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مقدمة:
دف هذﻩ الالئحة ا ى تحديد السياسات واالجراءات املتعلقة بتقديم الخدمات العامة وتنفيذ املشاريع وأعمال الصيانة
وضمان جهوزية مرافق الجامعة وتأم ن متطلبات السالمة العامة ال تع ع ى تقديمها ومتابع ا وحدة إدارة وصيانة
املرافق.

الباب األول :التعريفات
مدير أو وكيل الجامعة.
وحدة إدارة وصيانة املرافق.

املادة )(1

إدارة الجامعة:
الوحدة:

املادة ):(2

يتم ال ﺮشيد بإس الك الطاقة من خالل:
أ( التنسيق مع دائرة القبول والتسجيل لجدولة استعمال القاعات بشكل فعال.
ب( استبدال اإلضاءة التقليدية بمصابيح توف ﺮ الطاقة.
ج( إختصار اإلضاءة الليلية ا ى أقل حد ممكن بما ال تعارض مع عمل األمن الجام ي والسالمة
العامة.
د( إستخدام الحساسات ل ﺮشيد اإلس الك ي بعض املناطق كاممرات ودورات املياﻩ.
ه( توعية منتس الجامعة باالثار السلبية لإلسراف بإس الك الطاقة واملياة.
ُ ُ
و( تحديد ف ﺮات ودرجات تشغيل نظم التكييف والتدفئة واإلل ام ا واستعمال املؤقتات للتحكم
باألجهزة أوتوماتيكيا.
تقوم وحدة إدارة وصيانة املرافق بتشغيل التجري األسبو ي ملولد الطاقة املساعدة والتأكد من قيام املتعهد
املعتمد بالصيانة والفحوص الدورية الالزمة لضمان جهوزية املولد عند الضرورة مع تدوين ذلك ي كشف
محدد لهذا الغرض يوضع ي غرفة املولد.
تقوم وحدة إدارة وصيانة املرافق باملهام التالية بحال إنقطاع التيار الكهربائي:
أ( التجاوب مع انقطاعات التيار الكهربائي ملعرفة أسباب اإلنقطاع والتعامل الفوري معه.
ب( تبليغ قسم الحاسب اآل ي عند انقطاع الكهرباء ملراقبة عمل البطاريات املساعدة لضمان عدم
إنقطاع التيار عن مركز البيانات.
ج( تبليغ الجامعة قبل  24ساعة ع ى األقل عند الحاجة لقطع الكهرباء للقيام بأعمال صيانة.

