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 المقـدمــة 

 

 

ل ومتابعة عامالأ الفنية وتقيمي أأداء نظراً لسعي الإدارة العامة للتشغيل والصيانة يف تطوير الأعامل 

ادة ـأأصدر سع ،اجملمعةمدى جودة أأعامل الصيانة والنظافة يف اللكيات واملقرات التابعة جلامعة 

تقيمي أأداء الأعامل  ابمس تشكيل جلنةيتضمن يانة قرار ام الإدارة العامة للتشغيل والص ـر عـمدي

امليدانية ورصد املالحظات  تعمتد عىل الزايراتأأعاملها واليت  ابرشت اللجنة وعىل ضوئه ،الفنية

حيث نضع  واملنه من معل هذا التقرير الانهتاء وهلل امحلد مت هوعليوتقيمي الأداء ورفع التقارير 

 الهنايئ.تقرير اللجنة أأيديمك بني 

 

 

 

سم الشؤون الفنية والتقنية رئيس ق                                                     

ابلإدارة العامة للتشغيل والصيانة                                                      
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   قرار اللجنة 
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 جدول االعمال 

تم إعداد جدول االعمال واستعراضه من قبل رئيس اللجنة مع األعضاء لمناقشة 

 آلية العمل وتوزيع المهام على األعضاء كالً فيما يخصه وهي على النحو التالي: 

 

 

 

  احصائيــات اللجنــة  

 بالمجمعةإحصائيات المباني التابعة لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمدينة الجامعية 

عدد  المكان م
 المباني

مشرف 
 المبنى

مشرفي 
 الشركة

مشرفات 
 الشركة

عمال 
 النظافة

عامالت 
 النظافة

 الفنيين

 15 0 28 0 4 1 1 مجمع الكليات بالمجمعة  1

 24 0 18 0 6 1 30 إسكان المجمعة  2

 39 0 46 0 10 2 31 المجموع

 

 

 

 

 

 

 الـــجدول االعم م

 مناقشة خطة آلية العمل مع استعراض المباني المراد زيارتها 1

تقسيم زيارات المباني على فترات وتحديدها باأليام  2

عمل جوالت ميدانية للمباني وتقييم أداء العمل فيها 3

 مناقشة واستعراض تقارير الزيارات مع األعضاء  4
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 اللجنة حصائيات إ 

 بالمجمعة والحوطة ورماح  لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة إحصائيات المباني التابعة

 

 إحصائيات المباني التابعة لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة بالزلفي والغاط 

 

 

 

 المكان م
عدد 
 المباني

مشرف 
 المبنى

مشرفي 
 الشركة

مشرفات 
 الشركة

عمال 
 النظافة

عامالت 
 النظافة

 الفنيين

 4 9 8 1 2 1 8 كلية التربية بالمجمعة  1

 4 6 6 2 1 1 4 مجمع الطالبات  2

 2 0 12 0 1 1 4 الشؤون اإلدارية والمالية  3

 1 0 4 0 0 1 1 كلية المجتمع  4

 7 0 27 0 3 1 2 إدارة الجامعة  5

 0 0 4 0 0 1 1 السنة التحضيرية  6

 0 0 4 0 0 1 1 كلية الحاسب  7

 4 0 7 0 2 1 2 كلية الحوطة بنين  8

 4 2 7 2 2 1 2 كلية الحوطة بنات  9

 2 0 8 0 1 1 2 كلية رماح بنين  10

 2 3 8 1 1 1 3 كلية رماح بنات  11

 0 0 1 0 0 1 2 المرصد الفلكي  12

 0 0 9 0 2 1 1 التطبيقية والطب )بنين( كلية العلوم الطبية 13

 0 4 5 1 2 1 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية والطب )بنات( 14

 30 24 110 7 17 14 34 المجموع

عدد  المكان م
 المباني

مشرف 
 المبنى

مشرفي 
 الشركة

مشرفات 
 الشركة

عمال 
 النظافة

عامالت 
 النظافة

 الفنيين

 3 5 9 1 1 1 5 كلية التربية بالزلفي )بنات( 1

 2 0 5 0 1 1 1 كلية طب األسنان )بنبن( 2

 2 2 1 1 1 1 1 كلية طب األسنان )بنات( 3

 1 0 4 0 1 1 1 كلية إدارة األعمال بالزلفي 4

 0 0 7 0 1 2 2 كلية الغاط )بنبن( 5

 1 3 7 0 0 1 2 كلية الغاط )بنات( 6

 13 0 12 0 2 1 1 مجمع الكليات بالزلفي  7

 13 0 9 0 3 1 33 إسكان الزلفي 8

 35 10 54 2 10 9 46 المجموع
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 القسم االول

