
السنويالتقرير 

للمشاريعالجامعة وكالة 

هـ1440للعام 





يز آل سعود حفظه اهلل الملك سلمان بن عبدالعز



يز آل سعود حفظه اهلل األمير محمد بن سلمان بن عبدالعز



بدران بن عبدالرحمن العمر. د.أ



الصقيرعبداهلل بن محمد . د





ل  ):تعالىهللاقال,أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدسيدنا...هللارسول علىوالسالموالصالةهللالحمدإن
ُ
َوق

 
ْ
وا
ُ
َسَيَرى اْعَمل

َ
ُ ف

ّ
ْم للا

ُ
ك
َ
هُ َعَمل

ُ
ُنوَن َوَرُسول م 

ْ
ؤ
ُ ْ
وَن َواْل َردُّ

ُ
ىَوَست

َ
ل م  إ  ْيب  َعال 

َ
غ
ْ
َهاَدة  ال

َّ
مَوالش

ُ
ُئك ُيَنّب 
َ
َماف نُتْم ب 

ُ
وَن ك

ُ
ْعَمل
َ
.التوبة(ت

 ,هـ1440للعامللمشاريعالجامعةلوكالةالسنوي التقريرأيديكمبيننضعأنيسرنا
 
األعمالأبرز متضمنا

 التقريرعامخاللتحققتالتيواإلنجازات
 
بعدضمنتاستراتيجيةوقيموأهدافواضحةورسالةمحددةرؤيةمنانطالقا

 هللاتوفيق
 
اْلعاييرأعلىوفقمعةالجاْلرافقوصيانةتشغيلوخدماتجديدةمشاريعتقديمفيالوكالةمنسوبيبجهودثمأول

.الدولية

والصيانةغيلالتشخدماتوتقديماْلشاريعوتنفيذتصميمعلىيقتصرلللمشاريعالجامعةوكالةعملنطاقإن

:مثلةهامأخرى إداراتتضمكما,اْليدانيةواْلتابعةالرقابةوأعمال,واألمنالسالمةأعمالبهامناطةالوكالةوإنما,لها

ارةوإد,والجودةالتطويروإدارة,الخدماتوإدارة,البيئةوتطويرالستدامةوإدارة,الترويحيةواْلرافقاإلسكانإدارة

فهاهدواحدةعملكمنظومةتعملجمعيهاالعامةاإلداراتعناْلتفرعةالرئيسيةاإلداراتبخالفهذااإلداريةالشؤون

.الخارجيةواْلرافقالجامعيةاْلدينةوزواروطالبْلنسوبيمتميزةخدماتتقديماألساس ي

 
 
جامعةاللوكالةالالمحدوددعمهعلىالجامعةمدير/الدكتور األستاذْلعاليوالتقديربالشكرأتقدم:ختاما

,الوكالةأعمالإنجازفيتعاونهمعلىاإلداراتومدراءالجامعةوعمداءوكالءلسعادةموصول والشكرومنسوبيهاللمشاريع

.العملفيوإخالصهموتفانيهماْلباركةجهودهمعلىالوكالةمنسوبيزمالئيأشكرأنيفوتنيلكما

 يوفقناأنوتعالىسبحانههللاوأدعو
 
ورحمةعليكمموالسال ...ش يءكلعلىقادرأنهيرضاهوماالخيرفيهْلاجمعيا

,,,وبركاتههللا



 رائدةالجامعيةاْلدينةتكون أنرؤيةمنللمشاريعالجامعةوكالةأعمالتنطلق
 
هويةتحقيقتهارسالتعدكماعاْليا

راقيةيئةوبفاعلةوخدماتوصيانةتشغيلبنظمعليهاواملحافظةومنشآتهامشاريعهافيالجامعيةللمدينةمتميزة

.اْلستمرالتطويرمعلالستخدام

وإنمافقط,رعيةبالدالرئيس يباْلوقعالجامعيةاْلدينةشؤونمتابعةعلىللمشاريعالجامعةوكالةدور يقتصرول

شاريعللمالجامعةوكالةإداراتكلوتراعيهذاالخارجية,الجامعةومنشآتمرافقعلىعالوةالجامعةفروعلكافةيمتد

.والطاقةالبيئةعلىواملحافظةوالبتكاراْلنهيالتميزمنهاالقيممنمجموعةعملهاخالل

"مدينة جامعية نموذجية بمعايير عاْلية داعمة لبناء مجتمع اْلعرفة"

أعلىانوضمالخارجيةواْلرافقالجامعيةاْلدينةوصيانةوتشغيلالجامعةمشاريعوتنفيذوتصميمدراسة

بيئةأفضلوفيرلتاْلقدمةالخدماتوتحسينلتطويروتقنيفنيدعموتقديمواألفرادللمنشآتواألمنالسالمةمتطلبات

.واملجتمعالبيئةلخدمةاْلستدامةالتنميةمبادئتحققالجامعةْلنسوبيمحفزة

وراءوالسعيبيرةالكالطموحاتتحترماْلستوى رفيعةمقاييستطبيقخاللمنأدائهاالوكالةتقيس:والتمّيزالجودة

.التمّيز

الوكالةتلتزم:الفريقبروحوالعملالقيادة 
 
 التزاما

 
عجلةتدفعالتيسيةواْلؤسالفرديةالقياديةاألدواربتعزيزراسخا

.الواحدالفريقبروحوالعملواإلبداعواْلسؤوليةبالحترافيةالعميقاإليمانمعالجتماعيةالتنمية

بأعلىالوكالةسوبيمنجميعويلتزمالفرصوتكافؤوالتنظيميةاإلداريةالعدالةبمبادئالوكالةتلتزم:والنزاهةالعدالة

.اْلهنيةواألخالقياتوالحتراماألمانةدرجات

الوكالةتلتزم:واْلساءلةالشفافية 
 
 التزاما

 
والجهاتشركائهامعواْلعلوماتالبياناتتبادلفيبالشفافيةراسخا

.الوكالةأنشطةجميعفيقيمناباحترامالوكالةمنسوبيجميعويلتزماملختصة,

تضمنآلياتفقو العملياإلنجازوتعزيزأنشطتهالكافةاْلستمرالتحسينبدعمالوكالةتلتزم:اْلستمرالتحسين

.مواردهاوتنميةوتطويراستدامة



العامةراتيجيةالستعلىبناء  جديدةمبانياستحداثذلكفيبماالجامعةلتطويرالالزمةاْلستقبليةالخططعمل

.وخارجهاالجامعةفياملختصةالجهاتمنوإقرارهاللتعليم

الجامعةفيمستفيدينللاْلشاريعهذهتسليموكذلكلها,والنهائيالبتدائيالستالمعمليةحتىاْلشاريععلىاإلشراف.

عملهااريةاستمر لضمانالجامعةومنشآتمرافقلكافةوالصيانةالتشغيلعملياتكافةعلىواإلشرافاْلتابعة

.الخارجيةواْلواقعوالطالباتللطالبالجامعيةاْلدينةفيعاليةوجودةبكفاءة

ساجد,اْلالنادي,مثلمساندةوخدماتسكنيةوحداتمنفيهبماالتدريسهيئةأعضاءإسكانوصيانةتشغيل

.الساكنينواْلوظفينالتدريسهيئةألعضاءالراحةلتوفيروغيرها,الطرق,الحدائق,

واْلواقفاْلروروحركةالجامعةوحداتفيواْلمتلكاتواْلبانياألفرادوأمنسالمةعلىاملحافظة.

الوكالةونشاطعملوفقللجامعةالفنيةالستشاراتتقديم.

والري واْلكافحةاألسمدةمنبهاوالعنايةوالتشجيرالخضراءاْلسطحاتوزيادةتطوير.

الجامعةومنشآتمرافقلكافةواْلكافحةالنظافةأعمالعلىاإلشراف.

كوادرإيجادمعجديدة,خبراتوإضافةالتدريبطريقعنالفنياْلستوى برفعواإلداريةالفنيةالعاملةالقوى تطوير

.األمدطويللإلحاللجديدة

 مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة تطوير.

 تطبيق معايير السالمة واألمنضمان.

 تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة.

 تطوير بيئة أكاديمية مستدامة برؤية مستقبلية.

 معايير ومفاهيم الجودة الشاملة لكافة أنشطة الوكالة تطبيق.

 التوظيف األمثل للموارد اْلالية.

 أتمتة كافة أعمال الوكالة باستخدام تقنية الحاسب اآللي"IT. "



اإلدارة العامة للخدمات اْلساندةاإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي

إدارة الشؤون اإلداريةإدارة اْلتابعة اْليدانيةإدارة نظم اْلعلومات والتحكمإدارة التطوير والجودة

اإلدارة العامة للصيانةاإلدارة العامة للمشاريع

إدارة اإلشراف على التنفيذ

إدارة الدراسات والتصميم

الب إدارة صيانة اْلدينة الجامعية للط

البات إدارة صيانة اْلدينة الجامعية للط

إدارة صيانة إسكان أعضاء هيئة 
التدريس 

إدارة صيانة اْلرافق الخارجية 

الب إدارة األمن باْلدينة الجامعية للط

الباتإدارة األمن باْلدينة الجامعية للط

إدارة األمن باإلسكان 

إدارة السالمة 

إدارة اإلسكان واْلرافق الترويحية

إدارة الستدامة وتطوير البيئة 

إدارة الخدمات 



 للمشاريعاإلدارة العامة
إدارة الدراسات والتصميم
 على التنفيذ اإلشرافإدارة

 اإلدارة العامة للصيانة
 إدارة صيانة اْلدينة الجامعية للطالب
 إدارة صيانة اْلدينة الجامعية للطالبات
 إدارة صيانة إسكان أعضاء هيئة التدريس
 إدارة صيانة اْلرافق الخارجية

 الجامعيالعامة للسالمة واألمن اإلدارة
 إدارة األمن باْلدينة الجامعية للطالب
إدارة األمن باْلدينة الجامعية للطالبات
 إدارة األمن باإلسكان
 إدارة السالمة

اإلدارة العامة للخدمات اْلساندة
 إدارة اإلسكان واْلرافق الترويحية
 إدارة الستدامة وتطوير البيئة
 إدارة الخدمات

إدارة التطوير والجودة
 إدارة نظم اْلعلومات والتحكم
إدارة اْلتابعة اْليدانية
 اإلداريةإدارة الشؤون





خاللمنأواإلدارةطريقعنإعدادهايتمالتيالجامعةمشاريعوتصميمدراسةعلىباإلشرافاإلدارةتقوم

والقياملألعمال,التفصيليةالخططتنفيذومتابعةومبانيهاالجامعةمشاريعتنفيذعلىاإلشرافوكذلكالستشاريين,

الشروطحيثمنودهمعقمتطلباتوفقالتنفيذفيالتزامهممنللتأكدوالستشارييناْلقاولينألعمالاْليدانيةباْلتابعة

.أدائهممستوى عنالشهريةالدوريةالتقاريروإعدادالتعاقدية,الزمنيةوالبرامجالفنيةواْلواصفات

اسم املشروعم

دراسة وتصميم كلية األمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة ومركز النقاذ1

