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 (وحدة المعامل والتجهيزات) التشغيلية الخطة متابعة تقرير

 الهــدف
 االستراتيجــي

 والبحثية التعليمية المجاالت في الكلية بمعامل االرتقاء

 الهـــدف
 التفصيـــــــلي

 وسائل جميع وتأمين األكاديمي االعتماد بمتطلبات تفي التي النموذجية المعامل من التجهيزات أحدث توفير
 .عالية وبجودة بسهولة والبحثية المعملية مهامهم انجاز من والباحثين الطالب يتمكن حتى والسالمة األمن

 

  

المبادرة او 

 المشروع
 وصف النشاط

 قياس مؤشرات

 األداء
 المستهدف

نسبة اإلنجاز 

 المتحقق
 المعوقات

دراسة الحالة 
العامة 

 لمعامل الكلية

تحديث قاعدة 
البيانات والخاصة 

 باألجهزة
داخل  والمستهلكات

 كل معمل

قاعدة بيانات 
األجهزة 

والمستهلكات 
ومرفق  1)مرفق 

2) 

معامل كلية العلوم 
 الطبية التطبيقية

95% 

انشغال أعضاء 
هيئة التدريس بمهام 

أخرى )الرجاء 
 مل(توفير فنيين معا

تحديد عدد األجهزة 
التي تعمل وبحالة 

 كل جيدة داخل
 معمل

قاعدة بيانات 

 (1األجهزة )مرفق 
95% 

تحديد عدد األجهزة 
 التي ال تعمل داخل

 معمل   كل

قاعدة بيانات 

 %95 (1األجهزة )مرفق 

تحديد عدد 
المستهلكات 

الصالحة لالستخدام 
 معمل كل داخل

قاعدة بيانات 
)مرفق  المستهلكات

2) 
95% 

تحديد عدد 
المستهلكات الغير 
صالحة لالستخدام 

 معمل كل داخل

قاعدة بيانات 
المستهلكات )مرفق 

2) 
95% 

اعطال تحديد عدد 
نظام البصمة 

االلكتروني الخاص 
 معمل كل بدخول

نموذج اعطال نظام 
البصمة االلكتروني 

 (3)مرفق 
90% 

اعطال تحديد عدد 
 الحاســــبات
 داخلاآلليـــــــــة 

 معمل كل

نموذج اعطال 
 الحاســــبات
)مرفق  اآلليـــــــــة

4) 

90% 

اعطال تحديد عدد 
نظام االتصال 

نموذج اعطال نظام 
االتصال بشبكة 

90% 
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بشبكة االنترنت 
 معمل كل داخل

االنترنت )مرفق 

5) 

