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 مقدمة  

كبرية وحققت اجنازات مشهودة يف جمال اختصاصها برغم عمرها القصري خطت وكالة اجلامعة خطوات 

من األنشطة الداخلية  العديديف خدمة اجلامعة ومنسوبيها واجملتمع احمللي، ونفذت  نسبيًا، كما ساهمت

هـ مشلت جماالت املتابعة والتطوير والتنظيم 1434/1435واخلارجية واخلدمات خالل العام اجلامعي 

إىل النشاطات الداخلية للوكالة،  إضافةوجتهيز البنية التحتية وتهيئة بيئة اجلامعة، واملشاركة اجملتمعية، 

يشمل متابعة وكالة اجلامعة ألعمال اجلامعة اليت تشرف وسيفصل هذا الفصل نشاطني مهمني يف هذا اجملال و

 عليها والزيارات اليت متت ملتابعتها.
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 النهوض ما يكفل واقرتاح ااملرتبطة به اإلدارات أعمال على اإلشراف انطالقاًًُ من مهامها واختصاصاتها يف    

 اجلامعة مرافق على اإلشراف، ووجه أفضل على أدائها ومتابعة احتياجاتها، توفري على والعمل بأعماهلا،

، اجلامعي واألمن واملنشآت املباني يف السالمة وبرامج خطط ومتابعة تفعيل، اإلنشائية ومشروعاتها ومبانيها

 عِملت الوكالة خالل الفرتة املاضية حتقيق تلك املهام وتوفري ما حتتاجه كليات اجلامعة.

مبسؤولياتها على الوجه األكمل نفذت الوكالة العديد من الزيارات على مستوى ولتحقيق أهداف والقيام     

 هـ:34/1435 عام خالل الوكالة نفذتها اليت الزيارات ( ملخص 4اجلامعة، ويبني اجلدول ) 

 

 هـ34/1435( ملخص الزيارات اليت نفذتها الوكالة خالل عام  4جدول ) 

تاريخ  مكان م

 الزيارة

 النتائج املشاركةاجلهات  األهداف

 العلوم كلية 1

 برماح والدراسات

مجادى 

الثانية 

 هـ1435

 املقدمة واخلدمات الكلية مرافق يف الفنية املالحظات متابعة

 وجتهيزاتها ومرافقها الكلية بيئة وحتسني للطلبة، وتطوير

 التعليمية.

 والصيانة للتشغيل إدارة

 املشروعات إدارة

 الفنية والشؤون

حققت 

 أهدافها

 العلوم كلية 2

 والدراسات

 بالغاط اإلنسانية

 (الطالبات أقسام)

