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مقدمة الدليل
انطالقا من حر�ص اجلامعة على توفري اخلدمات ملن�سوبيها وتي�سري وتر�شيد ا�ستخدام مرافقها ورفع
كفاءة ا�ستخدام تلك املرافق ،وتلبية ملتطلبات اجلودة ،و�ضعت اجلامعة ممثلة يف عمادة التطوير
واجلودة هذا الدليل «دليل ا�ستخدام املرافق» ،ليلقي ال�ضوء على «الإدارة العامة للمرافق واملمتلكات»
وعلى مرافق اجلامعة وحتديد اجلهات امل�س�ؤولة عنها ،وكيفية اال�ستفادة من خدمات تلك املرافق.
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�إدارة املرافق
�إدارة املرافق هي �إحدى �إدارات «الإدارة العامة للمرافق واملمتلكات» ،وتعمل �إدارة املرافق على
اال�شراف العام على مرافق اجلامعة وكذلك العمل على و�ضع خطط تهدف �إىل التجديد امل�ستمر
ملباين املدينة اجلامعة ومرافقها وكذلك تعديالت من�ش�أتها للمحافظة على هذه املباين.

مهام الإدارة
1 .1الإ�شراف واملتابعة على مباين اجلامعة واملرافق التابعة لها.
2 .2اقرتاح ال�ضوابط والتنظيمات اخلا�صة باملباين.
3 .3اال�شراف على توزيع املباين والقاعات ح�سب االحتياج الفعلي.
4 .4تفقد املباين ب�شكل دوري من قبل فريق املرافق.
5 .5تزويد اجلهات داخل املبنى وخارجها مبا حتتاجه من �أي معلومات و�صور عن املبنى بعد موافقة
�صاحب ال�صالحية.
6 .6متابعة �أعمال الت�شغيل وال�صيانة يف املبنى و�إبالغ الإدارة العامة لل�صيانة واخلدمات ب�أي
ملحوظات.
7 .7ا�ستقبال طلبات التعديل والإ�ضافة وال�صيانة من اجلهات ذات العالقة ال�ستكمال متطلبات النقل
والتعديل وطلب العرو�ض من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات لعمل تلك التعديالت والرفع لإدارة امل�شرتيات
والتن�سيق معها يف ا�صدار التعاميد ومتابعتها.
8 .8القيام ب�أي �أعمال �أو مهام �آخري تكلف الإدارة فيها وفق االخت�صا�ص.
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الأعمال واخلطة امل�ستقبلية
•ا�ستقطاب الكفاءات الب�شرية وت�أهيلها ملواكبة زيادة التو�سع العمراين يف املدينة اجلامعية.
•و�ضع نطام متكامل ي�شمل ترقيم مباين املدينة اجلامعية ومرافقها ،وكذلك برامج لأعمال
ترميمات املباين والف�صول الدرا�سية ال�ستمرار كفاءتها و�أدائها بجودة عالية.
•املحافظة على مباين املدينة اجلامعة ومرافقها وال�شكل اجلمايل لها والبيئة املحيطة به.
•�إعداد خطة �صيانة طارئة مدرو�سة ومتقنة للمرافق للتعامل مع حاالت الطوارئ بالتن�سيق مع
�إدارة الأمن وال�سالمة فيما يخ�ص �أمور ال�سالمة والكوارث الطبيعية.
•ت�شكيل جلنة فنية من الإدارة للك�شف عن املباين والإن�شاءات واملرافق العامة التي حتتاج �إىل
ترميم ودرا�سة تو�صياتها ورفعها �إىل اجلهة املعنية للتوجيه ب�ش�أنها.
•العمل على �إيجاد قاعدة بيانات لكل مبنى ت�شمل تفا�صيل املبنى من حيث امل�ساحة وعدد القاعات
والطاقة اال�ستيعابية.
•اال�ستفادة الق�صوى من عامل الزمن لإنهاء عمليات �صيانة املرافق والت�أكد من جودتها ح�سب
الأ�صول الفنية الهند�سية.
•�إعداد التقارير الدورية عن �سري الأعمال يف الإدارة.
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مرافق اجلامعة الرئي�سة
ت�ضم اجلامعة العديد من املرافق منها على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي:
الكليات مبا فيها من قاعات معامل وور�ش وقاعات حما�ضرات وغرف مكاتب ملن�سوبي اجلامعة،�سواء يف املدينة اجلامعية باملليداء �أو بالفروع.
مباين الإدارة العليا ومباين العمادات امل�ساندة والإدارات.مبنى املكتبة واملكتبات الفرعية والتي تقدم خدماتها جلميع من�سوبي اجلامعة.مبنى امل�ست�شفى اجلامعي وهو �صرح طبي متكامل جزء من املدينة الطبية فى املدينة اجلامعيةباملليداء والذى �سوف يقدم خدماته ملن�سوبى اجلامعة و�أفراد املجتمع على حد �سواء �إىل جانب
العيادات الطبية ب�أنواعها العامة والتخ�ص�صية العاملة حاليا والتي تقدم خدمات الرعاية
ال�صحية لكافة من�سوبى اجلامعة من طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني.
مدينة �سكنية للطالب مبرافقها اخلدمية املتكاملة من مطاعم ومرافق ال�صلوات والوجباتوجل�سات اال�ستذكار واال�سرتاحة.
اال�سكان اجلامعي لأع�ضاء هيئة التدري�ساملدينة الريا�ضية والتي ت�ضم جمموعة من املرافق واملن�ش�آت الثقافية واالجتماعية والريا�ضيةعلى �أحدث الطرازات وتقدم جمموعة متكاملة من املالعب واخلدمات ملن�سوبي اجلامعة من
طالب وطالبات و�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني .ت�شتمل هذه املجموعة على:
�o oصالة البولنج والألعاب الرتفيهية (البلياردو والبيبى فوت و.).....

