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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

نبذة عن اإلدارة :
نشَأت اإلدارة العامة للمرافق مبسمى الشؤون العامة (خدمات املدينة اجلامعية) بصدور قرار رقم ()3037/403/600
وتاريخ (1403/2/28هـ)  ،وقد كانـ

للـا ا ـ

تتمثـل

الصيانة واخلدمات  ،وال يوجـد ت سـيم لمعمـا كمـا هـو

موظفـة وادـدة ف ـك مةلفـة

ميـا عمـا

وقتنـا ا ـالي مـن تشـةيل اديةـل و الـدليل

التنظيمي ،دـيث مت إنشاء إدارة متةاملة حت مسـمى )اإلدارة العامـة للمرافـق( ومةاتبهـا

كليـات الفـرو

،وهي إدارة ختتص بصيانة مجيا املباني ،وخدمة مجيا ال طاعـات  ،مـن تـوفو وئـائل النظافـة وتلبـات
ا فالت والن ل .
لالئتفادة من خدمات اإلدارة العامة للمرافق تتم تعبئة منولج تلب اخلدمة إلةرتوني ًا بالدخو إىل :
موقا جامعة امللا عبدالعزيز

اخلدمات اإلدارية

الدخو املودد لمنظمة اجلامعية

النمالج اإللةرتونية

إدخا الرقم الوظيفي
والرقم السري للمستفيدة

إدارة اخلدمات العامة

منولج تلب صيانة

منولج تلب خدمة

منولج ن ل عيان

منولج تلب إعارة

3

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

دليل منسوبات اإلدارة العامة للمرافق
املنصب

رقم الغرفة

رقم التحويلة

الربيد اإللةرتوني

نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق بشطر الطالبات

15

63301

malsiny@kau.edu.sa

السةرتارية

14

26190

amalghmdi@kau.edu.sa

رئيسة شعبة اخلدمات

5

26374

falkatheri@kau.edu.sa

وددة ا ركة

5

26374

falkatheri@kau.edu.sa

وددة الن ل والرجيا

5

26063

malmohamdi@kau.edu.sa

وددة الزراعة والرش و جهزة اإلنذار

5

26612

malsefri@kau.edu.sa

وددة اداتف

5

63850

aalarfaja@kau.edu.sa

رئيسة شعبة الصيانة

3

26060

ebalghamdi@kau.edu.sa

وددة السباكة واملصاعد

3

26061

ealbaradea@kau.edu.sa

وددة الةهرباء

3

26320

ayaljaber@kau.edu.sa

وددة التةييف

3

26331

mwalselami1@kau.edu.sa

رئيسة شعبة املنائبات

1

63846

ssalyobi@kau.edu.sa

وددة االنتساب والربامج التأهيلية
ووددة األنشطة والفعاليات

1

63814

egalzhrani@kau.edu.sa

رئيسة شعبة اجلوالت امليدانية

7

63773

malakrash@kau.edu.sa

مساعدة نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق باملركز
الطيب

343

23596

msalim@kau.edu.sa

وددة الصيانة باملركز الطيب

343

23161

Oaalsulami1@kau.edu.sa

وددة اخلدمات باملركز الطيب

342

24076

ealsefri@kau.edu.sa

مساعدة نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق بالسةن
الداخلي

1

وددة الصيانة بالسةن الداخلي

1

وددة الصيانة بالسةن الداخلي

1

hualghanami@kau.edu.sa

وددة اخلدمات بالسةن الداخلي

1

kalaishi@kau.edu.sa

4

ataljuhani@kau.edu.sa
72298

dhalsaid@kau.edu.sa

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

شعبة الصيانة :

ال  :اخلدمات اليت حتتاج منوذجاً إلكرتونياً  ،وإجراءات الطلب :
أو ً
الوددة

مالدظات

املهام

وددة
التةييف

-

صيانة وددات التةييف.
إصالح األعطا .
تنظيف الفالتر .
غسيل الوددات الةبوة.
تعديل درجات الربودة للغرفة.

وددة النجارة

-

صيانة األبواب الرئيسية والداخلية.
تركيب االعيان.
تغيو زجاج النوافذ.
توفو شبا النوافذ.
تغيو وددات األئ ف املستعارة.
تثبي بالط األرضيات.

وددة
الةهرباء

-

صيانة وددة اإلضاءة.
تغيو اإلضاءات.
إصالح الفيش الةهربائي.
متديد ئلا كهربائي.
إعادة تشغيل الةهرباء.
صيانة مراوح الشفك.
حتويل الفيش من ( 220إىل  )110فول .

