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(COVID-19)المستجدكورونافايروسوباءتفشيظلفياستثنائيةمرحلةالعالميعيش

.الجائحةهذهلمواجهةالالزمةوالتدابيراإلجراءاتاتخاذالدولكلعلىاستدعىالذياألمر

استمراريةخاللمنوجهأكملعلىبهاالمناطبدورهاللمشاريعالجامعةوكالةقامتوقد

اإلداراتخاللمنوالصيانةالتشغيلخدماتوتقديمالمشاريعوتنفيذتصميمفياألعمال

األساسيهدفهاواحدةعملكمنظومةتعملجمعيهاالعامةاإلداراتعنالمتفرعةالرئيسية

حونالجهودتظافرتاألزمةانطالقبدءومع.الجامعةوزواروطالبلمنسوبيمتميزةخدماتتقديم

كالملجامعةمبانيفيالتعقيمأعمالبمباشرةوالبدءالالزمةواالستراتيجياتالخططوضع

واألمنللسالمةالعامةاإلدارةقامتكماالخدمات،إدارةفيممثلةلهاالتابعةوالمرافقسعود

قامتكمااالختصاص،ذاتالجهاتمعالتصاريحمنحومتابعةاألمنيةاألموربمتابعةالجامعي

يذيةالتنفللمشاريعالميدانيةالمتابعةخاللمنأوبعدعنالعملخاللمنبأدوارهااإلداراتباقي

منالعالقةذاتأصحابمعالتواصلمنللمشاريعالجامعةوكالةعززتكماالدورية،والصيانة

ضمانلوذلك–بعدعن–االفتراضيةاالجتماعاتوعقدبالجامعةالمتاحةاإللكترونيةالخدماتخالل

.وجهأكملعلىاألعمالسير

متضمنا  هـ،1441للعامللمشاريعالجامعةلوكالةالسنويالتقريرأيديكمبينأضعأنيسرني

واضحةورسالةمحددةرؤيةمنانطالقا  التقريرعامخاللتحققتالتيواإلنجازاتاألعمالأبرز

مشاريعديمتقفيالوكالةمنسوبيبجهودثمأوال  هللاتوفيقبعدتضمناستراتيجيةوقيموأهداف

.الدوليةالمعاييرأعلىوفقالجامعةلمرافقوصيانةتشغيلوخدماتجديدة

ئيسرالعمرعبدالرحمنبنبدران/الدكتوراألستاذلمعاليوالتقديربالشكرأتقدم:ختاما  

زمالئيأشكرأنيفوتنيالكماومنسوبيها،للمشاريعالجامعةلوكالةالالمحدوددعمهعلىالجامعة

.العملفيوإخالصهموتفانيهمالمباركةجهودهمعلىالوكالةمنسوبي

دالبالهذهقادةيحفظوأنووباء،داءكلمنالمسلمينوبالدبالدنايحفظأنهللاأسأل

.خطاهميسددوأنالطاهرة

للمشاريعالجامعةوكـــيلسعادةكـــلمة
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رعبدهللا بن محمد الصقي. د



الوكالةعن

ا  عالميرائدةالجامعيةالمدينةتكونأنرؤيةمنللمشاريعالجامعةوكالةأعمالتنطلق

ةوالمحافظومنشآتهامشاريعهافيالجامعيةللمدينةمتميزةهويةتحقيقرسالتهاتعدكما

.رالمستمالتطويرمعلالستخدامراقيةوبيئةفاعلةوخدماتوصيانةتشغيلبنظمعليها

عبالموقالجامعيةالمدينةشؤونمتابعةعلىللمشاريعالجامعةوكالةدوريقتصروال

الجامعةومنشآتمرافقعلىعالوةالجامعةفروعلكافةيمتدوإنمافقط،بالدرعيةالرئيسي

منهاالقيممنمجموعةعملهاخاللللمشاريعالجامعةوكالةإداراتكلوتراعيهذاالخارجية،

.والطاقةالبيئةعلىوالمحافظةواالبتكارالمهنيالتميز

"مدينة جامعية نموذجية بمعايير عالمية داعمة لبناء مجتمع المعرفة"

قوالمرافالجامعيةالمدينةوصيانةوتشغيلالجامعةمشاريعوتنفيذوتصميمدراسة

يوتقنفنيدعموتقديمواألفرادللمنشآتواألمنالسالمةمتطلباتأعلىوضمانالخارجية

بادئمتحققالجامعةلمنسوبيمحفزةبيئةأفضللتوفيرالمقدمةالخدماتوتحسينلتطوير

.والمجتمعالبيئةلخدمةالمستدامةالتنمية

لطموحاتاتحترمالمستوىرفيعةمقاييستطبيقخاللمنأدائهاالوكالةتقيس:والتمّيزالجودة

.التمّيزوراءوالسعيالكبيرة

ةالفرديالقياديةاألدواربتعزيزراسخا  التزاما  الوكالةتلتزم:الفريقبروحوالعملالقيادة

ؤوليةوالمسباالحترافيةالعميقاإليمانمعاالجتماعيةالتنميةعجلةتدفعالتيوالمؤسسية

.الواحدالفريقبروحوالعملواإلبداع

جميعزمويلتالفرصوتكافؤوالتنظيميةاإلداريةالعدالةبمبادئالوكالةتلتزم:والنزاهةالعدالة

.المهنيةواألخالقياتواالحتراماألمانةدرجاتبأعلىالوكالةمنسوبي

معالمعلوماتوالبياناتتبادلفيبالشفافيةراسخا  التزاما  الوكالةتلتزم:والمساءلةالشفافية

ةأنشطجميعفيقيمناباحترامالوكالةمنسوبيجميعويلتزمالمختصة،والجهاتشركائها

.الوكالة

العملينجازاإلوتعزيزأنشطتهالكافةالمستمرالتحسينبدعمالوكالةتلتزم:المستمرالتحسين

.مواردهاوتنميةوتطويراستدامةتضمنآلياتوفق

وكالة الجامعة للمشاريع
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الوكالةرؤية

ةالوكالرسالة

الوكالةقيم



بناء  دةجديمبانياستحداثذلكفيبماالجامعةلتطويرالالزمةالمستقبليةالخططعمل

.وخارجهاالجامعةفيالمختصةالجهاتمنوإقرارهاللتعليمالعامةاالستراتيجيةعلى

هذهيمتسلوكذلكلها،والنهائياالبتدائياالستالمعمليةحتىالمشاريععلىاإلشراف

.الجامعةفيللمستفيدينالمشاريع

جامعةالومنشآتمرافقلكافةوالصيانةالتشغيلعملياتكافةعلىواإلشرافالمتابعة

اتوالطالبللطالبالجامعيةالمدينةفيعاليةوجودةبكفاءةعملهااستمراريةلضمان

.الخارجيةوالمواقع

اندةمسوخدماتسكنيةوحداتمنفيهبماالتدريسهيئةأعضاءإسكانوصيانةتشغيل

التدريسهيئةألعضاءالراحةلتوفيروغيرها،الطرق،الحدائق،المساجد،النادي،مثل

.الساكنينوالموظفين

رورالموحركةالجامعةوحداتفيوالممتلكاتوالمبانياألفرادوأمنسالمةعلىالمحافظة

.والمواقف

.الوكالةونشاطعملوفقللجامعةالفنيةاالستشاراتتقديم

.ريوالوالمكافحةاألسمدةمنبهاوالعنايةوالتشجيرالخضراءالمسطحاتوزيادةتطوير

.الجامعةومنشآتمرافقلكافةوالمكافحةالنظافةأعمالعلىاإلشراف

افةوإضالتدريبطريقعنالفنيالمستوىبرفعواإلداريةالفنيةالعاملةالقوىتطوير

.األمدطويللإلحاللجديدةكوادرإيجادمعجديدة،خبرات
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3

.تطوير مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة 

.ضمان تطبيق معايير السالمة واألمن

.تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة 

.تطوير بيئة أكاديمية مستدامة برؤية مستقبلية 

.ة تطبيق معايير ومفاهيم الجودة الشاملة لكافة أنشطة الوكال

.التوظيف األمثل للموارد المالية 

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

الوكالةمهام

الةللوكاالستراتيجيةاألهداف



اإلدارة  العامة للمشاريع، وتتبع لإلدارة اإلدارات التالية. 1:

إدارة  الدراسات والتصميم∞

إدارة  اإلشراف على التنفيذ ∞

اإلدارة  العامة للصيانة، وتتبع لإلدارة اإلدارات التالية. 2:

إدارة  صيانة المدينة الجامعية للطالب ∞

إدارة  صيانة المدينة الجامعية للطالبات ∞

إدارة  صيانة إسكان أعضاء هيئة التدريس ∞

إدارة  صيانة المرافق الخارجية ∞

اإلدارة  العامة للسالمة واألمن الجامعي، وتتبع لإلدارة اإلدارات التالية. 3:

إدارة  األمن بالمدينة الجامعية للطالب ∞

إدارة  األمن بالمدينة الجامعية للطالبات∞

إدارة  األمن باإلسكان ∞

إدارة  السالمة ∞

اإلدارة  العامة للخدمات المساندة، وتتبع لإلدارة اإلدارات التالية. 4:

إدارة  اإلسكان والمرافق الترويحية ∞

إدارة  االستدامة وتطوير البيئة ∞

إدارة  الخدمات ∞

إدارة  التطوير والجودة. 5

إدارة  نظم المعلومات والتحكم . 6

إدارة  المتابعة الميدانية. 7

إدارة  الشؤون اإلدارية. 8

وكالة الجامعة للمشاريع
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للوكالةالتابعةاإلدارة



اإلدارة  العامة للسالمة 
واألمن الجامعي

اإلدارة  العامة للخدمات 
المساندة

إدارة  التطوير والجودة
إدارة  نظم المعلومات 

إدارة  الشؤون اإلداريةإدارة  المتابعة الميدانيةوالتحكم

اإلدارة  العامة للصيانةاإلدارة  العامة للمشاريع

إدارة  اإلشراف على التنفيذ

إدارة  الدراسات والتصميم

إدارة  صيانة المدينة 
الجامعية للطالب 

إدارة  صيانة المدينة 
الجامعية للطالبات 

إدارة  صيانة إسكان 
أعضاء هيئة التدريس 

إدارة  صيانة المرافق 
الخارجية 

إدارة  األمن بالمدينة 
الجامعية للطالب 

إدارة  األمن بالمدينة 
الجامعية للطالبات

إدارة  األمن باإلسكان 

إدارة  السالمة 

إدارة  اإلسكان والمرافق 
الترويحية 

إدارة  االستدامة وتطوير 
البيئة 

إدارة  الخدمات 

وكالة الجامعة للمشاريع
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للوكالةالتنظيميالهيكل



اإلدارة  العامة للمشاريع



دارةاإلطريقعنإعدادهايتمالتيالجامعةمشاريعوتصميمدراسةعلىباإلشرافاإلدارةتقوم

نفيذتومتابعةومبانيهاالجامعةمشاريعتنفيذعلىاإلشرافوكذلكاالستشاريين،خاللمنأو

للتأكديينواالستشار المقاولينألعمالالميدانيةبالمتابعةوالقياملألعمال،التفصيليةالخطط

رامجوالبالفنيةوالمواصفاتالشروطحيثمنعقودهممتطلباتوفقالتنفيذفيالتزامهممن

.أدائهممستوىعنالشهريةالدوريةالتقاريروإعدادالتعاقدية،الزمنية

: إدارة  الدراسات والتصميم: أوالً

متابعة كافة أعمال الدراسات والتصميم لمشاريع الجامعة التي يتم إعـدادها داخـل الوكالـ. ة أو 1

.من خالل االستشاريين المتعاقد معهم

رفع كفاءة استثمار الموارد البشرية المتاحة وتنمية قدراتهم لتحقيق أقصى اسـتف. ادة ممكنـة 2

.لصالح المشاريع الحالية والمستقبلية

تحديـــد فـــرق التصـــميم والمراجعـــة لكـــل مشـــروع مـــع وضـــع خطـــط واضـــحة إلنجـــاز األعمـــال . 3

ــــة اســــتخدامها  ــــد االحتياجــــات مــــن األدوات واألجهــــزة وتنظــــيم عملي ــــة منهــــا وتحدي المطلوب

.والمحافظة عليها

إعداد قوائم االستشاريين الذين يدعون للدخول في منافسات الدراسات والتصميم و ت. شكيل 4

.لجان دراسة وتحليل العروض المقدمة

المشاركة في إعداد متطلبـات الميزانيـة السـنوية فيمـا يخـش المشـاريع الجديـدة والمشـ. اريع 5

.تحت التصميم

ضبط جودة وثائق المشاريع في مجال التصميم والدراسات الفنية. 6.

المساهمة الفاعلة في تذليل الصعوبات التي تعترض إنجاز الدراسات وتصميم المش. .اريع7

:مهام اإلدارة 

اإلدارة  العامة للمشاريع
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اإلدارةعننبذة

لإلدارةالتابعةاإلدارات

إدارة الدراسات والتصميم . 1

إدارة اإلشراف على التنفيذ. 2



اسم المشروعم

.في كلية العلوم5ومبنى 4مشروع دراسة وتصميم جسر يربط بين مبنى 1

.مشروع دراسة وتصميم المظالت للمواقف السطحية بالمدينة الجامعية للطالبات2

.صوبة زراعية تابعة ألقسام العلوم والدراسات الطبية1مشروع دراسة وتصميم إنشاء عدد 3

.مشروع دراسة وتصميم تخطيط المواقف جنوب األستاذ الرياضي4

.مشروع ترميم فلل إسكان أعضاء هيئة التدريس المرحلة األولى5

6
تاد مشروع دراسة وتصميم إنارة الطرق والمواقف شمال وغرب الكليات العلمية ومواقف لإلس

.الرياضي من الجهة الغربية

.الدرعيةمشروع تعديل صناديق التوصيل األرضية وبعض االنارة لقاعات كلية السياحة واألثار ب7

.مشروع إنارة مواقف الموقع العام لمشروع األرينا8

.يميةمشروع ربط التغذية الكهربائية لمشروع مركز األمير سلطان الثقافي والمدرجات التعل9

.مشروع دراسة مالعب مفتوحة للطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات10

.الى كلية العمارة والتخطيط بجامعة الطلبات43مشروع تحويل مبنى 11

(.  1)مشروع إعداد تصميم داخلي لمبنى الضيافة عمارة 12

.مشروع إعادة تأهيل مباني مركز األبحاث في محافظة العال13

14
إعداد مواصفات وشروط لمشروع انشاء مركز المصادر والمعلومات في السنة األولى 

.المشتركة بعليشة

.  بالمدينة الجامعية للطالبات8مشروع دراسة وتصميم مدخل بوابة 15

.مشروع تسوير مركز األبحاث بالفاو األثري16

:وتصميمهادراستهاتممشاريع:أوالً

:هـ1441للعام إدارة الدراسات والتصميم أبرز إنجازات 

7

اسم المشروعم

الجامعيةبالمدينةالهوائيةالقبةصالةوتطويرتأهيلوتصميمدراسةمشروع1

مواقف متعددة الطوابق بالمدينة الجامعية( 2)مشروع دراسة وتصميم    عدد 2

:وتصميمهادراستهاجاريمشاريع:ثانياً

اإلدارة  العامة للمشاريع



:طرحهاتممشاريع:ثالثاً

اسم المشروعم

الرياضياألستادمشروع دراسة وتصميم تخطيط المواقف جنوب 1

صوبة زراعية تابعة ألقسام العلوم والدراسات الطبية1مشروع دراسة وتصميم إنشاء عدد 2

(المرحلة االولى)مشروع تأهيل فلل اسكان اعضاء هيئة التدريس والموظفين 3

مشروع ربط التغذية الكهربائية لمشروع مركز األمير سلطان الثقافي والمدرجات التعليمية4

ة مشروع تعديل صناديق التوصيل األرضية وبعض االنارة لقاعات كلية السياحة واألثار بالدرعي5

مشروع دراسة وتصميم المظالت للمواقف السطحية بالمدينة الجامعية للطالبات6

الى كلية العمارة والتخطيط بجامعة الطلبات43مشروع تحويل مبني 7

.مشروع دراسة وتصميم تدعيم الجسر الرابط بين مبنى المواقف وبهو مدخل الجامعة الرئيسي8

8

:اإلدارةأعمالأبرزمنصور:رابعاً

إطفاءنظامإلىللطالبالجامعيةبالمدينة(هالون)الحريقنظامتغييروتصميمدراسةمشروع-1
:المدنيالدفاعواشتراطاتالسالمةمتطلباتمعيتوافق

هيئةأعضاءبسكناالجتماعيالناديلمبنىإضافيةهروبمخارجعملوتصميمدراسةمشروع-2
األولىالمرحلة–والموظفينالتدريس
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:الجامعيةبالمدينةالهوائيةالقبةصالةوتطويروتأهيلوتصميمدراسة-3

9

:الجامعيةبالمدينةالهوائيةالقبةصالةوتطويروتأهيلوتصميمدراسة-4
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p8المشتركةاالولىللسنةالطوابقمتعددةمواقفأنشاءوتصميمدراسة-5

p9المشتركةاالولىللسنةالطوابقمتعددةمواقفأنشاءوتصميمدراسة-6

p10المشتركةاالولىللسنةالطوابقمتعددةمواقفأنشاءوتصميمدراسة-7
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:إدارة  اإلشراف على التنفيذ: ثانياً

:مهام اإلدارة 

استالم وثائق . تـي تـم وملفات المشـاريع ال( المخططات، المواصفات الفنية، وجداول الكميات)1

ح ترســتيها وجــدولتها فــي خطــة وبــرامج التنفيــذ وتحديــد مــوارد المشــاريع وجهــاز اإلشــراف وفــت

.بقية الملفات المطلوبة

التنسيق واالتصال بالمقاولين المعتمـدين لتنفيـذ المشـاريع لعمـل الترتيبـات الال. زمـة لتسـليم 2