بالعماريةدراسة وتصميم الحقل الحيواني 2

(مرحلة ثانية ) إعادة تأهيل اْلنشآت واْلرافق الرياضية القديمة 3

(17)تأهيل قاعات الحتفالت واْلطبخ بمبنى 4

مبنى إداري وملحق به ورشة ومستودع لصيانة اْلدينة الجامعية للطالبات 5

مشروع دراسة وتصميم تأهيل وتطوير صالة القبة الهوائية باْلدينة الجامعية6

مشروع خط الصرف الرئيس ي ملجمع اْلدارس بجامعة اْللك سعود7

هـ1440

اسم املشروعم
وتنظيماتوالفراغالداخليةالطرق وتخطيطوملحقاتهللنشرسعوداْللكجامعةلدارإداري مبنىإنشاء1

الداخليةالحركة
مرحلة ثالثة–القديم من معدات وتجهيزات ( 30مبنى )مشروع تأهيل اْلطعم الرئيس ي 2
مرحلة ثانية-مشروع دراسة وتصميم إعادة تأهيل شبكة اْلياه بإسكان أعضاء هيئة التدريس3
تطلبات نظام إطفاء يتوافق مع مإلى باْلدينة الجامعية للطالب ( هالون )مشروع تغيير نظام الحريق 4

السالمة واشتراطات الدفاع اْلدني

اسم املشروعم

.مواقف متعددة الطوابق باْلدينة الجامعية( 2)دراسة وتصميم عدد1

العلمية مباني مواقف متعددة الطوابق تابعة لعمادة السنة التحضيرية والكليات3دراسة وتصميم عدد 2
بالدرعية وكلية املجتمع باْللز–

1-

2-

3-



طبية مشروع دراسة وتصميم كلية األمير سلطان للخدمات ال
الطارئة

مشروع دراسة وتصميم إعادة تأهيل وتحديث مطابخ مبنى
وصاالت الطعام وقاعة االحتفاالت( 17)

ليمية مشروع دراسة وتصميم الحقل الحيواني باملزرعة التع
بالعمارية

ضية مشروع دراسة وتصميم واستكمال تأهيل املنشآت الريا
(املرحلة الثانية)والجوالة 

اقف متعددة الطوابق ( 2)مشروع دراسة وتصميم عدد  مو
باملدينة الجامعية 

ودع مشروع دراسة وتصميم مبنى إداري وملحق به ورشة ومست
لصيانة املدينة الجامعية للطالبات

4-



إنشاء خط الصرف الرئيس ي ملجمع اْلدارس بجامعة اْللك سعود اسم اْلشــــروع 

1

شركة اعمال طروق للمقاولت  مقاول اْلشروع

1.178.100 تكاليف اْلشروع

شهر12 مدة اْلشروع 

تنفيذ تصنيف اْلشروع

في مرحلة التجهيز لبداية العمل  اْلشروعنسبة إنجاز

اْلدرجات التعليمية و معرض الجامعة اْلواقف التابعة لها  اسم اْلشــــروع 

2

مؤسسة اْلنصورية للتجارة واْلقاولت  مقاول اْلشروع

213.743.699 تكاليف اْلشروع

شهر45 مدة اْلشروع 

تنفيذ تصنيف اْلشروع

59% اْلشروعنسبة إنجاز

ترحيل خط اْلياه اْلار بأرض الجامعة  اسم اْلشــــروع 

3

الصيخانمؤسسة عبد هللا بن محمد  مقاول اْلشروع

13.350.050 تكاليف اْلشروع

شهر21 مدة اْلشروع 

تنفيذ تصنيف اْلشروع

96% اْلشروعنسبة إنجاز

1-



إنشاء مستودعات اْلصادر اْلشعة باْلدينة الجامعية  اسم اْلشــــروع 

4

مؤسسة حمود عبد هللا العميل للمقاولت مقاول اْلشروع

4.750.000 تكاليف اْلشروع

شهر18 مدة اْلشروع 

تنفيذ  تصنيف اْلشروع

71% اْلشروعنسبة إنجاز

توسعة اْلستودعات الطبية وإنشاء مستودع إدارة النقل ومستودع اسم اْلشــــروع 

5

شركة فن اْلعمار السعودية للصيانة املحدودة مقاول اْلشروع

23.690.399 تكاليف اْلشروع

شهر18 مدة اْلشروع 

تنفيذ تصنيف اْلشروع

89% اْلشروعنسبة إنجاز

الرابطروالجسالثقافيسلطاناألميرمركزمواقفبينيربطجسرإنشاء
التطبيقيةالطبيةوالعلومالصيدلةكليتيبين

اسم اْلشــــروع 

6

شركة اإلنشاءات السعودية للمقاولت املحدودة  مقاول اْلشروع

4.338.000 تكاليف اْلشروع

شهر12 مدة اْلشروع 

تنفيذ  تصنيف اْلشروع

48% اْلشروعنسبة إنجاز



تأهيل مركز األبحاث بالفاو اسم اْلشــــروع 

7

مؤسسة دار الهندسة للمقاولت  مقاول اْلشروع

2.583.690 تكاليف اْلشروع

شهر21 مدة اْلشروع 

تنفيذ تصنيف اْلشروع

98% اْلشروعنسبة إنجاز

إنشاء وتأهيل وتطوير شبكة الري باْلدينة الجامعية   اسم اْلشــــروع 

8

شركة روابي فيفا الزراعية واْلقاولت     مقاول اْلشروع

27.188.488 تكاليف اْلشروع

شهر36 مدة اْلشروع 

تنفيذ  تصنيف اْلشروع

18% اْلشروعنسبة إنجاز

دعاتواْلستو الجامعيخالداْللكبمستشفىاْلركزيةالورشةإنشاء
لهالتابعة

اسم اْلشــــروع 

9

مجموعة سعيد حسين اْلالكي للمقاولت      مقاول اْلشروع

23.400.000 تكاليف اْلشروع

شهر 24 مدة اْلشروع 

تنفيذ  تصنيف اْلشروع

10% اْلشروعنسبة إنجاز



دائيتاريخ االستالم االبتتكلفة املشروعاسم املشروع م 

جاري استالم اْلشروع70.389.136(تطوير البوابات باْلدينة الجامعية) تطوير مداخل الجامعة 1

169.947.0001440/4/19توسعة مستشفى اْللك عبد العزيز الجامعي2

61.343.7991440/5/4إنشاء مبنى الوثائق واْلمتلكات3

98.973.2401440/6/9إنشاء كلية السياحة واآلثار4

فاومشروع تأهيل مركز األبحاث بال
دينة مشروع تطوير مداخل الجامعة وتطوير البوابات بامل

الجامعية

اقف التابمشروع توسعة مستشفى امللك عبدالعزيز الجامعي عة لهامشروع املدرجات التعليمية واملو

لكاتمشروع إنشاء مبنى الوثائق واملمتثارمشروع إنشاء كلية السياحة واآل
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واْلدينةلطالبلالجامعيةاْلدينةفيومبانيهاالجامعةْلرافقالصيانةمقاوليأعمالتنفيذعلىباإلشرافاإلدارةتقوم

والقيامللعقودالتفصيليةالخططتنفيذومتابعةواإلداري الفنيالجهازواعتمادالخارجية,واْلرافقللطالباتالجامعية

واْلواصفاتروطالشحيثمنالعقدْلتطلباتالتنفيذفيالتزامهممنللتأكداْلقاولينألعمالاْليدانيةاْلتابعةبأعمال

تلكأداءفيقصيرهمتحالفيوتنبيههمأدائهممستوى عنالشهريةالدوريةالتقاريروإعدادالتعاقديةالزمنيةوالبرامجالفنية

.اْلتطلبات

.طلب خدمة( 4694)بلغ مجموع طلبات الخدمة اْلنجزة خالل فترة التقرير عدد :طلبات الخدمة 
.عملأمر(540)عددالتقريرفترةخاللاْلنجزةالعملأوامرمجموعبلغ:أوامر العمل 

هـ1440

2-
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اسم املقاول اسم املشروعم
قيمة املشروع

(ريال)
مدة 

املشروع
م تاريخ تسلي
املوقع

وع تاريخ نهاية املشر 
حسب العقد

1
والتنظيفالرمالمرشحاتتأهيلإعادة
الصرفمياهمعالجةبمحطةالذاتي
الجامعيةباْلدينةالصحي

شركة تقنية اْلياه 
والبيئة املحدودة

1439/12/241440/4/23شهور ( 4)00.126,462

2
يلكليتاْلغذياْلياهخطتأهيلإعادة

ةالتطبيقيالطبيةوالعلومالصيدلة
مؤسسة أعالي الخليج
للمقاولت

هـ1439/10/171440/2/16شهور ( 4)00.775,488

3
إعــــــادة تأهيــــــل خــــــط اْليــــــاه اْلغــــــذي إلســــــكان

كذلك أعضاء هيئة التدريس اْلرحلة األولى و 
اْلدارس اْلتوسطة والثانوية للبنات

مؤسسة أعالي الخليج
للمقاولت

1439/12/251440/4/24شهور ( 4)00.400,491

4
لصــيدلة تنفيــذ خــط الغــاز الرئيســ ي لكليتــي ا

نــــــــــــــــة والعلـــــــــــــــوم الطبيـــــــــــــــة التطبيقيـــــــــــــــة باْلدي
الجامعية للطالب 

مؤسسة دار أبعاد 
للمقاولت

1439/11/191440/5/18شهور ( 6)00.950,481

5
توريــــــــد وتركيــــــــب مكيفــــــــات مدمجــــــــة داخــــــــل 

ض يغرف محطة الكهرباء في اإلستاد الريا

يف شركة الشقران للتكي
كيةالكهروميكانيواألعمال 

واْلقاولت
1439/12/261440/3/25يوم( 90)00.510,489

6
رف ميــاه تــوفير تغذيــة كهربائيــة ْل ــخات صــ

األمطار باْلدينة الجامعية
شركة بشائر البناء 
للمقاولت

1440/2/71440/5/7يوم( 90)00.000,444

7
بكلية(أأ148)رقممدرجتأهيلإعادة
الجامعيةباْلدينة(4)رقممبنىالعلوم
للطالب

شركة أمواج الخير 
للتجارة واْلقاولت

1440/4/191440/7/18يوم( 90)00.281,232

4
لصيدلةالكليتيالرئيس يالغازخطتنفيذ
نةباْلديالتطبيقيةالطبيةوالعلوم
للطالبالجامعية

مؤسسة دار أبعاد 
للمقاولت

1439/11/191440/5/18شهور ( 6)00.950,481



3-

الخدمة املفتوحةطلبات 
طلبات الخدمة امللغية طلبات الخدمة املنجزة جميع طلبات الخدمة

لم يتم عمل  امر اصالح  تم عمل امر اصالح
55 34 121 3213 3423

: SR  
ا
طلبات الخدمة : أوال

: WO أوامر اإلصالح 
ا
ثانيا

اجمالي أوامر األصالح املفتوحة
أوامر اصالح ملغية  أوامر اصالح املنجزة  اجمالي أوامر اإلصالح 

