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 قائمة المحتويات
 

 رقم الصفحة الوصف رقم البند
 1 صفحة الغالف -
 2 قائمة التوثيق -
 3 قائمة المحتويات -
 4 قائمة التوزيعات -
 5 قائمة التعديالت -
 6 الغرض 1
 6 مجال التطبيق 2
 6 التعريفات والمصطلحات 3
 8 المراجع المستخدمة 4
 9 المسئوليات 5
 9 اإلجراءات  6
 13 مؤشرات قياس األداء 7
 13 خرائط التدفق 8
 16 النماذج والسجالت 9
 16 خريطة التواصل 10
 16 خريطة العمليات 11
 16 خطة مجابهة المخاطر 12
 16 لفرص خطة مجابهة ا 13
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 :الغرض -1
 

 :تيةجراء إلى تحديد اإلجراءات والمسئوليات المطلوبة تجاه تنفيذ ومتابعة األنشطة اآلإليهدف هذا ا
 .التنفيذ لمشروعات التشجير)بواسطة المقاول(التخطيط و  1-1
 .دارة الحدائق والتشجير(إالتنفيذ لمشروعات التشجير)بواسطة التخطيط و  1-2
 .سمدة وخامات شبكة المياه العكرةاألو توفير المعدات واألدوات الزراعية  1-3
 .(الجامعيصيانة المسطحات الخضراء والنباتات المنزرعة ) داخل/خارج الحرم  1-4
بييالحرم  أخيير  مييا ن أ فيييالزراعيية  وإعييادةمواقييع التقليييع للنباتييات ميين )تنسيييق مواقييع المسييطحات الخضييراء  1-5

 .(الجامعي
 .يين المكاتب بنباتات الظلتجميل وتز  1-6
 صيانة شبكة المياه العكرة.تشغيل و  1-7
 ضبط السجالت. 1-8
 
 مجال التطبيق: -2

 .باالدارة العامة للشئون الهندسيةيطبق هذا اإلجراء 
 
 :التعريفات والمصطلحات -3
تصة باتخاذ القرارات الخاصة باإلنشاءات التي يتم تنفيذها بالجامعة هي اللجنة العليا المخ :شآتلجنة المن 3-1

عميييداء  السيييادة النيييواب وبعييي ( وبعضيييوية السيييادة الجامعييية أو مييين ينوبييي  )رئيسيييا   د/ رئيييي .مشيييكلة مييين أ
 .الهندسية العامة للشئون  الكليات وأمين عام الجامعة ومدير عام اإلدارة

ات المعيدة للمشيروس سيواء فيي مرحلية الفكيرة األوليية )تصيميم مجموعية الرسيوم هيي :التصميمات الهندسيية 3-2
 ابتدائي( أو المرحلة النهائية )تصميم نهائي( أو المرحلة التنفيذية )رسومات تنفيذية(.

 (مخيارج الحير /داخل)الخاصة بزراعة المسطحات الخضراء لتجميل المواقيع األعمال هو مجموعة المشروع: 3-3
إدارة الحيييدائق والتشيييجير بعمليييية  قييييام دارة أوإلشيييراف اإخيييارجي تحييي   ييييتم تنفييييذها بواسيييطة مقييياول والتيييي
 .التنفيذ

ييتم التعاقيد  لهو أحيد المتخصصيين مين ذول الخبيرة فيي مجيال الزراعية )شيعبة بسياتين( واليذ: ي االستشار   3-4
 .للمشروس(  (landscapeعدادألاف وتحديد اصنألمع  لتخطيط مشروس التشجير بالجامعة وتحديد ا

 
 التعديل  اتريخ  (0/ 02رقم اإلصدار/التعديل )
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هو جهية خارجيية ييتم التعاقيد معي  لتنفييذ مشيروس التشيجير وزراعية المسيطحات الخضيراء بيالمواقع  :المقاول 3-5
 المختلفة بالجامعة.