الباب الثاني :استھالك الطاقة والطاقة املساعدة

املادة ):(3

املادة ):(4

الباب الثالث :طلبات تقديم الخدمة ومتابع ا
املادة ):(5

تنقسم أنواع الخدمة ا ى:
أ( خدمة دورية :ال تحتاج لتعبئة طلب أو ألية موافقات أخرى .يقوم مدير الدائرة ب ﺮمج ا والتأكد
من تنفيذها ي وق ا .ع ى أن تسجل ي سجالت مخصصة لكل واحدة ع ى حدى مع تبيان تارخ
ووقت الخدمة واألعمال ال تم إنجازها واإلحتفاظ بالوصوالت ال ثبت تفيذها ي حال توفرها.
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ب( خدمة روتينية :يقوم مدير الدائرة ب ﺮمج ا والعمل ع ى تنفيذها حسب ضغط العمل واألولوية
بموجب طلب خدمة بعد الحصول ع ى املوافقات الالزمة.
ج( خدمة طارئة :و ي للحاالت ال قد تؤثر سلبا أو مباشرة ع ى س ﺮ عمل أو السالمة العامة ويتم
التعامل معها بشكل فوري واإلبالغ ع ا ي الوقت املناسب دون أو يتسبب ذلك بأي تأخ ﺮ ي
التجاوب معها .ويتم ،بعد اإلن اء من تلك الحالة ،توثيقها بطلب صيانة وتقارير ترفع ا ى الجهات
املختصة عن األعمال أو اإلجراءات أو التداب ﺮ ال تم اتخاذها ملعالجة املشكلة والتأكد من عدم
تكرارها إن أمكن.
د( خدمة رئيسية :و ي للحاالت ال تتطلب موافقات إدارية عليا و توفر م انيات وتقوم الدائرة
بتنفيذها أو باإلشراف ع ى ذلك ) ي حال التعاقد مع متعهد خار ي( مع اإلل ام بالجدول الزم
املحدد لها.
املادة ) :(6تقدم طلبات تقديم الخدمة من قبل أي من العامل ن بالجامعة وتخضع الطلبات ا ى املوافقات التالية:
أ( موافقة عميد الكلية أو مدير الدائرة ال يتبع ال ا مقدم الطلب.
ب( موافقة مدير دائرة الخدمات واملرافق ،و
ج( موافقة إدارة الجامعة ع ى الخدمات الرئيسية.
املادة ) :(7تكون أولوية تنفيذ طلبات الخدمة وفقا لالتي:
أ( تعطى األولوية للطلبات املتعلقة بالسالمة العامة والطلبات املستعجلة وتلك ال لها التأث ﺮ األك ﺮ
ع ى العملية التدريسية والنشاطات الالمنهجية.
ب( يقوم مدير الدائرة بوضع برنامج العمل لتقديم الخدمات حسب األولويات واإلمكانيات.
املادة ) :(8يقوم مدير وحدة إدارة وصيانة املرافق بإعداد وتقديم اإلحصائيات والتقارير التالية:
أ( إعداد اإلحصائيات عن طلبات الخدمة املنجزة والعالقة ونسب اإلنجاز ملعرفة مكامن القوة
والضعف ي األداء واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسينه ،و
ب( تقديم تقارير دورية ربع سنوية إ ى إدارة الجامعة تب ن ف ا تلك اإلحصائيات وتوضيح س ﺮ العمل.
املادة ) :(9تقوم وحدة إدارة وصيانة املرافق بالنظر ي املالحظات املتضمنة ي:
أ( إستبيانات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفي ن ،وصناديق اإلق ﺮاحات والشكاوي ،و
ب( التقارير اليومية والشهرية املقدمة من مراقب ن املرافق والخدمات.
التخاذ اإلجراءات الالزمة لحلها بالتنسيق مع إدارة الجامعة.
املادة ) :(10تقوم وحدة إدارة وصيانة املرافق باإلشراف ع ى النظافة العامة من خالل:
أ( إعداد برامج أعمال النظافة وتوزيع املهام،
ب( االشراف ع ى أعمال النظافة التأكد من نظافة مرافق الجامعة وجهوزي ا،
ج( اإلشراف ع ى حضور وإنصراف عمال النظافة والتأكد من إل امهم بالزي املوحد و وسائل
الحماية الشخصية ،و
د( ضمان توف ﺮ املواد واألدوات الالزمة وعدم انقطاعها.
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املادة ) :(11يعود لوحدة إدارة وصيانة املرافق الحق الحصري ي نقل العهدة واملعدات أو األثاث أو أية أصول أخرى ب ن
مختلف األقسام واملكاتب والقاعات الصفية مع اإلل ام باالتي:
أ( ال يتم نقل أية أصول إال بموجب نموذج طلب تقديم خدمة بعد الحصول ع ى املوافقات الالزمة.
ب( ال يتم نقل أي مواد إ ى طرف النساء خالل األسبوع إال بعد التنسيق مع قسم األمن الجام ي.
ج( يتم النقل بعد تعبئة نماذج نقل األصول مع توقيع مستلم العهدة وعضو الوحدة الذي أشرف
ع ى نقل األصول وتدقيق وتوقيع مدير الوحدة وتسليم النموذج املوقع للدائرة املالية الستكمال
نقل األصول ع ى النظام.