-

صيانة وإصالح املغائل ودورات املياه
والسيفونات.
معاجلة انسداد البالوعات واملغائل.
توفو قطا الشطاف و غطية البالوعات.
توفو الةرائي واألغطية اخلاصة بها.
توفو غطيــة اخلزانات.

-

دهان املةاتب واملمرات والفصو الدرائية.
معاجلة الث وب.

يتم دهان الغـرف واملةاتـب واملمـرات والفصـو الدرائـية
دسب اللون املعتمد من جامعة امللا عبدالعزيز.

صيانة وإصالح املصعد.
إعادة تشغيل الةهرباء.

دفاظ ـاً علــى الســالمة العامــة ال حيــق لةاف ـة اجلهــات
ائتخدام املصعد مل األعيان الث يلة.

وددة السباكة

وددة الدهان

-

وددة املصاعد
-

تتواجــد مفــاتيص صـــناديق ودــدة الــتحةم اخلاصـــة
بالتةييف ( الرتموئتات ) لدى الفريق الفين.
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ال يــتم تركيــب وتثبي ـ املةــــــــاتب والـــدواليــــب
واألثــاث املـــوردة مــن خارج شطر الطالبات.
دورات املياه يتطلب مواف ة رئـي
تركيب كوال
اجلهة.
مفــاتيص األئــطص واألقبيــة لةافــة املبــاني تتواجــد
عند الفريق الفين وإدارة األمن والسالمة.

مفاتيص غرف الةهرباء تتواجد لدى الفريق الفين.
ال يتم تغيو الةوال بدون مبواف ة رئي اجلهة.
عنــد إضــافة ي جهــاز داخــل املةاتــب او املبــاني يــتم
خماتبة اإلدارة العامة للمرافق بذلا.

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

إجراءات الطلب :
اخلدمة

تلب منولج صيانة

التةييف

النجارة

الةهرباء

الدهان

املصاعد

السباكة

لتعبئة منولج تلب خدمة يتم الدخو إىل موقـا جامعـة امللـا عبـدالعزيز ← اخلـدمات
اإللةرتونية ← الـدخو املودـد لمنظمـة اجلامعيـة ← إدخـا الـرقم الـوظيفي والـرقم
السري للمستفيدة ← اخلدمات اإلدارية ← النمالج اإللةرتونيـة ← إدارة اخلـدمات العامـة
← منولج صيانة.
 .1تعبئة منولج تلب صيانة  ،والتأكد من ائتةما كافة البيانات.

اإلجراءات املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق

النمالج
املستندات

 .2إرئا النمولج إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق إلةرتونياً.
 .3تسجيل رقم تلب النمولج للمتابعة .
.4

تعبئة خانة ت ييم اخلدمة وإنهاء الطلب بعد االنتهاء من إجناز الصيانة املطلوبة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ائتالم نائبة مدير إدارة املرافق النمولج وإرئاله إىل رئيسة شعبة الصيانة .
ائتالم رئيسة شعبة الصيانة النمولج  ،وتدقيق البيانات والتأكد من ائتيفائها.
إرئا النمولج إىل مسؤولة الوددة.
تسليم النمولج إىل الفريق الفين لتنفيذ الطلب.
متابعة الفريق الفين إىل د االنتهاء من الطلب.
إغالق منولج الطلب بعد االنتهاء من تنفيذ اخلدمة.

تلب صيانة ( ) Maintenance Request Form
ال يوجد


املالدظات





الئتةما بيانات تلب اخلدمـة التأكد من اختيار اخلدمـة املطلوبة  ،ديث ال ميةن
تنفيذ ي خدمة ال تندرج ضمن صيــانة ( التةييف _ النجارة_ الدهان_ الةهرباء_
السباكة_ املصاعد).
تعيد اإلدارة العامة للمرافق منولج تلب الصيانة للجهة املستفيدة دا عدم
ائتيفاء كافة البيانات الئتةمادا.
يرفض منولج تلب صيانة للخدمة اليت ال تندرج حت اختصاص اإلدارة العامة للمرافق.
لتةرار االئتفادة من خدمات خرى ،البد من إنهاء الطلب إلةرتونياً فور االنتهاء منه.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

شعبة الصيانة :

ثانياً  :اخلدمات اليت حتتاج رفع معاملة :
الوددة

وددة
التةييف

مالدظات

اخلدمة

يتم الرد على اجلهة خبطاب ا االت التالية  ( :عدم توفر ارتباط
 تعديل درجـات الـربودة بةامـلمادي – عدم توفر ال طا السـوق احملليـة – عـدم ادتيـاج الغرفـة
املبنى.
للمطلوب – و اليت تةون وددة التةييف حت ضـمان امل ـاو )  ،ويرفـق
 توفو وددات تةييف جديدة.ت رير املهندس املختص.


