الدليل التنظيمي
لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

مقدمة
يعتبر الدليل التنظيمي من أبرز العوامل التي تساعد على رفع كفاءة األداء في العمل اإلداري
حيث أنه يعبر بوضوح عن الهيكل التنظيمي واملهام واالهداف العامة لكل إدارة األمر الذي
يعكس جودة األداء في بيئة العمل.
ً
وألجل ذلك تم إعداد هذا الدليل الخاص باإلدارة العامة للتشغيل والصيانة وفقا لهيكلها
ً
التنظيمي املعتمد و انطالقا من اختصاصاتها ومهام إدارتها و اقسامها.
ً
واعتمد الدليل على عدد من العناصرالرئيسية وفقا لآلتي:
 الهدف العام
 االرتباط التنظيمي
 املهام
ونأمل أن يحقق هذا الدليل الهدف املنشود من إصداره في رفع مستوى أداء اإلدارة ورفع
كفاءتها األمرالذي يساعدها على أداء أدوارها املنوطة بها على أكمل وجه بإذن هللا.
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 رؤية اإلدارة
 الحصول على خدمات نموذجية ذات مستوى عال لتوفيربيئة تعليمية وعملية مريحة ومنتجة.

 رسالة اإلدارة
 السعي لتحسين مستوى خدمات التشغيل والصيانة والنظافة في الجامعة بصورة تعكس و اقع الجامعة
واهتمامها بمنسوبيها.

 قيم اإلدارة
 العمل بروح الفريق الواحد
 اإلخالص  -العدل
 املصداقية – الشفافية

 أهداف اإلدارة
 توفير أفضل خدمات التشغيل والصيانة والنظافة في مر افق الجامعة
 السعي للوصول إلى بيئة عملية وصحية ترفع من مستوى الخدمة املقدمة
 تقليل الهدرفي املال العام
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ً
 أوال :التعريفات
يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل املعاني املبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف
ذلك:
الجامعة :جامعة املجمعة.
املدير :مديرجامعة املجمعة.
اإلدارة :اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.
املر افق :جميع مباني الجامعة التعليمية والخدمية والسكنية.
املدينة :املدينة التي يقع فيها املبنى.
الدليل :الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

ً
 ثانيا :نشأة اإلدارة
صدرقرارمعالي مديرالجامعة رقم  649وتاريخ  1434/10/12هـ بشأن فصل إدارة التشغيل والصيانة عن إدارة
املشروعات والشؤون الفنية لتكون إدارة مستقلة بأعمالها ومهامها ،حيث أن إدارة التشغيل والصيانة تتبع
ً
لوكالة الجامعة إداريا.

ً
 ثالثا :االرتباط التنظيمي واإلداري لإلدارة
ً
ً
ترتبط اإلدارة إداريا وتنظيميا بوكيل الجامعة.

ً
 رابعا :تشكيل اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

ً
تشكل اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة وفقا ألحكام ومواد هذا الدليل.