الباب الرابع :اإلشراف ع ى وإستالم املشاريع
املادة ) :(12تقوم إدارة الجامعة بيتعي ن مدير للمشروع لإلشراف ع ى تنفيذ األعمال ال تتعاقد الجامعة مع املتعهدين
لتنفيذها ،وفقا لالتي:
أ( يتحمل مدير املشروع املسؤوليات التالية:
 .1التنسيق مع األمن الجام ي فيما يتعلق بوقت ومكان العمل.
 .2تسليم املواقع واستالمها عند اإلن اء من العمل.
 .3مراقبة تقدم العمل وإعداد التقارير الدورية.
 .4التأكد من إل ام املقاول بشروط العقد.
 .5اإلحتفاظ بسجالت العمالة اليومية والوثائق واملستندات ذات الصلة بالعمل.
 .6التنسيب مع الدائرة املالية لدفع مستحقات املقاول حسب اإلنجاز والضوابط والشروط.
 .7التواصل املستمر مع املقاول لضمان تسليم املوقع ي الوقت املطلوب.
ب( يتوجب ع ى مدير املشروع التأكد من:
 .1عدم تعطيل أو تعارض عمل املتعهد مع وظيفة الجامعة األساسية.
 .2عدم إستخدم املتعهد مواد محظورة أو أن يشكل عمله أي خطر ع ى السالمة العامة.
 .3إستعمال املتعهد الحواجز الالزمة ملنع العامة من الدخول ا ى منطقة العمل.
 .4إل ام املتعهد بإجراءات السالمة واستخدم معدات الوقاية الشخصية لكافة املتواجدين
بموقع العمل.
ج( يقوم مدير املشروع بالنظر ي طلبات املقاول والتوصية إلدارة الجامعة إلتخاذ القرار املناسب ،من
حيث:
 .1التكاليف اإلضافية
 .2تمديد مدة املشروع
 .3إصدار األوامر التغي ﺮية
ُ
املادة ) :(13تشكل لجنة إستالم من قبل إدارة الجامعة مكونة من ثالثة مختص ن ع ى األقل من داخل الجامعة أو
خارجهامن وبعضوية مدير املشروع وممثل عن وحدة املرافق.
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الباب الخامس :سياسات الوصول العامة )(Access Policies
املادة ):(14

املادة ):(15

املادة ):(16

املادة ):(17

املفاتيح واألقفال العامة:
أ( تعود ملكية جميع املفاتيح واألقفال العامة لوحدة إدارة وصيانة املرافق وال تتو ى بدورها
األعمال التالية:
 .1تركيب وصيانة أقفال جميع األبواب الداخلية والخارجية والنوى.
 .2تركيب وصيانة األقفال اإللك ﺮونية.
 .3نسخ وإصدار املفاتيح.
 .4إنشاء وتحديث سجالت البيانات الالزمة.
ب( ال يحق ملوظف وحدة إدارة وصيانة املرافق اإلحتفاظ بأية مفاتيح وأخذها خارج الجامعة )عدا
مفتاح مكتبه الخاص(.
ج( ع ى أعضاء الهيئت ن التعليمية واإلدارية إستالم مفاتيح مكات م من وحدة إدارة وصيانة املرافق
وإعاد ا عند انتفالهم ا ى مكاتب أخرى أو ان اء خدم م بموجب نموذج إستالم وتسليم.
د( ال يحق ألي شخص من خارج وحدة إدارة وصيانة املرافق نسخ املفاتيح.
ه( يجب اإلبالغ الفوري عن املفاتيح املفقودة للمكاتب ويتم إصدار بديل بناء ع ى طلب رسم .
مفاتيح املاس ﺮ:
أ( تحفظ مفاتيح املاس ﺮ الرئيسية والفرعية ي مكتب وحدة إدارة وصيانة املرافق داخل صندوق
حديدي مقفل ع ى أال يتم إخراجها ا ى خارج حرم الجامعة.
ب( تكون مفاتيح املاس ﺮ ي عهدة مدير وحدة إدارة وصيانة املرافق ويقتصر استعمالها ع ى مدير
الوحدة أو من ينوب عنه ومشرف الصيانة.
ج( يتم تسليم مفاتيح املاس ﺮ الرئيسية أوالفرعية إ ى الشخص املصرح له باستعمالها بموجب سجل
خاص يحتفظ به ي مكتب مدير الوحدة وي ﺮتب ع ى من يستلم تلك املفاتيح إعاد ا فور اإلن اء
من استعمالها مع تحديث السجل املذكور لرفع مسؤولتيه ع ا.
د( يحظر نسخ مفاتيح املاس ﺮ الرئيسية أوالفرعية دون الحصول ع ى موافقة خطية صريحة بذلك
من إدارة الجامعة.
دخول املكاتب املغلقة:
أ( ال يجوز دخول أي مكتب املغلقة دون إذن مسبق من شاغل املكتب أو املدير املباشر له.
ب( يجوز ملدير الوحدة السماح بدخول املكاتب املغلقة ي الحاالت الطارئة دون إذن مسبق بحضور
مندوب من األمن الجام ي ،ع ى أن يتم إبالغ شاغ ي املكتب خطيا لتوضيح الحالة بعد ان ا ا.
دخول قسم النساء:
أ( ي الحاالت العادية غ ﺮ املستعجلة ،يحظر دخول قسم النساء أثناء ساعات الدوام الرسم .
ب( أما ي الحاالت الطارئة ،فيمكن دخول.قسم النساء بعد التنسيق مع قسم األمن وبحضور مدير
األمن وحارسات األمن بعد أن تتم إجراءات إخالء املكان وفتح الطريق.
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املادة ) :(18حجز القاعات:
أ( ع ى من يريد إستعمال إحدى القاعات خارج جدول املساقات الدراسية املعلن من دائرة القبول
والتسجيل التنسيق مع وحدة إدارة وصيانة املرافق قبل  24ساعة ع ى األقل لحجز املكان
والتأكد من جهوزيته.
ب( لحجز القاعات املش ﺮكة ،يجب ع ى الطرف الطالب باإلضافة ملا سبق:
 .1الحصول ع ى املوافقة الالزمة من رئيس القسم أو اإلدارة املعنية ،و
 .2التنسيق مع األمن الجام ي لضمان تواجد عناصر األمن خارج قاعة اإلجتماع.