وددة
النجارة

وددة
الةهرباء

 توفو كوال جديـدة لمبـوابالرئيسية للمباني.
 تغــيو كــوال املةاتــب والغــرفوخزن األمانات.

-



توفو مراوح شفك.
ت وية الةهرباء.
اإلشراف علـى تركيـب األفيـاش

ب وة معينة ملةائن البيا الذاتي.
تركيب فياش كهربائيـة ب ـوة

( )220_110فول .

وددة
السباكة

 تغيو األنابيب الداخلية. معاجلة انسداد نابيـب الصـرفالصحي.
 -توفو غطية اخلزانات.

وددة
املصاعد

 توفو وددات مصاعد جديدة. -توفو قطا الغيار.



يتم الرد على اجلهة خبطاب ا االت التالية (عـدم إجـراء ي
تعــديل و تغــيو التصــميم املعمــاري للمبــاني) ائــتناداً إىل
تعمـــيم معـــالي مـــدير اجلامعـــة رقـــم (/33/95508د) وتـــاريخ
(1433/7/16هـ ).
جيب رفا ئبب تغـو الةـوال ليـتم اعتمادهـا مـن قبـل ئـعادة
وكيلة شطر الطالبات.
يــتم الــرد علــى اجلهــة خبطــاب ا ــاالت التاليــة ( عــدم
اإلمةانيــة لرتكيــب الفــيش – ان طــا الةهربــاء مــن شــركة
الةهرباء ) ويرفق ت رير املهندس املختص.
جيب عدم ائتخدام التوصـيالت لات النوعيـة الرديئـة مـن قبـل
ال طا .
عدم ائـتخدام الغاليـات والسـخانات واملـايةرويف لات األمحـا
العالية داخل الغرف للسالمة العامة.
يتم الرد على اجلهة خبطاب ا االت التالية ( األجهزة حتـ
ضــمان امل ــاو – عــدم إمةانيــة تغــيو البنيــة التحتيــة – عنــد
ان طا املاء مـن خـارج شـطر الطالبـات) مرفـق ت ريـر املهنـدس
املختص.

يتم الرد على اجلهة خبطاب ا االت التالية ( عدم تـوفر ارتبـاط
مــادي – عــدم تــوفر ال طــا الســوق احملليــة – دــا ئــوء
االئتخدام من قبل اجلهة املستفيدة ) مرفق ت رير املهندس املختص.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

إجراءات رفع اخلدمة مبعاملة :
اخلدمة

التةييف

الةهرباء

النجارة

املصاعد

السباكة

اإلجراءات املطلوبة من املستفيدة

 .1رفا معاملة بطلب اخلدمة إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق.
 .2إرفاق املعامالت والنمالج الساب ة املرتبطة بنف اخلدمة لنف الوددة إن
وجدت.
 .3متابعة الطلب ما مسؤولة الوددة إىل د تنفيذ الطلب.

إجراءات اإلدارة العامة للمرافق

ائتالم املعاملة  ،والتأكد من ائتيفاء كافة املرف ات
رفا معاملة إىل مدير اإلدارة العامة للمرافق لتنفيذ الطلب.
رفا خطاب للجهة املستفيدة دا تأخر تنفيذ الطلب.
متابعة الوددة املختصة للفريق الفين دتى االنتهاء من تنفيذ الطلب.

النمالج

.1
.2
.3
.4

تلب صيانة ( ) Maintenance Request Form

املستندات

املعامالت الساب ة لنف

املالدظات

تةون متابعة الطلب عن تريق اداتف و رفا خطابات إ اقية.
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الطلب.

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

منولج خطاب تلب صيانة :

دفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شطر الطالبات
السالم عليةم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 عمادة ) ........................................................................................................................................ /نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز
إىل تنفيذ اخلدمة التالية :
نوعها

اخلدمة
نجارة

 تغيير كواليين

 صيانة األبواب الرئيسية

 أخرى

مصاعد

 تركيب وحدة مصاعد جديدة

 توفير إضاءة

 قطع غيار

الكهرباء

 تركيب أفياش جديدة

 مروحة شفط

 تقوية الكهرباء

سباكة

 معالجة انتشار الروائح

 أغطية الخزانات

 انسداد أنابيب الصرف الصحي

تكييف

 تركيب وحدة تكييف جديدة

 تعديل درجة البرودة بكامل المبنى

علماً بأن سبب االحتياج :

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

وذلك وفقا للبيانات التالية :
الموقـ ـ ـ ــع :

........................................................................................................................................................................