رجب 

 هـ1435

 البيئة وتهيئة والسالمة( يف )الصيانة الكلية استعداد على الوقوف

 واستعراض، التدريس هيئة وأعضاء للطالب املناسبة اجلامعية

والتأكد من انتهائها ، املبنى على أجريت اليت الالزمة التعديالت

 اجلامعي العام يف البدء قبل

 والصيانة التشغيل وإدارة

 اجلامعية البيئة وإدارة

 املهنية والصحة

 حققت

 أهدافها

 الرتبية كلية 3

 أقسام)  باجملمعة

 ( الطالبات

شعبان 

 هـ1435

 )الصيانة الفنية النواحي من الكلية استعداد مستوى حتديد

 هيئة وأعضاء للطالبات املناسبة اجلامعية البيئة وتهيئة والسالمة(

 املبنى على أجريت اليت الالزمة التعديالت واستعراض، التدريس

 والصيانة التشغيل وإدارة

 اجلامعية البيئة وإدارة

 املهنية والصحة

حققت 

 أهدافها

 يف الطالبات مبنى 4

 الرتبية كلية

 باجملمعة

قبل الفصل 

 الصيفي

 هـ1435

 على املؤثرة السالمة جبوانب املتعلقة الفنية املالحظات متابعة

 احملوالت واقع على الكلية واالطالع يف الطوارئ خمارج

 احلالية أماكنها تغيري يف اإلشكالية جتاوز وآلية الكهربائية

 الطوارئ، خمارج على السليب تأثريها الحتمال

 للتشغيل العامة اإلدارة

 والصيانة

حققت 

 أهدافها

 العلوم كلية 5

 برماح والدراسات

شعبان 

 هـ1435

 الكلية ودعم غلى املبنى أجريت اليت الالزمة التعديالت متابعة

 اجلامعي، العام يف البدء قبل حتتاجها اليت املتطلبات إلنهاء

 .املتبقية للمالحظات املناسبة احللول وإجياد

حققت  والصيانة لتشغيل إدارة

 أهدافها

 املشروعات 1

 اإلنشائية يف إسكان

 هيئة أعضاء

  التدريس

رجب 

 هـ1435

 املرحلة اليت وصلها املشروع على واالطالع االجنازات متابعة

 ومتطلباته. التشغيل احتياجات وحبث

 التحضريية اللجنة

 اجلامعة ملشروعات

 اإلنشائية

حققت 

 أهدافها

 العلوم كلية مبنى 2

 التطبيقية الطبية

 للطالب باجملمعة

رجب 

 هـ1435

 الزمين واجلدول املشروع اليها وصل اليت املراحل على االطالع

 . لإلجناز املتوقع

 التحضريية اللجنة

 اجلامعة ملشروعات

 اإلنشائية

حققت 

 أهدافها
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 هـ34/1435 عام خالل الوكالة نفذتها اليت الزيارات ( ملخص 4تابع جدول ) 

تاريخ  مكان م

 الزيارة

 النتائج اجلهات املشاركة األهداف

 املباني مشروعات 3

 يف للطلبة العاجلة

 سدير حوطة

مجادى 

الثانية 

 هـ1435

 سري على املشروع، واالطالع احتياجات وحبث العمل متابعة

 حصر آلية ومتابعة إليها، وصل اليت واملراحل املشروع عمل

 الفرعية اللجنة خالل من للمشروع والتعليمية الفنية التجهيزات

 . الغرض هلذا املشكلة

 التحضريية اللجنة

 اجلامعة ملشروعات

 اإلنشائية

حققت 

 أهدافها

 العاجلة املباني 

 العلوم بكلية

 والدراسات

 مبحافظة اإلنسانية

 رماح

شوال 

 هـ1435

 واالجنازات العمل مدى سري على املشروعات، والوقوف متابعة

 مت الذي الزمين اجلدول وفق املاضية الفرتة خالل متت اليت

 االستشاري ومالحظات املشروع مقاول أعمال ومتابعة إقراره،

 يعرتض أن ميكن ملا املناسبة احللول واقرتاح املشروع أعمال حول

 .أعماله سري

حققت  وكالة اجلامعة فقط

 أهدافها

 اإلسكان مشروع 

 اجلامعي

 

رمضان 

 هـ1435

 والزلفي، اجملمعة يف التدريس هيئة أعضاء إسكان مشروع متابعة

 عند املشروع هذا لتشغيل والفنية البشرية االحتياجات وحبث

 اكتماله.

 -واملالية اإلدارية الشؤون

 -والصيانة التشغيل

 ملرافق -والسالمة األمن

 املشروعات-واخلدمات

 الفنية والشؤون

حققت 

 أهدافها

 الدورات مركز 

 التطويرية التدريبية

 العامة اإلدارة يف

 والتطوير للتخطيط

شعبان 

 هـ1435

املقدمة  التطويرية التدريبية الدورات يف التدريب أعمال تفقد

 والفنيني. اإلداريني اجلامعة ملوظفي

حققت  فقط اجلامعة وكالة

 أهدافها

)  دورة انعقاد مقر 

 لغري احملاسبة

 ( احملاسبني

شعبان 

 هـ1435

اجلودة  مستوى وقياس التفاعل، ومؤشرات االجناز حبث مستوى

  واملتابعة التنفيذ يفوالتطوير  للتخطيط العامة اإلدارة وجهود

 حققت والتطوير إدارة التخطيط

 أهدافها

 والوحدات اإلدارات 

 للوكالة التابعة

مجادى 

الثانية 

 هـ1435

 ولقاء واختصاصاتها مبهامها إدارة كل إملام مدى على االطالع 

 واخلطط املبادرات على واالطالع إليهم واالستماع منسوبيها

 .اختصاصها جمال يف عليها تعمل اليت القريبة

 حققت فقط اجلامعة وكالة

 أهدافها

 

