  وفيه  املحا�شرات:  برنامج  ثالثًا: 
حما�شرة  والزراعة،  الأغذية  علوم  بكلية  النبات  وقاية  ق�شم 
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" اأكارو�شات حلم غبار النخيل" يلقيها �شعادة الدكتور فهد  عن 
العطوي.

وي�شعى هذا الربنامج لتحقيق الهداف التالية:

العمل من  الإدارة مبا يخدم �شالح  -  تطوير وتدريب من�شوبي 
الأغذية  علوم  كلية  يف  املتخ�ش�شة  اجلهات  مع  التن�شيق  خلل 
الت�شجري  اعمال  يف  املتخ�ش�شة  املحا�شرات  لإلقاء  والزراعة 

والتن�شيق ووقاية النباتات من الآفات والأمرا�س.

• - تنمية مهارات ومعارف من�شوبي الإدارة املتخ�ش�شني باأنواع 	
الكارو�شات وطرق التعرف عليها.

• بطرق 	 املتخ�ش�شني  الإدارة  من�شوبي  ومعارف  مهارات  تنمية 
اإدارة الآفات املر�شية واحل�شرية.

• تفعيل حلقة الو�شل بني اإدارة الت�شجري وكلية علوم الغذية 	
والزراعة فيما يخدم اعمال الت�شجري باملدينة اجلامعية.

رابعًا: برنامج زيارة موظفي الإدارة للقطاع اخلا�س: وفيه ُيكلف 
ملوؤ�ش�شات  بزيارة  املتخ�ش�شني  الإدارة  من�شوبي  من  جمموعة 

القطاع اخلا�س.

وي�شعى هذا الربنامج لتحقيق الهداف التالية:

• تنمية مهارات ومعارف من�شوبي الإدارة املتخ�ش�شني بالتقنيات 	
الزراعية احلديثة لدى القطاع اخلا�س.

• احلديثة 	 اخلا�س  القطاع  وجتارب  ومهارات  معارف  نقل 
ملن�شوبي الإدارة املتخ�ش�شني.

• اخلا�س 	 القطاع  لدى  والتجارب  واملهارات  املعارف  تطبيق 

باملدينة اجلامعية.

• امليدانية 	 الزيارات  وفوائد  باأهمية  املوظفني  تعريف 
واحلقلية.

باملدينة  النخيل  زراعة  �شهدت  الهتمام  هذا  من  وانطلقًا 
اخلم�س  ال�شنوات  خلل  وملحوظًا  كبريًا  تطورًا  اجلامعية 
النخيل،  اأ�شجار  املتزايد لإعداد  النمو  ويت�شح ذلك يف  املا�شية 
 )2200( بحوايل  اجلامعية  باملدينة  النخيل  عدد  يقدر  حيث 
نخلة، ويعترب نخيل التمر اأحد اأهم العنا�شر النباتية يف اأعمال 
الت�شجري وتن�شيق املواقع وذلك لرتباطها التاريخي  وملءمتها 
م�شتل  اإن�شاء  على  الإدارة  وعملت  واملحلية،  البيئية  للظروف 
للنخيل زرعت فيه اأنواع من النخيل على م�شاحة )13552م2( 
املغرو�س  النخيل  �شباب  لتجديد  ف�شائل  اإنتاج  اإىل  ويهدف 
اأ�شناف ذات ميزة ن�شبية  لتعوي�س  باملدينة اجلامعية بزراعة 
الفاقد منها �شمن خطة ت�شمن ا�شتمرارية امل�شتل. وبالرغم من 
ال�شعوبات التي قد تواجه فريق العمل الذي يقوم على خدمة 
النخيل البلدي اأو نخيل الزينة مثل الوا�شنطونيا والكناري مت 
الزراعية  اخلدمة  )عمليات  على  ي�شتمل  زراعي  برنامج  و�شع 
والت�شميد والري واملكافحة للآفات املر�شية واحل�شرية( يف اإطار 
زمني حمدد لكل عملية خلل العام امليلدي وذلك للتخفيف من 
ال�شعوبات ومعاجلة ال�شكاليات وفق المكانات املتاحة، ويو�شح 

اجلدول التايل الربنامج الزراعي.