انتظار شراء املواد
انتظار + تم صرف مواد  
الصرف

118 93 54 8322 8587

: PR طلبات الشراء 
ا
ثالثا

(تقريبيسعر )سعودي ريال  7082269.72 1159 اجمالي طلبات الشراء

843 طلبات الشراء مع عروض األسعار ومعمدة للتوريد

0 طلبات الشراء لدى الجامعة 64 طلبات الشراء مع عروض األسعار بدون تعميد توريد

152 طلبات الشراء لدى الشركة 0 طلبات الشراء بدون عروض األسعار ومعمدة للتوريد

759 طلبات الشراء لجل امر اصالح 158 طلبات الشراء بدون عروض األسعار

400 طلبات الشراء لجل التخزين  94 طلبات الشراء  تم الغاؤها

: RFQ طلب عروض األسعار 
ا
رابعا

971 اجمالي عروض األسعار 

894 للتوريداملعمدة عروض األسعار 

52 عروض االسعار بدون تعميد التوريد

25 عروض األسعار امللغية 

0 عروض األسعار لم يتم تجهيزها

سعودي ريال 63626 5 افقة مشرف الجامعة عرض سعر في انتظار مو

سعودي ريال 2157835.5 57 عروض األسعار لم يتم ارسالها ملشرف الجامعة

: PO أوامر تعميدات الشراء 
ا
خامسا

سعودي ريال 9469121.16 936 اجمالي تعميدات الشراء

سعودي ريال 272008.8 6 افقة مشرف الجامعة تعميدات الشراء في انتظار مو

سعودي ريال 7982656.77 915 افقة عليها  تعميدات الشراء تم املو

سعودي ريال 1214455.59 15 تعميدات الشراء تم الغاؤها

سعودي ريال 6628381.47 890 تعميدات الشراء التي تم توريدها كاملة

سعودي ريال 0 تعميدات الشراء التي تم توريدها بشكل جزئي

سعودي ريال 1354275.3 25 تعميدات الشراء التي لم يتم توريدها 

23 تعميدات الشراء التي تأخرت  في موعد تسليم املواد
2 تعميدات الشراء لم يحن موعد تسليم املواد
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تبريد رباعي االتجاه ملياهتنفيذ بعض األعمال في املحبس 
املبردات بمجمع الخدمات املركزي 

جمع ضواغط املبردات بمفي تنفيذ بعض األعمال 
الخدمات املركزي 

الغاليات بمجمع في تنفيذ بعض األعمال 
الخدمات املركزي 

تحكم ضواغط الهواء الخاصة بالفي تنفيذ بعض األعمال 
بمجمع الخدمات املركزي النيوماتي



للطالبباملدينة الجامعية( الشيلرات)محطة املبردات املركزية  محطة الغاليات املركزية باملدينة الجامعية للطالب

كم12نفق الخدمات املركزي باملدينة الجامعية للطالب بمجموع أطوال 

5-

متر مكعب ألغراض التكييف والري 10000محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة اجمالية مقدارها 

غرفة التحكم املركزي في محطة الخدمات املركزية باملدينة الجامعية للطالب



.طلب خدمة( 29913)بلغ مجموع طلبات الخدمة اْلنجزة خالل فترة التقرير عدد :طلبات الخدمة 
.عملأمر(4145)عددالتقريرفترةخاللاْلنجزةالعملأوامرمجموعبلغ:أوامر العمل 

2-

اسم املقاول اسم املشروعم
قيمة 
املشروع

(ريال)

مدة 
املشروع

م تاريخ تسلي
املوقع

املشروع نهاية 
حسب العقد

مالحظات

1
بنىبمالتكييفنظامتعزيز

ةباْلديناْلساندةالخدمات
للطالباتالجامعية

شركة خضير 
تللتجارة واْلقاول 

00.234,29
0,20

شهر( 18)
+
شهور ( 8)

تحت التنفيذ1437/12/261440/2/24

2

عياداتلالتحتيةالبنيةتجهيز
مرقبمبنىالجديدةاألسنان

ةالطبيالعلومبكلية(11)
امعيةالجباْلدينةالتطبيقية
للطالبات

شركة إبراهيم 
محمد اْلانع 
وإخوانه املحدودة

00.295,29
3

1439/6/161439/12/16يوم( 180)
دائيتم الستالم البت

3
مجمعةزجاجوتركيبتوريد
اْلدينةمنشآتبعضفي

للطالباتالجامعية

مؤسسة مدارات 
ةالبضائع للتجار 

00.650,11
4

1439/11/21440/2/2يوم( 90)
دائيتم الستالم البت

اءشركة نموذج البنتالطالبابسكنسور إنشاء4
00.520,22

2
1439/9/201440/1/19يوم( 120)

دائيتم الستالم البت

5

ةالتربيقسممعاملتجهيز
رقمبنىمالتربيةبكليةالفنية
الجامعيةباْلدينة(2)

للطالبات

مجموعة السعيد 
للمقاولت

1439/9/191439/10/18يوم( 30)00.600,71
دائيتم الستالم البت

6
يزجاجفاصلوتركيبتوريد
عناألرض يالدور يفصل
التربيةبكليةالقبو

مؤسسة مدارات 
ة البضائع للتجار 

1439/11/21439/12/1يوم( 30)25.911,39
دائيتم الستالم البت

7

ةكليبمبنىمدرجاتتجهيز
ألغراضوقاعاتالطب
ركزيةاْلاْلكتبةبمبنىمتعددة
نىبمبالحيوانبيتوتأهيل

الجامعيةباْلدينة(13)
للطالبات

شركة أمواج الخير
تللتجارة واْلقاول 

08.526,47
1440/5/211440/8/20يوم( 90)4

تحت التنفيذ

1-:



: SR  
ا
طلبات الخدمة : أوال

: WO أوامر اإلصالح 
ا
ثانيا

: PR طلبات الشراء 
ا
ثالثا

: RFQ طلب عروض األسعار 
ا
رابعا

: PO أوامر تعميدات الشراء 
ا
خامسا

الخدمة املفتوحةطلبات 
طلبات الخدمة امللغية طلبات الخدمة املنجزة جميع طلبات الخدمة

لم يتم عمل  امر اصالح  تم عمل امر اصالح

226 1181 599 30275 32281

اجمالي أوامر األصالح املفتوحة
أوامر اصالح ملغية  أوامر اصالح املنجزة  اجمالي أوامر اإلصالح 

انتظار شراء املواد
انتظار + تم صرف مواد  
الصرف

1232 69 48 4300 5649

سعر تقريبي)سعودي ريال  ) 3043819.65 544 اجمالي طلبات الشراء

195 طلبات الشراء مع عروض األسعار ومعمدة للتوريد

10 طلبات الشراء لدى الجامعة 83 طلبات الشراء مع عروض األسعار بدون تعميد توريد

97 طلبات الشراء لدى الشركة 0 طلبات الشراء بدون عروض األسعار ومعمدة للتوريد

367 طلبات الشراء لجل امر اصالح 112 طلبات الشراء بدون عروض األسعار

177 طلبات الشراء لجل التخزين  154 طلبات الشراء  تم الغاؤها

504 اجمالي عروض األسعار 

355 للتوريداملعمدهعروض األسعار 

138 عروض االسعار بدون تعميد التوريد

6 عروض األسعار امللغية 

5 عروض األسعار لم يتم تجهيزها

سعودي ريال 2618930.3 44 افقة مشرف الجامعة عرض سعر في انتظار مو

سعودي ريال 5292597.62 123 عروض األسعار لم يتم ارسالها ملشرف الجامعة

سعودي ريال 8234036.18 408 اجمالي تعميدات الشراء

سعودي ريال 356006.7 2 افقة مشرف الجامعة تعميدات الشراء في انتظار مو

سعودي ريال 6290933.48 388 افقة عليها  تعميدات الشراء تم املو

سعودي ريال 1587096 18 تعميدات الشراء تم الغاؤها

سعودي ريال 3997419.98 297 تعميدات الشراء التي تم توريدها كاملة

سعودي ريال 157500 1 تعميدات الشراء التي تم توريدها بشكل جزئي

سعودي ريال 2136013.5 90 تعميدات الشراء التي لم يتم توريدها 

90 تعميدات الشراء التي تأخرت  في موعد تسليم املواد
0 تعميدات الشراء لم يحن موعد تسليم املواد

3-
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بردات تثبيت الحشوات املرنة لكل من املكثف واملبخر بامل
بمجمع الخدمات باملدينة الجامعية للطالب

ياه تركيب إحدى املضخات الغاطسة في أحد محطات رفع م
الصرف الصحي باملدينة الجامعية للطالبات

ع استخدام ضغط املياه تنظيف أبراج التبريد بمجم
الخدمات باملدينة الجامعية للطالبات

بأبراج ازالة التكلسات واألمالح وتنظيف الشبكات الخاصة
تالتبريد بمجمع الخدمات باملدينة الجامعية للطالبا

جمع التجهيزات لرفع أحد املحركات للمضخات الثانوية بم
الخدمات باملدينة الجامعية للطالبات

دينةباملالخدماتبمجمعللغالياتالصيانةأعمالتنفيذ
للطالباتالجامعية



5-:

تبريد مياه –( الشيلرات)محطة املبردات املركزية الشيلراتأبراج التبريد لتبريد 

تبريد هواء ( الشيلرات)محطة املبردات املركزية مضخات دفع املياه املثلجة

كم3.6نفق الخدمات بمجموع أطوال 
جامعية محطة الكهرباء الرئيسية لتغذية جميع املباني باملدينة ال

للطالبات وبعض مباني مستشفى امللك خالد الجامعي

مولدات التغذية االحتياطية باملدينة الجامعية للطالبات  ملضخات التغذية لترشيد الطاقة( VFDs)مغيرات السرعة 



اسم املقاول اسم املشروعم
قيمة 
املشروع

(ريال)
مدة املشروع

تاريخ تسليم
املوقع

تاريخ نهاية 
املشروع حسب

العقد
مالحظات

1

مشروع تركيب قواعد 
لى حديدية لخزانات اْلياه ع
اء اسطح الفلل بسكن اعض
هيئة التدريس

(اْلرحلة الثانية)

مؤسسة بوابة 
التصميم 
للمقاولت 
العامة

904,000.00

شهر12
شهور 6+ 
شهر2+ 
(تمديد)

تم الستالمهـ1440/06/25هـ1438/10/26

2

ف إعادة تأهيل نظام التكيي
بإسكان 71باْلدرسة 

أعضاء هيئة التدريس 
باْلرحلة األولى

شركة الشقران
للتكييف 
واألعمال 
كيالكهروميكاني
ة واْلقاولت

تم الستالمهـ1440/05/08هـ1439/11/04شهور 476,457.453

3

مشروع إعادة تأهيل 
ية وتدعيم األعمال الكهربائ
وأنظمة سحب الهواء 
بنات باْلدرسة اإلبتدائية لل
بإسكان أعضاء هيئة 
ىالتدريس باْلرحلة األول

شركة الشقران
للتكييف 
واألعمال 
كيالكهروميكاني
ة واْلقاولت

تم الستالمهـ1440/02/20هـ1439/11/25شهور 455,637.003

4

مشروع إعادة تأهيل 
أساسات مباني إسكان  
أعضاء هيئة التدريس 

(لىاْلرحلة األو )واْلوظفين 

شركة عصام 
قباني وشركاه
لإلنشاءات 
والصيانة

تم الستالمهـ1440/02/20هـ1440/05/10شهر498,456.002

5

مشروع استبدال مكيفات
بإسكان ( 48)اْلدرسة رقم 

أعضاء هيئة التدريس 
ولىواْلوظفين باْلرحلة األ 

شركة الشقران
للتكييف 
واألعمال 
كيالكهروميكاني
ة واْلقاولت

تم الستالمهـ1440/10/10هـ1440/07/11شهور 414,225.003

.طلب خدمة( 5269)بلغ مجموع طلبات الخدمة اْلنجزة خالل فترة التقرير عدد :طلبات الخدمة 
.عملأمر(592)عددالتقريرفترةخاللاْلنجزةالعملأوامرمجموعبلغ:أوامر العمل 