ومن قراءة اجلدول السابق يالحظ أن الزيارات متت يف فرتة عدم تواجد الطلبة قبل بداية الفصل أو يف   

وكان هلذه الزيارات األثر البالغ يف سرعة اجناز نهايته باستثناء زيارة طارئة لظروف ال حتتمل التأجيل، 

وفيما يلي تفصيل لزيارات وكالة اجلامعة خالل العام اجلامعي  واملشاريع، على الوجه األكمل،األعمال 

 .هـ 1434/1435
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 باجملمعة اإلنشائية اجلامعة مشروعات متابعة (1

نفذ وكيل بهدف متابعة العمل واالطالع على ما مت من اجنازات وحبث احتياجات التشغيل ومتطلباته     

 اإلنشائية للمشروعات تفقدية زيارة اإلنشائية اجلامعة ملشروعات التحضريية اللجنة أعضاء مبشاركة اجلامعة

 التدريس باجملمعة، حيث هيئة أعضاء إسكان ملشروع

 مشلت متت، كما اليت العمليات آخر على الوفد وقف

 التطبيقية الطبية العلوم كلية مبنى مشروع الزيارة

 وصل اليت املراحل مت خالله االطالع على للطالب

 . لإلجناز املتوقع الزمين واجلدول املشروع اليها

 

 

 سدير حوطة يف العاجلة مباني اجلامعة متابعة (2

 تفقدية بزيارة اإلنشائية اجلامعة ملشروعات التحضريية اللجنة أعضاء مبشاركة وكيل اجلامعة قامت  

 احتياجات وحبث العمل متابعة بهدف سدير، حوطة يف والطالبات للطالب العاجلة املباني ملشروعات

 احملدد الزمين واجلدول إليها، وصل اليت واملراحل املشروع عمل سري مت خالهلا االطالع على، املشروع

 للمشروع والتعليمية الفنية التجهيزات حصر آلية القادمة، ومتابعة الفرتة خالل ستنفذ اليت املتبقية واألعمال

 . الغرض هلذا املشكلة الفرعية اللجنة خالل من
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 برماح العاجلة املباني مشروع أعمال متابعة (3

، رماح مبحافظة اإلنسانية والدراسات العلوم بكلية العاجلة املباني مشروع إىل تفقدية نفذت الوكالة زيارة    

 مت الذي الزمين اجلدول وفق املاضية الفرتة خالل متت واالجنازات اليت العمل سري بهدف الوقوف على

 ملا املناسبة احللول واقرتاح املشروع أعمال حول االستشاري ومالحظات املشروع مقاول أعمال ومتابعة إقراره،

 أعماله. سري يعرتض أن ميكن

 
 

 اجلامعي مشروع اإلسكان (4

، طلبةو موظفنيو تدريس هيئة أعضاء من اجلامعة منسوبي حياة يف املؤثرة العوامل أهمباعتباره من     

 تابعت وكالة اجلامعة مع اإلدارات ،على توفريه ملنسوبيها منذ اليوم األول للجامعة اجلامعة إدارة حلرصو

 اإلدارية للشؤون العامة اإلدارة) املعنية

 للتشغيل العامة واإلدارة واملالية،

 والسالمة، لألمن العامة واإلدارة والصيانة،

 وإدارة واخلدمات، للمرافق العامة واإلدارة

مشروع  تهيئة ( الفنية والشؤون عاتاملشرو

 اجملمعة يف التدريس هيئة أعضاء إسكان

 البشرية باالحتياجات يتعلق وما والزلفي،
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اكتماله، ويقع االسكان يف موقع مناسب ألعضاء هيئة التدريس وطالب  حال يف املشروع هذا لتشغيل والفنية

ن اجلامعي خالل أصدرت اجلامعة الئحة االسكااجلامعة وتتوفر فيه مجيع اخلدمات ووسائل الرتفيه وقد 

 الفرتة املاضية.