وذلي  بإحيد  الطيرق لمقياول مشروس الفي اإلجراءات الخاصة بإسناد العمل مجموعة  هي طرح المشروع:  3-6
 .(المباشر باألمرو أو ممارسة أ عامة/القانونية المتعارف عليها )مناقصة محدودة 

مجموعية  ومسيتمرة بواسيطةالمتابعة لسير العمل بالمشيروس عليى فتيرات منتظمية هو  :على التنفيذاإلشراف  3-7
للرسييومات المعتمييدة ميين  ى المشييروس قبقييا  عليي الييدورل المهندسييين والمشييرفين المكلفييين ميين اإلدارة باإلشييراف 

 .االستشارل وكراسة الشروط والمواصفات الفنية
 المالييية المقابليية لمييا تييم إنجييازه ميين مراحييل المشييروس قيمييةالالمسييتندات الخاصيية بصييرف  هييو :المسييتخلص 3-8

 .)عن فترة محدودة( أو ختامي )عن مجمل المشروس( ل سواء جار 
و أحولييات صييفية  ،أسيوار أسييجة ،متسيلقات ،نخييل ،شيجيرات ،خشبية )أشجار تتمثل في :نباتات الزينة 3-9

تسيتخدم فيي التنسييق داخيل المسيطحات الخضيراء و أقيل مين عيام  األرض فييتمكث  التيالحوليات ( شتوية
  .وكذل  لجمال الشكل الخضرل للنبات زهارلجمال األ

ويييتم  و الجييازون أ العييام يييتم زراعتيي  قييول مسييطم معمييرلالنجيييل  عبييارة عيين هييي :المسييطحات الخاييراء 3-10
نباتييات صييغيرة وقصيييرة زاحفيية تنمييو بجانييب بعضييها الييبع  عبييارة عيين هييو والمسييطم  الشييتاء فيييزراعتيي  

كثيفييية وتنتشييير بسيييرعة لتغطيييي األرض التيييي تنميييو عليهيييا بسيييم  يتيييراو  بيييين عيييدة  أو أوراقيييا   وتكيييون أفرعيييا  
 .ا  أخضر  بساقا   ملليمترات إلى عدة سنتيمترات مكونا  

 90) تزييد عين والتييالخضيراء  للمسيطحات عميال الزراعييةالقييام بجمييع األ: المسطحات الخاراءصيانة  3-11
 .الجامعيبعين حلوان بخالف صيانة المسطحات لبع  الكليات خارج الحرم  الجامعيفدان( بالحرم 

 ميية مييا ن المزدحشييجار والشييجيرات والنخيييل ميين األالقيييام بعملييية تقليييع األ: تنسيييق المسييطحات الخاييراء 3-12
 .ما ن الجديدةألو اأما ن الخالية األ فيعادة زراعتها إ و 

 0النجيل قص ينات االزراعي وجرار وم: مثل الجرار الخاراء المعدات الالزمة لصيانة المسطحات 3-13
الخ والخيييييراقيم ...مقيييييص األسيييييوار ومقيييييص العقليييييةدوات الزراعيييييية مثيييييل: األ :أدوات وخاميييييات الصييييييانة 3-14

)الطمييييي  سو البتميييياألحييييواض البالسييييتيكية و و األصييييص والمحيييياب  واألسييييمدة و  لييييرل البالسييييتيكية الالزميييية ل
 .الخ(...الساللم الخشبيةو المبيدات الحشرية والفطرية و  الصناعي(

نباتييات ال حتييياجاحسيب المناسييبة الشييهرية للمسييطحات الخضيراء بالكمييية  تبيالمقرراييتم التسييميد  :التسييميد 3-15
 ت المزهرة( تاالبوتاسيوم )للنباسماد  وأ سماد اليوريا وأ( الورقي  التسميدالكريستالون )التسميد بسماد ويتم 

 .فصل الشتاء( فيالكمبوس   إضافة)مع  الشتاء فيالسماد السوبرفوسفات  أو 3-16
 الحشرية والفطرية. اآلفاتوقاية النباتات من  يه: اآلفاتمقاومة  3-17