 Preconstruction)مواقــــف المشــــاريع وإتمــــام التحضــــير لالجتمــــاع األول مــــا قبــــل التنفيــــذ 

meeting )ى وتقــديم كافــة اإليضــاحات والنمــاذج المســتخدمة فــي عمليــة اإلشــراف واإلجابــة علــ

.االستفسارات

ــرامج تنفيــذ المشــاريع المقدمــة مــن المقــاولين ومتابعــة . دراســة ومراجعــة واعتمــاد خطــط وب 3

.تحديثها بصفة مستمرة ومنتظمة وفي الحاالت الطارئة

متابعــة ســير تقــدم العمــل لجميــع عمليــات وأنشــطة تنفيــذ المشــاريع والتأكــد مــن مطابق. تهــا 4

.للشروط ووثائق العقد وفقا  إلجراءات اإلشراف القياسية في الدليل المعرفي الجزء األو

دراسة ومراجعة التعديالت المقترح إدخالها على المشاريع من قبل مدير المشروع أو الجهات. 5

.المستفيدة والرفع بها للجهات المختصة في الجامعة للموافقة النهائية

ـــة والمـــواد . دراســـة ومراجعـــة واعتمـــاد تقـــديمات المقـــاولين والمـــوردين للمخططـــات التنفيذي 6

.والمعدات والتجهيزات والمخططات كما نفذت وأدلة التشغيل والصيانة

ــــــة للمقــــــاولين . ــــــدقيق واعتمــــــاد المستخلصــــــات الشــــــهرية والدوريــــــة والختامي مراجعــــــة وت 7

.واالستشاريين والرفع بها الستكمال إجراءات الصرف

المشــاركة الفاعلــة فــي لجــان المعاينــة ولجــان االســتالم االبتــدائي واالســتالم النهــائي و. إعــداد 8

.المحاضر الفنية

11
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:هـ 1441إنجازات إدارة اإلشراف على التنفيذ خالل العام 

إنشاء خط الصرف الرئيسي لمجمع المدارس بجامعة 
الملك سعود

اسم المشــــروع 

1

شركة اعمال طروق للمقاوالت  مقاول المشروع

1.178.100 تكاليف المشروع

شهر12 مدة المشروع 

تنفيذ تصنيف المشروع

65% المشروعنسبة إنجاز

المدرجات التعليمية و معرض الجامعة المواقف التابعة 
لها 

اسم المشــــروع 

2

مؤسسة المنصورية للتجارة والمقاوالت  مقاول المشروع

213.743.699 تكاليف المشروع

شهر56 مدة المشروع 

تنفيذ تصنيف المشروع

68% المشروعنسبة إنجاز

مشروع مبنى المجمع الرياضي اسم المشــــروع 

3

مجموعة بن الدن السعودية  مقاول المشروع

ريال300.000.000 تكاليف المشروع

يوما  150 مدة المشروع 

تنفيذ تصنيف المشروع

52.96% المشروعنسبة إنجاز

:التنفيذتحتالمشاريع:أوال

12
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إنشاء مستودعات المصادر المشعة بالمدينة الجامعية اسم المشــــروع 

4

مؤسسة حمود عبد هللا العميل للمقاوالت مقاول المشروع

4.750.000 تكاليف المشروع

شهر18 مدة المشروع 

تنفيذ  تصنيف المشروع

75% المشروعنسبة إنجاز

افيالثقسلطاناألميرمركزمواقفبينيربطجسرإنشاء
ةالطبيوالعلومالصيدلةكليتيبينالرابطوالجسر

التطبيقية
اسم المشــــروع 

5

شركة اإلنشاءات السعودية للمقاوالت المحدودة  مقاول المشروع

4.338.000 تكاليف المشروع

شهر12 مدة المشروع 

تنفيذ  تصنيف المشروع

85% المشروعنسبة إنجاز

13

إنشاء وتأهيل وتطوير شبكة الري بالمدينة الجامعية   اسم المشــــروع 

6

شركة روابي فيفا الزراعية والمقاوالت     مقاول المشروع

27.188.488 تكاليف المشروع

شهر36 مدة المشروع 

تنفيذ  تصنيف المشروع

40% المشروعنسبة إنجاز

اإلدارة  العامة للمشاريع



عيالجامخالدالملكبمستشفىالمركزيةالورشةإنشاء
لهالتابعةوالمستودعات

اسم المشــــروع 

7

مجموعة سعيد حسين المالكي للمقاوالت      مقاول المشروع

23.400.000 تكاليف المشروع

شهر 24 مدة المشروع 

تنفيذ  تصنيف المشروع

9% المشروعنسبة إنجاز

:نهائياًاستالماًواستالمهاتنفيذهاتممشاريع:ثانياً

يتاريخ االستالم النهائوعتكلفة المشر اسم المشروع م 

هـ169.947.0001441/6/22عيتوسعة مستشفى الملك عبد العزيز الجام1

جاري إجراءات االستالم61.343.799إنشاء مبنى الوثائق والممتلكات2

جاري إجراءات االستالم98.973.240إنشاء كلية السياحة واآلثار3

14

:ياًابتدائاستالماًواستالمهاتنفيذهاتممشاريع:ثالثاً

اسم المشروع م 
تكلفة 
المشروع

م تاريخ االستال
االبتدائي

1
قل المستودعات الطبية وإنشاء مستودع إدارة  النتوسعة

ومستودع كلية طب األسنان
هـ23.690.3991441/9/20

هـ70.389.1361441/1/26(يةتطوير البوابات بالمدينة الجامع)تطوير مداخل الجامعة2

هـ2.583.6901441/2/4تأهيل مركز األبحاث بالفاو3
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:التنفيذعلىاإلشرافإدارةأعمالمنصور

صور من مشروع إنشاء خط الصرف الرئيسي  لمجمع المدارس بجامعة الملك سعود

15

.اصور من مشروع المدرجات التعليمية ومعرض الجامعة المواقف التابعة له
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16

مشروع مبنى-الرباضصور من مشروع المدينة الجامعية للطالبات والمنشآت الملحقة بها بمدينة 
المجمع الرياضي

صور من مشروع إنشاء مستودعات المصادر المشعة بالمدينة الجامعية  

ي صور من مشروع إنشاء الورشة المركزية بمستشفى الملك خالد الجامع
والمستودعات التابعة له 
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ي صور من مشروع إنشاء جسر يربط بين مواقف مركز األمير سلطان الثقاف
والجسر الرابط بين كليتي الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية

17

صور من مشروع إنشاء وتأهيل وتطوير شبكة الري بالمدينة الجامعية  
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اإلدارة  العامة للصيانة



لمدينةافيومبانيهاالجامعةلمرافقالصيانةمقاوليأعمالتنفيذعلىباإلشرافاإلدارةتقوم

داريواإلالفنيالجهازواعتمادالخارجية،والمرافقللطالباتالجامعيةوالمدينةللطالبالجامعية

مقاولينالألعمالالميدانيةالمتابعةبأعمالوالقيامللعقودالتفصيليةالخططتنفيذومتابعة

البرامجوالفنيةوالمواصفاتالشروطحيثمنالعقدلمتطلباتالتنفيذفيالتزامهممنللتأكد

صيرهمتقحالفيوتنبيههمأدائهممستوىعنالشهريةالدوريةالتقاريروإعدادالتعاقديةالزمنية

.المتطلباتتلكأداءفي

:لإلدارةالتابعةاإلدارات

:اإلدارةعننبذة

:للطالبالجامعيةالمدينةصيانةإدارة–1

المدنيةووالميكانيكيةالكهربائيةواألنظمةوالمنشآتالمرافقصيانةعنالمسؤولةاإلدارةهي

.للطالبالجامعيةالمدينةفيوالمواقفوالطرقاألكاديميةالمنطقةفي

:للطالباتالجامعيةالمدينةصيانةإدارة–2

المدنيةووالميكانيكيةالكهربائيةواألنظمةوالمنشآتالمرافقصيانةعنالمسؤولةاإلدارةوهي

.للطالباتالجامعيةالمدينةفيوالمواقفوالطرقاألكاديميةالمنطقةفي

:التدريسهيئةأعضاءإسكانصيانةإدارة–3

.والموظفينالتدريسهيئةأعضاءإسكانوتشغيلصيانةعنالمسؤولةاإلدارةوهي

:الخارجيةالمرافقصيانةإدارة–4

المدنيةووالميكانيكيةالكهربائيةواألنظمةوالمنشآتالمرافقصيانةعنالمسؤولةاإلدارةوهي

.سعودالملكلجامعةالتابعةالخارجيةالمرافقفيوالمواقفوالطرقالكلياتفي

:اليةالتاإلداراتإلىينقسموالذيالتنظيميالهيكلخاللمنأعمالهابتنفيذاإلدارةتقوم

18
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:للطالبالجامعيةالمدينةصيانةإدارة:أوالً

:الكهربائيةالهندسةقسم-1

هـ1441تفاصيل أوامر العمل للصيانة التصحيحية خالل العام -1

ة 
سب

لن
ا

%

تفاصيل أوامر العمل قيد 
التنفيذ

أوامر 
عمل 
قيد 
ذالتنفي

أوامر 
العمل 
المكتملة

ملخش 
أوامر 
العمل

الوصــــــــف
انتظار 
الموافقة

جاري 
العمل

انتظار 
مواد

100%
0 0 0 0 196 196

االختبارات
والقياسات

92% 0 0 13 13 142 155 المصاعد

91% 2 7 3
12

129 141
السنة التحضيرية 
والمناطق الخارجية 

99% 0 4 1 5 424 429 الكليات الصحية

98% 1 1 11 13 574 587 الكليات النظرية

99% 1 3 3 7 715 722 الكليات العلمية

98% 4 15 31 50 2180 2230 ملخش أوامر العمل

هـ1441تفاصيل أوامر أعمال الصيانة الوقائية خالل العام -2

ملخش أوامر العملالوصف
أوامر العمل 

المكتملة

أوامر العمل قيد 

التنفيذ
%النسبة 

%195319530100الكليات العلمية 

%182518250100الكليات النظرية

%122912290100الكليات الصحية

السنة التحضيرية 
والمناطق الخارجية 

5895890100%

%9969960100المصاعد

ملخش أوامر 
العمل

659265920100%

19
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هـ1441تفاصيل طلب الخدمة خالل العام -3

ة 
سب

لن
ا

%

ملخش طلب الخدمة 
قيد التنفيذ

طلبات 
الخدمة قيد 
التنفيذ

طلبات 
الخدمة 
المكتملة

ملخش 
طلب 
الخدمة

الوصــــــــف
بدون أمر 
عمل

أمر 
عمل

97% 2 5 7 229 236 الكليات العلمية 

99% 1 0 1 137 138 الكليات النظرية

97% 3 0
3

116 119 الكليات الصحية

87% 0 3 3 20 23
السنة التحضيرية 
والمناطق الخارجية 

100% 0 0 0 39 39 المصاعد

97% 6 8 14 541 555 ملخش أوامر العم

:هـ 1441من األعمال الكهربائية التي تم تنفيذها خالل العام -4

المختلفةبالمواقفاإلنارةألعمدهالمغذيةالكابالتإصالح.

المختلفةوالفعالياتللمعارضالكهرباءتمديدبأعمالالقيام.

الجامعةمشاريعمنلعددالكهربائيالتيارإطالق.

والزراعةاألغذيةعلومبكليهالمتوسطالجهدمحولإصالح.

سامبالبنكالمغذيالكهربائيالقاطعإصالح.

ةالزراعلكليهالغربيةبالصوبةالكهربائيةاللوحاتوإصالحاإلنارةوحداتتأهيلإعادة.

البواباتتطويرلمشروعالكهربائيالتيارمصادرتأمين.

الجامعةبمشتلللكرفاناتالمغذيةالكهربائيةالكوابلمسارتعديل.

الطاقةبيتلمبرداتكهربائيمحرك(20)عددتركيب.

المغطاةالصالةبمداخلاإلنارةاعمدهمنعددإزاله.

20
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:هـ 1441تابع من األعمال الكهربائية التي تم تنفيذها خالل العام 

ياالولالسنهومبانيالحاسبعلومبكليةالمبرداتتحكمللوحاتوقائيةصيانهاجراء

.المشتركة

السرعةمغيراتمنعددتركيب(VFD)بمبانيالهواءمناولهلوحداتالكهربائيةللمحركات

.البدنيةالتربيةوكليهالزراعةكليةتوسعه-االعمالإدارةكليه

علومةوكليالتطبيقيةالطبيةالعلومبكليةالمكاتبمنلعددالكهربائيةالتأهيلأعمال

.التمريض

الكلياتومواقفالدائريبالطريقاإلنارةألعمدهاإلنارةوحداتتغيير.

األكاديميبالممرإنارةوحدة(75)عددتركيب.

للمصاعدبطارية(53)عددتركيب.

السياراتوكراجالنقلإدارةلمبنيكهربائيةبوابةتركيب.

الفلكيللمرصدالكهرباءتمديدأعمال.

المروريةاالشاراتعندالمراقبةلكاميراتالكهرباءتمديدأعمال.

والمستودعاتللكلياتتلسكوبيهأبوابعدةإصالح.

المواقفإنارةألعمدهالمغذيةالكهربائيةالتغذيةلوحةنقل.

ومبني(6)رقمبالمبنيالتربويةواالختباراتالقياسالختباراتالكهربائيةالتجهيزاتاعمال

.(7)رقمالمدرجات
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:هـ 1441صور من أعمال قسم الكهرباء التي تم تنفيذها خالل العام 

ه النقلتأمين التغذية الكهربائية للبوابة الجديدة بمبني إدار

22

بكلية اللغات والترجمة( 1)للمصعد رقم   PHASE REVERSE RELAYتركيب
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:هـ 1441صور من أعمال قسم الكهرباء التي تم تنفيذها خالل العام 

لمحركات وحدات مناوله الهواء بالمنطقة األكاديميةBALL BEARING( 36)تغيير عدد 

– 3Cأمبير للوحه اإلضاءة100فيوزات ( 3)تغيير عدد  LP - GCC بكليه الهندسة

اإلدارة  العامة للصيانة



(68&31،9،67،66)بطارية  طوارئ للمصاعد بالمباني ( 53)تركيب عدد 

24

واط  بالممر األكاديمي250وحده إنارة ( 75)تركيب عدد 

اإلدارة  العامة للصيانة



ائي تركيب مؤقت زمني للوحة الخاصة بالمحرك الكهرب
لمضخة الحريق بالسنة االولى المشتركة

25

1041فولت بكلية اللغات والترجمة قاعة رقم 220تركيب أفياش أرضية 

اإلدارة  العامة للصيانة



توفير مصدر كهربائي للبوابة الجديدة بمباني النقل

26

(5)سحب كابالت ضغط منخفض لتغذية كاميرا المراقبة لإلشارة  عند البوابة رقم 

اإلدارة  العامة للصيانة



فك المحرك الكهربائي للمضخة الغاطسة في مبنى كلية الحقوق عند نفق الخدمات

27

بكلية العمارة والتخطيط AHU-2-7-32إصالح المحرك الكهربائي لوحده مناولة الهواء رقم 

اإلدارة  العامة للصيانة



بكلية اللغات والترجمة(  4)تركيب مغير السرعة اإللكتروني للمبرد رقم 

28

اإلدارة  العامة للصيانة



:الميكانيكيةالهندسةقسم-2

هـ1441تفاصيل أوامر العمل للصيانة التصحيحية خالل العام -1

ة 
سب

لن
ا

%

فيذتفاصيل أوامر العمل قيد التن أوامر 
عمل 
قيد 
ذالتنفي

أوامر 
العمل 
المكتملة

ملخش 
أوامر 
العمل

انتظار الوصــــــــف
الموافقة

جاري 
العمل

انتظار 
مواد

97.82% 0 4 18 22 988 1010
الكليات 
العلمية

98.17% 0 0 7 7 371 378
الكليات 
النظرية

94.54% 1 1 27 29 503 532
الكليات 
الصحية

98.00% 1 1 29 31 251 282
السنة 
ة التحضيري

والمناطق 
الخارجية

95.95% 2 6 81 89 2113 2202 ملخش 
أوامر 
العمل

هـ1441تفاصيل طلب الخدمة خالل العام --2

ة
سب

لن
ا طلب لخدمة 

في انتظار 
مواد 

طلب الخدمة
المنتهى

طلب إجمالي
الخدمة  الوصــــــــــف

98.82% 2 168 170 الكليات العلمية

100% 0 88 88 الكليات النظرية

90.97% 13 131 144 الكليات الصحية

100% 0 27 27 السنة التحضيرية 
والمناطق الخارجية

96.50% 15 414 429 ملخش طلبات الخدمة
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هـ1441تفاصيل أوامر أعمال الصيانة الوقائية خالل العام -3

ة 
سب

لن
ا

%

فيذتفاصيل أوامر العمل قيد التن أوامر 
عمل 
قيد 
ذالتنفي

أوامر 
العمل 
المكتملة

ملخش 
أوامر 
العمل

انتظار الوصــــــــف
الموافقة

جاري 
العمل

انتظار 
مواد

100 % 0 0 0 0 2048 2048
الكليات 
العلمية

100 % 0 0 0 0 1131 1131
الكليات 
النظرية

100 % 0 0 0 0 1015 1015
الكليات 
الصحية

100 % 0 0 0 0 1644 1644
السنة 
ة التحضيري

والمناطق 
الخارجية

100 % 0 0 0 0 5838 5838 ملخش 
أوامر 
العمل

تركيب تكييف اسبليت في مبنى  الطاقة الشمسية

30

:هـ 1441صور من أعمال قسم الميكانيكا التي تم تنفيذها خالل العام 

اإلدارة  العامة للصيانة



(الفاكيوم) عمل صيانة لمضخة التفريغ 

31

9بمبنى 3تغيير لوحة التحكم للمبرد رقم 

اإلدارة  العامة للصيانة



32

9مبنى 4تغيير لوحة التحكم  في مبرد رقم 

10صيانة المبردات و تزويدها بالفريون في مبنى 

اإلدارة  العامة للصيانة



:المدنيةالهندسةقسم-2

.طلب خدمة( 1740)بلغ مجموع طلبات الخدمة المنجزة خالل فترة التقرير عدد :طلبات الخدمة 

.عملأمر(1275)عددالتقريرفترةخاللالمنجزةالعملأوامرمجموعبلغ:أوامر العمل 

:لاألعمال التي أنجزت عن طريق مقاول الصيانة والتشغي-1

61 17

1740

ن الطلبات المعلقة بدو

أمر عمل

الطلبات المعلقة مع 

أمر عمل 

الطلبات المقفلة

رسم بياني بعدد طلبات الخدمة

28 30

1275

ن الطلبات المعلقة بدو

أمر عمل

الطلبات المعلقة مع 

أمر عمل 

الطلبات المقفلة

رسم بياني بعدد أوامر العمل

33
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للطالبالصيانة الدورية لمظالت السيارات بالمناطق المختلفة بالمدينة الجامعية

للطالبصيانة قنوات تصريف السيول واألمطار بالمناطق المختلفة بالمدينة الجامعية

34

:هـ 1441صور من أعمال قسم الهندسة المدنية التي تم تنفيذها خالل العام 

اإلدارة  العامة للصيانة



26أعال صيانة المنطقة الخارجية  خلف مبنى أعمال صيانة مدرجات ملعب الجامعة الرئيسي

35

ط اعمال التعديالت في المباني االكاديمية تشمل تركيب القواطع واألسقف و حوائ
.الجبس بورد واالسمنت بورد

اإلدارة  العامة للصيانة



:للطالباتالجامعيةالمدينةصيانةإدارة:ثانياً

هـ1441إحصائيات أعمال التشغيل والصيانة خالل العام : أوالً

طلبات الخدمة

نوع األعمال
المجموع 
الكلي

مغلقمعلق

3,41323.411األعمال المدنية

2,26292,271األعمال الكهربائية

6740674أعمال المصاعد

2,793472.746(BMS)نظام إدارة  المباني 

3.78793,788الميكانيكيةاألعمال

12.9576712.890الخدمةإجمالي طلبات

ماريةوالمعالمدنيةاألقسامبجميعلإلدارةالواردةالخدمةطلباتالتاليالجدوليوضح1.