الباب السادس :السالمة العامة
املادة ) :(19تل م الجامعة بمتطلبات الدفاع املدني والحفاظ ع ى السالمة العامة وتأم ن بيئة آمنة لجميع منسوب ا،
وتتحمل وحدة إدارة وصيانة املرافق املسؤوليات التالية:
أ( توعية منسوبي الجامعة لقضايا السالمة العامة من خالل اللوحات اإلرشادية وتوزيع املنشورات
وعقد الدورات التدريبية.
ب( إجراء جوالت تفتيش دورية ع ى أماكن العمل للتأكد من تطبيق إجراءات السالمة ومن سالمة
األجهزة واملعدات.
ج( تحرير التقارير عن السالمة العامة و تقديم اإلق ﺮاحات والتعديالت لطرق العمل املتبعة.
د( وضع إرشادات السالمة ي املخت ﺮات والتأكد من اتباعها.
ه( وضع أدوات اإلسعاف األو ي ي املخت ﺮات والتأكد من صالحية املواد املستخدمة.
و( التأكد من خلو املمرات ومخارج الطوارئ وسبل الهروب من العوائق واملخاطر.
ز( التأكد من عمل إنارات الطوارئ.
ح( مراقبة أجهزة اإلنذار وإطفاء الحريق وتشغيلها وصيان ا بشكل سليم.
ط( التعامل مع حاالت اإلنذار الكاذب.
ي( التخطيط إلجراء التدريبات الدورية ع ى الهروب ي حاالت الحريق.
ك( إجراء التدريبات الدورية بحضور الدفاع املدني مع قياس سرعة التجاوب والعمل ع ى تحس ن
التجاوب.
ل( إجراء فحوص دورية ع ى مضخات إطفاء الحرائق ،وخزان املياﻩ ،ومضخات اآلبار ،واأللواح
الكهربائية ،وما إ ى ذلك لضمان االستعداد لحاالت الطوارئ.
م( مراقبة ومعالجة التسريبات ي شبكة اإلطفاء.
ن( التأكد من وجود جميع طفايات الحريق ي أماك ا ،وتواريخ صالحي ا ،وأن تتم تعبئ ا ي الوقت
املحدد.
س( إبالغ إدارة الجامعة خطيا عن أجهزة السالمة ال يتم العبث ا والعمل ع ی إصالحها أو
إستبدالها.
ع( توثيق حاالت العبث باألجهزة ليتم التحقيق ف ا وكشف مرتكب ا ومحاسب م.
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الباب السابع :أحكام عامة
املادة ):(20

املادة ):(21
املادة ):(22
املادة ):(23

ع ى موظفي الوحدة:
أ( إتباع إجراءات السالمة املعتمدة.
ب( أستعمال أجهزة الوقاية العامة أثناء العمل.
ج( عدم دخول املكاتب املشغولة بدون إذن مسبق من شاغل ا أو من قبل إدارة الجامعة.
مدير وحدة إدارة وصيانة املرافق وكافة املدراء والعمداء مسؤولون عن تنفيذ هذﻩ الالئحة.
تبت إدارة الجامعة ي اإلشكاليات ال تنشأ عن تطبيق مواد هذﻩ الالئحة.
ً
اعتبارا من تاريخ إقرارها وتل ي كل ما يتعارض معها من لوائح سابقة.
يعمل ذﻩ الالئحة
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