اعطال تحديد عدد 
نظام السبورات 

 كل الذكية داخل
 معمل

اعطال نظام  نموذج
السبورات الذكية 

 (6)مرفق 
90% 

تقرير عن حالة كل 
 معمل بكل قسم

 7مرفق 
 ال يوجد 100%

أعمال خاصة 
بالسالمة 
والصحة 
المهنية 

OSHSAS 
18001 

 5تم تدريب عدد 
من أعضاء هيئة 

التدريس على 
إجراءات التدقيق 

 الداخلي

معاملة رقم 
890/13477 

بتاريخ 
04/03/1438  

كفاءة رؤساء رفع 
لجان المعامل بكل 

 %95 قسم

في انتظار شهادات 
 التدريب

 8تم ترشيح عدد 
هيئة من أعضاء 

التدريس لتدريب 
على خطة اإلخالء 

 والطوارئ

معاملة رقم 

890/13501 

 بتاريخ
04/03/1438 

رفع كفاءة رؤساء 
لجان المعامل 

وبعض من أعضاء 
هيئة التدريس بكل 

 قسم

40% 

تم إرسال الخطة 
ولكن لم يتم 

التدريب النظري أو 
 العملي

تم اتخاذ اإلجراءات 
التصحيحية 

والوقائية الخاصة 
بحاالت عدم 

التطابق والخاصة 
بإجراءات التدقيق 
 الداخلي والخارجي

اإلجراءات 
التصحيحية 

والوقائية الخاصة 
بحاالت عدم 

التطابق والخاصة 
بإجراءات التدقيق 

الداخلي والخارجي 

 ( 8)مرفق 

معامل كلية العلوم 
 الطبية التطبيقية

70% 

يوجد عدد من 
المتطلبات تحتاج 

إلى تعاون من 
اإلدارات األخرى 

 بالجامعة

تم تشكيل لجنة 
فحص واستالم 

نظام البصمة 
االلكترونية 

والمستخدمة لفتح 
وغلق جميع أبواب 

 المعامل

معاملة رقم 
890/12256 

بتاريخ 

27/02/1438 

بشأن تقرير لجنة 
فحص واستالم 

نظام البصمة 
االلكترونية 

والمستخدمة لفتح 
وغلق جميع أبواب 

 (9المعامل )مرفق 

معامل كلية العلوم 
 الطبية التطبيقية

95% 

في انتظار الرد من 
إدارة السالمة 

 والصحة المهنية

تم المراجعة على 
تاريخ أخر صيانة 
لطفايات الحريق 

بكل معمل من 
 الكليةمعامل 

معاملة رقم 
890/10265 

بتاريخ 

15/02/1438 

بشأن تقرير طفايات 
الحريق بمعامل كل 

 (10قسم )مرفق 

طفايات الحريق 
بمعامل كلية العلوم 

 الطبية التطبيقية

95% 

من  2يوجد عدد 

طفايات الحريق لم 
 يتم عمل صيانة لهم
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تم مخاطبة مدير 
عام إدارة التشغيل 
والصيانة ألجراء 

فحص عمليات 
وإصالح عام 

 لجميع معامل الكلية

معاملة رقم 

64/13232 

بتاريخ 
02/03/1438 

اعمال الصيانة 
كلية العامة بمعامل 
العلوم الطبية 

 التطبيقية
90% 

ال يزال هناك هبوط 
ببعض ارضيات 

المعامل لم يتم 
 إصالحها حتى االن

تم مخاطبة عميد 
تقنية المعلومات 

بشأن أجراء 
عمليات فحص 

لجميع  وإصالح
 معامل الكلية

معاملة رقم 
64/13246 

بتاريخ 

02/03/1438 

بشأن تقرير طفايات 
الحريق بمعامل كل 

 (11قسم )مرفق 

اعمال صيانة 
كلية العلوم بمعامل 

 الطبية التطبيقية

0% 

 ال يوجد استجابة

تم مخاطبة عميد 
التعليم االلكتروني 

بشأن أجراء 
عمليات فحص 
وإصالح لجميع 

 الكليةمعامل 

معاملة رقم 

64/13249 
بتاريخ 

02/03/1438 

بشأن تقرير طفايات 
الحريق بمعامل كل 

 (12قسم )مرفق 

اعمال صيانة 
كلية العلوم بمعامل 

 الطبية التطبيقية

100% 

 

تقييم قائمة تحديث 
المخاطر واألهداف 

 بكل معمل

كلية العلوم معامل  داخل كل معمل
 %90 الطبية التطبيقية

عملية جاري األن 
 التوثيق واالعتماد

تجهيزات 
المعامل من 

معدات 
 ومستلزمات

تم إرسال متطلبات 
المعامل من معدات 
ومستلزمات خاصة 

 بكل قسم

معاملة رقم 

64/13413 
بتاريخ 

02/03/1438 

بشأن تقرير طفايات 
الحريق بمعامل كل 

 (14قسم )مرفق 

معامل  تجهيزات
كلية العلوم الطبية 

من التطبيقية 
 %100 ومستلزماتمعدات 

 

  