األداءسبةنبلغتوقد(الطالباتوسكناألكاديمية)بالمبانيوالميكانيكيةوالكهربائية

(%97.8)الواردةاألعطالبالغاتإلنجاز

أوامر العمل 

نوع األعمال
المجموع 
الكلي

مغلقمعلق

1651164األعمال المدنية

38041339األعمال الكهربائية

15011139أعمال المصاعد

1293495(BMS)نظام إدارة  المباني 

1,414621,352الميكانيكيةاألعمال

22381492089إجمالي أوامر العمل

يوضح. ماألقسابجميع(والتصحيحيةالعالجيةالصيانة)العملأوامرالتاليالجدول2

(الباتالطوسكناألكاديمية)بالمبانيوالميكانيكيةوالكهربائيةوالمعماريةالمدنية

(%93.67)التصحيحيةالصيانةأعمالأوامرإلنجازاألداءنسبةوبلغت

36
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حصر الفعاليات واالحتفاالت بالمدينة الجامعية
هـ1441/4/8هـ إلى 1441/1/4للطالبات خالل الفترة من 

موقع الفاعليةاسم الفاعليةتاريخم

كلية الصيدلةاستقبال الطالباتهـ11441/1/4

كلية طب االسناناليوم المفتوحهـ21441/1/6

كلية اللغاتبث الماجستيرهـ31441/1/11

1صالة دخول اثراء للدعايةهـ41441/1/16

النادي الرياضيرياضة الجودوهـ51441/1/17

كلية العلوماحتفاليةهـ61441/1/26

كلية الصيدلةالصيدلي السعوديهـ71441/1/26

كلية الصيدلةعلى متن كتابهـ81441/1/30

كلية إدارة  االعمالاألنشطة الطالبيةهـ91441/2/4

البهوعساه حس ال ينطفئهـ101441/2/11

البهواليوم العالمي للصحة النفسيةهـ111441/2/11

كلية إدارة  االعمالالكر ستالةهـ121441/3/9

البهوالمقهى التطوعيهـ131441/3/15

كلية إدارة  االعمالاالستثمار في إدارة  الذاتهـ141441/3/15

كلية إدارة  االعمالخريطة المعرفةهـ151441/3/16

امام كلية التربيةيوم الطفل العالميهـ161441/3/21

البهوالثقافة العدليةهـ171441/3/21

مبنى إدارة  االعمالومضةهـ181441/3/22

امام البهوالحياة بدون تكنولوجياهـ191441/3/23

البهومهرجان تراث الشعوبهـ201441/3/24

النادي الرياضيمباراة الهاللهـ211441/3/27

بجوار مبنى الطبالتوعية عن سرطانهـ221441/3/27

المسرح والبهواليوم العالمي للتربيةهـ231441/4/8

37

:أبرز األنشطة والمشاركات التي قامت بها اإلدارة  خالل عام التقرير : ثالثاً  

دينةالمفيالمقامةالمختلفةواالحتفاالتواألنشطةالمعارضعلىباإلشرافاإلدارةقامت

بأنواعها(23)هـ1441عاممناألولىاألشهراألربعةخاللعددهابلغوالتيللطالباتالجامعية

،(دوراتمسار،لقاءات،حملة،كرنفال،مسابقة،مؤتمر،معرض،حفل،مهرجان،فعالية،)المختلفة

ةمطلوبتركيباتأعمالأليالالزمةالموادوتوفيرالسالمةالشتراطاتموافقتهابهدفوذلك

إلنجاحةالمطلوبوالطارئةاألساسيةالخدماتجميعبتوفيراإلدارةقامتكماالفعالياتتلكإلقامة

.سعودالملكبجامعةيليقوبماانتهائهاوحتىالفعاليةأوالنشاطإقامةمدةخاللالفعالياتتلك

اإلدارة  العامة للصيانة



:اإلسكانصيانةإدارة:ثالثاً

:هـ1441خالل العام ( إلسكان المرحلة األولى)أبرز إنجازات اإلدارة  : أوالً

إنجاز. .(فيال4وشقة83)87بعددوالفللللشققالشاملةالصيانةأعمال1

عملية. .الفصولداخلوأفياشكشافاتتغييرمن(55)ومدرسة(48)لمدرسةشاملةتأهيل2

صيانة. .لهالتابعةالمياهودورات(2)شارعمسجدودهان3

صيانة. .الشوارعإنارة4

متابعة. .هريوالشاليوميللبرنامجطبقا  والمرافقوالفللللشققالدوريةالصيانةأعمال5

صيانة. .والفللالعمائربمنطقةالصحيالصرفمياهرفعمحطات6

صيانة. .يلزمماوتغييرإصالحمعالصحيوالصرفالتغذيةمياهشبكات7

صيانة. .االسكانداخلالداخليةالشوارعوأرصفةأسفلتوترميم8

صيانة. .بالسكنالرئيسيةالبوابات9

:هـ1441خالل العام( إلسكان المرحلة الثانية والثالثة)أبرز إنجازات اإلدارة  :: ثانياً

صيانة. .(المول)التجاريبالمجمعالمياهتسرباتوإصالح1

صيانة. .والمراحلالسكنيةالوحداتبجميعالفللبمداخلالمياهتسرباتوإصالح2

استكمال. حيثالعمائربينالمظلمةالمناطقفي(وات400)إضافيةإنارةكشافاتتركيب3

.كافيةغيراألعمدةإنارةكانت

صيانة. .يلزمماوتغييرإصالحمعالصحيوالصرفالتغذيةمياهشبكات4

صيانة. .(15،17)أرقامالداخليةالشوارعوأرصفةأسفلتوترميم5

صيانة. .للسكنالرئيسيةالبوابات6

صيانة. .والفللالعمائرلمنطقةالمياهتغذيةمحطةمحركاتوإصالح7

تركيب. .والمبانيالفلللمنطقةالمياهتغذيةمحطةفياسبليتتكييفوحدات8

38

:هـ1441المشاريع التي تم االنتهاء منها خالل العام : ثالثاً

مشروع. (22.23.24)مبنىأماموالموظفينالتدريسهيئةأعضاءإسكانطرقسلفتة1

مشروع. والموظفينالتدريسهيئةأعضاءبإسكانسكنيةوحداتدهان2

مشروع. نوالموظفيالتدريسهيئةأعضاءبإسكانالتكييفأنظمةوصيانةتشغيل3

صيانة. والموظفينالتدريسهيئةأعضاءبإسكانالحريقإنذارنظام4

مشروع. والموظفينالتدريسهيئةأعضاءبإسكان(48)رقمالمدرسةمكيفاتاستبدال5

(األولىبالمرحلة)

توريد. وظفينوالمالتدريسهيئةأعضاءسكنبفللالعلويةللخزاناتحديدقواعدوتركيب6

(الثانيةبالمرحلة)

مشروع. (األولىبالمرحلة)الرئيسيالفللشارعفيالكاميرات7

اإلدارة  العامة للصيانة



:الخارجيةالمرافقصيانةإدارة:رابعاً

:  مهام اإلدارة 

تشغيل. المدينةخارجبالمرافقالحشراتومكافحةوالزراعةالنظافةوخدماتوصيانة1

.الجامعية

متابعة. .الصيانةعقودخارجللعملياتوالتصميمالدراساتأعمالكافة2

اإلشراف. .لإلدارةالتابعةبالمواقعالصيانةمقاوليعلى3

ضبط. .اإلدارةقبلمنعليهااإلشرافيتمالتيالصيانةعقودخارجالعملياتجودة4

تشغيل. .بعليشةالجامعيةالدراساتمركزومكافحةوزراعةونظافةوصيانة1

تشغيل. .بالملزالجامعةمرافقونظافةوصيانة2

تشغيل. .(سابقا  المعلمينكلية)المجتمعوخدمةالتدريبمركزونظافةوصيانة3

تشغيل. .بديراباألبحاثمركزوصيانة4

تشغيل. .بالناصريةالمجتمعوخدمةالتطبيقيةالدراساتكليةوصيانة5

تشغيل. .بالملزالطوارئلطبسلطاناألميروكليةالمجتمعكليةوصيانة6

تشغيل. .شةبعلي(االنتقاليالبرنامج)للطالبالمشتركةاألولىالسنةكليةوصيانة7

اإلشراف. .بالغديرالموظفينبسكنالخدماتأعمالعلى8

اإلشراف. وإعدادالصيانةعقودخارجاألنظمةوتحديثالمبانيوترميمالتأهيلأعمالعلى9

.الكمياتوجداولالمواصفات

نطاق عمل اإلدارة  

:هـ1441إنجازات أعمال الصيانة المنفذة خالل العام 

:ةمركز الدراسات الجامعية للطالبات بعليش: أوالً

123456789101112الشهر

ي
ال
م
ج
إل
ا

13823815511615689000111643962الكهرباء

70658092941030003746560االميكانيك

2902703913121232280002123672367المدني

49857362652037342000035461563247المجموع

39
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:اصرية كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالن: ثانياً

123456789101112الشهر

ي
ال
م
ج
إل
ا

3731332931240008106185الكهرباء

7911162117000311095االميكانيك

523966465343000324146418المدني

967911091105840004352621420المجموع

(:المعلمين سابقاً)مركز التدريب وخدمة المجتمع : ثالثاً

123456789101112الشهر

ي
ال
م
ج
إل
ا

105355662587100010110729624الكهرباء

354538608549000866258518االميكانيك

312037481011170001459174664المدني

1711001311702442370003322601611806المجموع

40
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:المستعاضةالموادإدارة:خامساً

41

:التقرير الشامل لمعامالت الصيانة في المدينة الجامعية للطالب: أوالً

طلبات الخدمة المفتوحة
طلبات الخدمة 

الملغية
طلبات الخدمة 

المنجزة
جميع طلبات 

الخدمة
لم يتم عمل  امر 

اصالح 
تم عمل امر اصالح

151 50 93 2928 3222

: SR 1 . طلبات الخدمة

: WO 2- (عروض األسعار)طلبات اإلصالح

اجمالي أوامر اإلصالح المفتوحة
أوامر اصالح ملغية 

أوامر اصالح 
المنجزة 

اجمالي أوامر 
انتظار شراء المواداإلصالح 

+ تم صرف مواد  
انتظار الصرف

139 84 33 5934 6190

: PR 3-طلبات الشراء

780 اجمالي طلبات الشراء

673 اجمالي تعميدات الشراء

:  مهام اإلدارة 

دراسة. مللنظاوفقا  عليهاالموافقةليتمتعويضهايتمالتيالبنودشراءعروض2
.والتعليمات

التواصل. .المستعاضةالبنودبأعمالالمرتبطةاألقساممعوالتنسيق3

التواصل. .المقاولمنالمقدمةمنأقلأسعارعروضلطلبالموردينمعوالتنسيق4

اإلشراف. طلبات)حيثمن(مكسيمو)برنامجخاللمنالصيانةألعمالوالمتابعة1
(الشراءتعميداتوأوامراألسعار،عروضطلبتالشراء،طلباتاإلصالح،أوامرالخدمة،
:كاآلتيوهيللصيانة،العامةلإلدارةالتابعةاإلداراتمختلففيوذلك

والموظفينالتدريسهيئةأعضاءإسكانصيانةإدارة.

للطالباتالجامعيةالمدينةصيانةإدارة.

للطالبالجامعيةالمدينةصيانةإدارة.

:هـ1441إحصائيات اإلدارة  خالل العام 

: PR 4- (التعميدات)أوامر الشراء

اإلدارة  العامة للصيانة



42

طلبات الخدمة المفتوحة
طلبات الخدمة 

الملغية
طلبات الخدمة 

المنجزة
جميع طلبات 

الخدمة
لم يتم عمل  امر 

اصالح 
تم عمل امر اصالح

556 223 298 17058 18135

: SR 1 . طلبات الخدمة

اجمالي أوامر اإلصالح المفتوحة
أوامر اصالح ملغية 

أوامر اصالح 
المنجزة 

اجمالي أوامر 
انتظار شراء المواداإلصالح 

+ تم صرف مواد  
انتظار الصرف

270 73 195 2674 3212

: PR 3-طلبات الشراء

490 اجمالي طلبات الشراء

156 اجمالي تعميدات الشراء

:التقرير الشامل لمعامالت الصيانة في المدينة الجامعية للطالبات: ثانياً

طلبات الخدمة المفتوحة
طلبات الخدمة 

الملغية
طلبات الخدمة 

المنجزة
جميع طلبات 

الخدمة
لم يتم عمل  امر 

اصالح 
تم عمل امر اصالح

1485 634 69 18210 20398

: SR 1 . طلبات الخدمة

اجمالي أوامر اإلصالح المفتوحة
أوامر اصالح ملغية 

أوامر اصالح 
المنجزة 

اجمالي أوامر 
انتظار شراء المواداإلصالح 

+ تم صرف مواد  
انتظار الصرف

0 680 2 3175 3857

: PR 3-طلبات الشراء

485 اجمالي طلبات الشراء

248 اجمالي تعميدات الشراء

:التقرير الشامل لمعامالت الصيانة في إدارة  صيانة إسكان أعضاء هيئة التدريس: ثالثاً

: WO 2- (عروض األسعار)طلبات اإلصالح

: PR 4- (التعميدات)أوامر الشراء

: WO 2- (عروض األسعار)طلبات اإلصالح

: PR 4- (التعميدات)أوامر الشراء

اإلدارة  العامة للصيانة



:صور متنوعة من مجمع الخدمات المركزي بالمدينة الجامعية للطالبات

تبريد مياه –( الشيلرات)محطة المبردات المركزية الشيلراتأبراج التبريد لتبريد 

تبريد هواء ( الشيلرات)محطة المبردات المركزية مضخات دفع المياه المثلجة

كم3.6نفق الخدمات بمجموع أطوال 
مدينة محطة الكهرباء الرئيسية لتغذية جميع المباني بال
الجامعية للطالبات وبعض مباني المستشفى

مولدات التغذية االحتياطية بالمدينة الجامعية للطالبات  لمضخات التغذية لترشيد الطاقة( VFDs)مغيرات السرعة 
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:صور متنوعة من مجمع الخدمات المركزي بالمدينة الجامعية للطالب

(الشيلرات)محطة المبردات المركزية محطة الغاليات المركزية

كم12نفق الخدمات المركزي بالمدينة الجامعية للطالب بمجموع أطوال 

متر مكعب ألغراض التكييف والري10000محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة اجمالية مقدارها 

غرفة التحكم المركزي في محطة الخدمات المركزية بالمدينة الجامعية للطالب

44

اإلدارة  العامة للصيانة



اإلدارة  العامة للسالمة واألمن الجامعي



هاوخارجبالدرعيةالجامعةمرافقجميعفيواألمنالسالمةأعمالعلىباإلشرافاإلدارةتقوم

رالمروأعمالتنظيمعلىالعملوكذلكوالممتلكاتالمنشآتعلىالحفاظشأنهمنماكلوعمل

لقوىاجميعمنواالستفادةالجامعيةالمدينةداخلالمروريةالحركةانسيابيةيضمنبماوالمواقف

.ذلكلتحقيقالبشرية

قبلالحوادثمنللوقايةالمستمروالعملبالجامعةواألمنالسالمةعملياتجميعإدارة
.الحاجهعندالمعنيةاألمنيةالجهاتمعبالتواصلوذلكالوقوععندومعالجتهاوقوعها

حالةمكانتسواءالجامعيةبالمدينةتظهرالتيواألحداثالمشكالتفيالتحقيقمباشرة
.عملهاطبيعةبحكماإلدارةبواسطةمكتشفةأوبالجامعةالمسئولينمنإليها

.منهاوالخروجالدخولوتنظيمالجامعيةالمدينةومخارجمداخلجميعمراقبة

إلىالهادفةالنشراتوإصدارمرافقهابجميعالجامعيةالمدينةإلىالدخولتصاريحإصدار
.والمرورواألمنالسالمةبدورومرتاديهاالمدينةمنسوبيتوعية

دورصالمواقفوتنظيمالجامعيةللمدينةوالخارجةالداخلةالسياراتجميععلىاإلشراف
.الالزمةالمروريةالمخالفاتوتسجيلالمخالفةالسياراتجميع

للحدثبةالمناساالستجابةبأسلوبوتنفيذهالجامعيةبالمدينةواألمنللسالمةنظاماقتراح
ةالسالمجهاتمعذلكفيوالتنسيقلتطويرهالدائموالعملأسرعهيالتيوبالطريقة
.الجامعةخارجاألمنيةوالجهات

.بالجامعةتقامالتيالمناسباتجميععلىاإلشراف

جامعيةالبالمدينةاألمنيةالعملياتقسم)لهاويتبع:للطالبالجامعيةبالمدينةاألمنإدارة
(والسيطرةالتحكمقسم.الخارجيةالوحداتقسم.للطالب

ةالجامعيالدراساتبمركزاألمنقسم)لهاويتبع:للطالباتالجامعيةبالمدينةاألمنإدارة
(للطالباتالجامعيةبالمدينةاألمنيةالعملياتقسموبعليشة،

وقسم.والموظفينالتدريسهيئةأعضاءبإسكاناألمنقسم)لهاويتبع:باإلسكاناألمنإدارة
(الطالببإسكاناألمن

المدينةبالسالمةوقسم.للطالبالجامعيةبالمدينةالسالمةقسم)لهاويتبع:السالمةإدارة
(باإلسكانالسالمةوقسم.للطالباتالجامعية

(اليةالمالشؤونووحدة.اإلداريةالشؤونوحدة)للقسمويتبع:والماليةاإلداريةالشؤونقسم

األمنيةالعملياتالنسائيلقسما.