3

ً
 خامسا :مهام واختصاصات اإلدارة
 املحافظة على مباني ومر افق الجامعة ألداء العمل الذي تم إنشائها من أجله.
 تطبيق نظم وتقنيات حديثة مناسبة وفاعلة لصيانة وتشغيل مباني ومر افق الجامعة.
 اإلشراف على خدمات التشغيل والصيانة والنظافة لكافة املر افق التعليمية واإلدارية في الجامعة.
 متابعة أداء أعمال الصيانة وتخصيص البنود الالزمة لتوفير احتياجاتها من قطع غيار وأجهزة ومعدات
وورش صيانة وخالفه.
 متابعة تنفيذ أعمال الترميمات أو التعديالت واإلضافات املحدودة لكافة مر افق الجامعة التعليمية منها
واإلدارية.
 دراسة توزيع االعتمادات املالية الخاصة بأعمال النظافة والصيانة بالتنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون
اإلدارية واملالية.
 إجراء الكشف الدوري ملباني ومر افق الجامعة ووضع الخطط الخاصة بعمليات التجديد املستمرملر افق
الجامعة من خالل برنامج متكامل لعلميات البناء والتشييد بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمشروعات.
 اإلشراف على إعداد الخطة السنوية للصيانة الوقائية والصيانة الطارئة وتنفيذها بالتنسيق مع اإلدارات
املختصة.
 إعداد البرامج الالزمة للمحافظة على منشآت ومر افق الجامعة و اتخاذ التدابيرالالزمة لضمان تنفيذها.
 تطبيق أسس السالمة وحماية البيئة في كافة أعمال التشغيل والصيانة.
 اإلشراف املباشرعلى تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة.
 اقتراح سبل وطرق تحسين ومعالجة بعض األخطاء التنفيذية التي قد تظهربعد االستعمال.
 ترشيد اإلنفاق والتخفيض في بنود ميزانية الصيانة.
 إعداد مشروع امليزانية السنوية لإلدارية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
ً
 إعداد شروط ومواصفات عقود التشغيل والصيانة الالزمة ملر افق الجامعة ومتابعتها تمهيدا لطرحها
بالتنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية.
 متابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة التي يتم ترسيتها على املقاولين املتخصصين وانهاء اإلجراءات
االدارية والفنية لها.
 مراجعة وتدقيق جميع املستخلصات الجارية والختامية عن األعمال املنفذة على الطبيعة.
 السعي إلى تطويرمهارات منسوبي اإلدارة سواء من الفنيين أو اإلداريين من خالل دورات تدريبية تخصصية.
 تقييم ذاتي لعمل اإلدارة عن طريق إنشاء لجان لعمل جوالت تفتيشية لجميع مباني ومر افق الجامعة.
 أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
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 سادسا :الهيكل التنظيمي والوحدات اإلدارية

مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

مساعد مدير العام

إدارة الشؤون
الفنية

قسم التصميم

قسم آالت التصوير

قسم الترميم
قسم المواقع
االلكترونية
والبالغات
قسم المخلفات
الطبية

إدارة التشغيل
والصيانة األقسام
النسائية

مدير التشغيل
والصيانة بالزلفي
والغاط

قسم التشغيل والصيانة في
المباني الخارجية

مدير التشغيل
والصيانة بمجمع
الكليات بالمجمعة

قسم التشغيل والصيانة
بمجمع الكليات بالزلفي

وحدة التشغيل
والصيانة بالغاط

وحدة اإلسكان

وحدة كلية طب
األسنان بالزلفي

وحدة محطة
معالجة المياه

وحدة كلية التربية
للطالبات

وحدة الكليات

مكتب المدير
العام

إدارة المواد

وحدة اإلسكان

قسم المواد مواد
المستهلكات

وحدة محطة
معالجة المياه

قسم التجهيزات
والحركة

وحدة الكليات

إدارة صيانة المعدات
وأجهزة المعامل
العلمية والطبية
قسم الصيانة
بالمجمعة وحوطة
سدير ورماح

قسم الصيانة
بالزلفي والغاط

مدير التشغيل والصيانة
بالمجمعة وحوطة سدير
ورماح
وحدة كلية التربية
بنات
وحدة التشغيل والصيانة
في رماح
وحدة التشغيل
والصيانة في حوطة
سدير
وحدة مبنى إدارة
الجامعة

وحدة السنة التحضيرية
وحدة إدارة االعمال
وحدة مجمع الطالبات
في المجمعة
وحدة مبنى الخدمات
والمستودع

وحدة مبنى العلوم
الطبية التطبيقية والطب
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إدارة الخدمات
المساندة
قسم الخدمات
واإلدارة الفنية
قسم العالقات
والتوثيق

اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

 الهدف العام
توفير أفضل خدمات التشغيل والصيانة والنظافة في مر افق الجامعة ورفع مستوى أداء الجامعة من خالل خلق بيئة
عملية صحية وتقليل الهدرفي املال العام.

 االرتباط التنظيمي
ترتبط بوكيل الجامعة.