 دارة التشغيل والصيانةاملباني التابعة إل

 باجملمعة واحلوطة ورماح 
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  بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 حممد بن فهد اجلرب اسم املشرف كلية الرتبية ابجملمعة )بنات( اسم املبىن

 مشريف الشركة

 غري سعودي سعودي
 8 الفعلي 8 الكشف النظافةعدد عمال 

 9 الفعلي 9 الكشف عدد عامالت النظافة 

 م ص م ص
 3 الفعلي 4 الكشف عدد العمال الفنيني

1 1 0 1 

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم ابلبطاقة والزي االلتزام

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً )املمرات 
 غري مرضي مقبول مرضي والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

خارجياً )املمرات النظافة 
 غري مرضي مقبول مرضي واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

 مرضي مظالت املواقف واجللوس
غري 
 ال يوجد مرضي

املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله الكواشف وأجهزة اإلنذار
 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي داخل وخارجاالانرة 

 -املالحظات: 

 مفاتيح خراطيم احلريق 3يوجد تلف يف عدد   .1
 يوجد بعض التصدعات يف املبىن .2

 -التوصيات: 

 إصالح أعطال صناديق احلريق .1
 معاجلة التصدعات .2
 عدد العمالة ال تفي حبكم عدد املباين  .3
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 كلية التربية بنات بالمجمعة  حصائيات اللجنةإ  
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 حممد اجلرب اسم املشرف جممع الطالبات اسم املبىن

 مشريف الشركة

 غري سعودي سعودي
 6 الفعلي 6 الكشف عدد عمال النظافة

 6 الفعلي 6 الكشف عدد عامالت النظافة 

 م ص م ص
 4 الفعلي 4 الكشف عدد العمال الفنيني

2 1 0 1 

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم لتزام ابلبطاقة والزياال

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
 مرضي واجللوس

غري 
 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 يوجد عطل يف لوحة إحدى املضخات  .1

 يوجد تكدس يف الدور االول  .2

 يوجد عطل يف بعض االانرة اخلارجية  .3

 -التوصيات: 

 إصالح لوحة املضخة  .1
 إزالة التكدسات  .2
 إصالح االانرة اخلارجية  .3
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 مجمع الطالبات بالمجمعة  
 

 

  

 
 

  



 

 
14 

 

 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 فارس غازي املطريي اسم املشرف الشؤون اإلدارية واملالية اسم املبىن

 مشريف الشركة
 12 الفعلي 12 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 2 الفعلي 2 الكشف عدد العمال الفنيني 1 ال يوجد

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 غري مرضي مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
 مرضي واجللوس

غري 
 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
 غري مفعله مفعله اإلنذار

املضخات وصناديق 
 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 وجود تكدس يف مكتب اإلدارة وخارجه .1

 -التوصيات: 

 إزالة التكدسات .1
 االهتمام ابلنظافة خارجياً  .2
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 بدر انصر اهلديب اسم املشرف اجملتمعكلية  اسم املبىن

 مشريف الشركة
 4 الفعلي 4 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 0 الفعلي 0 الكشف عدد العمال الفنيني ال يوجد ال يوجد

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات يوجد ال يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 غري مرضي مقبول مرضي والتشجري

املواقف مظالت 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 احلريق اتلفهاخلراطيم اخلاصة بصناديق  .1
 يوجد بعض التكدسات من طفاايت وااثث .2
 يوجد هبوط يف بعض االرضيات .3

 -التوصيات: 

 اصالح خراطيم احلريق التالفة .1
 إزالة التكدسات .2
 معاجلة اهلبوط .3
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 كلية المجتمع بالمجمعة 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 إبراهيم بن عبد هللا السلبود اسم املشرف 1إدارة اجلامعة  اسم املبىن

 مشريف الشركة
 20 الفعلي 20 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 5 الفعلي 6 الكشف عدد العمال الفنيني 1 1

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد منجزةبالغات غري 

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 مرضيغري  مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 الدرج غري مرضيمستوى النظافة يف  .1
 مستوى النظافة يف االدوار العلوية غري مرضي )غبار( .2
 قلة االهتمام يف التشجري .3
 وجود تصدعات يف بعض املواقع يف املبىن .4
 وجود بعض االانرات املتعطلة .5

 -التوصيات: 

 زايدة االهتمام يف نظافة مجيع املواقع ابملبىن .1
 االهتمام ايضاً بعملية الزراعة والتشجري .2
 التصدعاتمعاجلة  .3
 االحتياج لرافعه ألجل االعالم واالانرة اخلارجية ونظافة الواجهة .4
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 ابراهيم بن عبد هللا السلبود اسم املشرف (2ادارة اجلامعة ) اسم املبىن