 والتطوير  للتخطيط العامة اإلدارة يف التطويرية التدريبية الدورات زيارة مركز (5

 التدريب ألعمال تفقدية اجلامعة زيارة وكيل نفذ    

 اإلدارة تقدمها اليت التطويرية التدريبية الدورات يف

 اإلداريني اجلامعة ملوظفي والتطوير للتخطيط العامة

 الدورات جدول مت خالهلا استعراض والفنيني،

 خطتها يف اإلدارة اعتمدتها اليت الداخلية التدريبية

 ومستوى املستهدفة، والفئات الفصل، هلذا التدريبية

 التنفيذ يف اإلدارة وجهود التفاعل، ومؤشرات االجناز

 وهي(  احملاسبني لغري احملاسبة)  بزيارة  ملقر انعقاد دورةواختتمت  اجلودة، مستوى وقياس واملتابعة

 العامة للتخطيط والتطوير. اإلدارة تقدمها اليت التطويرية الدورات إحدى

 

 
 

 



 اجلامعةوكالة  – األولالتقرير السنوي 

 

 

 9 

 والوحدات التابعة للوكالة إلداراتزيارات ا (6

 العامة مشلت كاًل من اإلدارة  اإلدارات التابعة هلا، لبعض تفقديةال من الزيارات وكيل اجلامعة بعدٍد قام    

 واختصاصاتها هاهاممدى إملام كل إدارة مبلالطالع على  الفنية، والشؤون املشروعات وإدارة والصيانة للتشغيل

 اختصاصها. جمال يف عليها تعمل اليتقريبة  واخلطط املبادراتاالطالع على وإليهم  واالستماع منسوبيها ولقاء

 
 

 برماح والدراسات العلوم كليةمبنى  يف الطالبية اخلدمات توفر متابعة (7

 البيئة وحتسني والطالبات وتطوير للطالب املقدمة واخلدمات الكلية مرافق يف الفنية ملتابعة املالحظات   

 مرافقها ويف الكلية يف اجلامعية

نفذ  التعليمية، وجتهيزاتها

 تفقدية اجلامعة زيارة وكيل

 العلوم كلية يف واملرافق للمباني

 برماح، االنسانية والدراسات

 اإلدارةمسؤولني من مبشاركة 

 وإدارة والصيانة للتشغيل العامة

 الفنية. والشؤون املشروعات
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 الغاطب اإلنسانية والدراسات العلوم كلية متابعة أعمال الصيانة والسالمة يف (8

 البيئة وتهيئة والسالمة الصيانة بأعمال من النواحي املتعلقة الكلية استعداد بهدف الوقوف على     

على املبنى  أجريت اليت الالزمة التعديالت واستعراض، املناسبة للطالب وأعضاء هيئة التدريس اجلامعية

-1435 اجلامعي العام يف البدء قبل املالحظات بعض على العمل بضرورة والتوجيه، خالل الفرتة املاضية

اجلامعة  ، قام وكيلهـ1436

 اإلدارةمسؤولني يف  مبشاركة

والصيانة  للتشغيل العامة

 اجلامعية البيئة وإدارة

 باجلامعة املهنية والصحة

زيارة لكلية العلوم ب

والدراسات اإلنسانية بالغاط ) 

 أقسام الطالبات ( 

 

 

 هـ35/1436قبل بدء العام اجلامعي باجملمعة الرتبية كليةمبنى  متابعة استعداد (9

 باجلامعة املهنية والصحة اجلامعية البيئة وإدارة والصيانة للتشغيل العامة اإلدارة مبشاركة الوكالة نفذت    