 املهام
 وضع خطط لعمل اإلدارة بما يتو افق مع خطة أفاق للجامعة واالشراف على تنفيذها.
 االطالع على املعامالت الواردة لإلدارة وتوجيهها حسب االختصاص.
 االطالع على تقاريراألعمال الشهرية والتوصيات و أبرزإنجازات اإلدارة ومقترحات التطويرورفعها لوكيل الجامعة.
 تمثيل اإلدارة في االجتماعات واملؤتمرات.
 االشتراك في اللجان وفرق العمل ذات العالقة بأعمال اإلدارة.
 التنسيق مع الوحدات التنظيمية املختصة في تطويراألنظمة التقنية ذات العالقة بأعمال اإلدارة ومتابعة تحديثها.
 االشراف اإلداري والفني على الوحدات التنظيمية املرتبطة به والتنسيق فيما بينها بما يحقق الهدف العام.

 يرتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة ما يلي
 مساعد املدير العام
 مكتب املدير العام
 إدارة التشغيل والصيانة في املجمعة وحوطة سديرورماح
 إدارة التشغيل والصيانة في الزلفي والغاط
 إدارة التشغيل والصيانة في املدينة الجامعية باملجمعة
 إدارة التشغيل والصيانة في األقسام النسائية
 إدارة الشؤون الفنية والتقنية
 إدارة صيانة املعدات وأجهزة املعامل العلمية والطبية
 إدارة املواد
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مساعد المدير العام
 الهدف العام
تقديم االعمال اإلدارية والخطط والدراسات الفنية

 االرتباط التنظيمي
يرتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

 املهام
 القيام بأعمال املديرالعام في حال عدم تواجده
 متابعة اعداد التقاريرالشهرية مع اإلدارات املختلفة والرفع بها ملديرعام اإلدارة
 عمل جوالت تفقدية ملتابعة سيرالعمل في جميع مر افق الجامعة
 انجازاالعمال التي يتم توكيلها له من مديرعام اإلدارة
 دراسة العقود الفنية والرفع بها ملديرعام اإلدارة
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مكتب المدير العام
 الهدف العام
تقديم الخدمات اإلدارية واعمال السكرتارية للمكتب.

 االرتباط التنظيمي
يرتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

 املهام
 متابعة املعامالت الواردة لإلدارة واحالتها لإلدارات والوحدات املختصة.
 تنظيم وجدولة مواعيد االعمال اليومية واالجتماعات واستقبال املراجعين وتوجيههم لإلدارات ذات العالقة.
 الرد على الهاتف الرسمي لإلدارة واالجابة على استفسارات املتصلين.
 متابعة تأمين متطلبات املكتب واالحتياجات األخرى لدى الجهات املختصة.
 أي مهام يتم تكليفه بها من مديرعام اإلدارة.
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إدارة التشغيل والصيانة بكليات المجمعة وكليات رماح وحوطة سدير
 الهدف العام
رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لكافة املقرات التابعة وكسب رضا املستفيدين من خالل خلق
بيئة عملية مميزة.

 االرتباط التنظيمي
يرتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

 مهام مدير اإلدارة
 متابعة أعمال التشغيل والصيانة في كليات املجمعة وحوطة سديررماح.
 استقبال املعامالت الواردة من مكتب املديرالعام حسب التوجيهات والرد عليها.
 إعداد املقايسة ألعمال التأهيل في املباني التابعة له.
 رفع التقارير الشهرية إلى إدارة الشؤون الفنية.
 العمل على معالجة املشاكل التي تواجه موظفي الصيانة.
 القيام بجوالت ميدانية لتفقد سيرالعمل ومتابعة أعمال الصيانة.
 أي أعمال يكلف بها من مديرعام اإلدارة.

 مهام مساعد مديراإلدارة
 القيام بأعمال مديراإلدارة في حال عدم تواجده.
 متابعة حضورو انصراف مشرفي املباني.
 استقبال املعامالت الواردة من مديراإلدارة وتوجيهها حسب االختصاص.
 الرفع بالتقارير الشهرية ملديراإلدارة.
 أي أعمال يكلف بها من قبل مديراإلدارة.

