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مقدمة

آمن تؤمن جامعة املجمعة بأهمية وضرورة توفير الخدمات اللوجستية بشكل

ياجاتهم، لذا وُمريح ملساعدة منسوبيها في كافة جهاتها على أداء مهامهم وتأمين احت

رة من دأبت الجامعة منذ نشأتها على االتجاه املستمر نحو بناء منظومة متطو 

هذه الخدمات، وذلك بجميع مكوناتها سواء ما يتعلق بالنقل أو الحركة أو 

.الخدمات املساندة



أرقام وتواريخ... النقل في جامعة املجمعةتطور 

باستحداثهـ12/10/1434:في(650)رقمالجامعةمدير معاليقرار ر و صدبالنقلخدماتفيهـ1434عامفيالعملبدء

افقالعامةاإلدارة)بمسمىإدارة (والخدماتللمر

ه1439/1438العامخالل

النقلحركة982:الترحيالتحركة

تنقلحركة1043:الرسميةللمهماتالتنقالتحركة

محافظات4خاللمنك400تتجاوز ملسافاتيوميانقلهنيتمطالبة7536:هـ1439/1438العامخاللالجامعيالنقل

 80تتجاوز والتيلهاالتابعةباملراكز 
 
.مركزا

فيهاتتوفر نوعيةجديدةحافالتلهـ1439/1438الجامعيالعامفيبالكاملالجامعةتطالبانقلأسطول تحديث

.اآلمنةالسالمةمتطلبات

.م2018عامنهايةقبلقطعاتمالجامعةطالباتلخدمةوالسالمةاألمانمنكممليون 100



النقل بالجامعةخريطة



نظام النقل

بالنظامالتعريف

علىتحميلهيمكنقتطبيعبرويتوفرر،وميس ّسريعبشكلاملستفيدينخدمةفييساعدمتكاملإلكترونينظام

فيرونيةإلكتمنصاتوجودإلىباإلضافةالنظام،استخداممنالطالباتتتمكنخاللهمنّو،الذكيةاألجهزة

.مالحظةأيعناإلبالغالخدماتلتقديمالكلياتممرات

مكان التنفيذ

معةاملناطقّالتيّتتوزعّبهاّكلياتّجامعةّاملجكافة

املستفيدون 

طالباتّجامعةّاملجمعة

أهم الخدمات التي تقدمها

.االستعالمّعنّمعلوماتّسائق.تحديثّمعلوماتّطالبة.تسجيلّطالبةّجديدة

.اإلبالغّعنّأيّمالحظة.اإلبالغّعنّظاهرةّجويةّمؤثرة.تتبعّحافلة



نظام النقل في جامعة املجمعةمبادرات



مبادرة نظام راصد

التعريف باملبادرة

ّهاوربطالسيرخطوطوتوثيقالحافالت،قائديوصوّلحركةلتوثيقإلكترونينظام
 
إلكترونيا

وصوّلقيتوتّووقائديها،الحافالتأسطوّلحركةوإدارةتنقالت،لضبطالجامعيالنقلبنظام

ّللمنازّلالرحلة
 
ّذهابا

 
وحدةالخاللمنالكترونيةمراقبةعبرالرحلةمساروخطةوايابا

.الجامعةمحّرمنانطالقهاأثناءالحافلةوبياناتالرحلةقائدصورةتظهربحيثآمن،الرقمية

مكان التنفيذ

النطاقّالجغرافيّألعمالّالنقلّبالجامعة

املستفيدون 

الطالباتّوأولياءّاألموّر



(آمن) مبادرة الوحدة الرقمية 

التعريف باملبادرة

ركباتاملمستخدميسيرآمنحفظفيتساهمبرامجثالثةمنآمنالرقميةالوحدةتتكوّن

:التاليكوهيوالحافالت،

للحافالتالمراقبةكاميراتبرنامج1.

النقلوحافالتالحكوميةالمركباتتتبعبرنامج2.

للطالباتالُمقدمةالخدماتتقييمبرنامج3.

