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يطيــب لــي أن أضع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي ألنشــطة وإنجــازات الوكالة ومــا يتبع لها 
مــن جهــات إداريــة من خــالل تســليط الضــوء على ملخــص تعريفــي بالوكالــة والعمــادات 

واإلدارات التابعــة لهــا مــع اســتعراض أبــرز األنشــطة واإلنجــازات التي قامــت بها.
ــة  ــع كاف ــد م ــل موح ــق عم ــة كفري ــودات حثيث ــك مجه ــبيل ذل ــي س ــة ف ــذل الوكال وتب
اإلدارات التابعــة لهــا فــي تناغــم ســلس للمشــاركة الفاعلــة فــي تحقيــق رؤيــة 
ــى  ــل عل ــة والعم ــع المعرف ــاء مجتم ــي بن ــز ف ــة والتمي ــادة العالمي ــو الري ــة نح الجامع
تفعيــل رســالة الجامعــة مــن خــالل تقديــم تعليــم مميــز وإنتــاج بحــوث إبداعيــة تخــدم 
المجتمــع، وتســهم فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة مــن خــالل إيجــاد بيئــة محفــزة للتعلــم 
واإلبــداع الفكــري والتوظيــف األمثــل للتقنيــة والشــراكة المحليــة والعالميــة الفاعلــة 
ــات  ــع توجيه ــى م ــي تتماش ــة الت ــتراتيجية للجامع ــة االس ــع الرؤي ــم م ــا يتناغ ــو م وه
وتطلعــات القيــادة الحكيمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتحقــق أهــداف رؤيــة 

ــة . ــيرة التعليمي ــي بالمس ــة 2030 للرق المملك
وتلتــزم الجامعــة فــي ســبيلها لتحقيــق ذلــك  انطالقــًا مــن قيــم ديننــا الحنيــف وثقافتنــا 
ــة  ــس رفيع ــق مقايي ــالل تطبي ــن خ ــا م ــس أداءه ــى أن تقي ــدة عل ــل جاه ــراء أن تعم الغ
المســتوى تحتــرم الطموحــات الكبيــرة، والســعي نحــو التميــز مــن خــالل التزامنــا بأرقــى 
المقاييــس الفكريــة فــي التعليــم والتعلــم واالبتــكار والقيــادة والعمــل بــروح الفريــق.

كلمة وكيل الجامعة 

أ.د. عبداهلل بن سلمان السلمان
وكيل الجامعة

كلمة وكيل الجامعة 2019
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ــة  ــادة العالمي ــق الري ــعود لتحقي ــك س ــة المل ــة جامع ــا وكال ــي تتبناه ــة الت إن الرؤي

ــم  ــتمر لتقدي ــعيها المس ــة وس ــات الوكال ــات وتطلع ــن طموح ــر ع ــا تعب ــة إنم للجامع

تعليــم مميــز وإنتــاج بحــوث إبداعيــة تخــدم المجتمع، وتســهم فــي بنــاء اقتصــاد المعرفة 

وهــو مــا يحقــق أهــداف الجامعــة ورســالتها.

لــذا ســعت الوكالــة التــي تمثــل الحــراك اإلداري والتنظيمــي لجميــع وحــدات الجامعة 

ــا  ــاء به ــة، واالرتق ــة هام ــاالت علمي ــي مج ــي ف ــث العلم ــة البح ــتكمال منظوم ــى اس إل

وتحســين قدرتهــا علــى االبتــكار، ووضــع مخرجاتهــا فــي خدمــة المجتمــع علــى نحــو يزيــد 

مــن إيقــاع التنميــة الوطنيــة الشــاملة والمســتدامة .

ــة  ــوبيها بيئ ــا ومنس ــق لوطنه ــي تحق ــات الت ــع اآللي ــط ووض ــداد الضواب ــت بإع فقام

تعليميــة داعمــة بكوادرهــا األكاديميــة واإلداريــة وأنظمتهــا الداعمــة للحركــة التعليميــة 

ــي. ــي والعالم ــز المحل ــادة والتمي ــق الري ــا يحق بم

كلمة مستشار وكيل الجامعة

أ.د عادل بن صالح عبدالجبار
مستشار وكيل الجامعة 

لالستقطاب

2019 كلمة مساعد وكيل الجامعة 
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تطويــر وتنظيــم العمليــات اإلداريــة والماليــة بكفــاءة 
وتداخــل  ازدواجيــة  مــن  الحــد  خــالل  مــن  عاليــة 
للجامعــة  الماليــة  المصــادر  وتنويــع  الصالحيــات، 

واالســتزادة مــن التجــارب العالميــة الناجحــة.