 مهام السكرتارية
 متابعة املعامالت الواردة لإلدارة.
 تنظيم وجدولة مواعيد االعمال اليومية واالجتماعات.
 الرد على الهاتف الرسمي لإلدارة واإلجابة على استفسارات املتصلين.
 أي مهام يتم تكليفه بها.
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 مهام مشرفي املباني
 اإلشراف العام على املباني الخاصة به.
 إعداد التقارير الشهرية.
 استقبال البالغات والتنسيق مع مشرف املقاول لحلها.
 اإلشراف على األعمال التي يقوم بها العاملين بالشركة املشغلة.
 متابعة حضورو انصراف العاملين.
 عمل تقييم للشركة ورفع التقاريرلإلدارة بصفة شهرية.

 مهام مشرفي املقاول
 متابعة حضورو انصراف العمالة.
 متابعة إنجاز البالغات واألعطال.
 اإلشراف على النظافة في املبنى.
 توزيع أفراد املقاول على حسب حاجة العمل.

 مهام عمال النظافة
 القيام بأعمال النظافة في جميع وحدات املباني.
 تنظيف دورات املياه واملر افق العامة قبل حضورمنسوبي الجامعة من طالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين.
 تنظيف املكاتب واألبواب والزجاج والجدران والستائراملعدنية في املراكز.
 املشاركة في تنظيف غرف األجهزة واملمرات واألجهزة واملعدات واألثاث واللوازم.
ً
 القيام بنقل النفايات يوميا وحسب البرنامج املعد لذلك من قبل املسؤول املباشر.
 املحافظة على املواد التشغيلية املصروفة واستعمالها على أفضل وجه ودون تبذيروإسراف.
 املحافظة على املظهرالعام.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل املسؤول املباشرأو رئيس القسم.
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إدارة التشغيل والصيانة بالزلفي والغاط

 الهدف العام
رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لكافة املقرات التابعة وكسب رضا املستفيدين من خالل خلق بيئة عملية مميزة.

 االرتباط التنظيمي
يرتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

 مهام مدير اإلدارة
 متابعة أعمال التشغيل والصيانة في كليات الزلفي والغاط.
 استقبال املعامالت الواردة من مكتب املديرالعام حسب التوجيهات والرد عليها.
 إعداد املقايسة ألعمال التأهيل في املباني التابعة له.
 رفع التقارير الشهرية إلى إدارة الشؤون الفنية.
 العمل على معالجة املشاكل التي تواجه موظفي الصيانة.
 القيام بجوالت ميدانية لتفقد سيرالعمل ومتابعة أعمال الصيانة.
 متابعة العمل في محطة معالجة املياه ومتابعة تقاريرجودة املياه املنتجة.
 أي أعمال يكلف بها من مديرعام اإلدارة.

 مهام مساعد مديراإلدارة
 القيام بأعمال مديراإلدارة في حال عدم تواجده.
 متابعة حضورو انصراف مشرفي املباني.
 استقبال املعامالت الواردة من مديراإلدارة وتوجيهها حسب االختصاص.
 الرفع بالتقارير الشهرية ملديراإلدارة.
 أي أعمال يكلف بها من قبل مديراإلدارة.

 مهام السكرتارية
 متابعة املعامالت الواردة لإلدارة.
 تنظيم وجدولة مواعيد االعمال اليومية واالجتماعات.
 الرد على الهاتف الرسمي لإلدارة واإلجابة على استفسارات املتصلين.
 أي مهام يتم تكليفه بها.
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 مهام مشرفي املباني
 اإلشراف العام على املباني الخاصة به.
 إعداد التقارير الشهرية.
 استقبال البالغات والتنسيق مع مشرف املقاول لحلها.
 اإلشراف على األعمال التي يقوم بها العاملين بالشركة املشغلة.
 متابعة حضورو انصراف العاملين.
 عمل تقييم للشركة ورفع التقاريرلإلدارة بصفة شهرية.

 مهام مشرفي املقاول
 متابعة حضورو انصراف العمالة.
 متابعة إنجاز البالغات واألعطال.
 اإلشراف على النظافة في املبنى.
 توزيع أفراد املقاول على حسب حاجة العمل.