اإلدارة  العامة للسالمة واألمن الجامعي
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اإلدارةعننبذة

اإلدارةمهام

لإلدارةالتابعةاإلدارات



:هـ1441للعاماإلدارةإنجازاتأبرز

:للطالبالجامعيةبالمدينةاألمنإدارة:أوالً

ساعة24متابعة الحالة األمنية للمدينة الجامعية للطالبعلى مدى الـ 

.ساعة24حراسة جميع مباني المدينة الجامعية للطالب على مدى الـ 

يةودوريات راجلة لمتابعة الحالة األمنية في جميع انحاء المدينة الجامع. وجود دوريات أمنية

.هائهاومتابعتها حتى انت. ورصد البالغات. متابعة الحالة األمنية عن طريق كاميرات المراقبة

.إصدار التصاريح األمنية

.بعد التحقيق األولي للجهات المعنية. إحالة القضايا األمنية

.بعد الدوام الرسمي( شرطة الدرعية)اإلحالة العاجلة للجهات المعنية ممثله في 

:قسم العمليات األمنية بالمدينة الجامعية للطالب-1

الوقوعات األمنية

ةالبالغات األمنيالقضاياالشهر
االحتفاالت 
والمناسبات 
والزيارات

مطالبات 
الجهات 
األمنية 
الخارجية

-53420محرم

517194صفر

313273ربيع األول

-71114ربيع اآلخر

41151جمادى األولى

413172جمادى اآلخرة

--664رجب

--2124شعبان

--2127رمضان

--1109شوال

--5145ذو القعدة

--4127ذو الحجة

4879510210المجموع

:إحصائية قسم العمليات األمنية بالمدينة الجامعية للطالب
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:وحدة المرور بالمدينة الجامعية للطالب-2

:إحصائية وحدة المرور بالمدينة الجامعية للطالب

.ساعة24متابعة الحركة المرورية على مدى الـ 

.وونش لسحب ومخالفات السيارات المخالفة. وجود دوريات  مرورية

.ومتابعتها لحين االنتهاء منها. ورصد البالغات. متابعة الحوادث المرورية

.إصدار تصاريح المواقف

.بعد إعداد التقارير  المشتركة للجهات المعنية. إحالة القضايا المرورية

.رصد وتحرير المخالفات المرورية

ية االشراف على حجز السيارات المخالفة لحين االنتهاء من إجراءاتها او تحويلها للجهات المعن
(.مرور الرياض)ممثلة في 

وضع الخطة المرورية االزمة عن إقامة المباريات في ملعب الجامعة بالتعاون مع الجهات 
.األمنية

الوقوعات المرورية

الشهر
الحوادث 
المرورية

المخالفات 
المرورية

البالغات 
المرورية

التعهدات

92831645محرم
68167666صفر

953117497ربيع األول
234420147ربيع اآلخر

5994329جمادى األولى
99241831جمادى اآلخرة

54127016رجب
31146شعبان
90111رمضان
4-130شوال

4-154ذو القعدة
18114ذو الحجة
548150924350المجموع
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قسم التحكم والسيطرة بالمدينة الجامعية للطالب-3

حكموالتالمراقبةغرفةوتضماألمني،الوضعضبطعمليةفيالمهمةاألقساممنيعتبر
ميعجفيالمشتركوالقاسملإلدارةالنابضالقلبوهيأمنية،مراقبةكاميرا(6000)منأكثر

.األمنيةالعمليات

وكشفالمروريةالحركةوضبطالسرقة،عملياتفيالمتورطينالجناةعلىالتعرف
.المتهورين

مدارعلىبالمراقبينتزويدهاوتمالرياضياالستادفيوالتحكمالمراقبةغرفةتفعيل
.الرياضيةللمناسباتوالوفودالجمهوروخروجدخولوتنظيمالساعة

اإلدارة  العامة للسالمة واألمن الجامعي



:للطالباتالجامعيةبالمدينةاألمنإدارة:ثانياً

إحصائية قسم العمليات األمنية بالمدينة الجامعية للطالبات-1

الوقوعات األمنية

المكاتب الشهر

المفتوحة

تصاريح الدخول

للمدينة 

الجامعية

االحتفاالت 

والمناسبات 

والزيارات

استالم 

وتسليم 

المفاتيح

58-54922محرم

23167358صفر

32529460ربيع األول

26231558ربيع اآلخر

16816260جمادى األولى

11630660جمادى اآلخرة

13121858رجب

51160شعبان

302060رمضان

564058شوال

1410260ذو القعدة

69058ذو الحجة

189324232708المجموع
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صور من غرفة التحكم والسيطرة

اإلدارة  العامة للسالمة واألمن الجامعي



إحصائية قسم المرور بالمدينة الجامعية للطالبات-3

المروريةالوقوعات

الشهر
الحوادث 
المرورية

المخالفات 
المرورية

تصاريح 
المواقف

التعهدات

-170-1محرم

-95-4صفر

-39-5ربيع األول

-68--ربيع اآلخر

-34--جمادى األولى

-23--جمادى اآلخرة

----رجب

----شعبان

----رمضان

-2-1شوال

-1--ذو القعدة

-2--ذو الحجة

-443-11المجموع
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صور من المتابعة المرورية في المدينة الجامعية للطالبات

اإلدارة  العامة للسالمة واألمن الجامعي



:إدارة  األمن باإلسكان : ثالثاً

عدد الوقائعالوقائع نوععدد الوقائع نوع الوقائع

2حالة حريق18حاالت إسعافيه

4أعمال تخريب11مشاجرات

27تقديم شكوى17بالغ حضور الشرطة

0ضبط عاملة منزلية12مصعداحتجاز

5تنازل0حالة جنائية

0مخالفة أمنية 0حالة أخالقية

6العثور على طفل مفقود5حالة سرقة
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صور من المتابعة األمنية في إسكان أعضاء هيئة التدريس
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:إدارة  السالمة: رابعاً

إحصائية إدارة  السالمة بالمدينة الجامعية للطالب-1

حريقالشهر
انقطاع 
التيار 

الكهربائي

تعطل 
مصاعد

تسرب 
مياه

إخالء وهمي
حاالت 

اسعافيه

مخالفات 

التدخين

114344-7-1محرم

2126--6--صفر

126180-3-1ربيع األول

2595--8--ربيع اآلخر

1544-14124جمادى األولى

18276-6202-جمادى اآلخرة

-14--12-2رجب

-7--15--شعبان

-12-11--رمضان

-23--18-4شوال

-14--16--ذو القعدة

-6--29--ذو الحجة

91015762195965المجموع

إحصائية إدارة  السالمة بالمدينة الجامعية للطالبات -2

حريقالشهر
انقطاع 
التيار 

الكهربائي

تعطل 
مصاعد

تسرب 
مياه

إخالء وهمي
حاالت 

اسعافيه

مخالفات 

التدخين

29--2--محرم

27-92--صفر

511--2--ربيع األول

34-22--ربيع اآلخر

33--2--جمادى األولى

25-81--جمادى اآلخرة

-1-----رجب

-------شعبان

----1--رمضان

------1شوال

-1---2-ذو القعدة

-----4-ذو الحجة

1939-16265المجموع
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:خطط اإلدارة  المستقبلية: خامساً

الجامعيللعاموالمروريةاألمنيةالخطة

التخرجلحفلالشاملةوالمروريةاألمنيةالخطة

للمبارياتالشاملةوالمروريةاألمنيةالخطة

ةالجامعيالمدينةفيالقائمةوالمؤتمراتللمناسباتالشاملةوالمروريةاألمنيةالخطط

للطالباتالجامعيةالمدينةوفيللطالب

والطالباتللطالبالجامعيةالمدينةلمبانيوالحريقالوهمياإلخالءخطط

:المناسبات واالحتفاالت: خامساً

.والعامةالخاصةواالحتفاالتالمناسباتمنالعديدالعاممدارعلىسعودالملكجامعةتحتضن

منلزيارةاأواالحتفالأوالمناسبةبتفاصيلالجامعيواألمنللسالمةالعامةاإلدارةتزويديتم

.األمنياإلشرافاإلدارةلتتولىالمختلفة،الجهات

وذلكوالسيطرةوالتحكمالمرور،األمن،السالمة،منمكونفريقبتشكيلاإلدارةتقوم

.المناسبةأوالزيارةطابعبحسب

روجوالخالدخولوأماكنالفرزنقاطوتحديدوالخرائطالمخططاتبإعدادالمشكلةالفرقتقوم

.والمواقف

.بالمناسباتالخاصةاألمنيةالبطاقاتبطباعةاإلدارةتقوم

.المناسبةلمقرالمدعوينإلرشاداالزمةاإلرشاديةاللوحاتوتوزيعبإعداداإلدارةتقوم
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ةإدارة  اإلسكان والمرافق الترويحي



:المساكنقسم:أوالً

تالوحداوفتحالسكنفيبقائهمفترةالمنتهيةبحقالجامعياإلسكانأنظمةتطبيق
.الغرضلذلكالمشكلةاللجنةبواسطةالسكانغادرهاالتيالسكنية

المجمعاتبمواقفالمهملةوالسياراتالجامعةبمساكناإلضافاتألعمالتنظيمإصدار
.السكنية

.للطالباتالجامعيةبالمدينةالعازباتسكنوتعليماتضوابطإصدار

يروتوفبالجامعةالمستفيدةالجهاتمالحظاتبتنفيذالمستأجرةالمبانيمالكإبالغ
.العقدلشروطوفقا  احتياجاتهم

.لصحياالصرفبمشروعالمستأجرةالمبانيمنعددلربطالوطنيةالمياهشركةمعالتنسيق

اريعللمشالجامعةووكالةاالستراتيجيةالمشاريعبإدارةالعالقةذاتالجهاتمعالتنسيق
.الجديدةالجامعةضيافةمبنىتأثيثالستكمال

المدينةبسكنالعازباتالتدريسهيئةأعضاءسكنلتجهيزالعالقةذاتاإلداراتمعالتنسيق
.للطالباتالجامعية

.الممرضاتإلسكانبديلمجمعاستئجارعنواإلعالنالعالقةذاتالجهاتمعالتنسيق

.للمالكلتسليمهالالزموإجراءالطالباتإسكانمجمعإخالء

الهاتفخدمةإليقافواالتصاالتااللكترونيةالتعامالتعمادةمعالالزمةاإلجراءاتإكمال
ركةلشوالهاتفاإلنترنتخدمةلتوفرالجامعةسنترالطريقعنالمقدمةالفللفيالثابت

.السعوديةاالتصاالت

منضوإدراجهالمستأجرالصحيةاألبحاثمركزلمقروالصيانةالنظافةأعمالمواصفاتإعداد
.اإليجارعقد

الجهاتمنلعددالعملوآلياتالجامعيالسكنأنظمةعنوالمعلوماتاالستشاراتتقديم
.الجامعةخارج

ها،لاألمثلاالستخدامواقتراحللجامعةالتابعةالسكنيةالوحداتعلىباإلشرافاإلدارةتقوم

مافضلأوتهيئةوالموظفينالتدريسهيئةأعضاءإلسكانالموضوعةالسياسةتنفيذعلىوالعمل

وتوزيعالموضوعة،القواعدحسبوإسكانهمالخاصةالتعليماتواقتراحلراحتهمتوفيرهيمكن

منةالسكنيالوحداتواستالمبها،المعمولواألنظمةالقواعدضوءعلىمستحقيهاعلىالمساكن

قودعومتابعةحالتها،تثبتالتياإلخالءمحاضروتحريرإجراءاتمنيتبعهاماواستكمالالمغادرين

.إجراءاتمنذلكيتبعوماالحاجةحسبإنهائهاأووتجديدهااالستعماالتلمختلفاإليجار

:لإلدارةالتابعةاألقسم

اإلدارةعننبذة

إدارة  اإلسكان والمرافق الترويحية
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:هـ1441العامخاللالقسمأعمالأبرز-1



تقريرالفترةخاللوالمستأجرةالمملوكةالجامعةبمساكنالمقيمينالسكانعددإجماليبلغ
:التاليالنحوعلىموزعين،ساكن(2104)

اإلجماليالعددبيان

ساكن ( 1719)يينالسعوديين من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفن. 1

2104 غيـــر الســـعوديين مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس واإلداريـــين .2
والفنيين 

ساكن( 313)

:السكانإحصائية-2

:الجامعةضيافةمنالمستفيدينبعددإحصائية-3

هيئة السكان
الجنسيـــــــــــــة

مجموع
غير سعوديسعــودي

5611عائالت

000عزاب

5611المجمــــوع
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:قسم المرافق الترويحية: ثانياً

:ةأبرز أعمال قسم المرافق الترويحي-1

تنظيم دورة للياقة البدنية.
 صدر الحرة والظهر وال) الكتساب مهارة السباحة بأنواعها ( نساء)تنظيم دوره للسباحة

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

الشهرم
عدد األعضاء 

/  رجال)المستفيدين 
(نساء

الشهرم
عدد األعضاء 

/رجال)المستفيدين 
(نساء

486رجب 17507محرم1
0شعبان 19868صفر2

0رمضان 16299ربيع األول3
0شوال 108110ربيع ثاني 4
685ذوالقعدة105511جماد أول 5
883ذو الحجة 115812جماد ثاني 6

1970عدد المستفيدين من  المالعب الرياضية

12683إجمالي عدد األعضاء المستفيدين

:يسإحصائية بعدد المستفيدين من نادي أعضاء هيئة التدر-2

القسم الرجالي–صور من نادي أعضاء هيئة التدريس 
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القسم الرجالي–صور من نادي أعضاء هيئة التدريس 

نوع النشاط 
المستفيدينعدد
نساءرجال

10061دورة اللياقة البدنية

1529دورة السباحة

-1970رواد المالعب الرياضية 

25-دورة القرآن الكريم 

-19الكارتيهدورة 

62-لصحة األسنان إقامة عمل توعوي

18-دورة اجتياز المقابلة الشخصية

: إحصائية المستفيدين من األنشطة الرياضية-3

إدارة  اإلسكان والمرافق الترويحية



نوع النشاط
عدد األنشطة

نساءرجال

-36حفالت خاصة باألعضاء

(:بيت الشعر)إحصائية األنشطة في خيمة النادي -4

القسم النسائي–صور من نادي أعضاء هيئة التدريس 
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:هـ1441أبرز إنجازات إدارة  اإلسكان خالل العام 

. إطالق خدمة طلب إسكان إلكتروني عبر بوابة الخدمات اإللكترونية بالجامعة

ن تقديم االستشارات والمعلومات عن أنظمة اإلسكان الجامعي وآليات العمل المتبعة لعدد مـ
.الجهات خارج الجامعة

.اإلعالن عن استئجار مجمع بديل إلسكان الممرضات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

ير توجيـــه مــــالك المبــــاني المســــتأجرة بتنفيــــذ مالحظــــات الجهــــات المســــتفيدة بالجامعــــة وتــــوف
.احتياجاتهم وفقا  لشروط العقد

.لصحيالتنسيق مع شركة المياه الوطنية لربط عدد من المباني المستأجرة بمشروع الصرف ا

لسـكنية تطبق أنظمة االسكان الجامعي بحق المنتهية فترة بقائهم في السكن وفتح الوحـدات ا
.التي غادها السكان بواسطة اللجنة المشكلة لذلك الغرض

إصــدار تنظــيم ألعمــال اإلضــافات بمســاكن الجامعــة والســيارات المهملــة بمواقــف المجمعــات 
.السكنية

.تنظيم دورة للياقة البدنية وتخفيف الوزن

.اطالق دورة الكاراتيه للصغار

.إقامة بطولة كرة القدم للباليستيشن للكبار والصغار 

.إقامة بطولة البلياردو

.إقامة بطولة الهوكي

الحـــرة والظهـــر والصـــدر) الكتســـاب مهـــارة الســـباحة بأنواعهـــا ( نســـاء)تنظـــيم دوره للســـباحة 
(. والفراشة