 مشريف الشركة
 20 الفعلي 20 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 5 الفعلي 6 الكشف عدد العمال الفنيني 1 1

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

داخلياً النظافة 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
 غري مفعله مفعله اإلنذار

املضخات وصناديق 
 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 ال يوجد 

 -التوصيات: 

 ال يوجد 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 بندر بن خالد احلمر املشرفاسم  السنة التحضريية بنني اسم املبىن

 مشريف الشركة
 4 الفعلي 4 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 0 الفعلي 0 الكشف عدد العمال الفنيني ال يوجد ال يوجد

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد  مقبول مرضي والتشجري

 مظالت املواقف
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 االرضي جبانب سريفر النت يوجد رائحة يف أحد دورات املياه الدور .1
 يوجد بعض اإلانرات متعطلة .2
 قلة اهتمام يف نظافة دورات املياه .3
 ال يوجد التزام ابلبطاقة .4

 -التوصيات: 

 تركيب مروحة شفط ذات سرعة اعلى  .1
 زايدة االهتمام بنظافة دورات املياه .2
 االحتياج اىل رافعه ألجل اإلانرة اخلارجية للمبىن ابإلضافة لنظافة الواجهة .3
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 السنة التحضيرية بالمجمعة 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 حممد عبد الرمحن السيف اسم املشرف كلية علوم احلاسب اآليل بنني اسم املبىن

 مشريف الشركة
 4 الفعلي 4 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 0 الفعلي 0 الكشف عدد العمال الفنيني ال يوجد ال يوجد

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 ال يوجد مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
املياه  )دورات

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 غري مرضي مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 تعملال  تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 التأخر يف أتمني املواد .1
 التأخر يف ارسال الفنيني .2

 -التوصيات: 

 سرعة أتمني املواد من اجل اهناء العمل واغالق البالغ عن التأخري .1
 حال الطلب سرعة ارسال الفنيني يف .2
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  كلية علوم الحاسب بالمجمعة 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

االنسانية كلية العلوم والدراسات  اسم املبىن
 عبد السالم امحد السويح اسم املشرف قسم )بنني( ابحلوطة

 مشريف الشركة
 6 الفعلي 7 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 0 الفعلي 0 الكشف عدد العمال الفنيني 1 1

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
وصناديق املضخات  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 دفع املاء يف بعض صناديق احلريق ضعيفة .1
 تكدس يف مستودع االدارة .2
 االانرة اخلارجية للمبىن بعضها متعطل .3
 يوجد رجيع يف املستودع .4

 -التوصيات: 

 ازالة التكدس .1

 املبىن حيتاج اىل رافعه ألجل اإلانرة اخلارجية للمبىن وامللعب .2

 عدد العمال قليل مع حجم املبىن واملباين اجملاورة له .3
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  اسم املبىن
 عبد السالم السويح املشرفاسم  ابحلوطة )بنات(

 مشريف الشركة

 غري سعودي سعودي
 7 الفعلي 7 الكشف عدد عمال النظافة

 2 الفعلي 2 الكشف عدد عامالت النظافة 

 م ص م ص
 0 الفعلي 0 الكشف عدد العمال الفنيني

1 1 0 1 

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم ابلبطاقة والزي االلتزام

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

خارجياً النظافة 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق
 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي داخل وخارجاالانرة 

 -املالحظات: 

 املسرح(–يوجد مشاكل يف أجهزة اإلنذار )مبىن الشؤون اإلدارية  .1
 يوجد تعطل أبحد املصاعد  .2
 البهو(-املسرح–يوجد تسريب ماء يف )الشؤون اإلدارية  .3
 يوجد هبوط ابالنرتلوك جبانب غرفة املضخات .4
 اغلب النوافذ مل تغلق حيث لوحظ االغلب مفتوح ببعض األماكن  .5

 -التوصيات: 

 اصالح أجهزة اإلنذار  .1
 صيانة املصعد  .2
 اصالح اهلبوط ابألرضية .3
 اصالح التسرابت  .4
 التأكد من إغالق النوافذ .5
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  (بنات-كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير )بنين 
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 االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافةبيان متابعة 

كلية العلوم والدراسات االنسانية  اسم املبىن
 مبارك عبد هللا السبيعي  اسم املشرف برماح )بنني(

 مشريف الشركة
 7 الفعلي 8 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 2 الفعلي 2 الكشف عدد العمال الفنيني 1 --

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم ابلبطاقة والزيااللتزام 

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

خارجياً النظافة 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 غري مرضي مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق
 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي داخل وخارجاالانرة 