رقم المبـ ـ ــنى :

........................................................................................................................................................................

رقم الغرفـة أو المعمل  /رقم
المصعد :

........................................................................................................................................................................

مالحظات:

...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ اخلدمة املطلوبة بأسرع وقت ممكن.
ما خالص الت دير واالدرتام ،،،
رئي

اجلهة

االئم :
املنصب .............................................. ........................................................... :
التاريخ .............................................. .................................................... ...... :
التوقيا ........................................................................................................ :
......................................................................................................
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

شعبة اخلدمات :

ال  :اخلدمات اليت حتتاج منوذج ًا إلكرتونياً وإجراءات الطلب :
أو ً
الوددة

وددة النظافة

املهام

-

مالدظات

نظافة عامة.
تلميا رضيات.
تشميا رضيات.
تلميا زجاج.
غسيل موكي .

وددة اداتف

 صيانة. إصالح. -متديد ئلا.

وددة الزراعة
والرش

-

قص وتشذيب.
رش مبيد دشري للزر .
إزالة ا شائش والنباتات الضارة.
توفو مراكن .
زراعه مواقا.
زراعه دواض.
رش مبيد.
وضا مصائد.

-

ن ل األعيان .
إعادة ترتيب وتوزيا األعيان داخل
شطر الطالبات وخارجها.
الرجيا  :إعادة األعيان إىل مصدرها
وللا لعدم داجة اجلهة املستفيدة
دا .
اإلتالف :هو إتالف األعيان الورقية
بعد االنتهاء من االئتفادة منها.

وددة الن ل
والرجيا
واإلتالف

-

-

وددة ا ركة

-

وددة جرس
اإلنذار

صيانة جرس اإلنذار.

تأم مواصالت.
صيانة شاملة للسيارات.
توفو مرايات.
توفو شادن.
تغيو الةفرات.
توفو بطاريات.
تعبئة بالوقود.



يوجد فرتات للن ل وهي (ن ل الفرتة الصبادية ،
ون ل بعد الدوام الرمسي  ،ون ل خارج الدوام
الرمسي).
يتضمن الن ل للفرتة الصبادية ن ل األعيان
اخلفيفة ف ك.
يتضــمن الن ــل للفــرتة املســائية ن ــل األعيــان
الث يلة ف ك.
اإلدارة العامة للمرافق غو مسؤولة عن ف دان ي
ممتلةات داخل املةان املراد خدمته.




توفو املواصالت جلميا منسوبات جامعة املؤئ .
إرئا الطلب بوق كاف (ال ي ل عن ثالثة يام
ليتسنى لإلدارة العامة للمرافق إكما الالزم (ماعدا
ا االت الطارئة).
عند تلب تأم املواصالت يتم مراعاة وقات الصالة
للسائ .
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

إجراءات الطلب :
النظافة

اخلدمة

الن ل والرجيا

ا ركة

الزراعة والرش اداتف جرس اإلنذار

لتعبئة منولج تلب اخلدمة يتم الدخو إىل موقا جامعة امللا عبدالعزيز ← اخلدمات
تلب منولج صيانة

اإللةرتونية ← الدخو املودد لمنظمة اجلامعية ← إدخا الرقم الوظيفي والرقم السري
للمستفيدة ← اخلدمات اإلدارية ← النمالج اإللةرتونية ← إدارة اخلدمات العامة ← منولج
خدمة.
 .1تعبئة منولج تلب خدمة  ،والتأكد من ائتةما كافة البيانات.

اإلجراءات املطلوبة من
املستفيدة

 .2إرئا النمولج إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق إلةرتونياً.
 .3تسجيل رقم تلب النمولج للمتابعة .
 .4تعبئة خانة ت ييم اخلدمة وإنهاء الطلب بعد االنتهاء من إجناز اخلدمة املطلوبة.
 .1ائتالم نائبة مدير إدارة املرافق النمولج  ،وإرئاله إىل رئيسة شعبة اخلدمات .
 .2ائتالم رئيسة شعبة اخلدمات للنمولج  ،وتدقيق البيانات والتأكد من ائتيفائها.

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق

 .3إرئا النمولج إىل مسؤولة الوددة.
.4

تسليم النمولج إىل الفريق الفين لتنفيذ الطلب.