(. نساء)تنظيم دورة للقرآن الكريم 

.مناسبة اجتماعية في بيت الشعر التابع للنادي( 36)اإلشراف على عدد 

:هـ1441أبرز إنجازات نادي أعضاء هيئة التدريس خالل العام 
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إدارة  االستدامة وتطوير البيئة



راء،الخضالمسطحاتوزراعةالتشجيرألعمالالفنيةوالمواصفاتالشروطبوضعاإلدارةتقوم

فياجهاوإنتوإكثارهاالمحليةالبيئيةللظروفالمالئمةالنباتاتاختيارعلىواإلشرافوالمتابعة

داخلارةلإلدالتابعةالمواقعفيوتنسيقهاالنباتاتزراعةعلىواإلشرافوالمتابعة،اإلدارةمشاتل

تالمناسبامنالعديدفيوتجهيزهاالقطفزهورتأمينعلىواإلشراف،وخارجهاالجامعيةالمدينة

ليلوتقالبيئةعلىوالمحافظةالمجتمعخدمةفيوالمساهمة،الجامعةتقيمهاالتيواالحتفاالت

.المتجددةالطاقةأبحاثتطبيقدراسةنتائجاعتمادخاللمنتلوثهانسبة

اإلدارةعننبذة

:اإلدارةمهام

واإلدارةالخضراءالمسطحاتوزراعةالتشجيرألعمالالفنيةوالمواصفاتالشروطوضع

.العالقةذاتالجهاتمعبالتنسيقالزراعيةلآلفاتالمتكاملة

فيوانتاجهاوإكثارهاالمحليةالبيئيةللظروفالمالئمةالنباتاتاختيارعلىواإلشرافالمتابعة

.لإلدارةالتابعةالمشاتل

دينةالمداخللإلدارةالتابعةالمواقعفيوتنسيقهاالنباتاتزراعةعلىواإلشرافالمتابعة

.وخارجهاالجامعية

فيعةالمتنوالداخليةوالنباتاتالموسميةالزهريةالنباتاتإنتاجعلىواإلشرافالمتابعة

مدينةالمبانيداخلالمطلوبالتنسيقعملياتفيواستخدامهابهاوالعنايةاإلدارةمشاتل

.الجامعية

التيواالحتفاالتالمناسباتمنالعديدفيوتجهيزهاالقطفزهورتأمينعلىاإلشراف

.الجامعةتقيمها

حيثمنباستمرارومتابعتهاالمزروعةالنباتاتوصيانةخدمةعملياتعلىاإلشراف

اآلفاتومكافحةالمسطحاتوقشالنباتاتوتربيةوالتقليمللتسميداحتياجاتها

.والحشائش

المناطقجميعفيصيانتهاعلىواإلشرافالحديثةالريأنظمةشبكاتوتنفيذإنشاءمتابعة

.الجامعيةبالمدينةالمزروعة

تماداعخاللمنالتلوثنسبوتقليلالبيئةعلىوالمحافظةالمجتمعخدمةفيالمساهمة

.المتجددةالطاقةأبحاثتطبيقدراسةنتائج

.والمجتمعالجامعةمستوىعلىالبيئةاستدامةبمفاهيمالوعينشر

.المستدامةللبيئةالرياديةالمشاريعومتابعةاقتراح

.عليهااإلشرافاإلدارةتتولىالتيالعقودتنفيذعلىواإلشرافالمتابعة

وكيلمساعدالدكتورلسعادةبهاوالرفعاإلدارةنشاطنتائجعنالدوريةالتقاريرإعداد

.للمشاريعالجامعة

إدارة  االستدامة وتطوير البيئة

59



:هـ1441العامخاللاإلدارةإنجازاتأبرز

:الريقسم:أوالً

التاريخ

هر
ش
ال

ة
سن

ال

مجموع المياه الموردة 

(3م)من خارج الجامعة  

مجموع المياه المنقولة

(3م)من داخل الجامعة 

اجمالي 

المياه 

الحلوة 

الموردة  

(3م)

ن
م

ى
في الموقعإل

في 

الخزانات  

في 

الموقع  
في الخزانات

2019372042030006816أغسطس130

2019289832280006240سبتمبر131

201935942617201605856أكتوبر130

201929042013202324152نوفمبر131

2020231624374003104ديسمبر131

202023402000434834843232يناير128

202018105222748218224064فبراير131

2020102195303192194943768مارس130

2020546146882958316604640أبريل131

20201008237642718306285664مايو130

20201896409682058329926080يونيو131

241923083521558817475459472(متر مكعب ) المجموع 

(3م)توزيع كمية المياه الموردة على المواقع خالل العقد 

ريبعمليةيتعلقماكلفياألخرىاألقسامجميعبمساندةالمعنيالقسمهوالريقسم

نشاطكزيترحيث،للقسمالمتاحةالعلميةوالتقنياتالمختشالفنيالفريقخاللمنالمزروعات

.اآلباروحفرالريشبكاتمشاريعتنفيذومتابعةإعدادفيالقسم
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:المواقعتنسيققسم:ثانياً

المجموعجونيورمبتونياالموقع

الميادين

13000600019000ميدان دوار الكتاب

400040008000ميدان دوار المدارس

10000700017000ميدان دوار الشعار

400030007000ميدان دوار المالعب

500040009000ميدان دوار المشتل

5000500010000المدخل الشمالي للجامعة

6000600012000مدخل المستودعات

مواقع اخرى

400035007500بوابة المشتل والمطابع

700025009500المطابع

20500050008000مواقف مبنى 

456005000038500المجموع

:المؤشرات اإلحصائية بإنجازات وحدة المناطق الخارجية

: الحوليات الشتوية-1

للقسمعةالتابالمناطقفيوصيانتهاوتنسيقهاالمختلفةالنباتاتبزراعةيعنىالذيالقسمهو

باستثناءامعةالجمبانيجميعفيللمكاتبالمختلفةالزينةنباتاتبتجهيزوالقيامالجامعيةبالمدينة

.الجامعةمركزمباني

:المناطق الخارجيةوحدة -1

:الوحدات التابعة لقسم تنسيق المواقع

راءالخضوالمسطحاتوالشجيراتاألشجارمنالمالئمةالنباتاتبزراعةتهتمالتيالوحدةهي

بإجراءالوحدةوتقوم،للوحدةالتابعةالمناطقفيالمزهرةالموسميةوالحولياتوالمدادات

وقشوالشجيراتاألشجارتحتاجهاالتيوالتشكيلالقشمنالزراعيةالصيانةعمليات

ربةالتوتهويةوالتعشيبالتسميدوعملياتالموسميةالحولياتوزراعةالخضراءالمسطحات

.الزراعيةالمخلفاتورفع

:المناطق التي تخدمها الوحدة

الجامعيةللمدينةالرئيسيةالمداخل.األكاديميةالكلياتمداخل.

المشتركةاألولىالسنةمبنى.الرياضياالستاذ.

والمستودعاتللمشاريعالجامعةوكالةمبنىالنقلإدارةمبنى.

والمطابعالعلميالنشرإدارةمبنى.والميادينالدائريالطريق.

والغربيالشماليالجامعةسورحزام.الرابطالطريق.
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المجموع ونكاامرنتسالموقع

الميادين والمداخل

100050007000ميدان دوار الكتاب

200070009000ميدان دوار المدارس

200060009000ميدان دوار المالعب

30001100014000ميدان دوار المشتل

4000800012000المدخل الشمالي للجامعة

20200040005000مبنى 

170003900056000المجموع

:الحوليات الصيفية-2

:ةتنسيق المناطق السكنيوحدة -2

ليات خدمة تقوم الوحدة بزراعة النباتات وتنسيقها في المناطق المختلفة التابعة لها والقيام بعم

طحات وصيانة النباتات المزروعة ومتابعتها باستمرار من حيث التسميد والتقليم وقش المس

.الخضراء بانتظام

(الثالثةالمرحلة)والموظفينالتدريسهيئةاعضاءسكن

(األولىالمرحلة)والموظفينالتدريسهيئةاعضاءسكن

(الثانيةالمرحلة)والموظفينالتدريسهيئةاعضاءسكن

الموقعالعدداسم النبات

43000حوليات متنوعة
ميدان السوق المركزي

مسطحات مواقف مبنى الصيانة

(المرحلة األولى)النباتات المزروعة للمواقع الخارجية في سكن أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

العدداسم النبات

12000حوليات بأنواعها

7نخيل بأنواعها

380أشجار وشجيرات

115صبارات بأنواعها

2420مغطيات تربة

(المرحلة األولى)النباتات المزروعة لطلبات الفلل في سكن أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
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الموقعالعدداسم النبات

. واألحواض حول العمائر . زراعة مداخل السكن 26000حوليات شتوية مزهرة

والساحات والشوارع داخل السكن 21000حوليات صيفية مزهرة

(المرحلة الثانية)النباتات المزروعة في سكن أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

الموقعالعدداسم النبات

9500حوليات شتوية مزهرة
زراعة مدخل السكن وميدان المسجد

8200حوليات صيفية مزهرة

(المرحلة الثالثة)النباتات المزروعة في سكن أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
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:األكاديميةتنسيق المناطق وحدة -3

ةبالمنطقالمختلفةالمواقعفيالداخليةالنباتاتبجميعبالعنايةتقومالوحدةهي

لجمالياشكلهاوعلىعليهاللمحافظةوذلكالجامعةمركزمبانيباستثناءبالجامعةاألكاديمية

بانيموداخلحولالمختلفةاألماكنوتنسيقتجميلفياالهتمامإلىباإلضافةوالتنسيقي

.وتنسيقهاالمتنوعةبالنباتاتالجامعة

الرئيسيالجامعةمدخل

(المركزيةسلمانالملكمكتبةبجانبالجامعةمركزمدخل)التشريفاتمدخل.

(والداخليةالخارجيةالمواقع)الكليات.

المواقفمنطقة

الصيفيةالحولياتالحوليات الشتوية الموقع

5000045000المدخل الرئيسي للجامعة

105006300مدخل التشريفات

72000الكليات العلمية

42000الكليات اإلنسانية

:المؤشرات اإلحصائية بإنجازات وحدة تنسيق المناطق األكاديمية
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العدداسم النباتم

50النخيل وأشباه النخيل1

3000األشجار 2

60000الشجيرات3

1500مغطيات التربة4

850000الحوليات المزهرة 5

2000النباتات الداخلية6

900الصبارات7

المؤشرات اإلحصائية لمنجزات قسم المشتل

:قسم مزروعات المدينة الجامعية للطالبات: ثالثاً

امعيةالجبالمدينةوصيانتهاوتنسيقهاالمختلفةالنباتاتبزراعةيعنىالذيالقسمهو

.والمكاتبلفةالمختوالمناسباتلالحتفاالتالزينةونباتاتالزهورباقاتبتجهيزوالقيامللطالبات

:التشجيروحدة -1

:الوحدات التابعة لقسم مزروعات المدينة الجامعية للطالبات

:الريوحدة -2

يةالموسمالحولياتوزراعةالمسطحاتقشمنالزراعيةالعملياتبمتابعةالوحدةتقوم

زراعةوللطالبات،الجامعيةبالمدينةالزراعيةالمواقعفيوالشجيراتاألشجاروتشكيلوقش

.مرارباستومتابعتهاخدمتهابعملياتوالقيامالمختلفةالمناطقفيوتنسيقهاالنباتات

مناتللطالبالجامعيةبالمدينةالمختلفةالريعملياتبمتابعةتقومالتيالوحدةهي

.دوريبشكلوصيانتهاالريشبكاتتشغيل

:قسم المشتل: رابعاً

.وتربية النباتات الخارجية والداخليةوإكثار هو القسم الذي يعنى بإنتاج 

.مشتل المدينة الجامعيةوحدة -1
.مشتل ديرابوحدة -2

:الوحدات التابعة لقسم  المشتل
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:وحدة األنشطة واالحتفاالت: خامساً

أحجامبالزهوروباقاتالداخليةالظلبنباتاتالجامعةاحتفاالتمواقعبتجهيزالوحدةهذهتعنى

.لزهوراوباقاتبالنباتاتالجامعةمركزبمبانيالجامعةووحداتمكاتببتشجيرتهتمكمامختلفة

:مهام الوحدة

داخليةالوالنباتاتالزهوربباقاتالجامعةواحتفاالتمناسباتمواقعتجهيزبعملياتالقيام

.الالزمة

مختلفةالالجامعةوحداتمكاتبعلىالداخليةالنباتاتتوزيععملياتعلىواالشرافالمتابعة

.بهاالخاصةالريعملياتوتنسيقومتابعة

التيوالمهرجاناتالفعالياتفياإلدارةبمشاركاتالخاصةالعملخططواقتراحمتابعة

.تخصها

معوالتنسيقاألسبوعيةالزهورباقاتمنالجامعةوحداتمكاتباحتياجاتواقتراحمتابعة

.لتجهيزهاالمشتلقسم

.اإلدارةوانجازاتوأعمالبمهامللتعريفالممكنةوالطرقالوسائلكافةاستخدام

:إنجازات الوحدة

علىتوزعأسبوعيةباقة62عددبواقعواألشكالاألحجاممتعددةزهورباقة1950عددتجهيزتم

.السنةطوالاألسبوعبدايةمعالجامعةمسؤوليمكاتب
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:صور من أعمال اإلدارة 
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إدارة  الخدمات



:اإلدارةعننبذة

:هـ1441العامخاللاإلدارةإنجازاتأبرز

الحشراتومكافحةالنظافةخدماتألعمالالفنيةوالمواصفاتالشروطوضعاإلدارةتتولى

يذلتنفالالزمةالمواصفاتووضعوالمكافحة،النظافةخدماتمقاوليعلىواإلشرافوالقوارض،

.خارجهاأوالجامعيةالمدينةداخلسواء  الجامعةمرافقبجميعتنفيذهاومتابعةاألعمالهذه

السيول:مثلطبيعية،عواملأيمعالتعاملعلىوالعملالالئق،بالمظهرإظهارهاعلىوالعمل

الحشرات،ومكافحةالنظافةأعمالعلىواإلشرافذلك،إلىوماالرمليةوالعواصفواألمطار

الشتاءفصلدخولقبلالسيولمجاريتنظيم.

الجغرافيةالمعلوماتلنظمالعالمياليومفيالمشاركةGLS DAY.

األمثلبالشكلاالحتياجاتوتلبيةالطارئةالجامعةإدارةطلباتجميعنتفيد.

لإلعاقةالعالميباليومالمشاركة.

م2030المملكةلرؤيةالجامعةتحولمشروعفيالمشاركة.

هـ1442لعامالثانيالدراسيللفصللالستعداداتمصورتقريررفع.

والخريجالمهنةأسبوعفيالمشاركة.

م2020الجغرافيةللمعلوماتالدوليالمؤتمرفيالمشاركة.

العلميالبحثملتقىفيالمشاركة.

السعوديةاالقتصادلجمعيةمحاضرةفيالمشاركة.

اسعف"بعنوانحملةفيالمشاركة".

الميدانيةالتربيةفيالمشاركة.

البصريالتلوثحملةفيالمشاركة.

(وثمارتجارالميدانيةالتربية)بعنوانمحاضرةفيالمشاركة.

(االلكترونيةالخرائطبرمجة)بعنوانطالبيةمسابقةفيالمشاركة.

(المستمرالتحسين)والجودةللتطويرالثالثالسنويالملتقىفيالمشاركة.

(والتنميةاإلعالم)بعنوانالثامنالدوليالمؤتمرفيالمشاركة.

الجامعةرئيسرعايةتحتالجامعيةالطبيةالمدينةإدارةمجلساجتماعفيالمشاركة.

الجديدواآلثارالسياحةكليةمبنىتجهيز.

:للطالبالجامعيةالمدينةنظافةوحدة-النظافةقسمإنجازات:أوال  

إدارة  الخدمات
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:النظافةقسمأعمالمنصور
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:للطالبالجامعيةالمدينةمكافحةوحدة-المكافحةقسمأعمالأبرز:ثانيا  

هـ1442الدراسيللعامالكلياتمبانيجاهزيةعلىالعمل.

السيولمجاريورشمكافحةعلىالعمل.

المكافحةألعمالالجامعةمبانيلجميعوالميدانيةاليوميةالمتابعة.

يوميبشكلوالمسائيةالصباحيةالفترةفيالمكافحةعمالأداءمتابعة.

وتوزيعهاصرفهاومتابعةالمواداستالم.

التضبيببجهازومساء  صباحا  العامةالخارجيةالمناطقرش.

يوميبشكلوالسكنيةواألكاديميةاإلداريةالمبانيرش.

عدد الطلباتاألشهرعدد الطلباتاألشهر

-رجب776محرم

-شعبان713صفر

-رمضان 684ربيع األول

436شوال655ربيع األخر

620القعدة ذو508جمادى األولى

577ذو الحجة 624جمادى األخرة

5593مجموع الطلبات المنجزة 

:جدول إحصائية الطلبات المنجزة في قسم الحمالة

:للطالبالجامعيةالمدينةحمالةوحدة-الحمالةقسمأعمالأبرز:ثالثا  

بذلكشهريةإحصائيةأدناهالجدولوفييوميبشكلطلب25الى20منإنجازيتم.

المستفيدرضىوقياسيوميا  العمالأداءمتابعة.

الرياضيةاألنشطةجميعفيالمشاركة.

الجامعةمرافقجميعفيالمطبوعاتوتنزيلتحميلفيالمشاركة.

المهاراتتطويرلعمادةالتدريبقاعاتتجهيزفيالمشاركة.

أشهر4لمدةوالموهوبينالمتفوقينالطلبةلبرنامجالدائمةاللجنةفيالمشاركة.

الوطنيباليوماالحتفالفعالياتتجهيزفيالمشاركة.
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للشروطمطابقتهامنوالتأكدوفحصهاالمقاولمنميالديشهركلبدايةالمواداستالم

.والمواصفات

بالجامعةالمستودعاتإدارةمناالستالممحاضروطباعةمدارببرنامجوكمياتهاالموادإدخال.