 التعديل  اتريخ  (0/ 02رقم اإلصدار/التعديل )
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 خضر ونظافة الحديات.ألحواض بالمسطم احديد األت ي: هعمل الحديات 3-18
 ثيار مين اإل بغيرض عملييةنتياج النباتيات المختلفية رض ييتم تجهيزهيا إلعبارة عن مساحة من األ: المشتل 3-19

 بالمشتل: تيآلا والبد من توافر والعقل البذور
 مال .ألخالية من او الصرف  رض جيدةألا •
 ا.عالية اإلنتاج والتوسع في زراعتهات الشتالت لألصناف المختارة واالهتمام باألمه •
 .لإلنتاجالخ الالزمة ...الزراعية والخامات  واألدواتالمعدات  •
 حيانا .أزجاجية الصوب البالستيكية و الخشبية و الصوب ال •
 توفير المياه بصفة مستمرة. •
 نتاج.إلالمهندسين الزراعيين والفنيين الزراعيين والعمال الحرفيين والكفاءات لعملية ا •

 :والمشاتل نوعان
 شتالت الزينة وشتالت الخضر.شتالت الفا هة و  إلنتاجمشاتل عامة  •
مشياتل  هيي الحيدائق والتشيجير دارةإلشتالت صنف واحيد والمشياتل التابعية  إلنتاجمتخصصة  تلمشا •

 :ي نوعانوهنتاج نباتات الزينة متخصصة إل
o تييييزيين قاعييييات المييييؤتمرات وذليييي  ل يةنباتييييات الظييييل داخييييل الصييييوب الخشييييبية والصييييوب البالسييييتيك

 قامة معارض نباتات الزينة.إوالمكاتب الرئيسية والفرعية و 
o  إلعيادةنتاج شتالت نباتيات الزينية وذل  إل خارج الصوبللنباتات  اإل ثارنباتات الشم  وعملية 

 .الجامعيالمناسب للحرم  الجماليالشكل  إلعطاءتنسيق المسطحات الخضراء بصفة مستمرة 
 –االبصييال –الترقيييد –الخلفيية –العقليية –نتيياج شييتالت جديييدة  ميين )البييذرة إ هييي ثييار بالمشييتل:كإل عملييية ا 3-20

لي  اليخ وذ...شيجار والشيجيرات ألنباتيات الشيم  مين ا إلنتياج ثار بالمشتل إلويتم ا (التفصيص والدرنات
ؤتمرات داخيل  ثار بالمشتل لنباتات الظل لتيزيين المكاتيب وقاعيات المياإللزراعتها بالمسطحات الخضراء و 

 .الجامعيوخارج الحرم 
 المراجع المستخدمة: -4
 .اموتعديالته والئحت  التنفيذية 1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات رقم  4-1
 .اموتعديالته والئحت  التنفيذية 1998لسنة  89قانون المناقصات والمزايدات رقم  4-2
 الالئحة العامة للخدمات الحكومية. 4-3
 الئحة الوحدات والصناديق الخاصة. 4-4
 الئحة االستشاريين بالجامعة. 4-5
 .بشأن الحدائق والتشجير قرارات لجنة المنشآت والصادرة في حين  4-6
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  راسة الشروط والمواصفات والرسومات الهندسية المعتمدة. 4-7
 المواصفات القياسية المصرية لمعدات صيانة المسطحات. 4-8
 ".2015لسنة  9001سية الدولية لمتطلبات نظام إدارة الجودة "أيزو المواصفة القيا 4-9

 
 المسئوليات: -5

 مدير عام االدارة العامة للشئون الهندسية وكال حسب موقعة في اإلجراء.

 
 اإلجراءات: -6
 :حد المقاولين المتخصصين(أ)والمنفذة بواسطة  التشجير اتلمشروع والتنفيذ التخطيط 6-1
القرارات الخاصة بتنفييذ مشيروعات زراعية المسيطحات الخضيراء والتشيجير  تتولى لجنة المنشآت إصدار 6-1-1

 :تيآلقبقا لوالتي تتم وبة بالمواقع المختلفة بالجامعة والمطل
 الموافقة على قر  المشروس. •
 المالي للمشروس من الموازنة. رتباطالاالموافقة على  •
مجيال الزراعية )تخصيص بسياتين(  تكليف أحد االستشياريين مين أسياتذة الجامعية أو مين خارجهيا فيي •

