
 

 

 

 

  

 الخطة التشغيلية 
 م 2025-2020رة العامة للتشغيل والصيانة لإلدا



 

 

 م2025 – 2020الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة 

 

 :العامة للتشغيل والصيانة مدير اإلدارة كلمة

نشأتها  ذوالصيانة من للتشغيلحرصت اإلدارة العامة  فقد، وبعدوصحبه وسلم  آلةالحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، نبينا محمد وعلى 

مر الذي يصب في مصلحة ونمو وازدهار هذا الصرح الجامعي وفق خطط األ على ضمان سير أعمال التشغيل والصيانة لجميع مرافق ومباني الجامعة وتحسين جودة األداء 

 تساهم في تحقيق تطلعات قيادات ومنسوبي الجامعة. نأ نأمل موضوعةتشغيلية 

 مقدمة:

عمال وذلك بتحويل كل مبادرة تنفيذية إلى مجموعة من الخطوات واإلجراءات اليومية التي توضح ضمان تطبيق تنفيذ األ  األساس العلمي في لإلداراتيلية تعد الخطط التشغ

 رض الواقع.أالفعلي لكل مبادرة تنفيذية على  كيف ستتم عملية التطبيق

 مع رؤية اململكة 
ً
بالتعليم العالي وبناء الخطة االستراتيجية الثالثة للجامعة عملت اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة على تحقيق  قاءرتلال م في التوجه الوطني 2030وتماشيا

 التشغيلية ملرافق الجامعة.األهداف واملبادرات الخاصة بها مما يسهم في رفع الكفاءة 

 أوال / اإلطار املنهجي للخطة:

 : املنطلقات املرجعية للخطة 1-1

  :من أهمها ما يليخطة الحالية على مجموعة من املنطلقات واملبادئ والضوابط املرجعية التي ترتكز ال

  املنبثقة، والتركيز على التوجهات التعليمية والتنموية. 2030رؤية 

  التشريعات واللوائح التنظيمية للتعليم الجامعي والتوجهات 

 اململكة(.املستقبلية لوزارة التعليم )النظام الجديد للجامعات ب

  2025-2020الخطة االستراتيجية الثالثة للجامعة.  

 ة لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.قالخطة الساب  

المنطلقات
المرجعية 

رؤية المملكة 
2030

الخطة 
االستراتيجية 
الثالثة للجامعة 

2020-2025

الخطة السابقة 
يانةللتشغيل والص

نظام الجامعة 
الجديد
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 : منهجية وإعداد الخطة 2-1

 

 نكون في املستقبل؟ كيف يمكن ان نصل الى ذلك الوضع املستقبلي؟ كيف يمكن ان نقيس تقدمنا؟اين نحن االن؟ اين نريد ان 

 ويمكن بيان منهجية إعداد الخطة من خالل الشكل التالي:

 

 

  

اين نحن 

 االن؟
 تشخيص الوضع الراهن

 الرؤية والرسالة الى اين؟

 تراتيجيةاألهداف االس ماذا نريد؟

 المبادرات كيف؟

مدى صحة 

 المسار
 المؤشرات والمقياس

2 



 

 

 : مراحل إعداد الخطة 1-3

 

 وقت التنفيذ املخرجات املهام  املرحلة  م

 عداد الخطة التشغيلية التخطيط إل  1

في عمليات وضع  التهيئة للبدء

 العمل.الخطة وبناء فريق 

بادرات الخطة متحليل تجارب و 

 ةالتشغيلية السابق

تشكيل لجنة فريق تخطيط في 

 اإلدارة.

تحديد الخطط التي يمكن 

االستفادة منها في اعداد الخطة 

 الحالية.