المشروعلمواقعالنظافةموادصرف.

يوميا  الفرعيةالمستودعاتمنالموادصرفمراجعة.

:للطالبالجامعيةبالمدينةالعقودمتابعةقسمإنجازاتأبرز:رابعا  

:المقاولينحضورمتابعةوحدة-1

النظافةمشاريعفيالجديدةللعمالةواالنصرافالحضوربصمةتسجيل.

واالنصرافالحضوربنظامالمقاولعمالوانصرافحضورمتابعة.

كوروناجائحةلتفاديالبصمةمنبدال  بهاالحضورإلثباتللعمالبطاقاتاستخراج.

:األداءتقييموحدة-2

الخدماتإدارةمراقبينمنالمبانيفيالنظافةمستوىتقييمتقاريراستالم.

المبانيفيالمقاولأداءمستوىلقياسللمراقبيناليوميةالتقاريرادخال.

اإلدارةلمديرالمقاولأداءبنسبةشهريبتقريرالرفع.

:المعداتمتابعةوحدة-3

اولالمقوتوجيهالمعداتحالةعنالجامعةمبانيفيالخدماتمراقبينمنتقاريراستالم

.ذلكومتابعةمنهاالعاطلبإصالح

لهاتتبعبرنامجخاللمنالميدانفيالمعداتوعملتواجدمتابعة.

يوميبشكلالمعداتأداءمتابعة.

:الموادمتابعةوحدة-4

شهركلبدايةالجامعةمبانيفيالمقاولمنالموادتوزيعاستالم.

الخدماتإدارةمراقبينمنأسبوعيبشكلالمبانيمستودعاتجردتقاريراستالم

.صرفهالمتابعةببرنامجوتسجيلها

يوميا  الموادصرففيالعمالأداءمتابعة.

:المستودعاتوحدة-5
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:(covid-19)كوروناجائحةفترةخاللالخدماتإدارةأعمالمنصور
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صور من أعمال تعقيم المكاتب والممرات 



:(covid-19)كوروناجائحةفترةخاللالخدماتإدارةأعمالمنصور
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صور من أعمال تعقيم مرافق الجامعة والقاعات الدراسية



:(covid-19)كوروناجائحةفترةخاللالخدماتإدارةأعمالمنصور
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صور من أعمال تركيب المعقمات في مرافق الجامعة



إدارة  التطوير والجودة



:الجودةوحدة:أوال  

علىوالعملللوكالة،االستراتيجيةوالسياساتالخططرسمفيبالمشاركةاإلدارةتقوم

رنشعلىوالعملالشاملة،الجودةمنهجيةوفقالعملوإجراءاتأساليبوتطويراألداءتحسين

الجودةإدارةنظامتطبيقعلىوالعمل.بالوكالةالتنظيميةالوحداتبكافةالجودةثقافة

“ISO .الوكالةأعماللجميعالمستمرالتحسينعلىوالعمل2015األخيرلإلصدار"9001

اإلدارةعننبذة

ISOالجودةإدارةنظاممتطلباتدراسةفيالعملاستمرار ووحداتأنشطةكافةعلى9001

الجامعة،فيبهاالخاصةالعامةواإلجراءاتالجودةدليلوحسب،2015األخيرلإلصداروفقا  الوكالة

4.2و4.1بالفقرات)عملهالسياقتحديدمنالجامعةبهقامتمافيهالرابعالبندتضمنوالذي

اقنطفيالجامعةتقدمهاالتيوالخدماتالمنتجاتمنوالمستفيدينالمعنيةواألطراف،(4.3و

روالمخاطالمتاحةالفرص)وخارجيا  (الضعفونقاطالقوةنقاط)داخليا  الجامعةوموقفعملها،

SWOTالرباعيالتحليلبطريقة(والتهديدات ANALYSISالجودةإدارةنظامدورةمخططوحسب

تمدخاللتكونالمستفيدينمتطلباتتحديدفيهتموالذي(Figure-01)أدناهالجامعةفياإلدارية

وأهدافرسالةورؤيةآفاقفيالعمالءرضاءإلىللوصول(الثامنالبند)التشغيللعمليات

.(والتجهيزاتالمرافق)للجامعةالسابعالرئيسيالجودةمعياروفياالستراتيجيةالوكالة

إدارة  التطوير والجودة
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:هـ1441العامخاللاإلدارةأعمالأبرز

في جامعة الملك سعود( ISO 9001)مخطط دورة نظام إدارة الجودة اإلدارية 
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وأدلةوأنظمةوسياساتدراساتمن2008القديماإلصدارلمنجزاتامتدادهوالعملوهذا

امنظإلىالجامعةتحولمتطلباتمعبالتوازيتقومككلوالدراسة.اعتمادوشهاداتمعرفية

قبلالتضخمومعالجةالتنظيميةالهياكلجميعمراجعةيتطلبوالذيالجديدالجامعات

.الجديدةالجودةأنظمةوإجراءاتوسياساتأهدافإلىاالنتقال

:التطويروحدة:ثانيا  

مدةالمعتالرقابيةواإلداراتالعامةاإلداراتلجميعالتنظيميةالهياكلبمراجعةاإلدارةقامت

متطلباتوتحقيقالتضخمومعالجةواإلنفاقاإلدارةكفاءةيحققلماالرئيسيالتنظيميبالهيكل

األهداف،تلكإلىللوصولقائمةالدراسةوالزالتالجديدالجامعاتنظامإلىالجامعةتحول

وفي،(ISO)الجودةإدارةأنظمةإعدادفياألساسيةاللبنةهيالتنظيميةالهياكلوأنخصوصا  

اتالخدموتحسينوالمالية،اإلداريةللموارداألمثلواالستثمارالقرارات،واتخاذودعمتبسيط

التنظيميةالوحداتكافةوصالحياتومسئولياتمهامإعدادوجاري.الوكالةقبلمنالمقدمة

دارةإوالجودة،التطويرإدارةاإلدارية،الشئونإدارة):التاليالنحوعلىوذلكوالفرعية،الرئيسية

العامةاإلدارةللمشاريع،العامةاإلدارةالميدانية،المتابعةإدارةوالتحكم،المعلوماتنظم

.(للصيانةالعامةاإلدارةالجامعي،واألمنللسالمةالعامةاإلدارةالمساندة،للخدمات

:للوكالةالتنظيميالهيكل-1

:االستراتيجيالتخطيط-2

وكالةللالمعتمدةاالستراتيجيةللخطةالمبادراتتنفيذمتابعةعلىبالعملاإلدارةقامت

ووفقاالستراتيجيةاألهدافإلىللوصولالمبادراتلجميعاإلنجازتقاريرواعتماد(2017-2022)

للوكالةالمعتمدةاالستراتيجيالتخطيطومنهجيةوالتطويرللتخطيطالجامعةوكالةمتطلبات

.أدناه

عملياتإلجراءاتالمعرفيالدليلإعداد-3

العملوخطواتاألساسيةاإلجراءاتمن(27)عدد(التجريبيةنسختهفي)يشملوالذي

صفحة(66)بعددالدليلظهروقد.الصيانةعملياتلمختلفالمعتمدةوالنماذجالتدفقوخرائط

اعتمادهليتمللصيانةالعامةاإلدارةمعالقادمةالفترةفيمراجعتهوسيجري.(A4)مقاس

.وكالةللالمعرفيةاألدلةمعوتوزيعهنشرهثمومنالفرعيةالصيانةإداراتجميعلدىوتطبيقه
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:للمشاريعالجامعةوكالةمكتبإلجراءاتالمعرفيالدليلإعداد-4

:التاليالنحوعلىمعتمدةنماذج(9)بعدداإلداريةالشؤونبإجراءاتالعملبدأ

طلب. إجازة1

نموذج. استئذان2

نموذج. يدويحضورإثبات3

نموذج. طرفإخالء4

نموذج. الطبيللكشفإحالة5

استمارة. بالجامعةالطبيةاللجنةعلىالطبيةتقاريرهمتعرضلمنمعلومات6

نموذج. عهدةنقل7

نموذج. عملمباشرةعنتبليغ8

نموذج. الجامعةداخلموظفنقلطلب9

علىالعملوجاريالنماذج،هذهلجميعالتدفقوخرائطالعملخطواتإعدادجرىوقد

لدىرىاألخاإلجراءاتإلىاالنتقالسيتمثمومنالوكالة،فياإلداراتجميعلدىوتطبيقهااعتمادها

.الوكالةمكتب

إدارة  التطوير والجودة

ياتكللطالب(العملرأسعلى)والفصليالصيفيالتدريبيالبرنامجإعداد-5
.المهنيةوالمعاهدوالتقنيةوالعمارةالهندسة

مالعالبهايمرالتيالظروفرغمالعامهذافيالصيفيالبرنامجتقيمأناإلدارةاستطاعت

بفضلارةاإلدتمكنتولكنالتدريبية،الجهاتمنكثيرضوئهعلىاعتذرتوالذيكوروناجائحةبسبب

،(مدنيةوالوالكهربائيةالميكانيكية)التخصصاتفيالهندسةكليةطالبمن(47)عددتدريبمنهللا

.الكيميائيةالهندسةفيطالب(5)والصناعيةالهندسةفيطالب(4)تدريبمرةوألولوكذلك

عدد الطالبالتخصشم

11هندسة مدنية1

10هندسة كهربائية2

15هندسة ميكانيكية3

7هندسة كيميائية4

4هندسة صناعية5

.  يةجدول تفصيلي بعدد المتدربين من كليات الهندسة والعمارة والتقنية والمعاهد المهن
حسب التخصش
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عدد الطالبالتخصشم
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اإلدارة  العامة للسالمة واألمن الجامعي3
ة تدريب جزئي لطالب الهندس

الصناعية إدارة  نظم المعلومات و التحكم4

إدارة  الخدمات5

حسب جهة التدريب_ جدول تفصيلي بعدد المتدربين 

إدارة  التطوير والجودة

التخصشحسب _ المتدربين رسم بياني بعدد 

11
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اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة العامة للصيانة

اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة العامة للصيانة
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:منهجية الخطة اإلستراتيجية لوكالة الجامعة للمشاريع

الرسالةالقيمالرؤية المستقبلية

تحليل البيئة الداخليةتحليل البيئة الخارجية

SWOTالتحليل الرباعي 

Benchmarkingالمقارنة المرجعية 

Risk managementإدارة المخاطر 

األهداف اإلستراتيجية

المبادرات

البرامج والميزانيات

الجدولة والتنفيذ

إدارة  التطوير والجودة



إدارة  نظم المعلومات والتحكم



كانيكيةالميبالخدماتوالتحكمالرقابةمنظومةوتطويربضبطالمتعلقةبالمهاماإلدارةتقوم

ثورةماراستثوكذلكالقرارات،التخاذجغرافيةمعلوماتنظموبناءالجامعية،بالمدينةوالكهربائية

.2030المملكةرؤيةوفقوالفنيةاإلداريةاإلجراءاتأتمتةفيوالشبكاتالمعلوماتتقنية

اإلدارةعننبذة

:اإلدارةمهام

متابعة. قساماألاحتياجاتعلىواإلشرافكفاءتها،وتقييموالتحكم،المراقبةنظمتشغيل1

.االحتياجاتهذهبتأمينالخاصةالخططووضعالنظملهذهالمستخدمة

السعي. أنظمةتشغيلبضمانوذلكالجامعةلمنسوبيمناسبةعملبيئةتوفيرنحو2

.ممكنةكفاءةبأعلىالخدمات

تحديد. .صاديا  واقتفنيا  جدواهاودراسةوجدتإنالبديلةالحلولأوالالزمةالتحديثاتمواصفات3

دراسة. لقيامواتكرارها،لمنعالمتاحةالحلولوإيجادالمطبقةالنظمتشغيلمشاكلوتحليل4

.تنفيذهاعلىواإلشرافالعليا،اإلدارةعلىبعرضها

التأكد. نموالتحققالطباعةوأجهزةالمعلوماتوشبكةاآلليالحاسبأجهزةعملكفاءةمن5

.المستخدمينلمتطلباتمالءمتها

اإلشراف. المةسلضمانالمختلفةللنظمالمطبقةلألقسامالالزمالفنيالدعمتقديمعلى6

.التشغيلواستمرارية

وضع. .سالمتهاوضمانبالنظامالمحفوظةالمعلوماتلتأمينالمناسبةالخطط7

القيام. .الجامعةوكلياتإلداراتالفضائيةوالصورالمخططاتبتوفير8

القيام. وتحديثالجديدةاألعماللتوقيعالجامعيةالمدينةداخلالمساحيالرفعبأعمال9

.القائمةاألعمال

دمج. قاعدةفيوحفظهارقميةخرائطفيالوصفيةوالمعلوماتالمكانيةالمعلومات01

.المعلومات

إعداد. للمقاولالعملأوامروإصداربالنظامالمرتبطةالمعداتحالةعنالفنيةالتقارير11

.وتنفيذهالمتابعتها

متابعة. واحتفاالتوالندواتواالحتفاالتالمؤتمرات)الملحةالضرورةذاتوالمهاماألعمال21

.(الجامعةبهاتقومالتيالنشاطاتمنوغيرهاالتخرج،

تحديث. .لهاالتابعةواإلداراتللمشاريعالجامعةلوكالةاإللكترونيالموقعوتطوير31

إدارة  نظم المعلومات والتحكم

80



:هـ1441العامخاللواألعمالاإلنجازاتأبرز

المعالجة. لطالبلالجامعيةالمدينةفيالتحكمالمراقبةلمركزالواردةالبالغاتلجميعاليومية1

.للطالباتالجامعيةالمدينةفيوالتحكمالمراقبةومركز

إعادة. سوبيمنحضورتعليقفترةخاللواإلنارة(التكييف)الهواءمناولةوحداتتشغيلجدولة2

:اآلتيالنحوعلىللعملالجامعة

المعاملبعضماعداللطالباألكاديميةبالمنطقةالتكييفوحداتجميعإطفاء

.للمبانيالفرعيةالكهرباءومحطات

الحرارةدرجاتوضبطرفع(Set point)بالمدينةالتكييفالهواءمناولةلوحدات

.مئوية25حرارةدرجةعلىللطالباتالجامعية

عقد. ةالطاقكفاءةلخدماتالوطنيةالشركةمندوبمعالتنسيقيةاالجتماعاتمنمجموعة3

ثرأكلتكونالجامعيةالمدينةمبانيتأهيلإلعادةالالزمةوالمخططاتبالوثائقلتزويدهم

.الطاقةاستهالكفيكفاءه

Outcomes-Based)النتائجإلىالمستندالخدماتنظاموتشغيلتنفيذاكتمال4. Services)

اتالبيانومعالجةتحليلألغراضللطالبالجامعيةبالمبانيوالتحكمالمراقبةلمنظومة

الميكانيكيةالنظمأداءمؤشراتتحسينلغرضوالتحكمالمراقبةلمنظومةالواردة

حيثةالمتقدماألنظمةمنيعتبرالنظاموهذا.والتشغيلالصيانةكفاءةورفعوالكهربائية

مركزيالللخادمالواردةبياناتهاوتحليلالمبانيفيالنظممراقبةفيواسعنطاقعلىيقوم

.األسبوعأيامطوالالساعةمدارعلى

.السياحةكليةلمشروع(BMS)المبانيإدارةأنظمةجاهزيةاختبار5.