 إلعداد التصميمات المطلوبة.
عييداد ألاتحديييد  وكييذل  ،يتييولى االستشييارل إعييداد تصييميم للمشييروس ومقايسيية تقديرييية للمواصييفات الفنييية 6-1-2

 .من األصناف المطلوب زراعتها والتي يتضمنها المشروسالمطلوبة من كل صنف 
البرنيييام  تصيييميم المشيييروس و  بييي  الميييدير العيييام مرفقيييا  تتلقيييى إدارة الحيييدائق والتشيييجير خطييياب موجييي  مييين  6-1-3

 الحييدائق والتشييجير يتضييمن قلييب ترشيييم عييدد ميين المهندسييين المتخصصييين ميين إدارةو  الزمنييى المعتمييد
 .لإلشراف الفني على المشروس

 عليييى بترشييييم عيييدد ميين المهندسيييين المتخصصيييين لإلشييراف الفنييييالحيييدائق والتشييجير يقييوم ميييدير إدارة  6-1-4
 :اإلجراءات اآلتية تنفيذبالمقاول قبيعية المشروس حيث يقوم  لحجم و ا  عبتل و ند للمقاالمشروس المس

 . EA/PR-01رقم  عملية المشروعاتلما ورد من إجراءات بقبقا  استالم الموقع  •
المطلوبية ميين كييل عييداد ألاو للمواصييفات الفنيية  لنباتيات المطلوبيية قبقيا  اميين  صينافألتورييد وزراعيية ا •

 .صنف للمشروس
 .الزراعة لحين تسليم المشروس نهائيا   ألعمالبعمليات الخدمة المختلفة  القيام •

شييراف علييى جميييع األعمييال التييي إلدارة الحييدائق والتشييجير باإالفنييي المكلييف ميين  شييرافإليتييولى فريييق ا 6-1-5
 رقيييييم عمليييييية المشيييييروعاتب مييييين إجيييييراءات لميييييا وردقبقييييا  س يقييييوم المقييييياول بتنفييييييذها خيييييالل فتيييييرة المشيييييرو 
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EA/PR-01. 
ة االستالم االبتدائي بإخطار المقاول السيتبدال األصيناف نتقوم لج ،في حالة عدم نجا  بع  النباتات 6-1-6

تها سيييتجابا، وفيييي حالييية عيييدم عليييى إعيييادة زراعتهيييا غيييير الصيييالحة وييييتم إشيييراف إدارة الحيييدائق والتشيييجير
رئيي  الجامعية للموافقيية عليى اتخيياذ  إعييداد ميذكرة للعيرض علييى أ.د/ة بإخطياره بيذل  و للزراعية تقيوم اللجنيي

 اإلجراءات القانونية الالزمة.
 :الحدائق والتشجيرإدارة  لمشروعات التشجير بواسطة ذوالتنفيالتخطيط  6-2
عييداد تتضييمن المواصييفات واأل التيييوالمقايسيية التقديرييية  الهندسيييالرسييم الحييدائق والتشييجير  دارةإتتلقييى  6-2-1

 .تم تحديدها بمعرفة مستشار الجامعة للزراعةي والتيمن كل نوس  المطلوب زراعتها
 المطلوبة  النباتاتجير بتجهيز يق والتشيييييإلدارة الحدائالفنيين الزراعيين التابعين  / ينيييقوم المهندس 6-1-7

 لعملية  قبقا   نونيةالطرق القا بإحد  ارائهييتم شفي حالة عدم توافرها و  ، تلييمن المشروس ييللمش
  .PS/PR-01 رقم المشتريات

 
مهندسييي اإلدارة شييراف إوتحيي   الحييدائق والتشييجير بييإدارةعمييال الزراعيية  يييتم زراعيية الموقييع عيين قريييق 6-2-2

 .دارةإلامدير ومتابعة 
الزراعييية المختلفيية  عمييالألابتنفيييذ  التييابعين إلدارة الحييدائق والتشييجير الفنيين الييزراعيينيقييوم المهندسييين/ 6-2-3