 م2020يناير 

اقع والوضع الراهن  2  تشخيص الو
رصد اإلنجازات النوعية وعناصر 

 التميز والتحديات املتوقعة 

تحليل نواحي القوة والضعف 

 والفرص والتهديدات
 م2020يناير 

 تحديد األولويات التوجه االستراتيجي والتشغيلي اغة صي 3

صياغة الرؤية والرسالة والقيم 

بما يساعد في تحديد مسارات 

 العمل خالل املرحلة املقبلة

 م2020يناير 

4 
 تطوير األهداف ومؤشرات األداء 

 

على األهداف و مؤشرات  االتفاق

 قياس األداء 
 م2020فبراير  صياغة األهداف واملؤشرات

  التشغيليةصياغة املبادرات واملشاريع  5

رصد احتياجات املستفيدين 

وتحديد املبادرات التي تسهم في 

 تحقيق األهداف 

 م2020فبراير  بناء مصفوفة املبادرات

 م2020مارس  االعتماد النهائي للخطة وتوزيعها املراجعة الفنية للخطة واللغوية عتمادها مراجعة الخطة وا 6

  تقارير متابعة الخطة اعداد آلية ملتابعة الخطة  متابعة الخطة تنفيذ و  7
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 / اإلطار املؤسس ي:
ُ
 ثانيا

 اإلدارة:نبذة عن  -1

هـ بشأن فصل إدارة التشغيل والصيانة عن إدارة املشروعات والشؤون الفنية لتكون إدارة مستقلة  12/10/1434وتاريخ  649صدر قرار معالي مدير الجامعة رقم 

.بأعما
ً
 لها ومهامها، حيث أن إدارة التشغيل والصيانة تتبع لوكالة الجامعة إداريا

 

 الهيكل التنظيمي: -2

 

  

مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة 

إدارة الخدمات 
المساندة 

قسم الخدمات 
واإلدارة الفنية 

قسم العالقات 
والتوثيق 

مدير التشغيل والصيانة 
بالمجمعة وحوطة سدير 

ورماح 

ت وحدة كلية التربية بنا

ة وحدة التشغيل والصيان
في رماح 

ة وحدة التشغيل والصيان
في حوطة سدير 

وحدة مجمع الطالبات في 
المجمعة 

وحدة مبنى إدارة الجامعة 

وحدة السنة التحضيرية

وحدة مبنى الخدمات 
والمستودع

ة وحدة مبنى العلوم الطبي
التطبيقية والطب

إدارة صيانة المعدات 
وأجهزة المعامل العلمية 

والطبية 

قسم الصيانة 
بالمجمعة وحوطة 

سدير ورماح

في قسم الصيانة بالزل
والغاط

إدارة المواد 

قسم المواد مواد 
المستهلكات 

قسم التجهيزات 
والحركة 

انة مدير التشغيل والصي
بمجمع الكليات 

بالمجمعة 

وحدة اإلسكان 

وحدة محطة معالجة 
المياه

وحدة الكليات 

انة مدير التشغيل والصي
بالزلفي والغاط 

ة قسم التشغيل والصيان
بمجمع الكليات بالزلفي

وحدة اإلسكان 

وحدة محطة 
معالجة المياه 

وحدة الكليات 

ي قسم التشغيل والصيانة ف
المباني الخارجية 

ة وحدة التشغيل والصيان
بالغاط 

وحدة كلية طب األسنان 
بالزلفي 

وحدة كلية التربية 
للطالبات 

وحدة إدارة االعمال 

ة إدارة التشغيل والصيان
األقسام النسائية  إدارة الشؤون الفنية 

قسم التصميم

قسم آالت التصوير 

قسم الترميم

قسم المواقع 
تااللكترونية والبالغا

ةقسم المخلفات الطبي

مكتب المدير العام
مساعد مدير العام 
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 اقسام ووحدات الجهة: -3

  إدارة الشؤون الفنية 

  إدارة التشغيل والصيانة األقسام النسائية 

  مدير التشغيل والصيانة بالزلفي والغاط 

 عة مدير التشغيل والصيانة بمجمع الكليات باملجم 

  إدارة املواد 

  إدارة صيانة املعدات وأجهزة املعامل العلمية والطبية 

  مدير التشغيل والصيانة باملجمعة وحوطة سدير ورماح 

  إدارة الخدمات املساندة 

 موظفي اإلدارة: يانات واحصاءاتملخص ب -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة 
 اجملموعة 