بيئــة تنظيميــة وإداريــة فاعلــة تســهم فــي تحقيــق الريــادة 
العالميــة للجامعــة.

الرسالة الرؤية 

1 تطوير السياسات، واإلجراءات بما يحقق المرونة الالزمة للوحدات اإلدارية المالية، والمشتريات بالجامعة.

2 تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعة.

3  اســتقطاب األســتاذة والباحثيــن المتميزيــن، وتطويــر برامــج تدريبيــة نوعيــة، ومعاييــر لتنميــة مهــارات المــوارد البشــرية" أعضــاء 
هيئــة التدريــس والموظفــون".

4 بناء الشراكات االستراتيجية، وجسور التواصل مع الوزارات ذات العالقة بعمل الوكالة.

5 التحديث المستمر لبنية تقنية المعلومات واالتصاالت داخل الجامعة.

6 توثيق أمالك الجامعة والمحافظة عليها والسعي نحو االستثمار األمثل لها.

7 تعزيز الصورة الذهنية للوكالة.

األهداف

2019 الرؤية والرسالة والقيم 
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التميز : نلتزم بتطبيق معايير التميز في كافة أعمالنا، ونسعى إلى التميز في كل ما نقوم به.    

الشــفافية والمســاءلة: نلتــزم بعــرض أفكارنــا ومقترحاتنــا علــى منســوبي الوكالــة واألطــراف المعنيــة للحكــم علــى     

المهنيــة. إســهاماتنا، ونســعى جميعــًا لتعزيــز قيمنــا واألخالقيــات 

التعاون: نلتزم بالتعاون، ورفع مستوى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.    

التحفيز: مكافأة لألداء المتميز واإلنجار الفردي والجماعي.    

العمل بروح الفريق: نشجع العمل الجماعي بروح الفريق، ونلتزم به لتحقيق أهدافنا.    

القيم

الرؤية والرسالة والقيم  2019
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الهيكل التنظيمي

عمادة التعامالت 
برنامج إستقطاب األساتذة مركز اإلتصاالت اإلدارية إدارة النقل إدارة أمالك الجامعة اإللكترونية  واالتصاالت 

والباحثين المميزين

اإلدارة العامة 
للمشتريات 

وكالة الجامعة 

عمادة  الموارد
إدارة المستودعات البشرية  اإلدارة العامة للتخطيط إدارة مراقبة المخزون

اإلدارة المالية والموازنة والمتابعة 

وحدة اإلشراف والمتابعة األستاد الرياضي 
لمساجد ومصليات الجامعة 



الموارد البشرية 
عمادة

الموارد البشرية عمادة
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مقدمة 

 
أنشئت عمادة الموارد البشرية بموجب قرار مجلس التعليم العالي بجلسته الثالثة واألربعون في شعبان من عام 1427 هـ بعد أن 

كانت إدارة عامة.

ويعود هذا التغيير إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه العمادة لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة وخدمة أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين، باعتبارها المحرك الرئيسي للعملية اإلدارية بالجامعة وبحكم اختصاصها في كل ما يتعلق بالقوى العاملة بالجامعة 

من تعيين وتعاقد وتدريب وابتعاث وترقيات واستحقاقات وما إلى ذلك لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس 

وموظفين.

وتتشرف هذه العمادة في العمل على تيسير كل ما من شأنه خدمة الجامعة لتحقيق الريادة في التدريس والبحث العلمي وخدمة 

المجتمع وذلك من خالل اهتمامها بالعنصر البشري الذي يمثل المحور األساس في العملية التعليمية واإلدارية في الجامعة.

وتطلع هذه العمادة بأدوار متعددة، فهي تشارك إلى جانب عمادات وإدارات الجامعة األخرى بتخطيط القوى العاملة بالجامعة كمًا 

ونوعاُ ومتابعة ذلك مع الجهات المختصة كوزارة الموارد البشرية ووزارة المالية.

كما تقوم بدور كبير في العمل على استقطاب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس والموظفين للعمل على تحقيق أهداف الجامعة.

وتساهم كذلك بدور كبير في رفع مستوى كفاءة أداء منسوبي الجامعة من خالل تيسير عملية االبتعاث في مختلف التخصصات 

داخل وخارج المملكة، أضف إلى ذلك مساهمتها في تقديم اآلراء والمقترحات واالستشارات للعديد من الجهات داخل الجامعة من 

خالل المشاركة الفاعلة في أعمال اللجان المختلفة.