اختبار. .الوثائقكليةلمشروع(BMS)المبانيإدارةأنظمةجاهزية6

اختبار. .الثقافيسلطاناألميرمركزلمشروعالمبانيإدارةأنظمةجاهزية7

المشاركة. .(والتحكمالمراقبةنظم)األرينامشروعاستكماللجنةعضويةفي8

إعداد. جومخارلمداخللألبوابالدخولالتحكمنظمتركيبمشروعومواصفاتشروطكراسة9

.عامةمنافسةفيلطرحهاللطالبالجامعيةالمدينةبمبانيالطوارئ
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:هـ1441العامخاللاإلدارةحققتهاالتيوأرقاماحصائيات

هـ1441لعامللطالبالجامعيةللمدينةالعملوأوامرالخدمةلطلباتاحصائية

االنجازالعدد الكليالوصف
جاري العمل 

عليها
جازنسبة االت

527527-100%(SR)طلبات الخدمة 

5144793593%( WO)أوامر العمل 

93%

7%

بطلبات الخدمة في المدينة الجامعية للطال

الطلبات املنجزة

جاري العمل عليها

هـ1441لعامللطالباتالجامعيةللمدينةالعملوأوامرالخدمةلطلباتاحصائية

االنجازالعدد الكليالوصف
جاري العمل 

عليها
جازنسبة االت

3297308321494%(SR)طلبات الخدمة 

1421033973%( WO)أوامر العمل 

93%

7%

باتطلبات الخدمة في المدينة الجامعية للطال

الطلبات املنجزة

جاري العمل عليها
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هـ1441لعامالوقائيةللصيانةاحصائية:

االنجازالعدد الكليالوصف
جاري العمل 

عليها
ازنسبة االنج

%100-18591859المدينة الجامعية للطالب

%3963544289اتالمدينة الجامعية للطالب

0

500

1000

1500

2000

املدينة الجامعية للطالب املدينة الجامعية للطالبات

الصيانة الوقائية

املجموع الكلي منجزة جاري العمل عليها

83

:صور لمركز المراقبة والتحكم في المدينة الجامعية للطالب

إدارة  نظم المعلومات والتحكم



:التحولنحومستقبليةومبادراتخطط

تطبيق. Outcomes-Based)النتائجإلىالمستندةالخدماتنظام1 Services)منوهو

لوتحليالمبانيفيالنظممراقبةفيواسعنطاقعلىيقومحيث.المتقدمةاألنظمة

اهمسيسوبذلكاألسبوع،أيامطوالالساعةمدارعلىالمركزيللخادمالواردةالبيانات

ينتحسلغرضمتقدمةتحليالتباستخدامالتطويرعملياتفيالنجاحوتيرةرفعفي

.والتشغيلالصيانةكفاءةورفعوالكهربائيةالميكانيكيةالنظمأداءمؤشرات

التحول. روعمشخاللمنوذكالمكانيةالجغرافيةللمعلوماتالتحتيةللبنيةالرقمي2

منعددواعتماد(الرابعةالمرحلة)بالجامعةالجغرافيةالمعلوماتنظموتحديثتطوير

رفعفيسيساهممماالجامعةفيالجهاتمختلفستخدمالتيالجديدةالتطبيقات

.وفعاليةدّقة  أكثرقراراتاتخاذعمليةوتسهيلالخدمةمستوى

التوجه. ألبواببالدخولالتحكمنظمتركيبخاللمنآمنتعليميمجتمعإقامةنحو3

المةوالساألمنمستوىلرفعللطالبالجامعيةالمدينةبمبانيالطوارئومخارجالمداخل

.الجامعةممتلكاتعلىوالمحافظةالوقائية

التخطيط. إعادةلخالمنللمبانيالداخليةلألبوابالدخولفيتحكمنظملتركيبواإلعداد4

ن،الموظفيمكاتبالتدريس،هيئةأعضاءمكاتب)الداخليةاألماكنوتصنيفتهيئة

تصاريخومنحاألبوابعلىذكيةأقفالبتركيبوذلك(والمعاملالدراسية،القاعات

يللمبانوالسالمةاألمنمستوىرفعبهدفوذلكبالدخوللهمللمخولفقطالدخول

.الجامعية

خفض. التكييفلوحداتالتشغيلجدولةإعادةخاللمنالكهربائيةالطاقةاستهالك5

.واإلنارة

تأهيل. .للطالباتالجامعيةبالمدينةالمبانيفيوالتحكمالمراقبةمنظومة6

تحديث. الجامعيةبالمدينةوالتحكمالمراقبةلنظم(EBI)المبانيإدارةنظامبرنامج7

.للطالب
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إدارة  المتابعة الميدانية



احيها،وضوالرياضمدينةفيالخارجيةوالمرافقبالدرعيةالجامعةمبانيبمتابعةاإلدارةتقوم

ها،فيالمستخدمينسالمةعلىتأثيرأيوجودوعدمالمثلىبالطريقةاستخدامهامنللتأكد

أويةالبيئالمالحظاتفيمتمثلةوالمرافقالمبانيفيظاهرةمالحظاتأيوجودعدممنوالتأكد

أسبابهاحديدلتالمختصةاإلداراتمعوالتنسيقالمدنية،أوالميكانيكيةأوالكهربائيةأواإلنشائية

.ذلكاستلزمإنوعالجها

اإلدارةعننبذة

الجامعيةبالمدينةالمروريةواإلشاراتاإلرشاديةواللوحاتالطرقمتابعة.

كاملبشكلإنهائهايتمحتىالمرصودةالمالحظاتبشأنالمختصةاإلداراتمعالمتابعة.

العلميةالكلياتزيارة.

اإلنسانيةالكلياتزيارة.

الطبيةالكلياتزيارة.

الرياضبشرقالمعلمينكليةزيارة.

بالملزالمجتمعكلياتزيارة.

بالمزاحميةالجامعةفرعزيارة.

التطبيقيةالعلوممبانيزيارة.

بالدرعيةللطالباتالجامعيةالمدينةزيارة.

والجديدالقديموالموظفينالتدريسهيئةأعضاءسكنزيارة.

الجامعيةبالمدينةوالوكاالتالعماداتمبانيزيارة.

الجامعيةالمدينةإداراتجميعزيارة.

الجامعيةبالمدينةالمرافقجميعزيارة.

هـ1441العامخاللاإلدارةبهاقامتالتيواالنجازاتاألعمالأبرز

العاملينكفاءةوتحسينالداخليةالعملبيئةوتطويرتحسين.

اإلدارةداخلالمتميزةللكفاءاتجاذبةبيئةتوفير.

اإلدارةداخلالعاملينمتطلباتتحقيق.

الجامعةومبانيمرافقجميعزيارة

:هـ1441العامخاللاإلدارةبهاقامتالتيوالمشاركاتاالنشطةأبرز

إدارة  المتابعة الميدانية
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:هـ1441للعامالميدانيةالمتابعةإدارةإنجازاتأبرز

(:حسب اإلدارات)المالحظات التي تم رصدها -1

العدداالداراتم

0اإلدارة  العامة للمشاريع1

86اإلدارة  العامة  للسالمة واألمن الجامعي2

20إدارة  سكن أعضاء هيئة التدريس والموظفين3

0إدارة  صيانة المرافق خارج المدينة الجامعية 4

271إدارة  صيانة المدينة الجامعية للطالب 5

10إدارة  صيانة المدينة الجامعية للطالبات6

59إدارة  الخدمات المساندة 7

55إدارة  االستدامة وتطوير البيئة 8

501هـ 1441إجمالي عدد التقارير المرصودة خالل عام 

(:حسب المواقع)المالحظات التي تم رصدها في -2

العدداالداراتم

16مباني الكليات الصحية 1

107مباني الكليات العلمية 2

69مباني الكليات االنسانية 3

41المباني اإلدارية والعمادات 4

209مباني الخدمات والمناطق الخارجية 5

22المدينة الجامعية للطالبات 6

37سكن أعضاء هيئة التدريس والموظفين 7

0مباني الجامعة خارج المدينة الجامعية 8

501هـ 1441إجمالي التقارير خالل عام 
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إدارة  الشؤون اإلدارية



فيالمختلفةوالوحداتواألقساماإلداراتبينالوصلحلقةاإلداريةالشؤونإدارةتمثل

لوكالةاومنسوباتمنسوبيلجميعاإلداريةالمتابعةبمهامتقومبحيثللمشاريعالجامعةوكالة

معالمالحظاتجميعإنهاءعلىوالعملوالموظفات،الموظفينوواجباتبحقوقيتعلقفيما

لبريداومتابعةاإلداريةاالتصاالتعلىباإلشرافاإلدارةتقومكما.الجامعةفيالعالقةذاتالجهات

.المطلوببالشكلوتوزيعهاستالمهوسرعةدقةمنوالتأكد

اإلدارةعننبذة

:اإلدارةمهام

قوقبحيتعلقفيماللمشاريعالجامعةوكالةومنسوباتمنسوبيلجميعاإلداريةالمتابعة

إنوالمالحظاتاإلداريةالحاالتجميعإنهاءعلىوالعملوالموظفاتالموظفينوواجبات

.الجامعةفيالعالقةذاتالجهاتمعوجدت

فينللموظاألساسيةوالمهامالواجباتوتحديدوضعحولوالجودةالتطويرإدارةمعالتنسيق

.اإلداريبالضبطالمتعلقةاألنظمةوتطبيقوالموظفات

مهاستالوسرعةدقةمنوالتأكدالبريدومتابعةبالوكالةاإلداريةاالتصاالتعلىاإلشراف

.المطلوببالشكلوتوزيعه

المةسمنوالتأكدللمشاريعالجامعةلوكالةالمخصصةالسياراتوتسليماستالممتابعة

.االجراءات

نقلوالوالتعاقدوالتمديدبالتعيينيتعلقفيمابالوكالةالموظفينشؤونأعمالمتابعة

اتالموافقأخذبعداالختصاصجهاتموافقةعلىبناء  القيدوطيوالندبواإلعارةوالترقية

.الالزمة

عنا  شهريوالرفعللمشاريعالجامعةوكالةمنسوبيلجميعوالغيابالحضورسجالتمتابعة

.اإلداراتمدراءمعذلكفيوالتنسيقالوكالةإداراتلكافةالعملعنوالتأخرالغيابحاالت

ثمومنقةالموافألخذالوكالةلمنسوبيالتدريبيةبالدوراتالمتعلقةبالطلباتالرفعتنظيم

.بهاالمتعلقةاإلداريةاإلجراءاتكافةومتابعةالجامعةإلدارةالرفع

المتعاقدينمنللمشاريعالجامعةوكالةلمنسوبيالكفاالتنماذجعلىالتصديق.

فيالوظيالنقليخشفيماالوكالةإداراتأوبهالمرتبطةاإلدارةمنسوبيمنيردمامتابعة

التكليفوتمديدوالتكليفوالداخليالخارجي

إدارة  الشؤون اإلدارية
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:هـ1441العامخاللاإلدارةإنجازات

االحترازاتبشأنالمعنيةالجهاتمنيردماوتطبيقكوروناجائحةظروفمعالتعامل

.اتنفيذهمنوالتأكدبعدعناألعمالمتابعةمعبهاالخاصةالحاالتجميعوإنهاءالمطلوبة

اإلعارةووالترقيةوالنقلوالتعاقدوالتمديدبالتعيينيتعلقفيماالمعامالتمنالعديدإنجاز

.الالزمةالموافقاتأخذبعداالختصاصجهاتموافقةعلىبناء  القيدوطيوالندب

مديدوتوالتكليفوالداخليالخارجيالوظيفيبالنقليتعلقفيماالمعامالتمنالعديدانجاز

واالجازاتالرسميالدواموقتخارجوتكليفواالنتداباتوخارجهاالجامعةداخلالتكليف

.السنويالوظيفياألداءوتقييماالستثنائية

تنفيذوومتابعةتشغيلهعلىواإلشرافالموظفينوانصرافلحضورالبصمةبرنامجتطبيق

.بذلكالمتعلقةالحاالت

التدريبيةالدوراتبطلباتالرفعتنظيم.

للوكالةالمخصصةالسياراتعلىاإلشراف.
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:هـ1441العامخاللاإلدارةفيالمنفذةاألوامربعددإحصائية

العدداألوامر المنفذة

الوكالةلمنسوبيمدارنظامفيالمنفذةاإلجازةطلبات

الوكالةلمنسوبيالبصمةنظامفيالمعالجةاالستئذانطلبات

الوكالةإداراتعلىالمعممةاإلداريةوالتعاميمالقرارات

الواردةوالصادرةاإلداريةاالتصاالتمعامالت

إدارة  الشؤون اإلدارية



:هـ1441ومنسوبات وكالة الجامعة للمشاريع حتى نهاية العام إحصائية بعدد منسوبي

العدداسم اإلدارة مالعدداسم اإلدارة م

15إدارة  المتابعة الميدانية579إدارة  الخدمات1

21إدارة  الشؤون اإلدارية54410اإلدارة  العامة للسالمة واألمن الجامعي2

8عمكتب وكيل الجامعة للمشاري2411اإلدارة  العامة للمشاريع3

18812اإلدارة  العامة للصيانة4
مكتب مساعد وكيل الجامعة 

للمشاريع
2

613إدارة  التطوير والجودة5
إدارة  السالمة واألمن الجامعي 

(نساء ) 
145

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

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

23إدارة  نظم المعلومات والتحكم8

1147اإلجمالي

24%

1%

75%

األوامر المنفذة

ظام طلبات االستئذان املعالجة في ن

البصمة ملنسوبي الوكالة

مة القرارات والتعاميم اإلدارية املعم

على إدارات الوكالة

درة معامالت االتصاالت اإلدارية الصا

و الواردة
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:هـ1441العامخاللاإلدارةفيالمنفذةاألوامربعددبيانيرسم

إدارة  الشؤون اإلدارية



األقسام النسائية بالوكالة



لسالمةاووحدةاألمنيةللعملياتالنسائيالقسمأعمالعلىباإلشرافالنسائيةاألقسامتقوم

معيةالجاالمدينةفيالنسائيالميدانيةالمتابعةوقسمللخدماتالنسائيوالقسمالنسائية

كزبمرالخارجيةللمرافقالصيانةعملياتووحدةعليشةفيالجامعيةالدراساتومركزللطالبات

وجوددمعمنوالتأكدوالمرافقالمبانيحالةومراقبةبمتابعةتقومكما.بعليشةالجامعيةالدراسات

والممتلكاتالمنشآتعلىالحفاظشأنهمنماكلوعملالمستخدمين،سالمةعلىتأثيرأي

.ذلكلتحقيقالبشريةالقوىجميعمنواالستفادة

النسائيةاألقسامعننبذة

:النسائيةاألقساممهام

اإلشراف. الجامعيةبالمدينةللمشاريعالجامعةوكالةفيالنسائيةاألقسامأعمالعلى1

.بعليشةللطالباتالجامعيةالدراساتومركزبالدرعيةللطالبات

رفع. وذلكالنسائيةلألقساماإلداريالتطويرفيتساهمأنشأنهامنالتيالمقترحات2

.المنشودةاألهدافإلىللوصول

دراسة. .لهاالمالئمةالحلولواقتراحالعملتواجهالتيوالمشكالتالصعوبات3

تحديد. األداءمستوىمنللرفعوذلكالنسائيةاألقساملمنسوباتالتدريبيةاالحتياجات4

.المقدم

اقتراح. .عملالإنجازفيتساهموالتيالنسائيةاألقسامبأعمالالمتعلقةاللجانتشكيل5

اإلشراف. زومركبالدرعيةللطالباتالجامعيةالمدينةفياإلخالءخططوتنفيذإعدادعلى6

.بعليشةالجامعيةالدراسات

شطر الطالبات–األقسام النسائية 

90

:النسائيةلألقسامالتابعةاألقسام

القسم. .األمنيةللعملياتالنسائي1

وحدة. .للطالباتالجامعيةبالمدينةالنسائيةالسالمة2

القسم. .للطالباتالجامعيةبالمدينةللخدماتالنسائي3

القسم. .للطالباتالجامعيةبالمدينةالميدانيةللمتابعةالنسائي4

القسم. بعليشةالطالباتبمركزالخارجيةللمرافقالصيانةعملياتلوحدةالنسائي5



:األمنيةللعملياتالنسائيالقسم:أوالً

:هـ1441العامخاللالقسمإنجازاتأبرز

:الطالباتأقسامفيالمفقوداتحصر-1

145

878

17
0

1000

عة لهاحصر للمفقودات بالمدينة الجامعية للطالبات والمراكز التاب

المدينة الجامعية للطالبات بالدرعية

مركز الدراسات الجامعية بعليشة

سكن الطالبات
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:العلميةحصر المواقع الغير مغلقة بعد نهاية الدوام الرسمي في الكليات 1-2
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كلية طب األسنان كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية التمريض مركز األمير نايف لألبحاث

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الروضة العلمية

:الرسميالدوامنهايةبعدمغلقةالغيرالمواقعحصر-2

شطر الطالبات–األقسام النسائية 
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كلية اآلداب كلية التربية كلية إدارة األعمال

كلية اللغات والترجمة كلية الحقوق والعلوم السياسية الروضة اإلنسانية

كلية العمارة والتخطيط
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:المواقع الغير مغلقة بعد نهاية الدوام الرسمي في الكليات اإلنسانيةحصر 2-2
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إدارة الجامعة
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مكتبة األميرة سارة بنت عبدهللا بن فيصل آلـ سعود

اإلدارة العامة للتشغيل والخدمات المساندة للطالبات

مركز خدمات الطالبات

صالة اإلطاللة

النادي الرياضي

:المواقع الغير مغلقة بعد نهاية الدوام الرسمي في للمباني اإلداريةحصر 1-3

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



:اتللطالبالجامعيةالمدينةفيالتصاريحاستخراج-5

بقا  مستمحيثالطالبات،أقسامفيالمراقبةكاميراتتركيبمشروععلىبالعملالبدءتم

السالمةإدارةقبلمنومراجعتهاالمراقبةكاميراتبنقاطالخاصةالمواقعمخططاتاستالم

وقدية،اإللكترونالتعامالتلعمادةوتسليمهااعتمادهاثمالكلياتوكيالتوسعادةالجامعيواألمن

لمحددة،االمواقعفيالكاميراتنقاطكافةتركيبمنواالنتهاءبذلكالمتعلقةاألعمالمتابعةتمت

.هللابمشيئةالقادمةالفترةخاللتفعيلهافيالبدءسيتمحيث

:يحالمفاتوتسليماستالم-4

قسمإلىالمستفيدةالجهاتمنوغيرهاالمكاتبمفاتيحوتسليمالستالممحدثةآليةاعتمادتم

عمالاألإلنجازالمفتاحوجوداألمرتطلبحالفيوذلكالرجالياألمنقسمإلىومنهمالنسائياألمن

عرضهاتوعدموممتلكاتهاالجامعةوأمنسالمةعلىحفاظا  ذلكتنظيموتمالمسائية،الفترةخالل

.العبثأوللسرقة

أوخاصاألشلدخولالتصاريحاستخراجطلباتباستقباللإلدارةالتابعالتصاريحقسميقوم

البياناتاكتمالمنوالتأكدالطلبمراجعةثمللطالبات،الجامعيةالمدينةإلىالمستلزمات

جدتوإنبالمالحظاتتزويدهمأوالتصاريحباعتمادالمستفيدةالجهاتعلىالرديليهالمطلوبة،

الرسميواإلذنالمعتمدةالوسيلةالتصاريحتعدحيث.المطلوبةاإلجراءاتإلستكمالوذلك

الجامعيةالمدينةوإلىمنوخروجهاوالمستلزماتواألجهزةالخارجيةالجهاتبدخولللسماح

موقعالعلىوتحميلهالذلكالحاجةوفقدوريبشكلالمعتمدةالنماذجتحديثيتمكماللطالبات،

.إليهاالوصوللتسهيلاإللكتروني

عدد التصاريحالشهرمعدد التصاريحالشهرم

516رجب4397محرم1

11شعبان5028صفر2

7رمضان7319ربيع أول3

51شوال33910ربيع ثاني4

98ذو القعدة53911جمادى أول5

65ذو الحجة84012جمادى ثاني6

4138المجموع

:للطالباتالجامعيةالمدينةفياستخراجهاتمالتيالتصاريححصر
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ةالجامعيالدراساتومركزللطالباتالجامعيةالمدينةفيالمراقبةكاميراتمشروع-3