 -املالحظات: 

 التكييف املركزي حيتاج صيانة  .1
 بعض االانرة الداخلية واخلارجية ال تعمل  .2
 وجود تكدس يف الدور االول جانب ابب السطح  .3
 هبوط يف االرضية خلف املبىن ويف مواقع اخرى  .4
 هتريب يف السقف بسبب التكييف املركزي  .5
 مصعد املبىن االداري للطالب حيتاج صيانة  .6
 هتريب ماء من بعض النوافذ .7
 املضخات حتتاج تعبئة ديزل وماء للخزان .8
 بعض خمارج الطوارئ مغلقة  .9

 بعض جدران املمرات والقاعات غري نظيفة  .10

 -التوصيات: 

 صيانة االانرة الداخلية واخلارجة  .1
 صيانة التكييف املركزي  .2
 إزالة التكدسات  .3
 ملواقع اليت هبا هبوط يف األرضية إصالح ا .4
 إعادة نظافة او دهان بعض جدران املمرات والقاعات .5
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  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )بنين(
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

كلية العلوم والدراسات االنسانية  اسم املبىن
 خالد الرميحي املشرفاسم  برماح )بنات(

 مشريف الشركة

 غري سعودي سعودي
 7 الفعلي 8 الكشف عدد عمال النظافة

 3 الفعلي 3 الكشف عدد عامالت النظافة 

 م ص م ص
 2 الفعلي 2 الكشف عدد العمال الفنيني

1 0 0 1 

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم ابلبطاقة والزي االلتزام

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

خارجياً النظافة 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق
 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي داخل وخارجاالانرة 

 -املالحظات: 

          بعض االانرة الداخلية واخلارجية ال تعمل  .1

 التكييف املركزي حيتاج صيانة  .2

 بعض خمارج الطوارئ مغلقة  .3

 هتريب يف السقف بسبب التكييف املركزي .4

 وجود تكدس حتت الدرج  .5

 االجنيلة حتتاج إلعادة تركيب  .6

 املصعد يف املبىن التعليمي حيتاج صيانة  .7

  االرضية امام مبىن احلضانة هبوط يف .8

 املضخة حتتاج ديزل وتعبئة ماء اخلزان  .9

1.   

 

 -التوصيات: 

 صيانة االانرة الداخلية واخلارجية  .1

 إعادة نظافة او دهان بعض جدران املمرات والقاعات .2

 صيانة التكييف املركزي  .3

 إعادة تركيب االجنيلة  .4

 إزالة التكدسات حتت الدرج .5

 االرضياتاصالح اهلبوط يف بعض ـ    6       
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  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )بنات(
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 عبد السالم أمحد السويح اسم املشرف املرصد الفلكي اسم املبىن

 مشريف الشركة
 1 الفعلي 1 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 0 الفعلي 0 الكشف عدد العمال الفنيني 1 1

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 تكدس خلف السور والسطح .1
 تسريب يف الدور الثالث عند صندوق احلريق .2
 ابإلضافة ألسالك مكشوفهاانرة السطح متعطلة  .3
 ال يوجد خمارج طوارئ .4

 -التوصيات: 

 ازالة التكدس .1

 فتح خمارج الطوارئ .2

 اصالح اعطال االانرة وتغطية االسالك املكشوفة .3
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 المرصد الفلكي بحوطة سدير 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 فارس غازي املطريي املشرفاسم  إدارة اخلدمات اسم املبىن

 مشريف الشركة
 0 الفعلي 0 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 0 الفعلي 0 الكشف عدد العمال الفنيني 1 ال يوجد

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة املعداتحالة  ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 غري مرضي مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 خمرج الطوارئ مغلق وبدون لوحه .1
 صندوق حريق مل يتم تركيبه 1عدد  .2
 بقية صناديق احلريق ضعف يف دفع املاء وبعد التأكد وجد هتريب يف املضخة وعطل يف املشغل .3

 -التوصيات: 

 فتح خمرج الطوارئ وتركيب لوحه  .1

 العمل على اصالح مجيع صناديق احلريق .2

 معاجلة التهريب .3
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  مبنى الخدمات 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
34 

 

 الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافةبيان متابعة االعمال 

كلية العلوم الطبية التطبيقية والطب  اسم املبىن
 بدر اهلديب اسم املشرف بنني 

 مشريف الشركة
 10 الفعلي 10 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

ال  الكشف عدد العمال الفنيني 1 1
ال  الفعلي يوجد

 يوجد

االلتزام ابلبطاقة 
 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي واملواقف()املمرات 

وضع الزراعة 
 غري مرضي مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
 مرضي واجللوس