2-

1-



3-

: SR  
ا
طلبات الخدمة : أوال

: WO أوامر اإلصالح 
ا
ثانيا

: PR طلبات الشراء 
ا
ثالثا

: RFQ طلب عروض األسعار 
ا
رابعا

: PO أوامر تعميدات الشراء 
ا
خامسا

طالبات الخدمة املفتوحة
طلبات الخدمة امللغية طلبات الخدمة املنجزة جميع طلبات الخدمة

لم يتم عمل  امر اصالح  تم عمل امر اصالح

4172 577 10 5308 10067

اجمالي أوامر األصالح املفتوحة
أوامر اصالح ملغية  أوامر اصالح املنجزة  اجمالي أوامر اإلصالح 

انتظار شراء املواد انتظار الصرف+ تم صرف مواد  
9 612 0 593 1214

سعر تقريبي)سعودي ريال  ) 250193.9 82 اجمالي طلبات الشراء

18 طلبات الشراء مع عروض األسعار ومعمدة للتوريد

0 طلبات الشراء لدى الجامعة 4 طلبات الشراء مع عروض األسعار بدون تعميد توريد

0 طلبات الشراء لدى الشركة 0 طلبات الشراء بدون عروض األسعار ومعمدة للتوريد

0 امر اصالحألجل طلبات الشراء  60 طلبات الشراء بدون عروض األسعار

82 التخزين آلجل طلبات الشراء  0 طلبات الشراء  تم الغاؤها

27 اجمالي عروض األسعار 

25 للتوريداملعمدة عروض األسعار 

2 عروض االسعار بدون تعميد التوريد

0 عروض األسعار امللغية 

0 عروض األسعار لم يتم تجهيزها

سعودي ريال 0 افقة مشرف الجامعة عرض سعر في انتظار مو

سعودي ريال 91869.75 13 عروض األسعار لم يتم ارسالها ملشرف الجامعة

سعودي ريال 268288.75 30 اجمالي تعميدات الشراء

سعودي ريال 0 افقة مشرف الجامعة تعميدات الشراء في انتظار مو

سعودي ريال 268288.75 30 افقة عليها  تعميدات الشراء تم املو

سعودي ريال 0 تعميدات الشراء تم الغاؤها

سعودي ريال 237323.25 23 تعميدات الشراء التي تم توريدها كاملة

سعودي ريال 0 تعميدات الشراء التي تم توريدها بشكل جزئي

سعودي ريال 30965.5 7 تعميدات الشراء التي لم يتم توريدها 

7 تعميدات الشراء التي تأخرت  في موعد تسليم املواد

0 تعميدات الشراء لم يحن موعد تسليم املواد



4-

صور من أعمال السباكةصور من أعمال صيانة التكييف

صور من أعمال السفلتة

صور من أعمال صيانة التكييف

صور من أعمال صيانة التكييف



.طلب خدمة( 3176)بلغ مجموع طلبات الخدمة اْلنجزة خالل فترة التقرير عدد :طلبات الخدمة 
.عملأمر(8249)عددالتقريرفترةخاللاْلنجزةالعملأوامرمجموعبلغ:أوامر العمل 

2-

اسم املقاول اسم املشروعم
قيمة املشروع

(ريال)
مدة املشروع

تاريخ تسليم
املوقع

تاريخ نهاية 
املشروع

مالحظات

1
عقــــــــد معالجـــــــــة تعطـــــــــل 
اْلصــــــــــــــــــــــــاعد بمرافــــــــــــــــــــــــق 

الجامعة باْللز

شندلرشركة 
العليان 
للمصاعد 
املحدودة

1439/3/191440/3/18شهر00.168,29612
تحت 
التنفيذ

2

تأهيــــــل أنظمــــــة اإلنــــــذار
ضــــــــــد الحريــــــــــق بمبــــــــــاني
مركــــــــــــــــــــــــــز الدراســــــــــــــــــــــــــات 
الجامعيـــــــــــــة للطالبـــــــــــــات

بعليشة

مؤسسة عبد 
هللا أحمد 
العيدان 
ألنظمة 
السالمة

1436/10/26يوم00.004,98590
م تم الستال 
البتدائي

1-

3-:

: SR  
ا
طلبات الخدمة : أوال

: WO أوامر اإلصالح 
ا
ثانيا

: PR طلبات الشراء 
ا
ثالثا

طالبات الخدمة املفتوحة
طلبات الخدمة امللغية طلبات الخدمة املنجزة جميع طلبات الخدمة

لم يتم عمل  امر اصالح  تم عمل امر اصالح

87 41 119 3176 3423

اجمالي أوامر األصالح املفتوحة
أوامر اصالح ملغية  أوامر اصالح املنجزة  اجمالي أوامر اإلصالح 

انتظار شراء املواد انتظار الصرف+ تم صرف مواد  
125 135 51 8249 8587

سعر تقريبي)سعودي ريال  ) 7082269.72 1159 اجمالي طلبات الشراء

818 طلبات الشراء مع عروض األسعار ومعمدة للتوريد

0 طلبات الشراء لدى الجامعة 64 طلبات الشراء مع عروض األسعار بدون تعميد توريد

175 طلبات الشراء لدى الشركة 0 طلبات الشراء بدون عروض األسعار ومعمدة للتوريد

759 امر اصالحألجل طلبات الشراء  183 طلبات الشراء بدون عروض األسعار

400 التخزين آلجل طلبات الشراء  94 طلبات الشراء  تم الغاؤها



: RFQ طلب عروض األسعار 
ا
رابعا

: PO أوامر تعميدات الشراء 
ا
خامسا

971 اجمالي عروض األسعار 

887 للتوريداملعمدة عروض األسعار 

59 عروض االسعار بدون تعميد التوريد

25 عروض األسعار امللغية 

0 عروض األسعار لم يتم تجهيزها

سعودي ريال 6032.82 2 افقة مشرف الجامعة عرض سعر في انتظار مو

سعودي ريال 2319778.5 62 عروض األسعار لم يتم ارسالها ملشرف الجامعة

سعودي ريال 9466001.61 935 اجمالي تعميدات الشراء

سعودي ريال 272008.8 6 افقة مشرف الجامعة تعميدات الشراء في انتظار مو

سعودي ريال 7979537.22 914 افقة عليها  تعميدات الشراء تم املو

سعودي ريال 1214455.59 15 تعميدات الشراء تم الغاؤها

سعودي ريال 6244467.87 878 تعميدات الشراء التي تم توريدها كاملة

سعودي ريال 0 تعميدات الشراء التي تم توريدها بشكل جزئي

سعودي ريال 1735069.35 36 تعميدات الشراء التي لم يتم توريدها 

22 تعميدات الشراء التي تأخرت  في موعد تسليم املواد

15 تعميدات الشراء لم يحن موعد تسليم املواد

استحداث مواقف سيارات طالب كلية املجتمع

4-

استحداث شبكة الصرف الصحي بكلية املجتمع



4-

كلية األمير سلطان تأهيل مباني 

تأهيل مباني كلية املجتمع باْللز

بعليشةبمركز الدراسات 1بهو مبنى رقم تأهيل 

تأهيل مباني كلية املجتمع باْللز

إصالح سور كلية اْلعلميناستبدال كابالت كهرباء رئيسية بكلية املجتمع





هـ1440

القضاياالخطط واملناسبات والزيارات

58114

1-

املخالفات املروريةاملروريةالحوادث

58696

هـ2-1440

ساعة24على مدى الـ األمنية  متابعة الحالة :ساعة24متابعة الحالة األمنية على مدى الـ 

ساعة24متابعة الحالة اْلرورية على مدى الـ :ساعة24متابعة الحالة اْلرورية على مدى الـ 

شأنهمنماكلوعملوخارجهابالدرعيةالجامعةمرافقجميعفيواألمنالسالمةأعمالعلىباإلشرافاإلدارةتقوم

داخلاْلروريةةالحركانسيابيةيضمنبماواْلواقفاْلرورأعمالتنظيمعلىالعملوكذلكواْلمتلكاتاْلنشآتعلىالحفاظ

.ذلكلتحقيقالبشريةالقوى جميعمنوالستفادةالجامعيةاْلدينة



عدد الوقائعنوع الوقائع

229الحتفالت واْلناسبات والوفود

23خطط الخالء الوهمية

20حالت الجنائية

131حالت السالمة

148حالت أمنية

18حالت الحريق

418رصد الحوادث اْلرورية

245رصد املخالفات اْلرورية

24حالت السرقة

20حالت مشاجرة

1رصد بالغات هروب عاملة منزلية

4رصد بالغات حالة اشتباه

6رصد بالغات حالة هروب مشتبه

150حالت إسعافيه

14رصد بالغات حالة دهس

1576عدد املخالفات التدخين

3027املجموع الكلي للحالت

3-

مركز التحكم والسيطرةمركز التحكم والسيطرة



1-

عدد الوقائعنوع الوقائع

27الفعاليات

4745مكاتب مفتوحه

75مفقودات

0استالم وتسليم مفاتيح

60جدول اْلناوبات الشهري 

5050تصريح الدخول 

17دخول وخروج األجهزة

38السعافات



مخالفات مروريةالحوادث املرورية

7924

3-

2-

عدد الوقائعنوع الوقائع

0الفعاليات

0مكاتب مفتوحه

7مفقودات

65استالم وتسليم مفاتيح

12جدول اْلناوبات الشهري 

5358تصريح الدخول 

225دخول وخروج األجهزة

5السعافات



1-

عدد الوقائعالوقائع نوععدد الوقائع نوع الوقائع

4حالة حريق15حالت إسعافيه

7بالهاتفإزعاج3مشاجرات

16تقديم شكوى 27بالغ حضور الشرطة

1ضبط عاملة منزلية9مصعداحتجاز

7تنازل 14حالة جنائية

1مخالفة أمنية 4حالة أخالقية

3دالعثور على طفل مفقو 10حالة سرقة



3-

عدد الوقائعنوع الوقائع

2حالة جنائية

1حالة سرقة

2تقديم شكوى 

1مخالفة أمنية 

عدد الوقائعنوع الوقائع

410مرورية مخالفات

3الحوادث اْلرورية 

4-

عدد الوقائعنوع الوقائع

575تصريح دخول سيارات للمواقف 

800مرورية مخالفات

6الحوادث اْلرورية 

2-



اْلوقع

الوقائع

ق
ري
لح
ث ا
واد
ح

اء
رب
كه
 ال
ال
ط
أع

عد
صا
اْل
ل 
طا
أع

ق
ري
ح
ار 
نذ
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اه
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ب 
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ب
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ت
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يائ
يم
 ك
ت
فا
خل
م