2019 عمادة الموارد البشرية
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الرسالة الرؤية 

الرقي في األداء اإلداري وتحسين بيئة العمل لتقديم خدمات متميزة 

ألعضاء هيئة التدريس والموظفين.

تقديم خدمات ذات جودة عالية باستخدام تقنيات حديثة متطورة 

لضمان الدقة في العمل، والسرعة في اإلنجاز، لتكون متوافقًة مع 

استراتيجية الجامعة نحو التميز والريادة العالمية.

األهداف 

1  استقطاب أفضل الكفاءات، وتحفيزها، وتطويرها، والمحافظة عليها من التسرب.

2   نشر قِيم األداء المتمّيز بين منسوبي الجامعة، وتعزيز هذه الِقيم.

التحسين المستمر لجودة األداء في جميع التعامالت. 3

المحافظة على رضا منسوبي الجامعة. 4

5 تعزيز الرضا والوالء لدى منسوبي الجامعة.

6  التأكد من تطبيق األنظمة واللوائح بما يكفل حقوق الجميع.

7  تطبيق استخدامات التقنية، وتقنية الخدمات الذاتية اإللكترونية لمنسوبي الجامعة في أماكن عملهم.

8  أتمتة العمل اإلداري، والتقليل من حجم الورق الُمستخدم.

9  الوصول بخدمات العمادة إلى المستفيد األول.

10 بناء جسورٍ من التواصل مع القطاعات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها.

عمادة الموارد البشرية 2019
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قيم العمادة 

العدالة والوضوح: التعامل مع الجميع بعدالٍة وشفافية.   
تحمل المسؤولية: السعي نحول تحُمل كامل المسؤولية، وإدراك نتائج العمل.   
جودة األداء: خدمة المستفيد بجودة، وسرعة في االستجابة، ودقة في العمل.   
التطوير: السعي لتطوير أداء منسوبي العمادة.   
المبادرة: استباق األحداث، والتصُرف بنظرٍة مستقبلية.   

تتكون عمادة الموارد البشرية من اإلدارات والوحدات التالية:

الوصفاإلدارة / القسمم

إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس1
تقوم اإلدارة بكافة المهام وجميع اإلجراءات المتعلقة باستحقاقات أعضاء هيئة التدريس ومن في 

حكمهم وذلك باستقبال المعامالت وتنفيذ القرارات وإعداد العروض واإلجراءات المتعلقة بالمشاركات 
العلمية واالستعانة بأعضاء هيئة التدريس.

تقوم اإلدارة بخدمة منسوبي الجامعة من موظفين سعوديين وغير سعوديين في استحقاقاتهم إدارة شؤون الموظفين2
اإلدارية والمالية من مباشرتهم العمل بعد صدور قرار التعيين أو التعاقد وحتى انتهاء الخدمة.

تقوم اإلدارة باستكمال وإنهاء إجراءات االبتعاث والتدريب واإليفاد الداخلي والخارجي لجميع منسوبي إدارة تنمية الموارد البشرية3
الجامعة

تقوم اإلدارة بإجراءات صرف الرواتب والبدالت والمستحقات األخرى وتدقيقها لجميع منسوبي إدارة الرواتب والبدالت4
الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وموظفين ومتعاونين.

2019 عمادة الموارد البشرية
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تقوم اإلدارة بتنفيذ إجراءات التعيين والتعاقد ألعضاء هيئة التدريس والموظفين وما يتفرع منها من إدارة التوظيف5
إجراءات إدارية مختلفة.

إدارة عالقات الموظفين6

تقوم اإلدارة بتنظيم عمليات المعامالت الواردة والصادرة من وإلى إدارات العمادة المختلفة، وإنهاء 
متطلبات إجراءات الجهات الحكومية لمنسوبي الجامعة ]األحوال المدنية – الجوازات – المرور – 

االستقدام[، وتنظيم وتسجيل ملفات منسوبي الجامعة، وإصدار بطاقات العمل والتعريف بالراتب 
لمنسوبي الجامعة والمتقاعدين.

يقوم القسم بتنفيذ عمليات تقييم األداء الوظيفي لمنسوبي الجامعة، ومتابعة جودة أعمال عمادة قسم تطوير الموارد البشرية7
الموارد البشرية، وتطوير إجراءات وأعمال عمادة الموارد البشرية

يقوم المكتب بتنظيم ومتابعة إجراءات المعامالت الواردة او الصادرة لعميد الموارد البشرية، وترتيب مكتب العميد8
وتنظيم اجتماعات العميد، واستقبال المراجعين والعمل على تلبية مطالبهم.