 مهام عمال النظافة
 القيام بأعمال النظافة في جميع وحدات املباني.
 تنظيف دورات املياه واملر افق العامة قبل حضورمنسوبي الجامعة من طالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين.
 تنظيف املكاتب واألبواب والزجاج والجدران والستائراملعدنية في املراكز.
 املشاركة في تنظيف غرف األجهزة واملمرات واألجهزة واملعدات واألثاث واللوازم.
ً
 القيام بنقل النفايات يوميا وحسب البرنامج املعد لذلك من قبل املسؤول املباشر.
 املحافظة على املواد التشغيلية املصروفة واستعمالها على أفضل وجه ودون تبذيرأو إسراف.
 املحافظة على املظهرالعام.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل املسؤول املباشرورئيس القسم.
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إدارة التشغيل والصيانة في المدينة الجامعية بالمجمعة
 الهدف العام
رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لكافة املقرات التابعة وكسب رضا املستفيدين من خالل خلق بيئة عملية مميزة.

 االرتباط التنظيمي
يرتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

 مهام مدير اإلدارة
 متابعة أعمال التشغيل والصيانة في املدينة الجامعية.
 استقبال املعامالت الواردة من مكتب املديرالعام حسب التوجيهات والرد عليها.
 اعداد املقايسة ألعمال التأهيل في املباني التابعة له.
 رفع التقارير الشهرية إلى إدارة الشؤون الفنية.
 العمل على معالجة املشاكل التي تواجه موظفي الصيانة.
 القيام بجوالت ميدانية لتفقد سيرالعمل ومتابعة أعمال الصيانة.
 متابعة االعمال في محطة معالجة املياه ومتابعة تقاريرجودة املياه املنتجة.
 أي أعمال يكلف بها من مديرعام اإلدارة.

 مهام مساعد مديراإلدارة
 القيام بأعمال مديراإلدارة في حال عدم تواجده.
 متابعة حضورو انصراف مشرفي املباني.
 استقبال املعامالت الواردة من مديراإلدارة وتوجيهها ملن يهمه األمر.
 الرفع بالتقارير الشهرية ملديراإلدارة.
 أي أعمال يكلف بها من قبل مديراإلدارة.

 مهام السكرتارية
 متابعة املعامالت الواردة لإلدارة.
 تنظيم وجدولة مواعيد االعمال اليومية واالجتماعات.
 الرد على الهاتف الرسمي لإلدارة واإلجابة على استفسارات املتصلين.
 أي مهام يتم تكليفه بها.
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 مهام مشرفي املباني
 اإلشراف العام على مباني الخاصة به.
 إعداد التقارير الشهرية.
 استقبال البالغات والتنسيق مع مشرف املقاول لحلها.
 اإلشراف على اإلعمال التي يقوم بها العاملين بالشركة املشغلة.
 متابعة حضورو انصراف العاملين.
 عمل تقييم للشركة ورفع التقاريرلإلدارة بصفة شهرية.

 مهام مشرفي املقاول
 متابعة حضورو انصراف العمالة.
 متابعة إنجاز البالغات واألعطال.
 اإلشراف على النظافة في املبنى.
 توزيع أفراد املقاول على حسب حاجة العمل.

 مهام عمال النظافة
 القيام بأعمال النظافة في جميع وحدات املباني.
 تنظيف دورات املياه واملر افق العامة قبل حضورمنسوبي الجامعة من طالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين.
 تنظيف املكاتب واألبواب والزجاج والجدران والستائراملعدنية في املراكز.
 املشاركة في تنظيف غرف األجهزة واملمرات واألجهزة واملعدات واألثاث واللوازم.
ً
 القيام بنقل النفايات يوميا وحسب البرنامج املعد لذلك من قبل املسؤول املباشر.
 املحافظة على املواد التشغيلية املصروفة واستعمالها على أفضل وجه ودون تبذيرأو إسراف.
 املحافظة على املظهرالعام.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل املسؤول املباشرأو رئيس القسم.
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إدارة التشغيل والصيانة باألقسام النسائية

 الهدف العام
رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لكافة املقرات التابعة وكسب رضا املستفيدين من خالل خلق بيئة عملية مميزة.