ن
زي
خ
ء ت
ت سو
ال
ح

ية
اف
سع
إ

ت
ايا
طف
ة 
يان
ص

114420375240كلية علوم األغذية والزراعة

023630792521كلية الهندسة

013512385259(4)كلية العلوم 

235421092475(5)كلية العلوم 

01420004051(6)مبنى اْلدرجات الدراسية 

01030007016(7)قاعات مبنى 

04420006135(8)التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد 

01342005114(9)كلية اللغات والترجمة مبنى 

013510040127(10)معهد اللغة العربية مبنى 

032410031134(14)كلية الحقوق والعلوم السياسية 

114410081168(15)كلية التربية مبنى 

113320092257(16)كلية اآلدب مبنى 

033440062143(17)مركز الجامعة 

01410008342(18)عمادة التعامالت اإللكترونية والتصالت 

015330074128(19)اإلدارة العامة 

0333508162293(23)الصيدلة وطب األسنان 

014110181248(24)كلية العلوم التطبيقية 

022210051117(26)مبنى اْلؤتمرات 

014300062218(27)مكتبة األمير سلمان اْلركزية 

012120012042(30)صالة الطعام 

114420070214(31)كلية علوم الحاسب ونظم اْلعلومات 

033310071148(32)كلية العمارة والتخطيط 

015320041180(64)كلية إدارة األعمال 

01541005198(66)عمادة القبول والتسجيل 

12211810007330سكن أعضاء هيئة التدريس واْلوظفين

210150041268اْلواقف واْلالعب واْلسابح

013120040229(أ20)مجمع الخدمات 

015110061229اْلطابع وملحقاتها

2223300350سكن الطالب

1-



 اإلخالء إلدارة السالمة يف املدينة اجلامعية للطالب تنفيذ فرضيات صور من 



2-

اْلوقع

الوقائــــــــــع

الء
ألخ
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اإل
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ح

ت
ايا
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يان
ص

اء
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ل 
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اع

0420201404مبنى إدارة الجامعة

11020301204كلية اآلداب

1830202204كلية التربية

1620101304كلية اللغات والترجمة

1410001004كلية العلوم اإلدارية

1103160904كلية الصيدلة

172170894كلية طب األسنان

150020994كلية العلوم الطبية التطبيقية

1620202304كلية العلوم

141010804كلية الطب

0320101404كلية علوم الحاسب

1410001004كلية التمريض

131020804كلية الحقوق والعلوم السياسية

110000404مركز األمير نايف لألبحاث

30000000304القاعات اْلشتركة  

31000000304القاعات اْلشتركة 

200000204(العلمية ) 136الروضة 

200000204(اإلنسانية ) 135الروضة 

100010334الشراكة الطالبية27Bمبنى 

033010304مبنى  اْلسرح و اْلؤتمرات

1600101104مبنى اْلكتبة اْلركزية

27Aمبنى 

دةالعامة للتشغيل والخدمات اْلساناإلدارة 

1200001134

130001801303سكن الطالبات

153010904القبول والتسجيل

1236058006مركز عليشة 



 :للطالباتاإلخالء إلدارة السالمة يف املدينة اجلامعية تنفيذ فرضيات صور من 
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اْلوقع
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000000046إسكان اْلرحلة الولى

000002005إسكان اْلرحلة الثانية

000000000إسكان اْلرحلة الثالثة

000000000إسكان الطالب

0000180018001إسكان الغدير
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بواسطةالسكانادرهاغالتيالسكنيةالوحداتوفتحالسكنفيبقائهمفترةاْلنتهيةبحقالجامعياإلسكانأنظمةتطبيق
.الغرضلذلكاْلشكلةاللجنة

السكنيةاملجمعاتبمواقفاْلهملةوالسياراتالجامعةبمساكناإلضافاتألعمالتنظيمإصدار.

للطالباتالجامعيةباْلدينةالعازباتسكنوتعليماتضوابطإصدار.

وفقاحتياجاتهموتوفيربالجامعةاْلستفيدةالجهاتمالحظاتبتنفيذاْلستأجرةاْلبانيمالكإبالغ 
 
.العقدلشروطا

الصحيالصرفبمشروعاْلستأجرةاْلبانيمنعددلربطالوطنيةاْلياهشركةمعالتنسيق.

ضيافةمبنىيثتأثلستكمالللمشاريعالجامعةووكالةالستراتيجيةاْلشاريعبإدارةالعالقةذاتالجهاتمعالتنسيق
.الجديدةالجامعة

لطالباتلالجامعيةاْلدينةبسكنالعازباتالتدريسهيئةأعضاءسكنلتجهيزالعالقةذاتاإلداراتمعالتنسيق.

اْلمرضاتإلسكانبديلمجمعاستئجارعنواإلعالنالعالقةذاتالجهاتمعالتنسيق.

للمالكلتسليمهالالزموإجراءالطالباتإسكانمجمعإخالء.

عناْلقدمةللالففيالثابتالهاتفخدمةإليقافوالتصالتاللكترونيةالتعامالتعمادةمعالالزمةاإلجراءاتإكمال
.السعوديةالتصالتلشركةوالهاتفاإلنترنتخدمةلتوفرالجامعةسنترالطريق

اإليجارعقدضمنوإدراجهاْلستأجرالصحيةاألبحاثمركزْلقروالصيانةالنظافةأعمالمواصفاتإعداد.

الجامعةخارجالجهاتمنلعددالعملوآلياتالجامعيالسكنأنظمةعنواْلعلوماتالستشاراتتقديم.

السياسةفيذتنعلىوالعمل.لهااألمثلالستخدامواقتراحللجامعةالتابعةالسكنيةالوحداتعلىباإلشرافاإلدارةتقوم

وإسكانهمالخاصةماتالتعليواقتراحلراحتهمتوفيرهيمكنماأفضلوتهيئةواْلوظفينالتدريسهيئةأعضاءإلسكاناْلوضوعة

السكنيةداتالوحواستالمبها,اْلعمول واألنظمةالقواعدضوءعلىمستحقيهاعلىاْلساكنوتوزيع.اْلوضوعةالقواعدحسب

الستعمالتتلفملخاإليجارعقودومتابعة.حالتهاتثبتالتياإلخالءمحاضروتحريرإجراءاتمنيتبعهاماواستكمالاْلغادرين

.إجراءاتمنذلكيتبعوماالحاجةحسبإنهائهاأووتجديدها

هـ1440



علىموزعين,ساكن(2130)التقريرفترةخاللواْلستأجرةاْلملوكةالجامعةبمساكناْلقيمينالسكانعددإجماليبلغ
:التاليالنحو

اإلجماليالعددبيان

ساكن ( 1807)من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيينالسعوديين . 1
2130

ساكن( 323)السعوديين من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيين غير .2

2-

3-

هيئة السكان
الجنسيـــــــــــــة

مجموع
غير سعوديسعــودي

94150عائالت
011عزاب
94251املجمــــوع



1-

تنظيم دورة للياقة البدنية.
 وثم إقامة (الحرة والظهر والصدر والفراشة) مهارة السباحة بأنواعها لكتساب ( نساء)للسباحة دوره تنظيم

.حفل ختامي وتوزيع الجوائز على اْلتدربات  
 ( نساء)تنظيم دورة للقرآن الكريم
 الشعر التابع للنادي اجتماعية في بيت مناسبة ( 92)اإلشراف على عدد.

الشهرم
ن املستفيديعدد األعضاء 

(نساء/ رجال)
الشهرم

ن املستفيديعدد األعضاء 
(نساء/ رجال)

1684رجب 15307محرم1
1978شعبان 14308صفر2

1597رمضان 16749ربيع األول 3
1701شوال 156510ربيع ثاني 4
2098ذوالقعدة110011جماد أول 5
1208ذو الحجة 147912جماد ثاني 6

3750الرياضيةاملالعب عدد املستفيدين من  

22795إجمالي عدد األعضاء املستفيدين

2-



املستفيدينعددنوع النشاط 
نساءرجال

35160دورة اللياقة البدنية
73122دورة السباحة

-3750رواد اْلالعب الرياضية 
36-دورة القرآن الكريم 

-71دورة الكارتيه

3-

نوع النشاط
عدد األنشطة

نساءرجال
-92حفالت خاصة باألعضاء

-3200تفطير الصائمين خالل شهر رمضانمشروع 
-6حفالت خاصة لتحفيظ القرآن الكريم 

11حفل اليوم الوطني 

4-





علىشرافواإل واْلتابعةالخضراء,اْلسطحاتوزراعةالتشجيرألعمالالفنيةواْلواصفاتالشروطبوضعاإلدارةتقوم

النباتاتزراعةعلىواإلشرافواْلتابعة.اإلدارةمشاتلفيوإنتاجهاوإكثارهااملحليةالبيئيةللظروفاْلالئمةالنباتاتاختيار

منالعديدفييزهاوتجهالقطفزهور تأمينعلىواإلشراف.وخارجهاالجامعيةاْلدينةداخللإلدارةالتابعةاْلواقعفيوتنسيقها

خاللمنتلوثهاسبةنوتقليلالبيئةعلىواملحافظةاملجتمعخدمةفيواْلساهمة.الجامعةتقيمهاالتيوالحتفالتاْلناسبات

.اْلتجددةالطاقةأبحاثتطبيقدراسةنتائجاعتماد

هـ1440

التاريخ
السنةالشهر

مجموع املياه املوردة من خارج 

(3م)الجامعة  

مجموع املياه املنقولة من داخل

(3م)الجامعة 

اجمالي املياه 

الحلوة املوردة  

(3م) في الخزانات  في املوقع  في الخزانات  في املوقع  إلىمن

2018140513710127972سبتمبر130

2018685879240654614065اكتوبر131

20180651965240133048نوفمبر130

20182527242716170534357ديسمبر131

2019364529663137424325يناير131

201931326571210731475فبراير128

20192410493512633426مارس131

201910649945328492562أبريل130

20195593376111696406مايو131

20196847662119618535349يونيو130

20191779199612745538390يوليو131

53136868581285704151375(متر مكعب ) املجموع 

(3م)توزيع كمية اْلياه الحلوة اْلوردة على اْلواقع خالل العقد 



املجموعقطيفةبتونيااملوقع

امليادين

9000350012500ميدان دوار الكتاب

260045007100ميدان دوار اْلدارس

300025005500ميدان دوار الشعار

400040008000ميدان دوار اْلالعب

500040009000ميدان دوار اْلشتل

600025008500اْلدخل الشمالي للجامعة

400016005600مدخل اْلستودعات

اقع اخرى  مو

300025005500بوابة اْلشتل واْلطابع

500031008100اْلطابع

20400036007600مواقف مبنى 

456003180077400املجموع

1-

1-1



املجموع فضيةزينياونكاامرنتساملوقع

امليادين واملداخل

1550605045001100023100ميدان دوار الكتاب

235043002600310012350ميدان دوار اْلدارس

165074003800650019350ميدان دوار اْلالعب

350080502500500019050ميدان دوار اْلشتل

600065002100710021700اْلدخل الشمالي للجامعة

20250020002500450011500مبنى 

17550343001800037200107050املجموع

1-2

املوقعالعدداسم النبات

54000حوليات متنوعة
ميدان السوق اْلركزي 

مسطحات مواقف مبنى الصيانة

2-

العدداسم النبات

10000حوليات بأنواعها

6نخيل بأنواعها

206أشجار وشجيرات

85صبارات بأنواعها

1900مغطيات تربة

3-

املوقعالعدداسم النبات

17500حوليات قطيفة

, واألحواض حول العمائر , زراعة مداخل السكن 

والساحات والشوارع داخل السكن

11000سلوزياحوليات 

19000حوليات امرنتس

25000حوليات بيتونيا

3500حوليات جرانيوم

6000حوليات اقحوان

4-



املوقعالعدداسم النبات

4000حوليات قطيفة

زراعة مدخل السكن وميدان اْلسجد 6000سلوزياحوليات 

9000امرنتسحوليات 

5-

العدداملوقع

62000اْلدخل الرئيس ي للجامعة

14000نوافير اْلمرات الكاديمية

8500مدخل التشريفات

65000الكليات العلمية

52000الكليات اإلنسانية

العدداملوقع

62000اْلدخل الرئيس ي للجامعة

7500مدخل التشريفات

6-

•

•

العدداسم النباتم

1050النخيل وأشباه النخيل1

6641األشجار 2

10936الشجيرات3

4630مغطيات التربة4

1450000الحوليات اْلزهرة 5

6210النباتات الداخلية6

2850الصبارات7

7-



مسؤوليمكاتبعلىتوزعأسبوعيةباقة62عددبواقعواألشكالاألحجاممتعددةزهور باقة3224عددتجهيز

