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 الثامنالفصل 
 احلالية واملستقبلية الوكالةمشروعات 

 اخلاصة االحتياجات لذوي اجلامعية البيئة تهيئة مشروع 

 للجامعة االفرتاضي اجملتمع مشروع SECOND LIFE 

 املختربات يف الداخلي اهلواء جبودة التحكم مشروع 

 احلافالت متابعة مشروع 

 السالمة إدارة ونظم املهنية الصحة مواصفات شهادة على احلصول مشروع 

 اإلنشائية املشاريع إلدارة اإللكرتوني النظام مشروع 
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 اخلاصة االحتياجات لذوي اجلامعية البيئة مشروع تهيئة .1

 لذوي اجلامعية البيئة تعمل وكالة اجلامعة على مشروع تهيئة "للجميع جامعية بيئة" شعار حتت    

 تهيئة املشروع اخلاصة، حيث يشمل االحتياجات

 للقبول صياغة واقرتاح التقنية والتهيئة املكانية البيئة

 .الفئة هلذه األكادميي

ممثلة يف وكالة  اجملمعة جامعةوتأتي مبادرة    

 العالي التعليم يف الوطين املشروع تفعيلل اجلامعة

للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، وتقوم فلسفة 

 اخلاصة االحتياجات ذوي من اجلامعة طالب جلميع وجتهيزات متكاملة خدمات املشروع على تقديم

 اجلامعية. البيئة مع التكيف على تساعدهم

تويف  بهدف مشاكلهم على والتعرف وقد بدء املشروع حبصر الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة باجلامعة  

املناسبة هلم،  التعليمية البيئة تهيئة شأنها من اليت واألدوات األجهزة وتوفري والبدائل والوسائل الطرق أفضل

 تهم احتياجا لتلبية املتاحة واملادية البشرية االمكانات مجيع وتوظيف
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 SECOND LIFE للجامعة االفرتاضي اجملتمع مشروع .2

تبنت الوكالة مشروع اجملتمع االفرتاضي     

على  االفرتاضية البيئاتللجامعة قناعة منها بتأثري 

 لتلقي مسرح إىل حتولتواليت  الرتبوية، النظم

 وبني بينها والربط وحتليلها، ومنوها، املعرفة،

 تعليمية مساحات يف متمثلًة املختلفة تطبيقاتها

 second life الثانية احلياة ترتأسها افرتاضية

 مدمين فضول تشبع حاجة أو تقنية جمرد ليست أنها كما النمطني، املستخدمني على حكرا تعد مل واليت

وقد انتشرت هذه الفكرة يف عددًا من اجلامعات العاملية يف الواليات املتحدة وبريطانيا ، االجتماعية الشبكات

 للجامعة االفرتاضية احلياة بيئة مشروعدعم  يف الوكالةساهمت قد وللطالبات  دبي كلية وغريها وطبقت يف

“secondlife ”عامل يف اجلامعة وزوار لطلبة أكادميية خدمات توفري ها يفمن االستفادة وحبث امكانية 

 االفرتاضية. احلياة

 

 

 

 



 اجلامعةوكالة  – األولالتقرير السنوي 

 

 

 5 

 املختربات يف الداخلي اهلواء جبودة التحكم مشروع .3

 بيئة يف املهنية والصحة السالمة مستوى رفع يف اجلامعة لوكالة اإلسرتاتيجية ألهداف اخلطة حتقيقًا   

 ركائزها أهم العلمية املختربات متثل واليت، اجلامعة

 مستمر بشكل للخطر متنوعة مصادر من حتتويه امل

 يف اجلامعية البيئة مكونات عن طبيعتها يف الختالفها

 بإدارة ممثلة اجلامعة األخرى، قامت وكالة املرافق

 اجلامعية البيئة

، املهنية والصحة

 مبشاركة بالزلفي العلوم كلية ملختربات تفقدية ميدانية زيارة بتنظيم

 يف الداخلي اهلواء جبودة التحكم مشروع دراسة متطلبات استيفاء بهدف اليابانية، فوجيستو شركة خرباء

 يف الداخلي اهلواء جبودة التحكم مشروع لتنفيذ العملية اخلطة يف بناء خطوة ترب الزيارةاملختربات، حيث تع