 .5متابعة الفريق امليداني إىل د

االنتهاء من الطلب.

 .6إغالق منولج الطلب بعد االنتهاء من تنفيذ اخلدمة.
النمالج
املستندات

تلب خدمة () Request Form Transportation
ال يوجد


الئتةما بيانات تلب اخلدمـة التأكد من اختيار اخلدمـة املطلوبة  ،ديث ال ميةن
تنفيذ ي خدمة ال تندرج ضمن خدمة ( النظافة – ا ركة – الن ل والرجيا – اداتف –
الزراعة والرش – جرس اإلنذار ) .

املالدظات



تعيد اإلدارة العامة للمرافق منولج تلب اخلدمة للجهة املستفيدة ،

دا عدم ائتيفاء

كافة البيانات الئتةمادا.


يرفض منولج تلب خدمة للخدمة اليت ال تندرج حت اختصاص اإلدارة العامة للمرافق.



لتةرار االئتفادة من خدمات خرى ،البد من إنهاء الطلب إلةرتونياً فور االنتهاء .
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

ثانياً  :اخلدمات اليت حتتاج رفع معاملة وإجراءات الطلب :
الوددة

وددة اداتف

وددة الزراعة
والرش

وددة الن ل
والرجيا واإلتالف

وددة ا ركة

مالدظات

اخلدمة


يتم توفو خدمة الصفر الداخلي و جهزة الدجيتا لـوكيالت
الةليات وملديرات اإلدارات.
متابعــة الطلــب تةــون عــن تريــق ادــاتف و رفــا خطابــات
إ اقية.
يتم الرفا للجهة خبطاب ا ـاالت التاليـة (عـدم ادتيـاج
الغرفة للخدمة ،و عدم إمةانية تنفيذ اخلدمة ما لكر السبب).

-

خطوط جديدة.

-

توفو جهزة.

-

توفو خدمة الصفر.



-

توفو مراكن زر .




-

تعبئة مراكن .

-

رش مبيدات (دخاني).

يتم توفو مراكن الزر للوكيالت ومديرات اإلدارات
إرئا املعاملة بوق كافِ ليتسنى لإلدارة العامة للمرافق إكما
الالزم.
تتم عملية الرش الدخاني خارج وقات الدوام الرمسي.
يتم تنفيذ اخلدمة دسب األولوية .


-

رجيا عيان .

-

إتالف عيان .

ال يتم ن ل ي رجيا غو مذكور باملستند و خيص إدارة املعامل
واملختربات .
عند االئتفسار يتضص ئو املعاملة إلةرتونياً.
ال يتم ن ل ي اتالف غو مذكور باحملضر املرفق .



ال يتم توفو املواصالت للزيارات اخلاصة وئةن عضاء هيئة
التدري .
إرئا املعاملة بوق كاف ليتسنى لإلدارة العامة للمرافق إكما
الالزم ،إال ا االت الطارئة .

توفو ئيارات ن ل
للمنسوبات
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

إجراءات الطلب :
الخدمة
اإلجراءات املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق
النمالج

النظافة

الحركة

النقل والرجيع

الزراعة والرش

الهاتف

جرس اإلنذار

 .1رفا معاملة بطلب اخلدمة إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق.
 .2إرفاق املعامالت والنمالج الساب ة املرتبطة بنف اخلدمة لنف الوددة إن وجدت.
 .3متابعة الطلب ما مسؤولة الوددة إىل د تنفيذ الطلب.
.1
.2
.3
.4
.5

ائتالم املعاملة  ،والتأكد من ائتيفاء كافة املرف ات.
رفا معاملة إىل مدير اإلدارة العامة للمرافق لتنفيذ الطلب.
إرئا خطاب إىل مسؤولة الوددة املختصة.
رفا خطاب للجهة املستفيدة دا تأخر تنفيذ الطلب.
متابعة الوددة املختصة للفريق امليداني دتى االنتهاء من تنفيذ الطلب.

تلب خدمة () Request Form Transportation
الطلب.