.السنةطوالاألسبوعبدايةمعالجامعة

الزهور وباقاتالداخليةبالنباتاتالجامعيةباْلدينةتقامالتيواْلؤتمراتواْلعارضالحتفالتمواقعتجهيزتم

:أهمهاومنواإلعالمالعامةالعالقاتإدارةمعبالتنسيق

هـ1440اْلباركالفطرعيدمعايدةحفلفياْلشاركة.

هـ1440اْلباركاألضحىعيدمعايدةحفلفياْلشاركة.

هـ1440لعامالسنوي التخرجحفلفياْلشاركة.

(:5)مشروع إعادة تصميم دوار مدخل البوابة رقم -1

:سابكمشروع إعادة تصميم دوار -2



:اإلسكانمشروع إعادة تصميم دوار -3

:الجزر الوسطية في الطريق الدائري طريق الشيخ حسن ال الشيخ مشروع إعادة تصميم دوار-4







هـ1440

علىرافواإلشوالقوارض,الحشراتومكافحةالنظافةخدماتألعمالالفنيةواْلواصفاتالشروطوضعاإلدارةتتولى

الجامعةرافقمبجميعتنفيذهاومتابعةاألعمالهذهلتنفيذالالزمةاْلواصفاتووضعواْلكافحة,النظافةخدماتمقاولي

:مثلبيعية,طعواملأيمعالتعاملعلىوالعملالالئق,باْلظهرإظهارهاعلىوالعمل.خارجهاأوالجامعيةاْلدينةداخلسواء  

الحشرات,ومكافحةالنظافةأعمالعلىواإلشرافذلك,إلىوماالرمليةوالعواصفواألمطارالسيول 

اسعف"بعنوانحملةفياْلشاركة".

(والدبالعالمفيالسخرية)بعنوانندوةفياْلشاركة.

(58)الدفعةبتخرجالجامعةحفلفياْلشاركة.

اْليدانيةالتربيةفياْلشاركة.

(434)ةللدفعالطالبلتخرجالطبكليةحفلفياْلشاركة.

الخريجينمركزلنشطةالسنوي الحفلفياْلشاركة.

لتخريجالتطبيقيةالطبيةالعلومكليةحفلفياْلشاركة

.طالبها

طالبهالتخريجالصيدلةكليةحفلفياْلشاركة.

للجامعةالطالبيةالنشطةختامحفلفياْلشاركة.

ابيالفار كلياتوطالباتطالبتخرجحفلفياْلشاركة

.الهلية

العلميللتميزسعوداْللكجائزةحفلفياْلشاركة.

الطبيةللخدماتسلطاناألميركليةخريجيبحفلاْلشاركة

.الطارئة

األسنانطبكليةطالبتخرجحفلفياْلشاركة.

ةالهندسقسمالهندسةكليةخريجيحفلفياْلشاركة

.الكيميائية

جاهز"لبرنامجالتعريفيلقاءفياْلشاركة".

موهبة"برنامجحفلفياْلشاركة".

افةكوتهيئةالتعليميةللعمليةالجامعةجاهزيةمتابعة

.للطالبمناسبةتعليميةبيئةلتوفيرالسبل

عيدةبمناسبالجامعةْلنسوبياْلعايدةبحفلاْلشاركة

.اْلباركاألضحى

ةالخاصللتربيةالسعوديةالجمعيةحفلفياْلشاركة.

عمادةمعوالتخطيطالقتصادمنوفداجتماعفياْلشاركة

.العلميالبحث

أعضاءةلتهيئعشرالثانيةالتأسيسيةالدورةفياْلشاركة

.الجددالتدريسهيئة

الشتاءفصلدخول قبلالسيول مجاري تنظيم.

اْلتحدةباْلملكةانبرهجامعةمنوفداستضافة.

يةالجغرافاْلعلوماتلنظمالعاْلياليومفياْلشاركةGLS

DAY.

تقنيةوالللعلومعبدهللااْللكجامعةمعرضفياْلشاركة

.والبتكار

وتلبيةالطارئةالجامعةادارةطلباتجميعنتفيد

.وجهأكملعلىاحتياجاتهم

لإلعاقةالعاْليباليوماْلشاركة.

اياتالنفسحبعمليةضمنالورقحاوياتوتفريغمتابعة

.بالجامعةالورقية

م2030اْلملكةلرؤيةالجامعةتحول مشروعفياْلشاركة.

لعامانيالثالدراس يللفصللالستعداداتمصور تقريررفع

.هـ1440

والخريجاْلهنةاسبوعفياْلشاركة.

م2019الجغرافيةللمعلوماتالدولياْلؤتمرفياْلشاركة.

العلميالبحثملتقىفياْلشاركة.

السعوديةالقتصادلجمعيةمحاضرةفياْلشاركة.

(الثري التنقيببعثة)بعنوانبمحاضرةاْلشاركة.

العلوملموتعتعليمفيالثالثالتميزاْلؤتمرفياْلشاركة

.والرياضيات

شاشةه–الكيمياء)بفرعيعلميةمحاضرتينفياْلشاركة

.العلوملكلية(العظام



تنظيف الواجهات الرئيسية للمباني تنظيف األسطح الزجاجية

الدراسية القاعات تنظيف الدراسية القاعات تنظيف 

اْلمراتغسيل األرصفةغسيل 

تنظيف اْلعامل تنظيف اْلعامل 



هـ1440الجامعيللعامالكلياتمبانيجاهزيةعلىالعمل.

السيول مجاري ورشمكافحةعلىالعمل.

اْلكافحةألعمالالجامعةمبانيلجميعواْليدانيةاليوميةاْلتابعة.

يوميبشكلواْلسائيةالصباحيةالفترةفياْلكافحةعمالأداءمتابعة.

وتوزيعهاصرفهاومتابعةاْلواداستالم.

العامةالخارجيةاْلناطقرش 
 
.التضبيببجهازومساء  صباحا

يوميبشكلوالسكنيةواألكاديميةاإلداريةاْلبانيرش.

مكافحة الحشرات داخل اْلباني مكافحة الحشرات بجهاز التضبيب املحمول باليد

ارةمكافحة الحشرات بأجهزة التضبيب املحمولة على السي السيول مكافحة الحشرات بمجاري 



بذلكشهريةإحصائيةأدناهالجدول وفييوميبشكلطلب25الى20منإنجاز.

واإلعالمالعامةالعالقاتإدارةمعاْلعايدةحفلفياْلشاركة.

الرياضيةاألنشطةجميعفياْلشاركة.

الجامعةمرافقجميعفياْلطبوعاتوتنزيلتحميلفياْلشاركة.

اْلهاراتتطويرلعمادةالتدريبقاعةتجهيزفياْلشاركة.

أشهر4ْلدةواْلوهوبيناْلتفوقينالطلبةلبرنامجالدائمةاللجنةفياْلشاركة.

التمور مصنعفياْلشاركة.

0ودسعالعبدالعزيزبنبندربنفيصلاألميراْللكيالسموصاحببرعاية(58)الدفعةتخرجحفلفياْلشاركة

اْلشتركةاألول السنةفيالعامةالثانويةلطالباألول اْللتقىفياْلشاركة.

عدد الطلباتاألشهرعدد الطلباتاألشهر

806رجب647محرم

778شعبان576صفر

695رمضان 666ربيع األول 

778شوال563ربيع األخر

686القعدة ذو647جمادى األولى

665ذو الحجة 576جمادى األخرة

8083مجموع الطلبات اْلنجزة 

:جدول إحصائية الطلبات املنجزة في قسم الحمالة



واْلواصفاتللشروطومطابقتهااْلقاول منميالديشهركلبدايةاْلواداستالم.

بالجامعةاْلستودعاتادارةمنالستالممحاضروطابعةمدارببرنامجوكمياتهااْلوادادخال.

اْلشروعْلواقعالنظافةموادصرف.

:املقاولينحضور متابعةوحدة-1

النظافةمشاريعفيالجددالعمالبصماتتسجيل.

البصمةببرنامجاْلقاول عمالوانصرافحضور متابعة.

:األداءتقييموحدة-2

الخدماتادارةمراقبينمناْلبانيفيالنظافةمستوى تقييمتقاريراستالم.

اْلبانيفياْلقاول اداءمستوى لقياسللمراقبيناليوميةالتقاريرادخال.

اإلدارةْلديراْلقاول اداءبنسبةشهري بتقريرالرفع.

:املعداتمتابعةوحدة-3

منعاجلشكلبواصالحهاوتعطلهااْلعداتعملبصالحيةالجامعةمبانيفيالخدماتمراقبينمنتقاريراستالم

.ذلكومتابعةاْلقاول قبل

لهاتتبعبرنامجخاللمناْليدانفياْلعداتوعملتواجدمتابعة.

:املوادمتابعةوحدة-4

شهركلبدايةالجامعةمبانيفياْلقاول مناْلوادتوزيعاستالم.

صرفهاْلتابعةمجببرناوتسجيلهاالخدماتادارةمراقبينمناسبوعيبشكلاْلبانيمستودعاتجردتقاريراستالم.