�شرح بذلك املهند�س/ عبداهلل بن اأحمد احلربي

 مدير اإدارة الت�شجري

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/100616#sthash.cn4i3R6v.dpuf
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http://news.ksu.edu.sa/ar/node/99808#sthash.FAeONDqB.dpuf

عقدت اللجنة امل�شكلة من قبل �شمو اأمري منطقة الريا�س 
بالنيابة ب�شاأن م�شكلة الختناقات املرورية اجتماعها يف 
من  امل�شاركة  اجلهات  ممثلي  بح�شور  �شعود  امللك  جامعة 
مدينة  لتطوير  العليا  والهيئة  الريا�س  منطقة  اأمانة 
الريا�س  مبنطقة  والتعليم  الرتبية  واإدارة  الريا�س 
وكذلك ممثل عن جامعة الأمام حممد بن �شعود وجامعة 
مندوب  اإىل  بالإ�شافة  عبدالرحمن  بنت  نورة  الأمرية 

املوافق  الأثنني  يوم  وذلك  للمرور  العامة  الإدارة  من 
1434/12/23هـ .

        وتراأ�س وفد اجلامعة �شعادة الدكتور/ عبداهلل بن 
حممد ال�شقري وكيل اجلامعة للم�شاريع ، حيث ا�شتعر�شت 
واحللول  الإجراءات  من  العديد  اجتماعها  يف  اللجنة 
احلركة  تاأثريات  من  احلد  يف  اهلل  باإذن  �شت�شاهم  التي 

املرورية يف الطرق داخل وخارج املدينة اجلامعية 

اجتماع لجنة االختناقات المرورية 
وكالة اجلامعة للم�شاريع

2013  ،12 نوفمرب  الثالثاء، 
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ورشة عمل لتدريب فنيي الصيانة والسالمة ومقاول الصيانة على محطة الغاز بالمدينة 
الجامعية للطالبات

وكالة اجلامعة للم�شاريع
2013  ،12 نوفمرب  الثالثاء، 

/1435/1هـ   6 و   4 وال�شبت  اخلمي�س  يومي  خلل  مت 
–  مبنى 38   الغاز  ور�شة عمل ميدانية يف حمطة  عقد 
بجامعة  للطالبات  اجلامعية  باملدينة  اخلدمات  مبجمع 
للمحطة  املوردة   ال�شركة  طريق  عن  �شعود    امللك 

. )Sharr tecc(
العامة  الإدارة  من  فريق  التدريب  هذا  ح�شر  وقد 
اإدارة  من  ومندوب  للطالبات  اجلامعية  املدينة  ل�شيانة 
من  جمموعة  التدريب  هذا  ح�شر  وكذلك  ال�شلمة  
بن  جمموعة  من  ال�شلمة  و�شباط  وفنيي  مهند�شي 
املكتب  مهند�شي  من  جمموعة  واأي�شًا  ال�شعودية  لدن 
�شركة  ، ومندوب  كون�شلت  �شعودي  للم�شروع  الإ�شت�شاري 

.GASCO الغاز الأهلية

وقد �شمل الربنامج على ما يلي :- 
1-   �شرح عن اأجزاء املحطة ، واآلية عمل كل جزء .

2-   �شرح عن خطورة املحطة واإجراءات ال�شلمة املطلوبة.
3-   �شرح عن اآلية عمل اأنظمة ال�شلمة .

4-   �شرح عن كيفية التعبئة والتفريغ للمحطة .
5-   �شرح عن املراقبة والت�شغيل .

ال�شيانة  لفريق  اخرى  عمل  ور�شة  عقد  و�شيتم  هذا 
التوزيع  ب�شبكة  خا�شة  و�شتكون  الن�شائي  وال�شلمة 

داخل املباين اجلامعية للطالبات .

�شرح بذلك مدير عام الإدارة العامة للمدينة اجلامعية للطالبات 
املهند�س/ عبدالرحمن بن عمر النوفل.

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/99809#sthash.ZiTbhqIz.dpuf
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بدء التشغيل المبدئي بمبنى إدارة النقل والورشة المركزية للسيارات التابعة له
وكالة اجلامعة للم�شاريع

2013  ،6 اأكتوبر  االأحد، 

�شرح �شعادة مدير عام الإدارة العامة للم�شاريع  املهند�س/
ع�شام بن عبداهلل ال�شالح باأنه مت النتهاء من اإن�شاء م�شروع 
مبنى اإدارة النقل وجتهيز الور�شة املركزية التابعة له، وهو 
باإدارة   املخت�شني  الفعلية من قبل  الت�شغيل  الآن يف مرحلة 
تقدر  اإجمالية  م�شاحة  على  امل�شروع  يقع  حيث  النقل، 
على  ال�شيارات  ور�س  اكرب  من  تعترب  والتي  15236م2  بــ 
م�شتوى القطاعات احلكومية وت�شاهي مثيلتها من كربيات 
الور�س بالقطاع اخلا�س، وينق�شم امل�شروع اىل ثلثة اأق�شام 