املستندات

املعامالت الساب ة لنف

املالدظات

متابعة الطلب تةون عن تريق اداتف و رفا خطابات إ اقية.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

منولج خطاب تلب خدمة :

دفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شطر الطالبات
السالم عليةم ورمحة اهلل وبركاته ،،
 مركز  -عمادة )................................................................................................................. ......... /نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية
إىل تنفيذ اخلدمة التالية :
اخلدمة
زراعة
الحركة
الرش

نوعها
 توفير مراكن

 نباتات زينة للزيارات والفعاليات واألنشطة

 توفير شتالت

 تعبئة مراكن
 صيانة شاملة للسيارة (قولف -عادي)

 توفير مرايات

 توفير شاحن

 إصالح الكفرات

 توفير بطاريات للسيارة

 تعبئة السيارة بالوقود

 رش

 مكافحة قوارض

علماً بأن سبب االحتياج :
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................................................................................................................

وذلك وفقاً للبيانات التالية :
الموقـ ـ ـ ــع :

....................................................................................................................................................................

..........................................................

رقم الغرفة

....................................................

رقم اللوحة

..........................................................

لون السيارة

....................................................

موقع تواجد

....................................................................................................................................................................

رقم المب ـ ـ ــنى :
يعبأ عند طلب
خدمة الحركة

السيارة

....................................................................................................................................................................

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ الطلب بأسرع وقت ممكن.

ما خالص الت دير واالدرتام ،،،
رئي

اجلهة

االئم :
املنصب .............................................. ..................................................... ...... :
التاريخ .............................................. .................................................... ...... :
التوقيا .............................................. .................................................... ...... :
......................................................................................................
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

منولج خطاب تلب خدمة اداتف :

دفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شطر الطالبات
السالم عليةم ورمحة اهلل وبركاته ،،
نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز  -عمادة ) .............................................................. /
إىل تنفيذ اخلدمة التالية :
نوعها

الخدمة
الهاتف

 تركيب خط جديد

 توفير الصفر

 تحويل خط (عادي إلى ديجتل)

 تحويل خط (ديجتل إلى عادي)

 توفير أجهزة

علماً بأن سبب االحتياج :
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................................................................................................................

وذلك وفقا للبيانات التالية :
الموقـ ـ ـ ــع :

.......................................................................................................................................................................

رقم المب ـ ـ ــنى :

.......................................................................................................................................................................

رقم الغرفـ ـ ــة :

.......................................................................................................................................................................

يعبأ

اسم الموظفة

....................................................................

مسمى الوظيفي

....................................................

الرقم الوظيفي

....................................................................

طبيعة العمل

....................................................

خدمة

أرقام التحويالت

....................................................................

عدد الموظفات داخل الغرفة

....................................................

الهاتف

نقل الخط من

....................................................................

إلى

....................................................

عند
طلب

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ الطلب بأسرع وقت ممكن .
ما خالص الت دير واالدرتام ،،،
رئي

اجلهة

االئم :
املنصب .............................................. ..................................................... ...... :
التاريخ .............................................. .................................................... ...... :
التوقيا .............................................. .......................................................... :
............................................................................................... .......
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

منولج حمضر اإلتالف :

( حمضر اإلتالف )
دفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شطر الطالبات
السالم عليةم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز  -عمادة ) ...................................................... /
إىل تنفيذ خدمة إتالف ،وذلك وفقاً للبيانات التالية :
الموق ـ ـع :

...............................................................................................................................................................................

رقم المبـ ــنى :

.................................................................................................................... ............................................................

عدد ملفات

..................................................................................................................................................................................

عدد أوراق

..................................................................................................................................................................................

المعامالت:

االمتحانات :
علما بأن أعضاء اللجنة :

 -1االسم.................................................... :

التوقيع........................................... :

 -2االسم.................................................... :

التوقيع........................................... :

 -3االسم.................................................... :

التوقيع............................................:

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ اخلدمة املطلوبة بأسرع وقت ممكن.
ما خالص الت دير واالدرتام ،،،
رئي

اجلهة

االئم :
املنصب .............................................. ..................................................... ...... :
التاريخ .............................................. .................................................... ...... :
التوقيا .................................................................................................. ...... :
............................................................................................... .......
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

شعبة املنائبات :

ال  :اخلدمات اليت حتتاج منوذج ًا إلكرتونياً وإجراءات الطلب :
أو ً
إعارة مفارش

املهام

لتعبئة منولج تلب اخلدمة يتم الدخو إىل موقا جامعة امللا عبدا لعزيز ← اخلدمات
تلب منولج إعارة

اإللةرتونية ← الدخو املودد لمنظمـة اجلامعيـة ← إدخـا الـرقم الـوظيفي والـرقم
السري للمستفيدة ← اخلدمات اإلدارية ← النمالج اإللةرتونية ← إدارة اخلدمات العامـة
← منولج إعارة .