غري 
 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
 غري مفعله مفعله اإلنذار

املضخات وصناديق 
 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 ال يوجد

 -التوصيات: 

 ال يوجد
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

كلية العلوم الطبية التطبيقية والطب  اسم املبىن
 حممد اجلرب اسم املشرف بنات 

 مشريف الشركة

 غري سعودي سعودي
 5 الفعلي 5 الكشف عدد عمال النظافة

 4 الفعلي 4 الكشف عدد عامالت النظافة 

 م ص م ص
 0 الفعلي 0 الكشف عدد العمال الفنيني

1 1 0 1 

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم ابلبطاقة والزي االلتزام

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

خارجياً النظافة 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي داخل وخارجاالانرة 

 -املالحظات: 

 ال يوجد 

 -التوصيات: 

 ال يوجد 
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 القسم الثاني

 دارة التشغيل والصيانةاملباني التابعة إل

 بالزلفي والغاط
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 

 اسم املبىن
 أمحد القشعمي  اسم املشرف االسنان )بنني(طب 

 مشريف الشركة
 5 الفعلي 6 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

ال  الكشف عدد العمال الفنيني ال يوجد ال يوجد
 1 الفعلي يوجد

االلتزام ابلبطاقة 
 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد منجزةبالغات غري 

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 يوجدال  مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 تعطل يف اانرة بعض القاعات واالقسام ودورات املياه  .1

 -التوصيات: 

 إصالح االانرة للقاعات واالقسام ودورات املياه .1
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمحد القشعمي  اسم املشرف  بنات(طب االسنان ) اسم املبىن

 مشريف الشركة

 غري سعودي سعودي
 1 الفعلي 1 الكشف عمال النظافةعدد 

عدد عامالت 
 النظافة 

 2 الفعلي 2 الكشف

 م ص م ص
عدد العمال 

 الفنيني
 الكشف

ال 
يوج
 د

ال  الفعلي
 0 0 0 1 يوجد

االلتزام ابلبطاقة 
 والزي

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

ظافة داخلياً الن
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
 مرضي واجللوس

غري 
 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
 اإلنذار

املضخات  غري مفعله مفعله
 ال تعمل تعمل وصناديق احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

االانرة داخل 
 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي وخارج

 -املالحظات: 

 ال يوجد 

 -التوصيات: 

 ال يوجد 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إمساعيل الثنيان اسم املشرف كلية الرتبية ابلزلفي )بنات( اسم املبىن

 مشريف الشركة

 غري سعودي سعودي
 8 الفعلي 8 الكشف عدد عمال النظافة

 5 الفعلي 5 الكشف عدد عامالت النظافة 

 م ص م ص
 2 الفعلي 2 الكشف عدد العمال الفنيني

1 0 0 0 

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق
 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 تسرب ماء يف السقف هبو املبىن الرئيسي .1

 تكرار أعطال املصعد الصغري  .2

 بعض اللمبات يف البهو والدراساتعطل  .3

 تكدس األغراض يف املمرات اخلارجية  .4

 هتريب مياه من دورة املياه يف املبىن الرتبوي  .5

 هتريب مياه على مطعم الكلية وبعض املكاتب .6

 كسر يف أحد املواسري الداخلية للمضخات ابملبىن الرئيسي .7

 تعطل بعض املكيفات املركزية   .8

 

 -التوصيات: 

 اصالح التسريبات   .1

 إصالح عطل املصعد .2

 إصالح اللمبات الداخلية  .3

 إزالة التكدسات .4

 إصالح التكييف املركزي .5
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  كلية التربية بالزلفي )بنات(
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

أدارة االعمال والسنة التحضريية  اسم املبىن
 عبد العزيز الثنيان اسم املشرف ابلزلفي

 مشريف الشركة

 4 الفعلي 4 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 الكشف عدد العمال الفنيني ال يوجد ال يوجد
ال 
يوج
 د

ال  الفعلي
 يوجد

االلتزام ابلبطاقة 
 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

داخلياً النظافة 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 تعطل املضخة ابملبىن   .1
 عطل يف غالبية االانرة اخلارجية  .2
 عطل يف بعض االانرة الداخلية للمبىن  .3
 بعض خالطات دورات املياه مكسور .4

 -التوصيات: 

 إصالح املضخة  .1

 اصالح االانرة اخلارجية والداخلية  .2

 اصالح اخلالطات .3

 

 



 

 
42 

 
 إدارة األعمال 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

كلية العلوم والدراسات االنسانية  اسم املبىن
 عمر حميا الرخيمي اسم املشرف ابلغاط )بنني(