:بعليشةللطالبات

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



زيادة. عنلالعمتنظيمخاللمنكوروناجائحةفترةخاللالموظفاتعملفيوالفعاليةالكفاءة1

.واستمراريتهااألعمالتيسيرلضمانوذلكبعد

المشاركة. .الطبيللعزللتخصيصهالطالباتسكنفي42مبنىإخالءفي2

القيام. ةالجامعيالمدينةلمبانيوالزائراتللمنسوباتالدخولعمليةعلىاإلشرافبأعمال3

تيالاالحترازيةباإلجراءاتالتقيدمنوالتأكدبعليشةالجامعيةالدراساتومركزللطالبات

الحرارةدرجةوقياساالجتماعيوالتباعدالكماماتارتداءمنالمختصةالجهاتوضعتها

.األمنمراقباتقبلمنالجامعيللحرمالدخولقبلوالزائراتللمنسوبات

التأكيد. لضمان(كلناوتوتباعد،)اإللكترونيةالتطبيقاتبتحميلبضرورةالجامعةمنسوباتعلى4

.اإلجتماعيالتباعدتوفير
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:كوروناجائحةخاللالقسمإنجازات-6

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



حصر أعداد الحاالت الطارئة التي تم التعامل معها من قبل فريق السالمة 
:الجامعية للطالباتبالمدينة 
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المدينة الجامعية 

للطالبات
سكن الطالبات

مركز الدراسات الجامعية 

بعليشه

6200150011100محرم

12902130012004صفر

192001000801011ربيع األول

13202150041006ربيع الثاني

8200100110001جمادى األول

9801300083000جمادى الثاني

12000110020001رجب

0000100010000شعبان

010050010000رمضان

400030010000شوال

300020011001ذو القعدة

200020010000ذو الحجة

882605126013082024المجموع
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.معهاوالتعاملالطارئةالحاالتمباشرة-1

نواعهابأالطارئةللحاالتاالستجابةسرعةفيوالفعالةالمهمةاألقساممنالسالمةقسميعد

.ممكنةأضراروبأقلقياسيبوقتحيالهايلزمماواتخاذ

:النسائيةالسالمةوحدة:ثانياً

:هـ1441العامخاللالقسمإنجازاتأبرز

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



:اإلخالءخططتنفيذ-2

ومركزةبالدرعيللطالباتالجامعيةالمدينةفياإلخالءخططوتنفيذبإعدادالسالمةقسميقوم

ياتالكلمختلفمعبالتنسيقوذلكعليهاوالتدريببعليشة،للطالباتالجامعيةالدراسات

خالءإخططتسعتنفيذفيالطالباتقسمواألمنالسالمةإدارةنجحتوقد.الجامعةفيواإلدارات

.كوروناجائحةبسببالمبانيببقيةالخاصةاإلخالءخططتأجيلتقررحيثهـ،1441للعاموهمي

:كوروناجائحةخاللالقسمإنجازات-3

نةالمديفيكورونافايروسمنوالوقائيةاالحترازيةباإلجراءاتالخاصةالملصقاتتوزيع

.للطالباتالجامعية

مركزوبالدرعيةللطالباتالجامعيةالمدينةفياإلداراتكافةمنالواردةالطلباتاستقبال

ورونا،كجائحةأثناءالمواقعتعقيمبطلباتوالخاصةبعليشةللطالباتالجامعيةالدراسات

.ميلزبماللقيامالمستفيدينوتوجيهبالقسم،الخاصالساخنالخطهاتفعلىوذلك

96

صور توضيحية لسيناريو إخالء المصابين وتقديم 
كلية التمريض وكلية التربية–اإلسعافات األولية في فرضية إخالء وهمي 

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



:النظافةبأعمالالقيام-1

لهاةالتابعوالمراكزللطالباتالجامعيةالمدينةمرافقجميعجاهزيةعلىبالعملالقسميقوم

ياتلألرضوتعقيموجليوغسيلتنظيفمنالالزمةالنظافةبأعمالالقيامخاللمنيوميبشكل

بقسميهطاقمهاوتأهيلللحشرات،والمكافحةوالرشوالنوافذالواجهاتوتنظيفواألسطح

عويةتوعملورشبعقدوذلكالوقائيةباالحترازاتاألخذمعاألعمالبهذهللقياموالنسائيالرجالي

اجتحتالتيالمواقعجميعحصريتمكما.واالحترازيالصحيالوعيوزيادةالعملجودةلرفعتهدف

.دوريبشكلوتعبئتهالتوفيرهابهاوالرفعمعقماتلتوفير
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:للطالباتالجامعيةبالمدينةللخدماتالنسائيالقسم:ثالثاً

:هـ1441العامخاللالقسمإنجازاتأبرز

نماذج من بعض الملصقات التي توضح اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس
كورونا والتي تم توزيعها في أنحاء المدينة الجامعية للطالبات والمراكز التابعة لها

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



:للطالباتالجامعيةالمدينةفيالنظافةوحدةفيالمنجزةاألعمالحصر
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عدد طلبات النقلالشهرعدد طلبات النقلالشهر

210رجب158محرم

-شعبان192صفر

-رمضان148ربيع األول

55شوال143ربيع الثاني

94ذو القعدة151جمادى األول

49ذو الحجة200جمادى الثاني

1400المجموع

واإلزالةالنقلطلباتبتنفيذالقيام-2

الجامعيةالمدينةإداراتكافةمنإليهاالواردةالطلباتبجدولةواإلزالةالنقلوحدةتقوم

.لهاالتابعةوالمراكزللطالبات

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



:كوروناجائحةخاللالقسمإنجازات-3

باتللطالالجامعيةالمدينةفيكوروناجائحةأثناءالمواقعبتعقيمخاصةآليةاستحداث

ميمهوتعالتعقيملطلباتخاصنموذجبإنشاءتتمثلبعليشةالجامعيةالدراساتومركز

.الغرضلهذاالمخصشاإللكترونيالبريدعلىالطلباتواستقبال

المشتبهالحاالتأوكورونابفيروسالمصاباتقبلمنالمستخدمةالمواقعمتابعة

.المواقعتلكوتعقيمبإصابتها

بذلكالمستفيدةالجهاتوتبليغطلب109عددهاالبالغالتعقيمعملياتتنفيذ.

كورونابفيروسالمصابةالحاالتلعزلوتهيئتهالطالباتسكنفي42مبنىإخالء.

االجتماعيالتباعديحققبماالدراسةوكراسياالنتظارمقاعدترتيبإعادة.
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الشهر
مركز الدراسات الجامعية بعليشةالمدينة الجامعية للطالبات

مرافقخدماتصيانةسالمةخدماتصيانة

8156413220محرم

83685668150صفر

8281563311ربيع األول

8771603200ربيع الثاني

7263512541جمادى األول

89717445137جمادى الثاني

---553734رجب

---000شعبان

---000رمضان

171511900شوال

412725700ذو القعدة

747100ذو الحجة

614493415252359المجموع

هــ1441العامخاللالقسمقبلحصرهامنتمالتيالمالحظاتأعدادحصر

الظاهرةاتالمالحظورصدللطالباتالجامعيةالمدينةلمبانيالميدانيةبالمتابعةالقسميعنى

وعدمىالمثلبالطريقةاستخدامهامنللتأكدوذلكبها،والرفعلهاالتابعةوالمرافقالمبانيفي

.فيهاالمستخدمينسالمةعلىتأثيرأيوجود

:للطالباتالجامعيةبالمدينةالميدانيةالمتابعةقسم:رابعاً

:هـ1441العامخاللالقسمإنجازاتأبرز

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



:اإلداريةللشؤونالنسائيالقسم:خامساً

العدداألوامر المنفذة

2500طلبات اإلجازة المنفذة في نظام مدار لمنسوبات األقسام النسائية

446ائيةطلبات االستئذان المعالجة في نظام البصمة لمنسوبات األقسام النس

26يةالقرارات والتعاميم اإلدارية المعممة على إدارات لمنسوبات األقسام النسائ

4183معامالت االتصاالت اإلدارية الصادرة

4112معامالت االتصاالت اإلدارية الواردة 

:هـ1441العامخاللالقسمقبلمنإنجازهتمما

جامعةالوكالةموظفاتبشؤونالمتعلقةاألعمالبكافةبالقياماإلداريةالشؤونقسميعنى

تلفةالمخالجهاتمنالمعامالتواستالمبتصديرالمتعلقةاإلداريةالخدماتوتقديمللمشاريع،

.هـ1441العامخاللالصادرةاإلداريةالتعاميمجميعوتنفيذواعتماد
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:بعليشةالطالباتبمركزالخارجيةللمرافقالصيانةعملياتوحدة:سادساً

،المصاعداحتجازاتالمياه،تسرباتمثلالطارئةالحاالتمباشرةعلىالصيانةقسميعمل

.الرجاليةالصيانةقسمقبلمنالمسائيةالفترةفيإلنجازهابهاوالرفعالكهرباءأعطال

لالعطحجمتقديرعلىوالعملالبالغاستقبالمنبدء  بالمصاعداالحتجازحاالتمباشرة

.األضراروبأقلممكنوقتأسرعفيالمحتجزاتإخراجحتىمعهللتعاملالمثلىوالطريق

نحيإلىالموقععنالكهرباءوقطعالمياهمصدربإغالقوذلكالمياهتسربحوادثمباشرة

.المسائيةالفترةفيالرجاليةالصيانةقبلمنيلزمبماالقيام

:القسمإنجازاتأبرز

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



:والفعالياتاألنشطةأبرز:سابعاً

ةالجامعفعالياتجميعتغطيةفيللمشاريعالجامعةبوكالةالنسائيةاألقسامشاركت

اناتالبيكافةوأخذللفعاليةالمنظمةالجهةمعالتواصلمنبداية  الطالباتبأقسامالخاصة

مناألمراقباتوتوزيعالمعتمدةالتصاريحوفقالمشاركةالجهاتدخولتنظيمإلىوالمعلومات

الفعاليةسيرخاللوجهأكملعلىالنظافةأعمالإنجازمنوالتأكدالالزمةالمواقعجميعفي

ثحدوحالفيلإلخالءخطةإعدادمعالموقعفيالمتوفرةالسالمةاشتراطاتعلىوالتفتيش

األمنمراقباتبقاءمعالموقعمنالخروجعملياتتنظيمعلىواإلشراف.هللاقدرالطارئ

.الفعاليةانتهاءبعدالموقعنظافةعلىوالعملالزوارجميعخروجحينإلىبالموقع

زمةالالالسالمةباشتراطاتالوعيلنشرعملوورشفعالياتواألمنالسالمةقسمأقامكما

نبذةيليوفيماالعامةالمحافلفيالمشاركةوكذلكواألرواحالمنشأةوسالمةأمنعلىللحفاظ

:الشأنهذافيللمشاريعالجامعةوكالةقدمتهعمامختصرة
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:الجامعةفيالمقامةالفعالياتتغطيةفيالنسائيةاألقساممشاركة

عمل. :الحريقومكافحةواألمنالسالمةمهاراتبعنوانتدريبيةدورة1

حارساتتستهدفهـ1441/4/17الموافقالسبتيومالسالمةقسمقبلمنتدريبيةدورةعملتم

ألمنواالسالمةمهارات:بعنوانالمتعاقدةاألمنيةالحراساتلشركةالمنتسباتواألمنالسالمة

علىالعمليوالتطبيقاألمني،الحسوتطويراألداءومستوىكفاءةلرفعوذلكالحريق،ومكافحة

.الحرائقلمكافحةالصحيحةوالطرقالحريقطفاياتاستخدام

مشاركة. :"نبدأمعاً"بعنوانفعاليةفيللمشاريعالجامعةوكالة2

الجامعةبهوفيوالمقامةنبدأمعا  بعنوانفعاليةفيللمشاريعالجامعةوكالةشاركت

علىالمشاركةاشتملتبحيثيومين،لمدةهـ1441/6/2بتاريخللطالباتالجامعيةبالمدينةالرئيسي

عرضذلكوصاحبخدمات،منتقدمةوماإدارةكلدورواستعراضاإلداراتأقسامتمثلأركان

.التابعةاألقساممعالتواصلوطرققسملكلالحيويةالتفاصيليستعرضمرئي

صورة من ركن 
وكالة الجامعة للمشاريع في

"معا  نبدأ"فعالية 

شطر الطالبات–األقسام النسائية 



جامعيةالالدراساتمركزفيوالمقامالمستجداتللطالباتالتعريفياللقاءفيالمشاركةتمت

واألمنالسالمةإدارتيبمهامتعريفيركنبعملوذلكهــ1441/6/24الموافقالثالثاءيومفيبعليشة

هرباءالكومخاطرالسالمةووسائلالحريقطفاياتالستخداممبسطوشرحمنشوراتعلىاشتمل

.منهماالوقايةوطرقالغازوتسرب

المشاركة. :بعليشةالجامعيةالدراساتمركزفيالتعريفياللقاءفي3

اللقاء التعريفي للطالبات المستجدات في مركز الدراسات الجامعية بعليشة–صورمن ركن السالمة واألمن 

إقامة. :"أوالًسالمتك"بعنوانعملورشة4

العلومةكليفيأوال  سالمتكبعنوانتثقيفيةتوعويةعملورشةبإعدادالسالمةقسمشارك

مخاطرركن)أركانخمسةعلىالورشةواشتملتهـ،1441/6/24الموافقالثالثاءيومالتطبيقيةالطبية

ركن–األوليةاإلسعافاتركن–الغازتسربركن–الكيميائيةالموادانسكابركن–الكهرباء

اإلنعاشعلىعمليوتطبيقالوقايةوطرقالمحتملةالمخاطرتستعرض(المصاعداحتجازات

.الرئويالقلبي

–أركان قسم السالمة 
بيقيةكلية العلوم الطبية التط-"سالمتك أوال  "ورشة عمل 
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فييمتأقوالتيأوال  السالمةبعنوانالمدنيالدفاعفعاليةفيالنسائيالسالمةقسمشارك

علىوتدريبهمالحريقطفايةأجزاءعلىاألطفالبتعريفوذلكهـ1441/7/10الموافقالخميسيوم

.استخدامهاطريقة

المشاركة. :والعلميةاإلنسانيةبالروضةالمدنيللدفاعالعالمياليومفي5

بعنوانيةفعالفيبالمشاركةالنسائيالسالمةقسمقامالمدني،للدفاعالعالمياليوممعتزامنا  

كوناتمعلىوالتعرفالحريقطفاياتاستخدامعلىاألطفالتدريبإلىهدفتوالتي"أوال  السالمة"

هـ1441/7/9الموافقاألربعاءيومفيوذلكالمدنيالدفاعمنفريقبحضورالمدنيالدفاعسيارة

المشاركة. :الجامعةإسكانروضةفيالمدنيالدفاعفعاليةفي6
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:لجامعةافيالمقامةالفعالياتتغطيةفيالنسائيةاألقساممشاركة:ثامناً

عدد الفعالياتمقر الفعاليةم

354سكن الطالبات 1

39مركز الدراسات الجامعية بعليشة 2

25المدينة الجامعية للطالبات 3

418المجموع 

:ةلإلدارالمستقبليةالخطط:تاسعاً

التصاريحالستخراجإلكترونينظامإنشاء:

ساهمتأنظمةوتطبيقويسر،بسهولةواستخراجهاالتصاريحإصدارآليةتطويرفيرغبة

النظامتطبيقاقتراحتموالسالمة،األمنأنظمةوفقالمتبعةاإلجراءاتتوضيحفي

منوخروجهاواألجهزةوالمستلزماتالخارجيةالجهاتلدخولالتصاريحالستخراجاإللكتروني

صاحبلبهاوالرفعواآلليةالمستحدثةالنماذجعلىوالعملللطالباتالجامعيةالمدينةوإلى

.بتنفيذهاللبدءالصالحية

والموظفاتللطالباتالعملورشعقددراسة:

عملورشعقدهيلتحقيقهاواألمنالسالمةإدارةتسعىالتياألهدافأهممن

وىمستورفعللنهوضوذلكوالموظفاتللطالباتالسالمةألسسوتدريبيةتعريفية

منوارئالطحاالتفيالمتبعةاإلجراءاتوتوضيحواألمن،السالمةبأمورالتثقيفيةالتوعية

بهتقومالذيالدوروإيضاحاستعمالهاوكيفيةالسالمةأدواتعنمفصلشرحخالل

اراتإدمعالتنسيقطريقعنذلكويتمالسالمة،وأنظمةبأمورالوعيمستوىلزيادةاإلدارة

.للمنسوباتالمناسبةاألوقاتمعيتزامنبماالعملورشمواعيدلتحديدالكليات
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رالتغطيات اإلعالمية واألخبا



التغطيات اإلعالمية
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ع منبر الجامعة يستضيف سعادة وكيل الجامعة للمشاري
هـ1441/1/17بتاريخ 
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الرياضمدينةلتطويرالملكيةالهيئةاجتماع
هـ1441/2/21بتاريخ 

الرياضمرورمع اجتماع
هـ1441/1/19بتاريخ 

التغطيات اإلعالمية



المروريةللحركةالدائمةاللجنةاجتماع
هـ1441/10/17بتاريخ والمواقف

لمشروع النقل الداخليالدائمةاللجنةاجتماع
هـ1441/6/10بتاريخالتشريفاتقاعة

107

التغطيات اإلعالمية
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هـ1441/7/1توقيع اتفاقية مع مشروعات بتاريخ 

التغطيات اإلعالمية
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أخبار وكالة الجامعة للمشاريع في البوابة اإلخبارية

أخبار وكالة الجامعة للمشاريع
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أخبار وكالة الجامعة للمشاريع في البوابة اإلخبارية

للمزيد من أخبار وكالة الجامعة للمشاريع، 
تفضل بزيارة البوابة اإلخبارية 

من هنا 

أخبار وكالة الجامعة للمشاريع

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


فريق العمل 

جاسم بن يوسف الياسين/ متابعة وتنسيق وتصميم

عبدهللا بن حمد السبهان. د/ اإلشراف العام
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