الفنية  النواحي من الكلية استعداد حتديد مستوى بهدف(  الطالبات أقسام)  الرتبية باجملمعة لكلية زيارة

 الصيانة بأعمال املتعلقةو

 البيئة وتهيئة والسالمة

 باتللطال املناسبة اجلامعية

، التدريس هيئة وأعضاء

 الالزمة التعديالت واستعراض

 خالل املبنى على أجريت اليت

 العام بداية وقبل املاضية الفرتة

 .هـ1436-1435 اجلامعي
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 باجملمعة ) أقسام الطالبات ( الرتبية كلية بنىالطارئة مل زيارةال (10

 املتعلقة الفنية املالحظات بعض ملتابعة، باجملمعة الرتبية كلية يف الطالبات نفذت الوكالة زيارة ملبنى    

 على وتؤثر السالمة جبوانب

الكلية  يف الطوارئ خمارج

 العامة اإلدارة اليت عرضتها

 مت والصيانة، حيث للتشغيل

 على االطالع الزيارة هذه يف

، الكهربائية احملوالت واقع

 يف اإلشكالية جتاوز وآلية

 احلالية أماكنها تغيري

 على السليب تأثريها الحتمال

ال  ومبا الصيفية اإلجازة فرتة يف املطلوب التعديل يف العمل بدء بسرعة القرار اختاذ مت كذلك الطوارئ، خمارج

 .الصيفي الفصل خالل الطالبات دراسة على يؤثر

 برماح اإلنسانية والدراسات العلوم بكلية والطالبات الطالب مباني زيارة (11

 كلية يف والطالبات الطالب ملباني تفقدية والصيانة زيارة للتشغيل العامة اإلدارة نفذت الوكالة مبشاركة   

، برماح اإلنسانية والدراسات العلوم

 احلالي الوضع بهدف الوقوف على

 الالزمة التعديالت ومتابعة، للمباني

عليها، ودعم الكلية  أجريت اليت

 قبل هااملتطلبات اليت حتتاج إلنهاء

 اجلامعي، وإجياد العام يف البدء

 .املتبقية للمالحظات املناسبة احللول

 

 يف اجلامعة اإلدارية للوظائف الشخصية املقابالت متابعة إجراءات (12

، يف اجلامعة اإلدارية للوظائف للمتقدمني الشخصية املقابالت ألعمال تفقدية نفذت وكالة اجلامعة زيارة   

والنسائية، والتأكد من  الرجالية للوظائف املقابلة وإجراءات التنظيم اللجان وآلياتعمل  بهدف الوقوف

 مجيع واملفاضلة، وأن للتقييم معتمدة ومناذج وحمددة واضحة آليات ووفق، الدقة وعالية منظمة سريها بصورة
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متعددة،  جلان الأعم وضمن اجلامعة يف جهة من أكثر لدى وتدقيقها ومراجعتها توثيقها يتم اللجان أعمال

 .والنسائية الرجالية اللجان أعضاء وأخريًا تقدير جهود

 

 
 

  الوظيفية املسابقة يف املطابقة جلان يف العمل سري متابعة (13

 املتقدمني أوراق مطابقة يف العاملة للجان تفقدية من منطلق مسؤولياتها يف املتابعة، نفذت الوكالة زيارة   

 لالطالع علىويف مقر اجلامعة يف اجملمعة،  برماح، االنسانية والدراسات العلوم كلية يف الوظيفية للمسابقة

 وحسن االجراءات ووضوح ، املطابقة أعمال خالهلا تتم اليت واالجراءات االستقبال وآلية اللجان أعمال سري

 املطابقة. أعمال العتماد املدنية اخلدمة وزارة مع التنظيم، وآليات التنسيق
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 جلنة إعداد تقرير وكالة اجلامعة

 الدكتور مسلم بن حممد الدوسري

 الدكتور علي بن محود احلربي

 

 وكالة اجلامعةللتواصل مع 
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