اإلجراءات املطلوبة من
املستفيدة

 .1تعبئة منولج تلب إعارة  ،والتأكد من ائتةما كافة البيانات.
 .2إرئا النمولج إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق إلةرتونياً.
 .3تسجيل رقم تلب النمولج للمتابعة .
 .4تسليم املفارش والتوقيا على التأم .
 .5تعبئة خانة ت ييم اخلدمة وإنهاء الطلب بعد االنتهاء من إجناز اخلدمة املطلوبة .
 .1ائتالم نائبة مدير إدارة املرافق النمولج ،وإرئاله إىل رئيسة شعبة املنائبات .

إجراءات اإلدارة
العامة للمرافق

النمالج
املستندات

.2
.3
.4
.5
.6

ائتالم النمولج من رئيسة شعبة املنائبات  ،وتدقيق البيانات والتأكد من ائتيفائها.
إرئا النمولج إىل مسؤولة الوددة .
تسليم املفارش للمستفيدة كعهدة ما ائتالم قيمة التأم .
ائتالم املفارش  ،و رد قيمة التأم للمستفيدة دالة ئالمة العهدة .
إغالق منولج الطلب بعد االنتهاء من تنفيذ اخلدمة.

تلب إعارة ( . ) Loaning Request Form
ال يوجد .


املالدظات


يتم وضا تـأم مـالي علـى املفـارش للمسـتفيدة  ،وخصـم قيمـة التـأم
ف دان املفارش وائتالمها دالة غو جيدة .
قيمة التأم

دالـة

من ( 10 - 1مفارش) مبلغ  100ريا  ،كثر من ( 10مفارش ) مبلغ  200ريا .
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

ثانياً  :اخلدمات اليت حتتاج رفع معاملة وإجراءات الطلب :
وددة األنشطة
( داخل شطر الطالبات  -خارج شطر الطالبات)

اخلدمة

اإلجراءات املطلوبة من
املستفيدة

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق

 .1رفا معاملة بطلب اخلدمة إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق .
 .2متابعة الطلب ما مسؤولة الوددة إىل د تنفيذ الطلب.
 .3تواجد املوظفة املختصة باجلهة املستفيدة ثناء عملية الن ل.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ال يوجد

ال يوجد.


املالدظات

ائتالم املعاملة  ،والتأكد من ائتيفاء كافة البيانات.
إرئا املعاملة إىل مسؤولة الوددة.
تشةيل الفريق امليداني والفريق الفين.
رفا املعاملة ملدير اإلدارة العامة للمرافق متضمنة امساء الفريق الفين والفريق امليداني .
رفا املعاملة ملدير قاعة امللا فيصل لالدتفـاالت ومركـز املـؤمترات ،دالـة األنشـطة
امل امة خارج شطر الطالبات .
متابعة الوددة املختصـة للفريـق الفـين ،والفريـق امليـداني دتـى االنتهـاء مـن تنفيـذ
الطلب.
تلب إعارة
( ) Loaning Request Form

النمالج
املستندات

وددة مساندة الربامج املمولة
( االنتساب والربامج التأهيلية )




عند التأجيل و اإللغـاء يـتم إشـعار اإلدارة العامـة للمرافـق منـذ اختـال قـرار التأجيـل و
اإللغاء.
إرئا املعاملة قبل قيام ي نشاط و اختبار بوقـ كـاف ليتسـنى لـإلدارة العامـة للمرافـق
إكما الالزم  ،ماعدا ا االت الطارئة .
يةون متابعة الطلب عن تريق اداتف و رفا خطابات إ اقية .
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منولج خطاب مساندة الربامج املمولة :
دفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شطر الطالبات
السالم عليةم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 عمادة )........................................................................................................... .............. /نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز
إلقامة االختبارات التالية :
 برامج الماجستير التنفيذي

 طالبات االنتظام

 طالبات االنتساب والتعليم عن بعد

 اختبارات التقويم والقياس

 اختبارات خارج الدوام الرسمي

 أخرى

وذلك وفقا للبيانات التالية :
اسم االختبار :

...............................................................................................................................................................................

مقر إقامة االختبار :

................................................................................................................................................................................

تاريخ بداية االختبار:

..................................................................................................................................................................................

الفترة الزمنية لالختبار  :من /

....................................................................

إلى /

...................................................................................

عدد فنيات الصيانة :

...............................................................................................................................................................................

عدد عامالت النظافة :

...............................................................................................................................................................................

رقم هاتف للتواصل :

...............................................................................................................................................................................

أخرى :

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ الطلب بأسرع وقت ممكن.