وحدة اإلعالم9
تقوم الوحدة بتغطية فعاليات ونشاطات وإنجازات العمادة، ونشر األخبار واإلعالنات الخاصة 

بالوظائف والمسابقات الوظيفية عبر الصحف المحلية ورسالة الجامعة وصفحة األخبار بموقع العمادة 
اإللكتروني، إضافة إلى إدارة حساب العمادة بوسيلة التواصل االجتماعي "تويتر" وإدارة البريد اإللكتروني

تقوم الوحدة بمراقبة انتظام دوام موظفي الجامعة، ومتابعة المعامالت الهامة والعاجلة والمتأخرة وحدة المتابعة10
في العمادة، والتنسيق ومتابعة طلبات الجهات الرقابية، وإدارة البريد اإللكتروني للعمادة.  
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الهيكل التنظيمي
العميد

وحدة المتابعة 

وحدة اإلعالم

قسم تطوير الموارد 
البشرية 

وحدة 
اإلستحقاقات

وحدة المساندة

وحدة اإلستحقاقات 
بالمدينة الطبية 

وحدة الترقيات

وحدة شؤون 
الموظفات

وحدة الترقيات

وحدة الجوازات 
واإلستقدام 

وحدة الخدمات 
المساندة

وحدة اإلتصاالت 
اإلدارية 

وحدة الملفات

وحدة الملفات 
بالمدينة الطبية 

وحدة الجوازات 
بالمدينة الطبية

قسم اإلتصاالت 
اإلدارية 

وحدة عالقات 
الموظفات

وحدة خدمات 
منسوبي الجامعة 

والمتقاعدين

وحدة التعيين 
والتعاقد

وحدة المسابقات

وحدة المساندة

وحدة التوظيف

وحدة التشكيالت

وحدة اإلبتعاث 

وحدة  
األستحقاقات

وحدة  المتابعة 
والتطوير

وحدة التدريب

وحدة التطبيقات 
وإدارة األنطمة

وحدة الخدمات 
اإللكترونية

وحدة التقارير 
والمعلومات

وحدة أعضاء هيئة 
التدريس 

وحدة المساندة

وحدة الرواتب 
والبدالت بالمدينة 

الطبية 

وحدة الرواتب 
والبدالت

وحدة الموظفين

وحدة 
اإلستحقاقات

وحدة المساندة

وحدة المشاركات 
العلمية

وحدة شؤون 
عضوات هيئة التدريس

المدينة الجامعية
ت 

 للبنا
طبية

 المدينة ال

إدارة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس

إدارة شؤون 
الموظفين 

إدارة عالقات 
الموظفين 

إدارة الرواتب 
والبدالت

إدارة تنمية الموارد إدارة التوظيف
البشرية

إدارة الخدمات  
اإللكترونية 
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حاالت انهاء الخدمة

حالة إنهاء الخدمة
غير سعوديسعودي

االجمالي
ذكرأنثىذكرأنثى

39531194أخرى

124916استقاله

00101اشغال الوظيفه بمواطن سعودي

2260028اإلحالة على التقاعد

8190027اإلحالة على التقاعد المبكر

32320064االستقالة

290213االنقطاع عن العمل

010154772الرغبة في عدم التجديد

26008العجز الصحي

01124الوفاه

3101418انتهاء العقد
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10124إنهاء التعاقد للنقل

290011إنهاء الخدمة بالوفاة

17550072إنهاء الخدمة للنقل

0243238بلوغ السن القانونيه

20690089بلوغ السن النظامي

0153137بناء على رغبة الجامعة

10001تعيين على وظيفة رسمية

01001تعيين على وظيفة رسمية

22004تعيين على وظيفة رسمية

4140018سلخ الوظيفة

00011عدم المباشرة

2150017كثرة الغياب

13833633131638اإلجمالــــي
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عدد موظفي الجامعة

المجموعذكرأنثىالمرتبةالكادر الوظيفي

اعضاء هيئة التدريس

85638723أستاذ

189630819أستاذ مشارك

82417432567أستاذ مساعد

7502871037محاضر

9619571918معيد

الخدمات الطبية والصحية المساعدة

101أخصائي

4778771354فني

41216مساعد صحي

الرسميين

1325

27167138

3129181310

4214460674
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الرسميين

57406731413

68139061719

717638742637

86915801271

9232431663

1081174255

11186583

1263440

1301414

14044

 المتعاقدون على البنود الغير مرتبطة
36482518غير مرتبطة بالميزانيةبالميزانية

المتعاقدون على البنود المرتبطة بالميزانية 
337522145589مرتبط بالميزانية)الباب الثالث و الرابع(
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المستخدمين
32022