�o oصالة الألعاب الريا�ضية املتعددة (كرة القدم وكرة ال�سلة والكرة الطائرة والري�شة و.).......
o oمبنى اخلدمات (للأدارة واحلمامات وغرف خلع املالب�س و.)........
o oمبنى حمام ال�سباحة مبدرجات اجلمهور وجمهز لأقامة البطوالت.
o oاملبنى االجتماعى وجمهز باجلل�سات االجتماعية والكافيرتيا.

o oجمموعة من املالعب اخلارجية لكرة القدم وال�سلة والتن�س الأر�ضى.
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وتبلغ امل�ساحة االجمالية لهذه املرافق ( 89800م )2والتكلفة االجمالية لها  89مليون ريال �سعودى،
ومبنية على �أحدث طرازات االن�شاءات وجمهزة على م�ستوع عال خلدمة من�سوبى جامعة الق�صيم
وتعترب �ضمن الرثوة العقارية ملرافق جامعة الق�صيم والتي تعمل �إداري ًا حتت مظلـة «الإدارة العامه
للمرافق واملمتلكات» بالتعاوم مع عمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة
مزارع كلية الزراعة والطب البيطريمطاعم الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س-قاعات االحتفاالت الكربى

�ضوابط وتنظيمات ا�ستخدام املرافق
يتم تنظيم وتر�شيد ا�ستخدام املرافق والتجهيزات باجلامعة من خالل �آلية من عدة مراحل ،وميكن
�سردها كما يلي:
املرحلة الأوىل :مرحلة فح�ص الطلبات والت�أكد من عدم التكرار ووجود املطلوب يف جهة ما باجلامعة
متاح ا�ستخدامها.
املرحلة الثانية :العمل امل�ستمر على تر�شيد ا�ستخدام املرافق  ،ولإدارة املرافق باجلامعة دور مهم يف
تنظيم وتر�شيد ا�ستخدام مرافق اجلامعة ،طبقا ملهام �إدارة املرافق املذكورة �أعاله.
وبهدف الرت�شيد واال�ستخدام الفعال ت�سند اجلامعة والكليات �إدارة مزارعها ومعاملها وعياداتها
الطبية ومرافقها الريا�ضية والثقافية لإدارات متخ�ص�صة ت�شمل قيادات �إدارية وقيادات فنية
بهدف الرت�شيد وكفاءة الإدارة واال�ستخدام .كما حتر�ص اجلامعة على ا�ستغالل مرافق اجلامعة من
معامل وقاعات نوعية وخالفه اال�ستغالل الأمثل بح�صرها وبيان �إمكانياتها وتعميم ذلك ،وتنظيم
ا�ستخدام تلك املرافق والتجهيزات من قبل جميع من�سوبي اجلامعة واجلهات اخلارجية عن طريق
اتفاقيات حتقق مردودا ماليا .كما �أن اجلامعة تر�شد الإنفاق بخطط اقت�صادية لتوفري التجهيزات
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عن طريق بدائل لعملية ال�شراء كاال�ستئجار وتنفيذ �أعمال اخلدمات كالت�شجري والنظافة والنقل
بالتعاقد مع �شركات متخ�ص�صة.
املرحلة الثالثة :تدريب م�ستخدمي التجهيزات التدريب املنا�سب لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من
تلك التجهيزات ،حيث تربم اجلامعة كل عقود توريد التجهيزات م�شرتطة على املورد قيامه بتدريب
من تعينهم اجلامعة على ا�ستخدام وت�شغيل تلك التجهيزات.
بالإ�ضافة ملا �سبق من ا�شرتاطات التدريب على املوردين ،ف�إن النظام الأكادميي الت�سل�سلي ميكن
الكليات من الرتتيب لقيام الأ�ساتذة القدامى �أ�صحاب اخلربات بنقل خرباتهم وتدريب الهيئة
املعاونة لأع�ضاء هيئة التدري�س و�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد على ا�ستخدام التجهيزات من معامل
وخالفه ،وذلك من خالل املحا�ضرات والأن�شطة ال�صفية امل�شرتكة.
وت�ضع اجلامعة �ضوابط ال�ستخدام املرافق منها:
•بع�ض املرافق مق�صور ا�ستخدامها على بع�ض من�سوبي اجلامعة
•بع�ض املرافق ت�ستخدم ب�ضوابط زمنية
•بع�ض املرافق ت�ستخدم ب�ضوابط مالية
•بع�ض املرافق متاحة جلميع من�سوبي اجلامعة
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