 االرتباط التنظيمي
يرتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

 مهام مديرة اإلدارة
 متابعة أعمال التشغيل والصيانة في الكليات النسائية.
 استقبال املعامالت الواردة من مكتب املديرالعام حسب التوجيهات والرد عليها.
 رفع التقارير الشهرية إلى إدارة الشؤون الفنية.
 العمل على معالجة املشاكل التي تواجه موظفات الصيانة.
 القيام بجوالت ميدانية لتفقد سيرالعمل ومتابعة أعمال الصيانة.

 مهام مساعدة املديرة
 القيام بأعمال مديرة اإلدارة في حال عدم تواجدها.
 متابعة حضورو انصراف املشرفات.
 استقبال املعامالت الواردة من مديرة اإلدارة وتوجيهها ملن يهمه األمر.
 الرفع بالتقارير الشهرية ملديرة اإلدارة.
 أي أعمال تكلف بها من قبل مديرة اإلدارة.

 مهام السكرتارية
 متابعة املعامالت الواردة لإلدارة.
 تنظيم وجدولة مواعيد االعمال اليومية واالجتماعات.
 الرد على الهاتف الرسمي لإلدارة واإلجابة على استفسارات املتصلين.
 أي مهام يتم تكليفه بها.
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 مهام مشرفات املباني
 اإلشراف العام على مباني الكلية والتي تقع داخل نطاق عملها الفني واإلداري.
 إعداد التقارير الشهرية.
 استقبال البالغات والتنسيق مع مشرفة املقاول لحلها.
 اإلشراف على األعمال التي تقوم بها العامالت بالشركة املشغلة.
 متابعة حضورو انصراف العامالت.
 عمل تقييم للشركة ورفع التقاريرلإلدارة بصفة شهرية.

 مهام مشرفات املقاول
 توزيع أفراد املقاول على حسب حاجة العمل.
 متابعة إنجاز البالغات واألعطال.
 اإلشراف على النظافة في املبنى.
 متابعة حضورو انصراف العمالة.

 مهام عامالت النظافة
 القيام بأعمال النظافة في جميع وحدات املباني.
 تنظيف دورات املياه واملر افق العامة قبل حضورمنسوبات الجامعة من طالبات وأعضاء هيئة التدريس واملوظفات.
 تنظيف املكاتب واألبواب والزجاج والجدران والستائراملعدنية في املراكز.
 املشاركة في تنظيف غرف األجهزة واملمرات واألجهزة واملعدات واألثاث واللوازم.
 القيام بنقل النفايات يوميا وحسب البرنامج املعد لذلك من قبل املسؤول املباشر.
 املحافظة على املواد التشغيلية املصروفة واستعمالها على أفضل وجه ودون تبذيرأو إسراف.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل املسؤول املباشرأو رئيس القسم.
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إدارة الشؤون الفنية
 الهدف العام
تقديم التقاريرالفنية ،وتوثيق األنشطة الخاصة باإلدارة ونشرها.

 االرتباط التنظيمي
ترتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

 قسم املوقع اإللكتروني والبالغات
 املهام:
 متابعة عمل املوقع اإللكتروني للبالغات () http://tw.mu.edu.sa
 إعداد تقاريرشهرية وسنوية ألعمال الصيانة بالجامعة.
 متابعة البالغات املتأخرة والتواصل مع املشرف املختص ملعرفة أسباب تأخرها وحلها.
 نشرإنجازات وأخباراإلدارة على املوقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي الخاص باإلدارة.

 قسم آالت التصوير
 املهام
 تلقي ومتابعة بالغات الصيانة.
 توجيه الفني لآلالت املتعطلة.
 إعداد تقاريرعن صيانة اآلالت.
 متابعة توفيراألحباروقطع الغيار الخاصة بها.
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 قسم املخلفات الطبية
 املهام
 متابعة املخلفات الطبية في املو اقع املخصصة لها.
 متابعة نقلها من الجامعة بالطرق الفنية املناسبة لها.
 التأكد من تسليمها الى شركات متخصصة بذلك للتخلص منها وفق االشتراطات الصحية لها.
 وضع الشروط واملواصفات للعقود الخاصة بذلك.