 الشركةمشريف 
 7 الفعلي 7 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

ال  الكشف عدد العمال الفنيني 1 ال يوجد
ال  الفعلي يوجد 

 يوجد

االلتزام ابلبطاقة 
 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 يوجدال  مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق
 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 

 ال يوجد فين يف املبىن  .1
 يوجد اعطال يف بعض االانرة  .2
 تكدس يف املمرات اخلارجية  .3
 سقوط بعض املظالت  .4
 هتريب ماء يف سقف املسرح  .5
 خلع أحد البواابت اخلارجية  .6
 خلل يف أحد املصاعد .7

 

 

 -التوصيات: 

 وضع عازل لسقف املسرح  .1
 إصالح املضالت اخلارجية  .2
 إصالح البوابة  .3
 إزال التكدسات اخلارجية  .4
 صيانة االانرة  .5
 تواجد فين يف املبىن .6
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  والدراسات اإلنسانية بالغاط )بنين(كلية العلوم 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

كلية العلوم والدراسات االنسانية  اسم املبىن
 تركي انيف السديري اسم املشرف )بنات( ابلغاط

 مشريف الشركة

 غري سعودي سعودي
 7 الفعلي 7 الكشف عدد عمال النظافة

 3 الفعلي 3 الكشف عدد عامالت النظافة 

 م ص م ص
 1 الفعلي 1 الكشف عدد العمال الفنيني

0 0 0 0 

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم ابلبطاقة والزي االلتزام

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

خارجياً النظافة 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق
 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي داخل وخارجاالانرة 

 -املالحظات: 

 هتريب ماء يف سقف املسرح  .1
 االانرة الداخلية واخلارجية حتتاج للصيانة   .2
 لوحة املبىن حتتاج للصيانة )اإلانرة( .3
 عدم التواجد الدائم للفين املختص .4
 املضخة حتتاج بطارية  .5

 -التوصيات: 

 االهتمام يف نضافه املبىن  .1

 وضع عازل خارجي لسقف املسرح  .2

 صيانة االانرة الداخلية للقاعات واالانرة اخلارجية  .3

 إصالح إانرة اللوحة اخلارجية  .4

 سباكة(  –تواجد الفين املختص )كهرابء  .5

 توفري العدة الكاملة للفين  .6
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  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )بنات(
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  والنظافةبيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حممد العمار اسم املشرف اإلسكان ابلزلفي اسم املبىن

 مشريف الشركة

 7 مساًءا 2 صباحاً  عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 م ص م ص
 8 مساًءا 4 صباحاً  عدد العمال الفنيني

1 1 1 0 

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 ال يوجد مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

جهزة الكواشف وأ
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق
 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 نظافة درج االسطح يف بعض االبراج سيئة  .1

 بعض شبابيك النوافذ اتلفة  .2

 بعض االانرة الداخلية يف االبراج ال تعمل  .3

 وجود تكدسات حتت الدرج يف بعض األبراج  .4

 -التوصيات: 

 االهتمام ابلنظافة داخل االبراج .1

 استبدال الشبابيك التالفة للنوافذ  .2

 إصالح االانرة الداخلية  .3

 إزالة التكدسات حتت الدرج .4
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 إسكان أعضاء هيئة التدريس بالزلفي 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 راشد السكران اسم املشرف جممع الكليات ابلزلفي  اسم املبىن

 مشريف الشركة
 13 الفعلي 13 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 11 الفعلي 11 الكشف عدد العمال الفنيني 1 1

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 غري مرضي مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 نزول ابألرضية امام املبىن  .1
 املمرات  أحدتسرب ماء أبحد االسقف يف  .2

 -التوصيات: 

 إصالح نزول األرضية امام املبىن  .1
 اصالح التسرب ابلسقف  .2
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 مجمع الكليات بالزلفي 
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 القسم الثالث 

مبجمع دارة التشغيل والصيانة املباني التابعة إل
 الكليات باجملمعة
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 عمر الضعيان اسم املشرف االسكان ابجملمعة اسم املبىن

 مشريف الشركة
 9 الفعلي 10 الكشف عمال النظافة عدد غري سعودي سعودي

 5 الفعلي 8 الكشف عدد العمال الفنيني -- 7

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 ال يوجد مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 غري مرضي مقبول مرضي والتشجري

مظالت املواقف 
غري  مرضي واجللوس

 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  مفعلهغري  مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق
 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -املالحظات: 