ما خالص الت دير واالدرتام،،،
رئي

اجلهة

االئم :
املنصب .............................................. ..................................................... ...... :
التاريخ .............................................. .................................................... ...... :
التوقيا .............................................. .................................................... ...... :
......................................................................................................
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منولج خطاب وددة األنشطة :
دفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شطر الطالبات
السالم عليةم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 عمادة ) ...................................................................................................................... /نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز
إلقامة نشاط وذلك وفقاً للبيانات التالية :
اسم النشاط :

...............................................................................................................................................................................

مقر إقامة النشاط :

...................................................................................................................... ..........................................................

تاريخ بداية النشاط :

..................................................................................................................................................................................

الفترة الزمنية للنشاط :

إلى /

من /

....................................................................

...................................................................................

عدد أيام النشاط :

...............................................................................................................................................................................

عدد فنيات الصيانة :

...............................................................................................................................................................................

عدد عامالت النظافة :

...............................................................................................................................................................................

عدد المفارش واللون :

...............................................................................................................................................................................

رقم هاتف للتواصل :

...............................................................................................................................................................................

أخرى :

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ الطلب بأسرع وقت ممكن.
ما خالص الت دير واالدرتام،،،
رئي

اجلهة

االئم :
املنصب .............................................. ..................................................... ...... :
التاريخ .............................................. .................................................... ...... :
التوقيا .............................................. .................................................... ...... :
......................................................................................................
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شعبة اجلوالت امليدانية :
اخلدمة

اجلوالت امليدانية

تعريف اخلدمة

هي جوالت ميدانية إشرافية لتدوين مالدظات اخلدمات والصيانة مبا خيص اإلدارة العامة
للمرافق .
.1

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق

.2
.3
.4
.5
.6
.7

األجراء املطلوب من اجلهة
املستفيدة
النمالج

اإلدارة العامـة للمرافـق إىل املواقـا احملـددة دـا

توجه املوظفة املسؤولة عن اجلولة
يومياً .
عمل جولـة ميدانيـة داخـل وخـارج املبـاني وتـدوين املالدظـات اخلاصـة باخلـدمات
والصيانة ثناء اجلولة.
يتم التبليغ فوراً عند وجود ي تارئ مت مالدظته ثناء اجلولة .
م ابلة املسؤولة اجلهة املستفيدة ملناقشة املالدظـات اخلاصـة باجلولـة وحماولـة
دلها ئريعاً إن مةن بالتنسيق ما شعبيت الصيانة واخلدمات .
كتابة ت رير مفصل باجلولة ،وتسليم املالدظات لشعبيت اخلدمات والصيانة.
املتابعة داخلياً ما املوظفات املسؤوالت داخل اإلدارة العامة للمرافق ،إىل ن يتم التنفيذ.
رفا معاملة بةافة املرف ات للجهة املختصة إلكما عمل الالزم.

الرد على ائتفسارات اجلوالت امليدانية فيما خيص مالدظات الصيانة واخلدمات والطوارئ.
ت ارير يومية ( صيانة  ،خدمات  ،توارئ إن وجد) .

املستندات

ال يوجد.

املالدظات

ت وم املوظفة املسؤولة بعمل جولة ميدانيـة يوميـاً تبـد السـاعة التائـعة ،تشـمل مجيـا
املرافق ،والسادات اخلارجية ،وتدون املالدظات اخلاصة بالصيانة واخلدمات .
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قائمة بأمساء معدي الدليل
اإلشراف العام :
ئعادة وكيلة شطر الك البات . :د هناء بن حممد مججوم

فريق عمل الدليل :
األئتالة  /اجلوهرة بن دسن ال حطاني

قائد الفريق وحماضر بةلية االقتصاد واإلدارة .

األئتالة  /مارية بن حممد الصيين

نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق .

األئتالة  /موة بن دس

العامودي

منس ة الدليل باإلدارة العامة للمرافق .

األئتالة  /ابتسام بن ئعيد الغامدي

اإلدارة العامة للمرافق .

األئتالة  /فريدة بن عوض السلمي

اإلدارة العامة للمرافق .

األئتالة  /إميان بن مجعان الزهراني

اإلدارة العامة للمرافق .

األئتالة  /منى بن دسن األخرش

اإلدارة العامة للمرافق .

األئتالة  /مسوة بن عتيق اجلهين

اإلدارة العامة للمرافق .

شةر وت دير
التنسيق الفين
لمئتالة  /مروة بن صاحل ئنبل

وددة الدعم والت نية بوكالة شطر الطالبات
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