 قسم التصميمات والترميمات
 املهام
 االشتراك مع إدارة املر افق العامة عند استئجاراملباني.
 تلقي طلبات الترميمات والتعديالت واإلضافات من قبل الوحدات اإلدارية في الجامعة.
 عمل املقاييس لألعمال املطلوبة تنفيذها والرفع بها لإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية.
 التوصية بتحويل األعمال ذات الصيغة التحولية الجوهرية في املو اقع والتي تحتاج طلب عروض وتسعيرات من
الشركات واملؤسسات وعرضها على اإلدارة بعد التنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية.
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إدارة صيانة المعدات وأجهزة المعامل العلمية والطبية
 الهدف العام
العناية باملعدات واألجهزة الطبية وعمل الصيانة الدورية والوقائية لها.

 االرتباط التنظيمي
ترتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

 املهام
 صيانة املعدات واألجهزة الطبية في املعامل واملختبرات.
 صيانة األجهزة العلمية في الكليات.
 صيانة األجهزة الهندسية في املعامل واملختبرات.
 عمل جوالت ميدانية لفحص األجهزة واملعدات.
 وضع خطط الصيانة الدورية والوقائية.
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إدارة الخدمات المساندة
 الهدف العام
توفيركافة الخدمات اإلدارية لإلدارات واالقسام ومساعدتها على تحقيق أهدافها.

 االرتباط التنظيمي
يرتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

 قسم الخدمات اإلدارية والفنية
 امله ــام
 متابعة طلبات منسوبي اإلدارة واإلجراءات التابعة لها والخاصة بإدارة شؤون املوظفين في الجامعة.
 مخاطبة املستشفيات أو الجهات الطبية املختلفة لجميع منسوبي اإلدارة.
 حفظ واسترجاع جميع املستندات الخاصة بمنسوبي اإلدارة.
 عمل اإلحصائيات والكشوفات عن منسوبي اإلدارة.
 تدقيق العمليات املدونة باملستندات والتوقيع على صحتها.
 نسخ محاضراالجتماعات.

ّ
 نسخ جميع الخطابات الخاصة بوحدة الشؤون اإلدارية واملالية والقيام بأي عمل يكلف به.
 متابعة كل ما يخص القسم من مخاطبات.

 قسم العالقات والتوثيق
 املهام
 حفظ واسترجاع جميع املستندات الخاصة بمنسوبي اإلدارة.
 تدقيق املستخلصات والتوقيع على صحتها.
 تدقيق الوثائق الحسابية قبل وبعد الصرف.
 عمل اإلحصائيات والكشوفات عن منسوبي اإلدارة.
 مطابقة دفاتراملحاسبة وإعداد كشوفات الحسابات الشهرية والسنوية.
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إدارة المواد
 الهدف العام
حفظ وتأمين املواد الخاصة باإلدارة وصرف الطلبات الواردة للجهات املختصة.

 االرتباط التنظيمي
يرتبط بمديرعام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.

 قسم مواد املستهلكات
 قسم التجهيزات والحركة
 الورش
 املهام
 استالم وتخزين وترتيب املعدات واملواد في املستودع.
 فحص األوراق واملستندات والكميات أثناء الترتيب.
 التأكد من سالمة املواد املوجودة في املستودع.
 االحتفاظ بسجالت املواد املستلمة واملخزونة واملصروفة حسب النوع.
 إعداد املحاضروالتقاريراملتعلقة بأعمال املستودع.
 صرف الطلبات الواردة من الجهات املختصة بموجب املستندات النظامية حسب الحاجة.
 إعداد تقاريروبيانات دورية في ضوء مذكرات اإلدخال واإلخراج ملعرفة النو اقص واملوجود في املستودع.
 تأمين األجهزة واملعدات وقطع الغيارالالزمة من الشركات املختصة أو وكالئها.
 إعداد مذكرات استالم املعدات واألجهزة الفنية من قبل الشركات املختصة.
 عمل مطابقة بين مواصفات الطلبات وعينات املواد املطلوب استالمها.
 املساعدة في عمليات الجرد املتعددة وتسجيل النتائج في سجالت ثابتة.
 استالم وتسليم السيارات ملوظفي اإلدارة.
 متابعة عمل سيارة الورشة املتنقلة.
 متابعة األجهزة واملعدات وتسليمها واستالمها من املقاولين.
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