 وجود غبار على حموالت الكهرابء ابإلضافة  .1

 اىل ان ابواهبا مفتوحة مل تغلق        

 االسطح غري نظيفة  ابواب السطح مفتوحة ايضاً  .2

 ووجود خملفات طيور وايضاً تعطل االانرة       

 اجهزة االنذار ال تعمل .3

 وجود هبوط يف االنرتلوك .4

 اعطال يف مقابض اليد لبعض ابواب السطح .5

 وجود تكدسات حتت الدرج واملنور وبعض  .6

 املواقع داخل املبىن        

 املتساقط يف سطح املبىن وخارجهوجود بعض الرخام  .7

 االانرة يف بعض املواقع متعطلة يف الدرج او االسطح  .8

 او اإلانرة اخلارجية       

 

 

 -التوصيات: 

االهتمام بنظافة املبىن كاماًل من ممرات او مناور  .1
 واسطح

 ازالة التكدسات  .2

 معاجلة هبوط االنرتلوك .3

 االنذار تفعيل اجهزة .4

 معاجلة وضع الرخام املتساقط .5

 اصالح االانرات املتعطلة داخل وخارج املبىن .6

 زايدة االهتمام يف اجلانب الزراعي .7

 بنظافة الفناء اخلارجي من املبىن ـ االهتمام 8       
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 إسكان أعضاء هيئة التدريس بالمجمعة 
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 بيان متابعة االعمال الفنية ومدى جودة الصيانة والنظافة

 حممد العازمي اسم املشرف جممع الكليات ابجملمعة اسم املبىن

 مشريف الشركة
 9 الفعلي 23 الكشف عدد عمال النظافة غري سعودي سعودي

 7 الفعلي 16 الكشف عدد العمال الفنيني 2 4

 غري مؤمن أتخري يف احلال أتمني املواد غري ملتزم ملتزم االلتزام ابلبطاقة والزي

 اتلفة مستهلكة سليمة حالة املعدات ال يوجد يوجد بالغات غري منجزة

النظافة داخلياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات والغرف(

النظافة داخلياً 
)دورات املياه 

 والسطح(
 غري مرضي مقبول مرضي

النظافة خارجياً 
 غري مرضي مقبول مرضي )املمرات واملواقف(

وضع الزراعة 
 غري مرضي مقبول مرضي والتشجري

املواقف  مظالت
 مرضي واجللوس

غري 
 ال يوجد مرضي

الكواشف وأجهزة 
املضخات وصناديق  غري مفعله مفعله اإلنذار

 ال تعمل تعمل احلريق

 غري متاحه متاحه خمارج الطوارئ

 ال تعمل تعمل التكييف غري مرضي مقبول مرضي االانرة داخل وخارج

 -ملالحظات: ا

 وجود تكدس يف املكتب اخلاص ابإلدارة .1
 بعض مقابض االبواب اتلفه وغري موجودة .2
 وجود بعض احلفر يف الفناء اخلارجي .3
 جتمع مياه يف بعض املواقع يف السطح .4
 تساقط الرخام يف السطح، ووجود فتحه مل تغلق .5
 هتريب يف أحد دينموات املاء والتمديدات يف السطح .6
 ترتيب حيث لوحظ عدم عمل ذلك بعض االشجار حتتاج .7
 بعض االانرات الداخلية واخلارجية ال تعمل .8
 بعض مظالت مواقف اعضاء التدريس واملوظفني .9

  حتتاج صيانة       

 

 

 -التوصيات: 

 ازالة التكدس .1
 واالانرة الداخلية واخلارجية اصالح االبواب .2
معاجلة وضع جتمع مياه السطح وايضا تساقط  .3

 الرخام واغالق الفتحة وهتريب املاء
 االهتمام يف اجلانب الزراعي .4
 اصالح مظالت مواقف السيارات .5
 اهناء مجيع البالغات املتأخرة واغالقها .6

 زايدة االهتمام بنظافة الفناء اخلارجي من املبىنـ    7        
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 مجمع الكليات بالمجمعة 
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    المالحظات والتوصيات 

 ما يخصخالل فترة عمل اللجنة من جوالت ميدانية على مرافق الجامعة بصفة عامة وإضافة إلى  ما تمفي ضوء 

في الجدول مبينه أعضاء اللجنة كما هي  من قبلتوصيات المالحظات وأبرز الإدراج  والصيانة تمإدارة التشغيل 

 اآلتي:

 التوصيات المالحظات م

ة العدد بسبب زيادة المباني العمل على زياد عدد العمال والعامالت قلة  1
 الكبيرة.الجديدة ذات المساحات 

الرسمي والبطاقة التعريفية أثناء  االلتزام بالزيعدم  2
 العمل.