3335146181

022ممتازةالوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة

الوظائف التعليمية

303م4

17421م5

305282م6

الوظائف الصحية

230278508أخصائي

134أخصائي استشاري

142943أخصائي أول

552681صيدلي

6511صيدلي أول

6261123طبيب استشاري

337376713طبيب مقيم

171229طبيب نائب
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0101بدون

بند االجور

123أ

192544ب

345387ج

87124211د

124121350525917اإلجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

عدد المترقين

الكادر الوظيفي
الجنس

المجموع
ذكرأنثى

45119164الخدمات الطبية والصحية المساعدة

1991110الرسميين

7691167الوظائف الصحية

145بند االجور

141305446اإلجمالـــي
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المبتعثين الجدد ألعضاء هيئة التدريس خارج المملكة

 المرتبة
دولة االبتعاثمؤهل اإلبتعاثالجهـــةالعلمية

الجنس
اإلجمالي

ذكرأنثى

011الواليات المتحدة األمريكيةدراسة اللغةكلية ادارة االعمالمعيد

011الواليات المتحدة األمريكيةبوردكلية الطبمعيد

011استراليالغة وماجستيركلية العلوممعيد

011الواليات المتحدة األمريكيةدراسة اللغةكلية العلوم الطبية التطبيقيةمعيد

101بريطانياماجستيركلية العلوم الطبية التطبيقيةمعيد

101الواليات المتحدة األمريكيةبرنامج تدريب سريري  وماجستيركلية طب االسنانمعيد

101الواليات المتحدة األمريكيةدكتوراهكلية طب االسنانمعيد

101الواليات المتحدة األمريكيةماجستيركلية طب االسنانمعيد

101امريكاماجستيركلية طب االسنانمعيد

101بريطانياماجستيركلية طب االسنانمعيد

011الواليات المتحدة األمريكيةدراسة اللغة االنجليزيةكلية علوم الرياضة والنشاط البدنيمعيد

202بريطانياماجستيركلية علوم الرياضة والنشاط البدنيمعيد

8513اإلجمالـــي
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إحصائية بعدد المشاركين في المؤتمرات والندوات

الدولةالكلياتالجنسية
الجنس

المجموع
ذكرأنثى

سعودي

011الواليات المتحدة األمريكيةكلية ادارة االعمال

كلية اآلداب

011الواليات المتحدة األمريكية

011تونس

101مصر

01010الواليات المتحدة األمريكيةكلية التربية

011مصركلية السياحة واالثار

كلية الصيدلة

112المملكة المتحدة

011النمسا

066الواليات المتحدة األمريكية

011فرنسا

كلية الطب

101إسبانيا

101المملكة المتحدة

134الواليات المتحدة األمريكية
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سعودي

011اليابانكلية الطب

كلية العلوم

011إسبانيا

033الفلبين

112المملكة المتحدة

21113الواليات المتحدة األمريكية

101اليابان

011أندونيسيا

 كلية العلوم الطبية
التطبيقية

011المكسيك

112المملكة المتحدة

101الواليات المتحدة األمريكية

كلية المجتمع بالرياض
011إيطاليا

011يونان

كلية الهندسة

011إسبانيا

011المملكة المتحدة

022الواليات المتحدة األمريكية

011كوريا الجنوبية
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سعودي

كلية طب االسنان

101ألمانيا

033المملكة المتحدة

202النمسا

11213الواليات المتحدة األمريكية

224سويسرا

كلية علوم االغذية والزراعة
011الواليات المتحدة األمريكية

011جنوب أفريقيا

 كلية علوم الحاسب
والمعلومات

101الصين

022المملكة المتحدة

101اليابان

011الهندمعهد اللغويات العربية

197594اإلجمالــــــي
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عدد من تم تعيينهم من الموظفين