:املستودعاتوحدة-5





لتطويرخطةإعدادوتم9001/2015أيزو الجودةإدارةنظاممتطلباتبدراسةللمشاريعالجامعةوكالةقامت
العملولزال2018عامأواخرمنذوذلك2015الحديثاإلصدارالجودةإدارةنظاممعليتطابقالحاليالجودةإدارةنظام
العامةإلدارةا)الوكالةأنشطةكافةعلىالعملنطاقويحتوي للمشاريعالجامعةوكالةباسمصادرةالشهادةلتكون جاري 

وذلك.(ةاْلساندللخدماتالعامةاإلدارة–للصيانةالعامةاإلدارة–الجامعيواألمنللسالمةالعامةاإلدارة–للمشاريع
.2008السابقاإلصدارفيبهقامتْلاامتداد

أساليبوتطويراءاألدتحسينعلىوالعملللوكالة,الستراتيجيةوالسياساتالخططرسمفيباْلشاركةاإلدارةتقوم
الجودةإدارةنظامتطبيقعلىوالعمل.بالوكالةالتنظيميةالوحداتبكافةالجودةثقافةنشرعلىوالعمل.العملوإجراءات
.للنظاماْلستمرالتحسينعلىوالعمل

هـ1440

إصدار. بوكالةيميةالتنظالهياكلإعدادمعاييروتوحيدلشرح:للوكالةالتنظيميةالهياكلإلعداداإلرشاديالدليل1

هياكلالإعدادمنهجياتعلىتطرأقدالتياْلستجداتووفقالحاجةعندتطويرهيتمومرجعللمشاريعالجامعة

.الحكوميةاْلؤسساتفيالتنظيمية

الهيكل. وجاري الرئيس يلبالهيكاْلعتمدةالعامةلإلداراتالتنظيميةالهياكلبإعداداإلدارةقامت:للوكالةالتنظيمي2

إدارة):يالتالالنحوعلىوذلكوالفرعية,الرئيسيةالتنظيميةالوحداتكافةوصالحياتومسؤولياتمهامإعداد

لعامةااإلدارةاْليدانية,اْلتابعةإدارةوالتحكم,اْلعلوماتنظمإدارةوالجودة,التطويرإدارةاإلدارية,الشؤون

.(ةللصيانالعامةاإلدارةالجامعي,واألمنللسالمةالعامةاإلدارةاْلساندة,للخدماتالعامةاإلدارةللمشاريع,

التخطيط. للتخطيطلجامعةاوكالةمتطلباتوفقالستراتيجيةالخطةتحديثعلىبالعملاإلدارةقامت:الستراتيجي3

.ةللوكالالستراتيجيللتخطيطمنهجاعتمادوتم2022-2017للفترة1439للخطةالحالياإلصدارإلعدادوالتطوير

اإلداراتبعضلللعملياتفنيةنماذجباستحداثاإلدارةقامت:للمشاريعالجامعةبوكالةللعملياتالفنيةالنماذج4.

للنماذجةقائموهذه.اْلشاريعتنفيذإجراءاتفيالنماذجاستخدامتسهيلبهدفموحدةكنماذجاستخدامهاليتم

:الفنية

1-

ماليارتباططلب.
التعميد.
الشرافلجنةتشكيلقرار.
موقعتسليممحضر.
البتدائيالستالملجنةتشكيلقرار.
البتدائيالستالممحضر.
نهائيواستالممعاينةلجنةتشكيلقرار.
محضر استالم نهائي.



جامعةالداخلالهندسيةالتخصصاتطالبلتدريبالوكالةإداراتمعبالتنسيقاإلدارةقامت:الطالبتدريببرامج-1

.(التقنيةكلية–والتخطيطالعمارةكلية–الهندسةكلية)أدناهبالجدول موضحهوكماوذلكوخارجها

عدد الطالبالكليةم

12كلية الهندسة 1

5كلية العمارة والتخطيط 2

8كلية التقنية بالرياض3

والتخطيطةالعمار وكليةالهندسةكليةطالبلتدريبالوكالةإداراتمعبالتنسيقاإلدارةقامت:التدريبجهات-2

أدناهالجدول وفقوذلك

عدد الطالبالكليةم

9اإلدارة العامة للمشاريع1

8العامة للصيانة اإلدارة2

8والتحكمإدارة نظم اْلعلومات3

2-





باْلدينةالكهربائيةو اْليكانيكيةبالخدماتوالتحكمالرقابةمنظومةوتطويربضبطاْلتعلقةباْلهاماإلدارةتقوم

أتمتةفيكاتوالشباْلعلوماتتقنيةثورةاستثماروكذلكالقرارات,لتخاذجغرافيةمعلوماتنظاموبناءالجامعية,

.2030اْلملكةرؤيةوفقوالفنيةاإلداريةاإلجراءات

هـ1440

الخدمةأوامر(Service Request)م2019/9/25إلىم2018/8/1منللفترةللطالبالجامعيةللمدينة

77 مجموع أوامر الخدمة

77 (اْلنجزة)أوامر الخدمة اْلغلقة 

0 (الغير منجزه)أوامر الخدمة األخرى 

100% نسبة اإلنجاز الكلية

الخدمةأوامر(Service Request)م2019/8/31إلىم2018/8/1منللفترةللطالباتالجامعيةللمدينة

4768 مجموع أوامر الخدمة

4457 (اْلنجزة)أوامر الخدمة اْلغلقة 

311 (الغير منجزه)أوامر الخدمة األخرى 

94% نسبة اإلنجاز الكلية

العملأوامر(Work Order)م2019/9/25إلىم2018/8/1منللفترةللطالبالجامعيةللمدينة

615 أوامر العمل الكلية

533 (اْلنجزة)أوامر العمل اْلغلقة 

82 (غير منجزة)أوامر العمل الخرى 

87% نسبة اإلنجاز الكلية

العملأوامر(Work Order)م2019/8/31إلىم2018/8/1منللفترةللطالباتالجامعيةللمدينة

184 أوامر العمل الكلية

94 أوامر العمل اْلنجزة 

82 (قطع الغيار)أوامر العمل اْلعلقة 

3 (غير منجزة)أوامر العمل الخرى 

51% نسبة اإلنجاز الكلية



النظامفيوادخالهاوالتصاميمالدراساتادارةمعبالتعاون الراض يباستعمالتخاصةخريطةتحديث.

(الدرعية)سعوداْللكجامعةداخلالسيول مجاري مناطقمنلبعضاْلساحيالرفع.

النظامفيادخالهاثمومنمسبقامحددةوجهةالىموقعمنلالنتقالمتعددةشبكيةتحليالتعمل.

الرياضيةاْلدينةفيالغربيةللمواقفاْلساحيالرفع.

اْلرحلة–الثانيةاْلرحلة)التدريسهيئةأعضاءوسكنالبناتجامعةبياناتإدخالْلرحلةواْلتابعةاإلشراف

.(الثالثة

امالنظفياْلتوفرةواْلكانيةالرقميةواْلعلوماتاملخططاتمنالجامعةإداراتجميعمتطلباتتوفير.

مالنظافيادخالهاوثمجغرافيةمعلوماتنظمصيغةالىوتحويلهااْلبانيمخططاتمننسخهاستالم.

استثماريةجهاتإلىسعوداْللكلجامعةتابعةمواقعتسليم.

للجامعةالحديثةالفضائيةالصور منعددوطباعةإعداد.

الجامعيةباْلدينةاألكاديميةاْلبانيلجميعاألفقيةللمساقطتحديث.

 الصيانةأعماللتنفيذاْلطلوبةاملخططاتجميعلتوفيرللطالبالصيانةإدارةمعالتعاون.

جغرافيةمعلوماتنظمصيغإلىالجامعيةاْلدينةمخططاتتحويل.

الجامعيةاْلدينةداخلمواقعلبعضمساحيةرفوعاتإعداد.

الطبيعةحسباْلعدلةاملخططاتبعضرسمإعادة.

النظامفياْلتوفرةاْلعلوماتلجميعإحصائيةبياناتاستخراج.

الجامعيةاْلدينةأرضعلىللمشاريعاْلنفذيناْلقاولينحاجةحسبومخططاتبياناتتوفير.

افيةالجغر اْلعلوماتنظامفيإدراجهايتمذلكبعدثمالجديدةالتحتيةالبنىخدماتلبعضمساحيرفع.

والتحكماْلعلوماتنظمإدارةفيمهامنظامتطبيقومتابعةتفعيل.

والتحكماْلعلوماتنظمبإدارةاللكترونيةوالرشفةالسحابيالتخزيننظامتطبيق.

نظامتطبيق(Drupal)للمشاريعالجامعةوكالةإداراتلجميعاللكترونياْلوقععلى.

للمشاريعالجامعةوكالةإداراتلبعضاْلصورةالتقاريرإضافة.

تحديث وتطوير محتوى اْلوقع اللكتروني لجميع إدارات الوكالة

ـ



ةالتكلفة االجماليذمدة التنفياسم املشروعم

 ( 12)لطالبتحديث منظومة التصالت الالسلكية باْلدينة الجامعية ل1
َ
3,454,386شهرا

2
لجامعية تحديث منظومات اْلراقبة والتحكم في اْلباني باْلدينة ا

للطالب
(42 ) 

َ
39,704,153شهرا

اسم املشروعم

تأهيل منظومة اْلراقبة والتحكم في اْلباني باْلدينة الجامعية للطالبات1

ء ألعمال الصيانةتطبيق نظام الخدمات اْلستندة الى النتائج بنظام اْلراقبة والتحكم لتطوير مؤشرات األدا2

(.لرابعةاْلرحلة ا)تقديم الخدمات الستشارية لتطوير وتشغيل نظام اْلعلومات الجغرافية بالجامعة 3

4
ول باإلستاد مشروع ربط وتحديث أنظمة اْلراقبة والتحكم لوحدات التكييف وانذار الحريق والتحكم بالدخ

الرياض ي

لنظم اْلراقبة والتحكم باْلدينة الجامعية للطالب( EBI)تحديث برنامج نظام إدارة اْلباني 5





استخدامهانمللتأكدوضواحيها,الرياضمدينةفيالخارجيةواْلرافقبالدرعيةالجامعةمبانيبمتابعةاإلدارةتقوم

اْلبانيفيةظاهر مالحظاتأيوجودعدممنوالتأكدفيها,اْلستخدمينسالمةعلىتأثيرأيوجودوعدماْلثلىبالطريقة

املختصةاإلداراتمعيقوالتنساْلدنية,أواْليكانيكيةأوالكهربائيةأواإلنشائيةأوالبيئيةاْلالحظاتفيمتمثلةواْلرافق

.ذلكاستلزمإنوعالجهاأسبابهالتحديد

هـ1440

1-

اسم الجهةم
عدد التقارير 

مشاريعسالمةخدماتاستدامةصيانة

84521كلية اآلداب1

50110كلية طب السنان 2

11841(4) كلية العلوم 3

106351(5) كلية العلوم 4

31400كلية الصيدلة 5

123040كلية العمارة والتخطيط6

90011كلية علوم الرياضة والنشاط البدني 7

50010كلية السياحة واآلثار 8

63141كلية اللغات والترجمة 9

70000كلية إدارة األعمال 10

33102كلية علوم الحاسب واْلعلومات11

10140كلية التمريض 12

41320كلية علوم األغذية والزراعة 13

40251كلية العلوم الطبية التطبيقية 14

11220كلية التربية 15

86231كلية الحقوق والعلوم السياسية 16

253660كلية الهندسة 17

83340السنة األولى اْلشتركة 18

70401معهد اللغويات العربية 

20220لياعمادة القبول والتسجيل وعمادة الدراسات الع20

50210عمادة التعامالت األكترونية 21

2020عمادة تطوير اْلهارات 22

10110اْلمرات الكاديمية 23



اسم الجهةم
عدد التقارير 

مشاريعسالمةخدماتاستدامةصيانة

93331مكتبة اْللك سلمان اْلركزية 24

61971وكالة الجامعة للمشاريع 25

120250(17) مبنى 26

82040عمادة التعليم اللكتروني والتعلم عن بعد27

100830قاعة حمد الجاسر28

50002البهو الرئيس ي 29

01030الشارات الضوئية واللوحات الرشادية 30

60021سكن الطالب31

256340(2+ 1) سكن أعضاء هيئة التدريس 32

2026120مواقف اْلدينة الجامعية 33

104220اْلدينة الجامعية للطالبات 34

01000التشجير باْلدينة الجامعية 35

191400اْلساجد 36

52020إدارة النقل 37

80020الطرق باْلدينة الجامعية 38

11000السور الخارجي للمدينة الجامعية 39

85740اْلشتل40

140320اْلستودعات  41

2090000منطقة الخدمات خلف مبنى 42

52202وادي الرياض للتقنية 43

161000مظالت اْلدينة الجامعية 44

50310القبة الهوائية 45

183020اْلنشآت الرياضية 46

3020210اْلطعم مبنى 47

21010الجزيرة الوسطية 48

113220دار جامعة اْللك سعود للنشر49

21000تصريف السيول 50

102110إدارة مراقبة املخزون 51

50120معهد اْللك سلمان لريادة األعمال52

00102بوابات اْلدينة الجامعية 53

02000خزانات اْلدينة الجامعية 54

4058613111719االجمالي





اإلدارةوتقوم.عللمشاريالجامعةوكالةفياملختلفةوالوحداتواألقساماإلداراتبينالوصلحلقةاإلداريةالشؤونإدارةتمثل