 والشركة بني وكالة اجلامعة واإللكرتونية املباشرة االجتماعات من املختربات، وقد سبقت الزيارة امليدانية عدد

 املعامل يف وخاصة اجلامعة مرافق يف البيئة مراقبة تقنيات يف الشركة تقدمها اليت عرضت خالهلا اخلدمات

 من بعد عن ذلك يف والتحكم وخمترباتها اجلامعة معامل بيئة مراقبة اخلدمات تلك تتيح حيث، واملختربات

 جبودة التحكم مشروع حول فنية دراسة اجلامعة، كما قدمت خالهلا مستوى على واحدة حتكم غرفة خالل

 اجلامعة. خمتربات يف الداخلي اهلواء
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 مشروع متابعة احلافالت  .4

 لتطبيق املختصة الشركات مع وخارجها باململكة الداخلية لألنظمة دراسة إجراء على الوكالة حاليًا تعكف    

 متابعة من األمور أولياء متكن واليت احلافالت متابعة تقنية

 وأنظمة إلجراءات اليت تنقل الطالبات وفقًا احلافالت سري

 على اجلامعة من حرصًا املتابعة عملية تسهل ومتقنة دقيقة

 .طالباتها سالمة

   

املشروع طالبات اجلامعة يف مجيع  خيدمو

 بربنامج احلافالت مجيع ربط خالل من احملافظات

 على للمشرفني يتيح العمليات، غرفة مع متزامن

 السالمة بقواعد السائقني تقيد من التأكد السري خطة

 حال يف املشرفة للجهة فورية رسائل إرسال خباصية الربنامج تزويد مع احلافالت، سرعة وتتبع املرورية،

 احلافالت إحدى تعرض حال يف الفورية اخلدمات تقديم إىل إضافة املعتمد، السري خط عن املركبات خروج

 . احلافلة ملوقع احملددة اإلحداثيات خالل من الصيانة فرق بتوجيه وذلك فين، خللل
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 السالمة إدارة ونظم املهنية الصحة مواصفات شهادة على احلصول مشروع .5

 (OHSAS 18001) السالمة إدارة ونظم املهنية الصحة مواصفات شهادة على احلصول خطة اعداد مت   

 الكليات يف التعليمية الشؤون وكالء هلا دعي عمل ورشة يف وعرضها

 والصيانة والتشغيل واملالية اإلدارية الشؤون ادارت ومدراء العلمية

 وتقييم اخلطر مواطن حتديد بهدف وذلك اجلامعي، واألمن والسالمة

 خطط إعداد ثم ومن اجلامعة ومرافق معامل خمتلف يف املخاطر

 مستوى ورفع احلوادث ومنع فيها، للعاملني السالمة توفري للطوارئ،

 لدى الوعي

 مدير ملعالي الورشة توصيات العاملني، وقد رفعت

 للشؤون العامة اإلدارة العتمادها، مع خماطبة اجلامعة

 مالي بند لتوفري الفنية باملواصفات واملالية اإلدارية

 .االختصاص ذات الشركات من عروض واستدعاء

 املعايري على يقوم ألنه السالمة، إدارة ونظم املهنية الصحة ملواصفات الشهادات إصدار أحدث والشهادة هي  

 التشريع يشرتط وال املواصفات، لشهادة مراجعة يعترب كما ،1992 لإلدارة األساسي والنظام نشرها سبق اليت

 العمل ظروف خمتلف ومراقبة وتقييم حتديد على اجلهات خمتلف ملساعدة النظام للتنفيذ، وقد ُوضع دليل أو

 . للخطر صحتهم تعريض أو العاملني إصابات يف تتسبب قد اليت
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 اإلنشائية املشاريع إلدارة اإللكرتوني النظام مشروع .6

 إحدى واستضافت اإلنشائية املشاريع إلدارة اإللكرتوني مقرتح مشروع النظام قدمت وكالة اجلامعة    

 املطبقة واجلهات بنائه وآلية النظام مميزات عرض مت حيث اإلنشائية، املشاريع إدارة يف املتخصصة اجلهات

 املنافسات نظام مع لتتماشى إجراءاته وهندسة تطوير مت والذي، النظام على املالحظات وبعض له،

 احلكومية. واملشرتيات
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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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