 .خر  ثم بعد ذل  يتم صيانة الموقع كما هو متبع بالمسطحات األللتصميمات الموضوعة  قبقا   لموقعل
 :العكرة المياهكة بواألسمدة وخامات شالمعدات واألدوات الزراعية توفير   6-3
الزراعية،  ديد المطالب الالزمة لتنفيذ المشروعاتحالحدائق والتشجير بصفة دورية بت إدارةيقوم مدير  6-3-1

 -الزراعية األدوات –عيةالمعدات الزرا وتشمل هذه المطالب ) المسطحات الخضراءة نالصي وكذا
 .دارة العامة للشئون الهندسيةإلوعرضها على مدير عام ا ،(... الخ –الشتالت  – األسمدة

رئي  الجامعة  /د.المطالب على السيد أ هذهالعامة للشئون الهندسية بعرض  اإلدارةيقوم مدير عام  6-3-2
 .PS/PR-01لعملية المشتريات رقم  قا  قب دبيرهاحالة التصديق عليها يتم ت يوف

 (:الجامعيصيانة المسطحات الخاراء والنباتات المنزرعة ) داخل /خارج الحرم  6-4
فيييدان بيييالحرم  90بتوزييييع المسيييطحات الخضيييراء التيييي تزييييد عييين الحيييدائق والتشيييجير  يقيييوم ميييدير إدارة 6-4-1

والعمييييال الحييييرفيين )عمييييال  نالجييييامعي إلييييى مواقييييع يييييتم توزيعهييييا علييييى المهندسييييين والمشييييرفين الييييزراعيي
شراف على أعمال صيانة المسيطحات الخضيراء إلالزراعية والمتابعة وا باألعمال للقيام الزراعة( باإلدارة

  0وتشغيل شبكة المياه العكرة بالمسطحات الخضراء
صييانة بمجموعة مين العميال الحيرفيين اليزراعيين حسيب مسياحة الموقيع  مع زراعي و  مهندس يقوم كل 6-4-2

 التعديل  اتريخ  (0/ 02رقم اإلصدار/التعديل )



الهندسيةاإلدارة العامة للشئون   
 الحدائق والتشجير إجراء

EA/PR-04 

 
 
 

Helwan University         

 

 16ن م 11 صفحة                                                                                                30/7/2018:اتريخ اإلصدار

 لألشجاروالتقليم والقص  الرل عمال أ تقع داخل نطاق هذا الموقع من خالل  التي الخضراءالمسطحات 
 .والمسطحات الخضراء من النجيل ونظافة المسطم والنخيل واألسوار

والمعييدات  اد تقرييير يتضييمن احتياجييات الموقييع ميين العمالييةيقييوم المهنييدس المسييئول عيين الموقييع بإعييد 6-4-3
وتقديميي   (الييخ ...للييرل  العكييرة والخييراقيم المطلوبيية والالزميية المييياه دوات الزراعييية والخامييات لشييبكةواأل

 .واتخاذ اإلجراءات القانونية للشراء والمنظمة لذل  لتدبيرها الحدائق والتشجير إدارةلمدير 
 :اآلتيالمسطحات الخضراء وذل  من خالل  ةعمال صيانأ يذ ة بتنفعيقوم عمال الزرا  6-4-4

باسييتخدام شييبكة المييياه العكييرة  ميين خيياللجييدول التشييغيل لكييل موقييع ل قبقييا  الخضييراء  مسييطحاتال رل  •
 الخراقيم والرشاشات.