إنهاءعلىوالعملات,واْلوظفاْلوظفينوواجباتبحقوق يتعلقفيماالوكالةومنسوباتمنسوبيلجميعاإلداريةاْلتابعةبمهام

البريدةومتابعاإلداريةالتصالتعلىباإلشرافاإلدارةتقومكما.الجامعةفيالعالقةذاتالجهاتمعاْلالحظاتجميع

.اْلطلوببالشكلوتوزيعهاستالمهوسرعةدقةمنوالتأكد

هـ1440

هـ1439للعاممنهوالنتهاءالوكالةموظفيلجميعالوظيفياألداءتقويممتابعة.
وكالةموظفيميعلجاإللكترونيوالنصرافالحضور بنظاماْلتعلقةالحالتوتنفيذومتابعةتشغيلعلىاإلشراف

.للمشاريعالجامعة
الوظيفيقلالنومعامالتالقيدوطيوالندبواإلعارةوالترقيةوالتعاقدوالتمديدالتعيينمعامالتمنالعديدإنجاز

.والنتداباتوخارجهاالجامعةداخلالتكليفوتمديدوالتكليفوالداخليالخارجي
التدريبيةالدوراتبطلباتالرفعتنظيم.
للوكالةاملخصصةالسياراتعلىاإلشراف.

:اإلدارةبعدد األوامر املنفذة في إحصائية -1

العدداألوامر املنفذة

10751الوكالةْلنسوبيمدارنظامفياْلنفذةاإلجازةطلباتعدد
2500الةالوكْلنسوبيالبصمةنظامفياْلعالجةالستئذانطلباتعدد

41الوكالةإداراتعلىاْلعممةاإلداريةوالتعاميمالقراراتعدد
7541الواردةوالصادرةاإلداريةالتصالتمعامالتعدد

:للمشاريعومنسوبات وكالة الجامعة إحصائية بعدد منسوبي-2

العدداسم اإلدارةمالعدداسم اإلدارةم

15إدارة اْلتابعة اْليدانية579إدارة الخدمات1

21إدارة الشؤون اإلدارية54410اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي2

8مكتب وكيل الجامعة للمشاريع2411اإلدارة العامة للمشاريع3

2عمكتب مساعد وكيل الجامعة للمشاري18812اإلدارة العامة للصيانة4

145(نساء ) إدارة السالمة واألمن الجامعي 613إدارة التطوير والجودة5

16(نساء ) قسم الشؤون اإلدارية 3014إدارة الستدامة وتطوير البيئة6

24(نساء ) قسم إدارة الخدمات 3015إدارة اإلسكان واْلرافق الترويحية7

23إدارة نظم اْلعلومات والتحكم8

1132اإلجمالي





للخدماتائيالنسوالقسمالنسائيةالسالمةووحدةاألمنيةللعملياتالنسائيالقسمأعمالعلىباإلشرافالوكالةتقوم

اْلبانيحالةومراقبةابعةبمتتقومكما.عليشةفيالطالباتومركزللطالباتالجامعيةاْلدينةفيالنسائياْليدانيةاْلتابعةوقسم

متلكاتواْلاْلنشآتعلىالحفاظشأنهمنماكلوعملاْلستخدمين,سالمةعلىتأثيرأيوجودعدممنوالتأكدواْلرافق

.ذلكلتحقيقالبشريةالقوى جميعمنوالستفادة

هـ1440

نوع املفقودم

ـــدد العــــ

اْلدينة 

الجامعية 

للطالبات

مركز الدراسات

الجامعية 

بعليشة

سكن 

الطالبات
املجموع

338142جهاز جوال1

615021بطاقة أحوال مدنية2

241303157بطاقة جامعية3

1134045بطاقات صراف آلي4

1001كمبيوتر محمول 5

3003شهادة6

102012شنطة7

71304105محافظ مالية8

270216102431مبلغ مالي9

631441مفتاح10

1001كاميرا11

4105جهاز آيباد12

2002قلم آيباد13

5005جهاز واي فاي14

15
شواحن متنقلة, نظارات , ) أخرى 

(اكسسوارات 
26251263

1-



2-

اْلبنى
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17468249472668107728411960كلية العلوم

373700020002كلية علوم الحاسب واْلعلومات

211402414103514750كلية الصيدلة

1110000000000كلية الطب

0162807031541كلية طب السنان

7273941948199828238428كلية العلوم الطبية التطبيقية

02141501100000كلية التمريض

14107301100000مركز األمير نايف
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3216801013045126420كلية اآلداب

301326252220200كلية التربية

2129102462000كلية إدارة العمال

192711312000400كلية اللغات والترجمة

كلية الحقوق والعلوم 

السياسية
000000100000

010000000000الروضة اإلنسانية

القاعات اْلشتركة 

النسانية
000003000000
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281421612622304928422208955(21-20)املباني اإلدارية

14529301068510815القبول والتسجيل

050000000001املكتبة املركزية

051000000000مركز خدمات الطالبات

001039001132031االحتفاالت واملؤتمرات

وكالة التشغيل والخدمات

املساندة
060000100000

0141000000000مطاعم الجامعة

300000010010النادي الرياض ي

2-2

عدد التصاريحالشهرمعدد التصاريحالشهرم

616رجب4397محرم1
579شعبان5028صفر2
135رمضان7319ربيع أول 3
110شوال33910ربيع ثاني4
98ذو القعدة53911جمادى أول 5
122ذو الحجة84012جمادى ثاني6

5050املجموع

3-

تنفيذ. فيتواجداتاْلسالمةفيتساهموالتيلهاالتابعةواْلراكزللطالباتالجامعيةاْلدينةفيوهميإخالءخطة(16)1

.الطارئةالحالتفياْلبنى

تكوين. عنىباْلبانيسالمةفرق 2
ُ
.واألمنالسالمةإدارةقبلمنوتأهيلهالفريقتدريببعدالسالمةبإجراءاتت

رفع. .ذلكحيالةالالزماإلجراءاتلعملبالسالمةواْلتعلقةالوهمياإلخالءخططمناْلستخلصةواْلالحظاتالتقارير3

اْلشاركة. .السالمةبأساسياتاْلنسوباتوتعريفالفعالياتفي4

1-
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مركز الدراسات الجامعية بعليشهسكن الطالباتاْلدينة الجامعية للطالبات

164213170003200محرم

1260510002271015صفر

1360830003501014ربيع األول 

150031900134006ربيع الثاني

10201380084203جمادى األول 

83034000252004جمادى الثاني

131002400110000رجب

10300900720012شعبان

110050000000رمضان

5100110030001شوال

710060001002ذو القعدة

300000000001ذو الحجة

1132823320900124236058املجموع

تواجد فريق الدفاع اْلدني أثناء تنفيذ خطة اإلخالءفرضية إصابة بحروق وعمل اإلسعافات األولية
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غسيل 
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املجموع

11122317137محرم

7399173461122صفر

131482313390110ربيع األول 

128820834090ربيع الثاني

2917114910351152جمادى األول 

2424172811401145جمادى الثاني

15182131222082رجب

16126101021176شعبان

13871135047رمضان

1413413714166شوال

1523212717321136ذو القعدة

151011121011473ذو الحجة

1136اإلجمالي

1-:

عدد طلبات النقلالشهرعدد طلبات النقلالشهر

210رجب210محرم

172شعبان199صفر

51رمضان183ربيع األول 

66شوال181ربيع الثاني

107ذو القعدة172جمادى األول 

59ذو الحجة221جمادى الثاني

1831املجموع
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الشهر
بعليشةمركز الدراسات الجامعية املدينة الجامعية للطالبات

مرافقخدماتصيانةسالمةخدماتصيانة

74371038257محرم

52277864426صفر

6025338146ربيع األول 

4424157386ربيع الثاني

6219238299جمادى األول 

44191462411جمادى الثاني

4620223114رجب

4216117124شعبان

32613597رمضان

39721222شوال

351212211ذو القعدة

34121810ذو الحجة

5642243241421083املجموع

ـ-1

العدداألوامر املنفذة

3584طلبات اإلجازة اْلنفذة في نظام مدار ْلنسوبات الوكالة

923طلبات الستئذان اْلعالجة في نظام البصمة ْلنسوبات الوكالة

12القرارات والتعاميم اإلدارية اْلعممة على إدارات الوكالة

5435معامالت التصالت اإلدارية الصادرة والواردة

1-: 



عدد الفعاليةمقر الفعاليةم

10سكن الطالبات 1

47بعليشةمركز الدراسات الجامعية 2

456اْلدينة الجامعية للطالبات 3

513املجموع 

الحريقمنالسالمةمبادئبعنوانعملورشةإقامة
135العلميةالروضةْلوظفاتتدريبيةعملورشةإقامة
األوليةلإلسعافاتتدريبيةدورةإقامة
سعوداْللكجامعةأطفالرياضروضةفيعملورشةإقامة
136الروضةفيواْلقاماْلدنيللدفاعالعاْليباليومالخاصالحتفالفياْلساهمة





اجتماع  اللجنة الدائمة ْلتابعة تصميم مشروع نظام النقل الداخلي
بالجامعة بمقر مشروع قطار الرياض

وكيل الجامعة للمشاريع في زيارة تفقدية ْلشاريع الجامعةمنطقة الرياضلسعادة مدير مرور استقبال وكيل الجامعة للمشاريع 

م2019جامعة اْللك سعود تحتفل باليوم العاْلي للدفاع اْلدني 

زيارة وفد من جامعة اْللك خالد  لبعض مرافق الجامعة

توقيع اتفاقية كفاءة الطاقة مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة 
(ترشيد)الطاقة 



حفل توديع سعادة مساعد وكيل الجامعة للمشاريع اجتماع اللجنة الدائمة للنقل والحركة اْلرورية واْلواقف

دني تكريم اْلشاركين في احتفالية الجامعة باليوم العاْلي للدفاع اْل (ترشيد)الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة اجتماع مع 

https://news.ksu.edu.sa/ar/node/78401
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