 هـ 1440 هـ 1439

 إداري وفين  إداري و فين 

 اجملموع انثى  ذكر  اجملموع ثىان ذكر املؤهل 

 1 0 1 0 0 0 اجلامعي  فوقدبلوم 

 8 1 7 10 2 8 بكالوريوس

 33 1 32 34 1 33 دبلوم دون اجلامعي 

 26 0 26 27 0 27 دون الثانوية فما

 68 2 66 71 3 68 اجملموع
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اقع  -5  :SWOTتشخيص الو

 عناصر القوة والضعف()البيئة الداخلية 

 الخارجية )الفرص والتهديدات (البيئة 

 

 عناصر الضعف  عناصر القوة

 وفرة املعدات والتجهيزات .1

مج الجهات بالجامعة مثل شؤون الطالب ااملساهمة في دعم بر  .2

وعمادة الجودة واملساهمة في تأسيس مركز جامعة املجمعة 

 لألطراف الصناعية 

 حصول اإلدارة على جوائز تميز لها وملنسوبيها  .3

توسع ضل نة اليف املعتمدة لعقود التشغيل والصياضعف التك  .1

 وزيادة مباني الجامعة 

 في اإلدارة  والفنية قلة الكوادر الهندسية .2

 دورات الفنية املتخصصة للاإلدارة  افتقار  .3

 ضعف الكادر الفني النسائي .4

 التهديدات الفرص

 محفزة وملهمه للتطوير  2030وجود رؤية  .1

 تطويره في سبيل  دعم القيادات العليا للتعليم .2

 وجود بيئة جامعية نموذجية رائده  .3

 يمكن استغاللها وتطويرها توفر مساحات داخل املدينة الجامعية  .4

 وجود شراكة مع عدد من الشركات الفنية في مجاالت عده .5

 التنافس في استقطاب الكفاءات الهندسية والفنية واملميزة  .1

 التحتية واملشاريع االنشائية  البنيةالحاجة الستكمال  .2

 الجامعي واملحلي تلبية متطلبات واحتياجات املجتمع  .3
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 / اإلطار االستراتيجي والتشغيلي: 
ً
 ثالثا

 : الرؤية: 1-2

  ومنتجة مريحة وعملية تعليمية بيئة لتوفير  عال   مستوى  ذات نموذجية خدمات على الحصول. 

 : الرسالة:3-2

 اقع تعكس بصورة الجامعة في والنظافة والصيانة التشغيل اتخدم مستوى  لتحسين السعي  .بمنسوبيها واهتمامها الجامعة و

 : القيم املؤسسية:3-3

 الواحد الفريق بروح العمل 

 العدل - اإلخالص 

 الشفافية – املصداقية 
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 الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة 

 م2020-2025

 حسين جودة الخدماتتالهدف االستراتيجي: 

 

 

 

 

 الجهة املساندة مسؤولية التنفيذ  املبادرات مؤشرات فياس األداء األهداف التفصيلية
 الفترة الزمنية

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 

تحسين الكفاءة التشغيلية 

افق والتجهيزات   للمر

متوسط رضا املستفيدين 

افق  عن جودة الخدمة واملر

 الجامعية 

        وكالة الجامعة  اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  تطويرية وتعديالت  جبسيهاطع إنشاء قو 

 اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  صيانة األجهزة العلمية و الطبية 
كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية /كلية الطب
        

بالط  –وير )مخلفات الرخام دإعادة التاالستفادة من 

 نترلوك(اال  –حوامل البنرات الحديد  –املباني 
           وكالة الجامعة اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة 

تنفيذ عمليات االنتقال الى 

 املباني الجديدة 

مستوى رضا الجامعة عن 

 تنفيذ االنتقال 

 اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  نفل كلية التربية )بنات( بالزلفي الى املبنى الجديد 
التربية بالزلفي / كلية 