 .وجرار قص النجيلقص المسطحات الخضراء بما ينة  •
 .بواسطة عمال القص وذل  سوارأالخ بمقص ...شجار والشجيرات ألسوار واقص األ •
 فيييالغريبيية بالتنقييية اليدوييية ونقييل مخلفييات نييات  القييص  النباتيياتالخضييراء ميين المسييطحات  تنظيييف •

 .خارج الحرم الجامعي حتى يتم التخلص منها بواسطة المتعهدين ميعما ن التجأ
 .استبدال التالف من النباتات لعملية التنسيق بالمواقع •
شيييجار والشيييجيرات والنخييييل ألعزييييق الجيييور والنظافييية مييين ا المسيييطحات الخضيييراء مييين خييياللخدمييية  •

  .الخ(...
 .(حواض الزهور من )الحوليات الصيفية والشتويةأوخدمة زراعة  •

 :الزراعة( -تنسيق مواقع المسطحات الخاراء )التقليع  6-5
 بإعيداد ميذكرة للعيرض دارة الحيدائق والتشيجيرإ ميدير ، يقيومنهاية شهر أمشيير وبدايية فصيل الربييعفي  6-5-1

 إلعيادة اليخ... والنخييل والشيجيرات على قليب نقيل بعي  األشيجار لموافقةلد/ رئي  الجامعة .على أ
كذا الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من عدد ثالثة مهندسين متخصصين مين اإلدارة تنسيق المواقع و 

 عيالحرم الجامب الخضراءمسطحات اللتحديد النباتات التي يتطلب تقليعها من المواقع إلعادة زراعتها ب
 .الزراعةعملية  تشكيل لجنة أخر  لإلشراف علىو 
 التييخير  ألبالعميل بالتنسييق ميع اللجنية اتتولى اللجنة المختصة تحدييد النباتيات التيي يتطليب تقليعهيا  6-5-2

  .اإلدارة بتنفيذ جميع األعمالويقوم عمال الزراعة ب بالمواقع األخر   زراعتهاإعادة  تتولى
انييات النباتييات تحرييير محاضيير تتضييمن بيب 2-5-6و  1-5-6البنييود  فييي إليهيياتقييوم اللجييان المشييار  6-5-3

 بالمواقع.إعادة زراعتها التي تم تقليعها و 
 الظل:ين المكاتب بنباتات يتز /تجميل 6-6
المكاتيب بنباتيات  ينيل وتيز الجامعية لتجميي إدارات/كليياتالحدائق والتشجير قلبيات مين  إدارة يعند تلق 6-6-1

 التعديل  اتريخ  (0/ 02رقم اإلصدار/التعديل )
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نيواس أعيداد و أ الفني المختص لعميل المعاينية المطلوبية وتحدييد رسال المهندس/إب اإلدارةالظل يقوم مدير 
 .ألصناف المطلوبةا

دارة الحيدائق والتشيجير عليى الطليب إميدير مدير عام اإلدارة العامة للشئون الهندسية و حالة موافقة  في 6-6-2
ييييييييتم تنفييييييييذ ذلييييييي  بواسيييييييطة  ين المكاتيييييييب المطلوبيييييييةيتيييييييز  /عليييييييى تجمييييييييلدارة إلا/ةالمقيييييييدم مييييييين الكليييييييي

 .ين التابعين لإلدارةيالمهندسين/الفنيين/العمال الزراع
بتحريير  الفني الزراعيي المخيتص/ين المطلوبة يقيوم المهنيدسيالتز /من أعمال التجميل االنتهاءحالة  في 6-6-3

 .اإلدارةين لمكتب الكلية/يتز محضر تجميل/
 المياه العكرة: تشغيل وصيانة شبكة 6-7

 الخضراء عن قريق شبكة المياه العكرة بالجامعةالمسطحات  رل بعملية دارة الحدائق والتشجير إتقوم  عام:

تتيولى وحيدة صييانة الشيبكات عمليية تشيغيل و  مع صيانة وتشغيل شبكة المياه العكيرة داخيل المسيطحات الخضيراء
 .لمياه والخطوط الرئيسية للشبكة وصيانة محطة ا

 ةتشييغيل الشييبكة بكييل موقييع علييى حييدتنظيييم إعييداد جييدول زمنييي لب الحييدائق والتشييجير إدارةمييدير  يقييوم 6-7-1
فتييرة  تحديييدحيييث يييتم  للمسييطحات الخضييراء يتضييمن أسييماء المهندسييين وبيانييات المواقييع وفتييرات الييرل 

 دول.بالجلكل موقع زمنية 
الطيييرق  بإحييد خييالل الشييراء  مييين العكييرة المييياه األدوات والخامييات الالزميية لصييييانة شييبكةيييتم تييوفير  6-7-2