اإلجراءات المتبعة وذلك حسب العقد  اتخاذ
 الشركة.المبرم مع 

 الى ذات المساحة الكبيرة تفتقرالجديدة بعض المباني  3
 والمشرفين.بين المسؤول  االتصالبعض وسائل 

السلكي ويستخدم خالل  اتصالتوفير أجهزة 
 الموظف.فترة العمل ويعهده 

في متابعة المسطحات الخضراء واألشجار قصور  4
 والنخيل

 ممليكون تكليف مختص في هذا المجال و
 حياله. بشكل كبير 

الطيور مما له األثر في تجمع  استيطانكثرة  5
 الحشرات والقوارض 

يتم متابعة ذلك من قبل مشرف المبنى مع 
الشركة وإيجاد طريقة مناسبة إلبعادها عن 

 المبنى. 

العمل على تشغيل نقطة تجمع للعمال بحيث  تخفي بعض العمال والنوم أثناء فترة الدوام الرسمي  6
 حاجتهم.يتم تواجدهم أثناء 

لدى  ال يتوفرالعدد لدى الفنيين باإلضافة  اكتمالعدم  7
  المعدات.لبعض الحقائب الخاصة لحفظ ا

بموجبه يكون الفني  استالميتم وضع نموذج 
 ايحتويههو المسؤول عن حقيبة المعدات وبما 

 أغراض.من 

 تامين بعض الطلبات من قبل الشركات التأخر في 8
  المتعاقدة.

اإلجراء الالزم حسب المتبع في العقد  اتخاذ
  الشركة.مع 

ذلك لتجنب حدوث إيجاد حل مناسب لمعالجة  المباني.تكرار سقوط الرخام لبعض  9
 هللا. ال سمح مشاكل

لتجنب حدوث  لمعالجة ذلكحل مناسب إيجاد  مستمر.بات لبعض المباني وبشكل يوجود تسر 10
  المباني.مشاكل في 

لمبنى وخارجه باإلضافة إلى داخل ا االناراتأغلب  11
 متعطلة. الطرق بالمدينة الجامعية إنارات

يتم إصالح ذلك مع المتابعة من قبل المشرف 
 والشركة.

غرف الكهرباء والمحوالت الكهربائية تحتاج على  12
 وتهويه.نظافة 

يكلف فني مختص بمتابعة ذلك مع عامل 
 نظافة 

فترة  ذيوجد بعض المولدات الكهربائية لم تعمل من 13
 الكبيرة.باإلضافة إلى المضخات 

المولدات وفحص المضخات بشكل  يتم تشغيل
  المختص.قبل الفني  دوري من
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   مقترحات تطوير العمل 

 

تفعيل نظام الكتروني يربط بين البالغات والمستودع وطلبات المشرف كي يسهل عملية  -1

 محكم.الفرز وإيجاد اإلحصائية بشكل 

يتم وضع ايقونة لدى نظام البالغات تحت مسمى التقارير الشهرية والتي بدورها يتم رفع   -2

 التقرير من قبل المشرف الى الشؤون الفنية وفق االختصاص 

نظام البالغات تحت مسمى طلبات المستودع والتي بدورها يتم اطالع  ايقونة فييتم وضع  -3

 االلكتروني.ى التسليم ال باإلضافةالمستودع على نوع البالغ والطلب 

 

   العملصعوبات  

 
  .اإلدارةقلة عدد الموظفين المختصين في بعض أقسام  -1

 .المبانينقص في عدد العمال والعامالت والفنيين من بعض   -2

 المتعاقدة.التأخر في تأمين بعض الطلبات من قبل الشركات  -3

 

   العملإيجابيات  

 

 اإلدارة.التعاون والتكاتف بين كافة أقسام  -1

 الجامعة.تميز جودة العمل واإلشراف في أغلب مرافق  -2

  الجامعة.تحقيق اإلنجازات على مستوى إدارات  -3

 

 

 

 

 

 



 

 
58 

 

 

 

 

 الخاتمة  

 

لى سعادة مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل إقدم بالشكر الجزيل وفي الختام نت

 والصيانة

 أ/ عثمان بن حمد العيسى

باإلضافة إلى أعضاء  الجامعة،التي يقدمها في سبيل خدمة  المبذولةعلى الجهود 

 في: المتمثلةاللجنة 

 أ/ سعد بن عبد هللا العشري

 أ/ خالد بن محمد المطيري

 أ/ احمد بن عبد هللا الضعيان

 أ/ علي بن عبيد المطيري

 أ/ تغريد بنت إبراهيم المشعل

ونرحب بجميع المقترحات  واستحسانكمونتمنى أن يحوز هذا التقرير على رضاكم 

 منكم.المقدمة 

 

 رئيس اللجنة                                                                      

 م/ موسى بن عون هللا المطيري                                                           
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