جامعـــــــــــــة اجملمعــــــــــــــــة
اإلدارة العامة للخدمات
الدليل التنظيمي لإلدارة


الرؤيـــــــة:

تقديم خدمة متميزة بيسر وسهولة.


الرسالة:

العمل وفقاً للتعليمات املنظمة ،ومساندة قطاعات اجلامعة للعمل يف تقديم خدمة متميزة لطالبيها
بشكل يليب الرغبات للمستفيدين ويسهل عملية اخلدمة هلم.


القيم:

الشفافية – احملاسبية – الصدق – األمانة – التميز – العمل الفريقي


األهداف:

 /1تقديم مجيع اخلدمات املناطة باإلدارة للمستفيدين.
 /2االلتزام التام بالتعليمات واألنظمة املناطة باإلدارة.
 /3الرقي بأعمال اإلدارة إىل مستويات متقدمة.
 /4رفع مستوى اخلدمة املقدمة للمستفيدين.

 املقدمة:
تسعى اإلدارة العامة للخدمات إىل منظومة عمل متكاملة وواضحة ،واليت تسعى إىل حتديد
آليـــــة واضحة يف العمل وذلك لتاليف األخطاء واملعوقات اليت قد تواجه املوظفني لذلك سعت
اإلدارة إىل عمل الدليل التنظيمي يف العمل منظم وواضح ويعمل عليه املوظف وفقاً للخطوات
املرتبة.
 جماالت اإلدارة:
 -1إدارة النقل جلميع قطاعات اجلامعة.
 -2متابعة حركة السيارات.
 -3اخلدمات املساندة مثل (وحدة آمن ومناخي ونادي سالك).
 الرؤية املستقبلية لإلدارة العامة للخدمات:
-1

تتطلع اإلدارة العامة للخدمات إىل حتقيق ما تسعى إلية من تطوير ووصوهلا
اىل التميز اإلداري والنجاح مستقبالً أن تعمل على:

-2

أن تكون شريك ناجح جلميع إدارات اجلامعة يف التطوير واخلدمة والتحسني
املستمر يف األداء.

-3

أن تكون اإلدارة ذات قيمة فعالة يف خدمة اجلامعة ومنسوبيها.

-4

توفري امليزانية الالزمة لتنفيذ أعمال اإلدارة العامة للخدمات بكفاءة عالية.

-5

دعم اإلدارة بالكفاءات والكوادر املؤهلة خلدمة اإلدارة بشكل أفضل.

-6

تتطلع اإلدارة إىل دعم املوظفني باحلوافز املادية واملعنوية.

-7

تقديم مجيع اخلدمات املناطة باإلدارة للمستفيدين.

-8

الرقي بأعمال اإلدارة اىل مستويات متقدمة.

-9

رفع مستوى اخلدمة املقدمة للمستفيدين.



اهليكل التنظيمي لإلدارة:

اإلدارة العامة للخدمات
االختصاص العام لإلدارة:
تقديم اخلدمات األساسية واللوجستية ملنسوبي اجلامعة من الطلبة واملوظفني وأعضاء
هيئة التدريس والعمل على تطويرها وفقاً للوائح واألنظمة.
االرتباط التنظيمي:
ترتبط بوكيل اجلامعة.
اختصاصات اإلدارة التفصيلية:
 اإلشراف على صياغة وتنفيذ ومتابعة عقود النقل مع اجلهات املختصة وضع اخلطط لالزمة للنقل اخلاص بالطالبات بوجه عام من وإىل مجيع الكليات. تأمني وسائل نقل الطالب والطالبات ومنسوبي اجلامعة والزوار. تنفيذ املهام املتعلقة بنقل األدوات واألثاث طبقاً للتعليمات املنظمة. اإلشراف على صيانة سيارات اجلامعة ،وتوفري احتياجاتها من احملروقات والصيانة أوخالفه.
 تسجيل السيارات بأمساء مستخدميها وإنهاء أي إجراءات متعلقة بهذا اجلانب مع اجلهاتاملعنية واجراء التفاويض املرورية.
 حتديد احتياج اجلامعة من السيارات بالتنسيق مع جهات االختصاص. العمل على تطوير إجراءات ،وآليات سري العمل وحركة مركبات اجلامعة. تنفيذ محالت التوعية ملنسوبي اجلامعة بالتنسيق مع جهات االختصاص تقييم املخاطر املناخية على النقل بتحليل املؤشرات اجلوية من خالل وحدة متابعة التقلباتاجلوية.
 -إعداد تقرير سنوي ،ورفعه لصاحب الصالحية.

إدارة النقل:
االختصاص:
ختتص إدارة النقل مبباشرة خدمات النقل املرتبطة بالطلبة سواء نقل طلبة اجلامعة
للكليات أو لألنشطة الطالبية أو الزيارات وذلك بتوفري وسائل النقل املالئمة للطلبة وما يرتبط
بها من احلافالت والسائقني واملتعهد ومتابعة احلركة اليومية للحافالت ومعاجلتها مع من يلزم.
وحداتها:
 قسم التعامالت اإللكرتونية. قسم املراقبة امليدانية. قسم الشؤون املالية. قسم التسجيل يف النقل. -قسم متابعة السائقني.

إدارة احلركة:
االختصاص:
ختتص إدارة احلركة بتوفري وسائل النقل اخلفيفة والثقيلة للقطاعات وضبط حركتها
داخل وخارج وقت الدوام الرمسي ومتابعة صيانتها الدورية وتسجيل مستخدمي املركبات
وصرف احملروقات ومشتقاتها وإصدار التفاويض الالزمة لذلك.
وحداتها:
 قسم السائقني. قسم الصرف. قسم السيارات. قسم اخلدمات اخلاصة. قسم الصيانة الفنية. قسم السجالت املرورية. -قسم املهمات.

إدارة اخلدمات املساندة:
االختصاص:
تركز إدارة اخلدمات املساندة على تنظيم عمل الوحدات اخلدمية من خالل تقديم الدعم
اللوجسيت ملكونات اجلامعة وللمجتمع.
وحداتها:
 وحدة مناخي. وحدة آمن. وحدة رابط. -نادي سالك التوعوي.

اإلدارة النسائية:
االختصاص:
ختتص هذه اإلدارة بتقديم اخلدمة للطالبات يف مجيع الكليات من خالل مكاتب النقل
املنتشرة يف الكليات واملكاتب التقنية املتوفرة بها أجهزة خدمة للطالبات.
مكاتب اإلدارة:
 مركز خدمة الطالبات مبجمع الطالبات باجملمعة مكتب النقل حبوطة سدير مكتب النقل بالغاط مكتب النقل برماح مكتب النقل بكلية الرتبية بالزلفي مكتب النقل بكلية الرتبية باجملمعة -مكتب النقل بكلية طب األسنان بالزلفي

إدارة خدمات الفروع:
االختصاص:
ختتص هذه اإلدارة بربط الفروع بإدارة النقل للمساهمة يف مراقبة العمل امليداني يف
الفروع ورفع تقارير (يومية – اسبوعية – شهرية) إلدارة النقل ومتابعة حضور ومالحظات النقل
واستقبال أولياء االمور واخذ مالحظاتهم واملساهمة يف عالج املالحظات الواردة بالتنسيق مع
إدارة النقل.
وتتكون إدارة خدمات الفروع مما يلي:
 فرع الزلفي فرع رماح فرع الغاط -فرع حوطة سدير