 لعمليييييييييييية المشيييييييييييتريات رقيييييييييييم قبقيييييييييييا  القانونيييييييييييية بمعرفييييييييييية اإلدارة العامييييييييييية للمشيييييييييييتريات والمخيييييييييييازن و 
PS/PR-01 ،  باألمر دارة الحدائق والتشجيرإفي حالة الضرورة يتم اتخاذ إجراءات الشراء بمعرفة و 

 0المباشر
 
يييتم تييوفير قطييع  العكييرة بالجامعيية المييياهشييبكة  لصيييانةالمطلوبيية  فييي حاليية اسييتهالق بعيي  قطييع الغيييار 6-7-3

، وتركيبهييا وتحرييير لإلجييراءات الييواردة بعملييية المخييازن  ميين خييالل اتخيياذ إجييراءات الصييرف قبقييا  البديليية الغيييار 
 محضر تركيب.

 :السجالتحفظ  6-8

إلجراء ضبط السيجالت  شطة عملية الحدائق والتشجير باإلدارة قبقا  يتم حفظ جميع السجالت الدالة على تنفيذ أن
 .QAU/PD-02رقم 
 
 
 التعديل  اتريخ  (0/ 02رقم اإلصدار/التعديل ) 
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 وفقا للمرفق  مؤشرات قياس األداء: -7
 
  خرائط التدفق: -8

 لمشروعات التشجيرخريطة التدفق لعملية التخطيط والتنفيذ  8-1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعديل  اتريخ  (02/0رقم اإلصدار/التعديل )

 البداية

 إصدار القرارات الخاصة

 بتنفيذ مشروعات التشجير

 إعداد التصميم والمقايسات التقديرية

 جراءات الطرح والترسيةاتخاذ إ

 تسليم الموقع للمقاول

 

 تشكيل لجنة اإلشراف الفني

 تشكيل لجنة االستالم االبتدائي

 

 إعداد استمارات الصرف

 تشكيل لجنة االستالم النهائي

 استالم الموقع

 النهاية
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 توفير المعدات واألدوات الزراعية والخامات لصيانة المسطحات الخاراء والنباتات المنزرعة 8-2
 
 
 
 
 

 ال 
 
 

 نعم    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعديل  اتريخ  (0/ 02رقم اإلصدار/التعديل )

 البداية

 حصر احتياجات المواقع

راء بواسطة االدارة العامة للمشتريات اتخاذ إجراءات الش

 والمخازن 

 تشكيل لجنة الفحص واالستالم

 االستالم واإلضافة للمخازن

 النهاية

العرض علي 

أ.د/ رئيس 

 امعةجال
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 خارج الحرم(/داخلمسطحات الخاراء والنباتات المنزرعة )صيانة ال عمليةخريطة تدفق  8-3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعديل  اتريخ  (0/ 02رقم اإلصدار/التعديل )

 البداية

 توزيع المواقع على

 -العمال  –)المهندسين الزراعيين 

 الحرفيين(

 إعداد تقرير يتضمن احتياجات الموقع

 إعداد برنامج للصيانة اليومية للمسطحات

إلشراف ومتابعة تنفيذ ا

 البرنامج

 النهاية
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 تزيين المكاتب بنباتات الظلتجميل/ عمليةخريطة تدفق  8-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الت:النماذج والسج -9

 ال يوجد 

 

 : وفقا للمرفق  خريطة التواصل 10

 : وفقا للمرفق    خريطة العمليات-11

 :وفقا للمرفق خطة مجابهة المخاطر-12

 وفقا للمرفق خطة الفرص :-13

 التعديل  اتريخ  (0/ 02رقم اإلصدار/التعديل )

 البداية

 طلببت تجميببل/تزيين المكاتببت
 0الرئيسية / الفرعية 

 
المعاينة وإعداد تقرير يتضمن أعداد وأنواع األصناف 

 المطلوبة

تحرير و تجميل وتزيين المكان

 تزيينمحضر تجميل/

 النهاية