رئي�شية:

متكررة  اأدوار  مب�شاحة   الإداري  املبنى   : الول  الق�شم 
املختلفة  النقل  اإدارة  اأق�شام  على  ويحتوي  2124م2 

وا�شرتاحة لل�شائقني ومطعم جمهز وم�شلى 

امليكانيكية  لل�شيانة  املركزية  الور�شة  الثاين:  الق�شم 
جمهز  وهو  4238م2  م�شاحة   على  ويقع  والكهربائية 
وا�شرتاحة  م�شاعدة  واأجهزة  رافعات  من  التجهيزات  بكافة 
للور�شة  الإدارة  ومكاتب  للعاملني  وا�شرتاحة  ومطعم  للزوار 
اإدارة  حر�شت  حيث  الغيار،  بقطع  اخلا�شة  وامل�شتودعات 

امل�شاريع على تكييف املبنى بالكامل مراعاة لعمل الفنيني به.

ال�شريعة  وال�شيانة  الكبرية  لل�شيارات  ور�شة  الثالث:  الق�شم 
لغيار الزيوت والطارات وامل�شتودعات اخلا�شة بها.

كما حتتوي الور�شة �شمن اأق�شامها ور�شة للدهان وال�شمكرة 
حيث جهزت باأحدث التجهيزات الوربية من ) فرن للدهان( 
حيث حر�شت اإدارة امل�شروع يف التنفيذ اإتباع معايري ال�شحة 
ل�شرعة  بالور�شة  الفنيني  عمل  وت�شهيل  وال�شلمة  العامة 
اجلامعة  ل�شيارات  اللزمة  ال�شيانة  تنفيذ  يف  الجراءات 
دون احلاجة اىل ال�شتعانة بجهات خارجية لتلك العمال.

لل�شيارات  اتوماتيكية  مغ�شلة  على  امل�شروع  يحتوي  وكما 
ال�شيارات بعد النتهاء من  مت املراعاة يف ت�شميمها خلدمة 
 ، الور�شة  من  اخلارجي  اجلزء  يف  وو�شعها  ال�شيانة  اعمال 
وقد �شكر �شعادته جهاز ال�شراف بالإدارة العامة للم�شاريع 
ومن�شوبي الإدارة العامة لل�شيانة واإدارة النقل ملا مت بذله 
من جهود يف اإجناز امل�شروع يف الوقت املحدد واإتباعهم معايري 

اجلودة العالية يف تنفيذه. 

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/99586#sthash.owoKk6Af.dpuf
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املوافق  1434/7/15هـ  ال�شبت  اليوم  اهلل  مب�شيئة  �شيتم 
2013/5/25م تد�شني م�شروع مبنى كلية ال�شياحة والآثار 
وذلك برعاية كرميه من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان 
مدير  ومعايل  لل�شياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  �شلمان  بن 
وكالة اجلامعة  العمر. وقد قامت  بدران  الدكتور  اجلامعة 
وفقا  قيا�شي  بوقت  املبنى  ت�شاميم  باإعداد  للم�شاريع 
ملتطلبات الكلية وذلك بالتعاون مع م�شئويل كلية ال�شياحة 
يف  الكلية  به  تقوم  الذي  الدور  معروف  هو  وكما  والثار. 
والآثار،  ال�شياحة  جمالت  يف  والبحثي  الكادميي  املجال 
الأمر الذي ا�شتدعى احلاجة لتنفيذ مبنى للكلية والبدء يف 
العاجل.  بالقريب  تنفيذه  يف  البدء  �شيتم  والذي  ت�شميمه 
املحور  امتداد  على  للم�شروع  منا�شبة  ار�س  حتديد  مت  وقد 

الكادميي للكليات الن�شانية وفقا للمخطط العام للجامعة، 
للدور  ومب�شاحه  21.000م²  امل�شروع  م�شاحة  تقدر  حيث 

الواحد تقدر بـ 7000م² ويت�شمن امل�شروع التي :
الدور الر�شي  

ل�شئون وحقوق الطلب والت�شجيل  ا�شتقبال ومكاتب  �شالة 
ونادي ال�شياحة مب�شاحات منا�شبة ا�شافة اىل )41( قاعة 
درا�شية ت�شتوعب )25-35( طالب للقاعة. كما مت حتديد 