مكان التنفيذ

النطاقّالجغرافيّألعمالّالنقلّبالجامعة

املستفيدون 

الطالباتّوأولياءّاألموّر



اقبة للحافال -( آمن) مبادرة الوحدة الرقمية  تبرنامج كاميرات املر

بالبرنامجالتعريف

يثحالطالبات،خدمةمراكزخاللمنالكليةحرمداخلالطالباتخدمةلىإالبرنامجيهدف

بربطذلكّوالحافالت،لساحةللخروجعناءدوّنالخصوصيةمناملطلوباملستوّىتحقيقيتم

كما.الخدماتةبإداّرالرئيساملراقبةبمركزالجامعةكلياتبجميعتركيبهاتممراقبةكاميرات

الرئيس يركزاملخاللمنالكلياتجميعفيواملراقبينالحافالتحركةبمتابعةالبرنامجيقوم

.الخدماتبإدارةللمراقبة

مكان التنفيذ

داخلّحرمّالكليات

املستفيدون 

الطالبات



ت النقل برنامج تتبع املركبات الحكومية وحافال -( آمن) مبادرة الوحدة الرقمية 

بالبرنامجالتعريف
الالزماملستوّىقبتحقيوكذلكالجامعة،وحافالتمركباتالستخدامالضبطمناملطلوبالقدرتوفيرالىالبرنامجهذايسعى

:فيالنظامهذامهمةوتتمحوّر.املركباتهذهالستخداماألمنيالجانبفي
.الصحيحستددامباال والتقيدتعليماتالباملركبةالتزاممنللتأكداتللمركبتتبعجهاز وضعخاللمنالرسميةاملركباتتتبع1.

.املركباتلتلكوالسير الجغرافيالنطاقتحديدخاللمنالجامعةمركباتحركةربط2.

.للمركباتالزائدةالسرعةمعرفة3.

حددتهاالتياطاتباالشتر تلتزمال مركبةوجدتحالوفياملسموح،الحدتجاوز باملستددمتنبيهيتمحيثللمركبات،الفنيةالخدمات4.

 املركبةايقافيتمفإنهلالستددام،الجامعة
 
.املوقفةبةللمركالصحيحغير االستددامبسببالحاصلالخطأملعالجةالكترونيا

.املنزل عندهاوُبعالحافلةمسار معرفةمناألمر ولييتمكنبحيثوالذكية،الذاتيةواالجهزةالجامعيالنقلبنظامالنقلحافالتربط5.