 اإلدارة العامة للخدمات
      

 اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  نقل كلية التربية )بنات( باملجمعة الى املبنى الجديد 
/  جمعةكلية التربية بامل

 اإلدارة العامة للخدمات
      

 ة اإلدارة العامة للتشغيل والصيان نقل مجمع الطالبات الى املبنى الجديد 
اإلدارة العامة الكليات / 

 للخدمات
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 الشاملة بالحكومةالهدف االستراتيجي: االلتزام 

 

  

 الجهة املساندة مسؤولية التنفيذ  املبادرات ياس األداءقمؤشرات  األهداف التفصيلية
 الفترة الزمنية

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 

بناء وتنظيم إجراءات العمل 

 اإلداري 

  معدل إصدارات اإلدارة 

  معدل رضا منسوبي اإلدارة عن العمل

 التنظيمي 

 إجراءات العملدليل تحديث 
اإلدارة العامة للتشغيل 

 والصيانة
       وكالة الجامعة

 تحديث دليل تنظيم العمل
اإلدارة العامة للتشغيل 

 والصيانة
       وكالة الجامعة

 تحديث الهيكل التنظيمي
مة للتشغيل اإلدارة العا

 والصيانة
       وكالة الجامعة

تمكين الكفاءات الفنية 

 واإلدارية 

  معدل نمو العنصر النسائي الفني 

  معدل نسبة الصالحيات املمنوحة 

 توفير كوادر نسائية فنية في الصيانة 
اإلدارة العامة للتشغيل 

 والصيانة
        وكالة الجامعة

توسيع النطاق والصالحيات مدراء 

 قسام األ

اإلدارة العامة للتشغيل 

 والصيانة
        وكالة الجامعة

 تحسين كفاءة اإلنفاق 

  نسبة خفض عقود التشغيل

 والصيانة بشأن املعدات

  ارتفاع معدل استخدام الطاقة

 الشمسية 

  كمية استهالك فواتير الكهرباء 

توفير املعدات واالليات بدل 

 استئجارها

اإلدارة العامة للتشغيل 

 نةوالصيا
           وكالة الجامعة

إدخال أنظمة الطاقة الشمسية في 

 الطرق واملمرات

اإلدارة العامة للتشغيل 

 والصيانة
           وكالة الجامعة

 ترشيد استهالك الكهرباء باملباني
اإلدارة العامة للتشغيل 

 والصيانة
           وكالة الجامعة
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: متطلبات التنفيذ الناجح للخطة:
ً
 رابعا

 ما يلي:بها وتنفيذها بكفاءة  وااللتزاماهم املتطلبات والعوامل املساعدة على نجاح الخطة تتضمن 

 :االلتزام بالتوجيه والقيم واألهداف 

لتزام يتم تنظيم ورش عمل بشكل دوري ملنسقي الخطط والتقارير، بهدف إيجاد فهم مشترك األهداف واملؤشرات، وتعزيز الوعي لدى الجميع بضرورة اال

افق عليها في الخطة.بالت  وجه والقيم واالهداف املتو

 

 :رفع الجاهزية 

الجيد لجميع بما يحقق االستعداد  املستجدات،متركزات التنفيذ الناجح للخطة هو تحسين جاهزية كافة الوحدات من اجل التكيف واملواءمة مع  اهم أحدإن 

 وبة التي يجب السعي نحو تحقيقها.الصورة املستقبلية املرغأنواع التغيرات واالحتماالت، وتحديد 

 

 :دعم االستدامة التنظيمية 

اقعي الذي يتسم بالكفاءة لتوفي ر كافة من أهم املحددات واملقومات لكفاءة تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها هو االستدامة التنظيمية، والتخطيط الو

 خطة.املوارد التي سوف تحتاجها املبادرات والبرامج واملشروعات املدرجة بال
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 / فريق إعداد 
ً
 الخطة:خامسا
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