معامل خمتلفة تلبي اإحتياجات الكلية مثل:

-       معمل م�شاحة 105 م²
-       معمل فخار 105 م²

-       معمل افرتا�شي ادارة مواد الرتاث 95 م²

تدشين مشروع مبنى كلية السياحة واآلثار
وكالة اجلامعة للم�شاريع

2013  ،25 �شبتمرب  االأربعاء، 
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-       معمل ر�شم 95 م²
-       معمل اإدارة فندقية 95 م²

-       معمل افرتا�شي اإدارة ال�شياحة 115 م²
-       معمل للرتميم مب�شاحة 460 م²

وخمارج  وامل�شاعد  املياه  دورات  مثل  العامة  للخدمات  ا�شافة 
الطوارئ والدرج وغرف امليكانيكا والكهرباء و 2 م�شاعد خدمة.

 الدور الأول 

يحتوي الدور الول على 39  قاعة درا�شية ت�شتوعب من 25 
اىل 35 طالب للقاعة وقاعة متعددة الغرا�س ت�شمل على 
اأمن مب�شاحة 180 م² ومدرج تعليمي  مكتب حمايه ومكتب 
مب�شاحة 185 م² واربعة معامل كمبيوتر مب�شاحة اجمالية 

320م م² ا�شافة اىل 3 معامل م�شاندة مب�شطح اجمايل 360 
م² ومعمل ت�شوير مب�شاحة 80 م² وم�شلى ومطعم مب�شاحة 
املياه  كدورات  العامة  للخدمات  ا�شافة  م²   250 اجمالية 

وامل�شاعد وخمارج الطوارئ وغرف اخلدمات.

 الدور الثاين 

التدري�س  هيئة  لع�شاء  اداري  مكتب   133 على  ويحتوي 
والداريني ا�شافة ل�شرتاحة مب�شاحة 25 م² و�شتة مكاتب 
مكاتب  ثلثة  و  مبلحقاته  للعميد  ومكتب  الق�شام  لروؤ�شاء 
الغرا�س  متعددة  اجتماعات  قاعة  اىل  ا�شافة  للوكلء 
اىل  ا�شافة  م².   250 مب�شطح  ومكتبة  م²   115 مب�شاحة 
وخمارج  املياه  كدورات  العامة  للمرافق  خ�ش�شت  م�شاحات 

الطوارئ وم�شعد بانورامي ب�شعة 21 �شخ�س و�شلم �شريف.

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/99518#sthash.yFmZVzVE.dpuf
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بن  عبداهلل   / الدكتور  للم�شاريع  اجلامعة  وكيل  عقد 
حممد ال�شقري ، يوم الثلثاء املوافق 1434/1/13هـ

وبح�شور �شعادة م�شاعد وكيل اجلامعة للم�شاريع للمتابعة 
والتطوير الدكتور / عبدالعزيز بن جار اهلل الدغي�شم، 
يف  اجتماعًا  بالوكالة  الإدارات  مدراء  �شعادة  وبح�شور 

مقر وكالة اجلامعة للم�شاريع )مبنى رقم 20(

الهيكل  مبناق�شة  الجتماع  الوكيل  �شعادة  افتتح  وقد 
على  بالعمل  الوكالة  م�شئويل  وحث  للوكالة،  التنظيمي 
مبا  بالوكالة  الدارات  كافة  يف  العمل  اأ�شلوب  تطوير 

يتنا�شب مع تطلعات وطموحات اجلامعة .
وقد انتهى الجتماع يف متام ال�شاعة 11:45 ظهرًا 

الجامعة تحصل على المركز الثاني على مستوى الجهات الحكومية ربيع الرياض 1435هـ
حممد  يعقوب  بكر   - متابعات   - التعليم  بوابة 

11-28-2012م
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7- إنجازات الوكالة
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إنجازات الوكالة

افتتاح المدينة الجامعية للطالبات
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حصول الجامعة على المركز الثاني في ربيع الرياض
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توسعة المستشفى وتدشين مواقع للكليات 
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مشروع مبنى إدراة النقل
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se lkadey@ksu .edu . sa
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وإعداد جمع 
القاضي السيد  بن  أ.سمير 

رئيس قسم الضبط ومراقبة الجودة

تصميم
الزهراني محمد  بن  أ.يحيى 

إشراف
والجودة التطوير  ادارة 

اإلدارة مدير 
الشبل محمد  بن  م.سليمان 

اإلدارة مدير  مساعد 
القحطاني سعد  بن  م.سعود 