مكان التنفيذ

النطاقّالجغرافيّألعمالّالنقلّبالجامعة

املستفيدون 

الطالباتّوأولياءّاألموّر



قدمة للطالب-( آمن) مبادرة الوحدة الرقمية 
ُ
اتبرنامج تقييم الخدمات امل

بالبرنامجالتعريف

ّالخدمةمستوّىتقيمالبرنامجهذايستهدف
 
يتمحيثبالذاتية،األجهزةخاللمنالكترونيا

التقييممنيديناملستفليتمكنبالكلياتالطالباتأقسامجميععلىالرضاقياسأجهزةتوزيع

النتائجيلتحليتمبحيث(آمن)الرقميةبالوحدةالنتائجوترتبطوسهلة،محترفةبطريقة

.للمستفيديناملقدمةاألعمالنجاحيعزّزبماملعالجتهاوالسعيواملالحظات

مكان التنفيذ

النطاقّالجغرافيّلجامعةّاملجمعة

املستفيدون 

الطالبات



(مناخي)مبادرة وحدة متابعة التقلبات الجوية 

باملبادرةالتعريف

تقلباتالمتابعةوحدةبينالتواصلتسهيلعلىتعملسلكيوالسلكياتصالخدمةوهي

ّالكليات،وعمداءالجوية
 
فيالطارئةتالحااّلمعالتعاملفيالكلياتتلكجاهزيةرفعإلىوصوال

عامةالباإلدارةاملخاطرادارةبمنصةالخدمةبربطوذلكالجزئي،أوالكاملالتعليقحال

.للخدمات

مكان التنفيذ

النطاقّالجغرافيّلجامعةّاملجمعة

املستفيدون 

منسوبيّجامعةّاملجمعة

يةجامعة املجمعة أول جامعة تنشأ وحدة لرصد املؤثرات املناخ



مبادرة خدمة مستعد

باملبادرةالتعريف

تقلباتالمتابعةوحدةبينالتواصلتسهيلعلىتعملسلكيوالسلكياتصالخدمةوهي

ّالكليات،وعمداءالجوية
 
فيالطارئةتالحااّلمعالتعاملفيالكلياتتلكجاهزيةرفعإلىوصوال

عامةالباإلدارةاملخاطرادارةبمنصةالخدمةبربطوذلكالجزئي،أوالكاملالتعليقحال

.للخدمات

مكان التنفيذ

النطاقّالجغرافيّلجامعةّاملجمعة

املستفيدون 

منسوبيّجامعةّاملجمعة



مبادرة املنصة السحابية

باملبادرةالتعريف

قلباتالتمتابعةلوحدةاملغذيةالجوّيالرصدبمحطاتمربوطةإلكترونيةسحابيةمنصة

املناخيةاتاملؤثّرلرصدالراداراتومتابعةللتنبؤشبكيبربطاملنصةهذهوتعملالجوية،

ّ
 
اإلضافةبلألرصاد،العامةوالهيئةالجويةالتقلباتمتابعةبوحدةالخاصةللقراءاتداعما

.الجامعةبنطاقاملحيطةللمواقعالجوّيللقياس

مكان التنفيذ

النطاقّالجغرافيّلجامعةّاملجمعة

املستفيدون 

منسوبيّجامعةّاملجمعة



(الندبــة)مبادرة برنامج نقل ذوي االحتياجات الخاصة 

باملبادرةالتعريف

ذوّيلالجامعيةالبيئةتهيئةمشروع)مسمىتحتالجامعةاعتمدتهمشروعضمنبرنامج

طالبمةلخدالحافالتمنعددتسييرعملياتبإدارةاملشروعوُيعنى،(الخاصةاالحتياجات

ابهم،والعودةالكلياتوحتىاملنازّلمنبالنقلالجامعةوطالبات وتعليماتلتنظيماتوفق 

تعيقالتيالصعوباتكافةتذليلبهدفأبنائنا،منالنخبةلهذهمسبقةسيروخطوطخاصة،

.كلياتهمإلىوصولهم

مكان التنفيذ

النطاقّالجغرافيّلجامعةّاملجمعة

املستفيدون 

ذويّاالحتياجاتّالخاصةّالطلبةّمنّ



مبادرة جامعة بال حوادث



مبادرة جامعة بال حوادث

باملبادرةالتعريف

ّ
 
علىنصتحيثأولوياتها،أهممناملرويةالسالمةجعلعلىالجامعةحرصت2030اململكةرؤيةمنانطالقا

.يوميةالممارساتهافيالسالمةمتطلباتتطبيقمنالتأكدعلىوعملتاالستراتيجية،خطتهافيذلك

فيعةالجامسياسةدعماملبادرةبهذهمستهدفة"حوادثبالجامعةمبادرة"الجامعةأطلقتاالتجاههذاوفي

البرامجمنعددلاملبادرةهذهتنفيذخاللمنوذلكاملرورية،السالمةمجالفيالعاليةالعامليةاملعاييرتطبيق

.النوعية

مكان التنفيذ

محافظةّاملجمعة

املستفيدون 

أهاليّمحافظةّاملجمعة



البرامج النوعية–مبادرة جامعة بال حوادث 

تطبيقكون يأنعلىبالعملالجامعةمنسوبيقبلمنالتزامكتابةإلىامليثاقيهدف:حوادثبال جامعةميثاقتدشين

.يوميةممارسةاملروريةالسالمةقواعد

فيرامجبتقديممنهوالهدفحوادث،بال جامعةحملةمدرجاتكأحدالجامعةدشنتهانوعية،مبادرات:سالكناديإنشاء

.والخارجيالداخليالجامعةملحيطموجهةاملروريةالسالمة

خبرةقديمتمنهوالهدف،القيادةتعليمفياملحاكاةآليةيعتمدمركز :للمرأةاآلمنةللقيادةاالفتراض ياملركز إنشاء

 النسائيالعنصر مناملحليواملجتمعالجامعةملنسوبات
 
.آمنةلقيادةوصوال

يحاكيحيثه،مناملطلوبةاملهامأداءفيالناديدعمإلىويهدفسالكبناديالتطبيقهذايرتبط:سالكتطبيقإطالق

افقةآمنةلقيادةوالعمليةالنظريةاالختبارات .املروريةالسالمةمعمتو

علىملتعأنظمة:(الجويةالتنبؤاتمنصة–مستعد–راصد)املروريةالسالمةتحقيقفياملساعدةاألنظمةإطالق
،السيرطوطبداملتعلقةاملخاطر قياسحيثمنالجامعةمنسوبيسالمةتضمنالتيالتدابير واتداذ،النوعيالقياس

.لجامعةاطلبةسالمةلضمانالعاجلالقرار اتداذبمنصةبالجامعةاملسؤولينوربط،عليهااملناخيالتأثير ومدى



البرامج النوعية–مبادرة جامعة بال حوادث 

املتوقعةاطر املخمعمناآل للتعاملالنوعيالتأهيلإحداثإلىتسعى:الطالباتخدماتمركز فيالتوعويةالقافلةإطالق

.الطارئةالحاالتمعالجةوكيفيةوالطرق النقلخطوطفي

املروريةالمةبالسالتوعيةلوحاتوضعلاملختصةالجهاتمعالتعاون بموجبهيتم:العامةالطرق علىالتوعويةاللوحاتنشر 

.سيةالرئيالطرق فياألوليةاإلسعافاتحقائبتوزيععلىالعملمعالرئيسة،املدنمداخلفيالرئيسةالطرق على

ملقدمةاالعامةالعملوورشاملحاضراتمنالعديديضم:املرويةالسالمةمجالفيالنوعيةاملحاضراتبرنامجإطالق

.نقلفالتوحاسياراتمناملركباتلقائديالتدصصيةالعملورشإلىباإلضافةاملحلي،واملجتمعالجامعةملجتمع

التعليملطالبموجهةاملرور إداراتمعبالشراكةالحملةبرامجكأحدأقيمتنوعيةفعالية:سالكناديديوانيةإطالق

.الشبابفئةلدىاملروريةبالسالمةالوعيلرفعوتهدفوالجامعي،العام

فياألطفالتستهدفنوعيةفعاليةوهي:االبتدائيةاملرحلةلطالباملروريةالسالمةمجالفيولون ارسمفعاليةإقامة

.الناشئةلدىوأهميتهاالسالمةثقافةنشر منهاوالهدفالعام،التعليممدارس



البرامج النوعية–مبادرة جامعة بال حوادث 

والبرامجالوسائطمنكبيرةكميةبإنتاجالحملةقامتحيث،الحملةأنشطةأهممن:للمجتمعاملوجهاإلعالمياإلنتاج

.منتج70منأكثر ذلكبلغوقداملرورية،السالمةبأهميةتوعيتهبهدفللمجتمعاملوجهة

مداطر معلتعامللالفوريةمنةاآل املعالجةعلىاملنصةهذهعملت:النقلخطوطفياملخاطر منللسالمةالرقميةاملنصةإطالق

.الفوريةللمعالجةآمنةنقاطرسمخاللمنالطريقفيالنقل

أحديالرياض الجمهور يعد:شاتالسنابخاللمناملدرجاتفيالرياض يالجمهور بيناملروريةالسالمةثقافةنشر 

املحتوى تقديميفشاتسنابتطبيقباستددامالجانبهذافيقامتحيثتوعيتها،الحملةتستهدفالتيالهامةالفئات

.املدرجفيللجمهور املناسبالتوعوي 



إسهامات جامعة املجمعة من خالل نقل خبراتها ملختلف الجهات

ا فيوتفرداليةعبكفاءةاملجاالتمنوغيرهاالنقلمجالفيالجامعةأنظمةبهتتمتعملانظر 

برغبةآمنالرقميةالوحدةحظيتفقدوغيرها،اللوجستيةلالحتياجاتمعالجتهاطريقة

معفاهمتمذكرةتوقيعتمحيثذلك،فيالجامعةخبراتمناالستفادةفيالتعليموزارة

.(آمن)الرقميالوحدةخدماتمنلالستفادةالوزارة

خاًصا وتعمل الجامعة جاهدة وفق خطتها االستراتيجية الثانية على التطوير الدائم لخدمها اللوجستية، و

فة خدمات النقل وما يتكامل معها من خدمات الرتباطها الوثيق بسالمة ثروتها البشرية المتمثلة في كا

.منسوبيها



النقل بالجامعةبيانات 



 الستماع
 

ا جزيال كمشكر 