المؤهلالكادر الوظيفيالجهــــة
ذكرأنثى

المجموع
غير سعودي سعوديغير سعودي سعودي

10001غير مسجلالرسميينادارة السالمة واالمن الجامعي

 ادارة المشتريات بالمدينة الجامعية
10001بكالوريوسالرسميينللطالبات

اقسام العلوم والدراسات الطبية
 المتعاقدون على

 البنود الغير مرتبطة
بالميزانية

01001بكالوريوس

 االدارة العامة للسالمة واالمن
00101غير مسجلالرسميينالجامعي

االدارة المالية
 المتعاقدون على

 البنود الغير مرتبطة
بالميزانية

00011بكالوريوس

 برنامج السنة التأهيلية للطالب
10001بكالوريوسالرسميينوالطالبات الصم وضعاف السمع

 برنامج الوصول الشامل لذوي
00101غير مسجلالرسمييناالحتياجات الخاصة

00101غير مسجلالرسميينجامعة الملك سعود

عمادة التعامالت اإللكترونية
20002بكالوريوسالرسميين

10001دبلـــومالرسميين
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عمادة التعامالت اإللكترونية

00101غير مسجلالرسميين

 المتعاقدون على
 البنود الغير مرتبطة

بالميزانية
01001بكالوريوس

 عمادة التعامالت اإللكترونية
10001بكالوريوسالرسميينبالمدينة الجامعية للطالبات

عمادة السنة األولى المشتركة
00101غير مسجلالرسميين

10001ماجستيرالوظائف التعليمية

10001غير مسجلالرسميينعمادة القبول والتسجيل

عمادة الموارد البشرية
40004بكالوريوسالرسميين

10001غير مسجلالرسميين

 عمادة شؤون الطالب بالمدينة
الجامعية للطالبات

10001الثانويه العامهالرسميين

10001بكالوريوسالرسميين

10001غير مسجلالرسميين

 عمادة شؤون المكتبات بالمدينة
10001بكالوريوسبند االجورالجامعية للطالبات

00101غير مسجلالرسميينكليات الجامعة فرع المزاحمية
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 كلية ادارة األعمال بالمدينة
10001غير مسجلالرسميينالجامعية للطالبات

 كلية اآلداب بالمدينة الجامعية
10001بكالوريوسالرسميينللطالبات

10001غير مسجلالرسميينكلية التربية

 كلية التمريض بالمدينة الجامعية
للطالبات

 الخدمات الطبية
10001غير مسجلوالصحية المساعدة

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة
10001غير مسجلالوظائف التعليميةالمجتمع للطالبات

كلية الصيدلة

 المتعاقدون على
 البنود الغير مرتبطة

بالميزانية
01012بكالوريوس

 المتعاقدون على
 البنود الغير مرتبطة

بالميزانية
00055غير مسجل

00101بكالوريوسالوظائف الصحية

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
للطالبات

 المتعاقدون على
 البنود الغير مرتبطة

بالميزانية
01001ماجستير

20002بكالوريوسالوظائف الصحية

10001غير مسجلالوظائف الصحية
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كلية الطب

00101خامس ابتدائيالرسميين

 المتعاقدون على
 البنود الغير مرتبطة

بالميزانية
01001دبلوم تمريض

كلية الطب

المتعاقدون على 
البنود المرتبطة 
بالميزانية )الباب 
الثالث و الرابع(

02002غير مسجل

10001بكالوريوسالوظائف الصحية

 كلية الطب بالمدينة الجامعية
للطالبات

10001بكالوريوسالرسميين

10001بكالوريوسالوظائف الصحية

 كلية الطب والمستشفيات
الجامعية

 الخدمات الطبية
10001دبلوم بعد الثانويوالصحية المساعدة

المتعاقدون على 
البنود المرتبطة 
بالميزانية )الباب 
الثالث و الرابع(

19112032غير مسجل

00404بكالوريوسالوظائف الصحية

590700129غير مسجلالوظائف الصحية

كلية العلوم
 المتعاقدون على

 البنود الغير مرتبطة
بالميزانية

0001212غير مسجل
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كلية العلوم

 المتعاقدون على
 البنود الغير مرتبطة

بالميزانية
02013ماجستير

10001غير مسجلبدون

كلية العلوم الطبية التطبيقية

 الخدمات الطبية
00202غير مسجلوالصحية المساعدة

المتعاقدون على 
البنود المرتبطة 
بالميزانية )الباب 
الثالث و الرابع(

01023غير مسجل

20608بكالوريوسالوظائف الصحية

00303غير مسجلالوظائف الصحية

 كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالمدينة الجامعية للطالبات

20002غير مسجلالرسميين

70007بكالوريوسالوظائف الصحية

10001غير مسجلالوظائف الصحية

 كلية العلوم بالمدينة الجامعية
10001بكالوريوسالرسميينللطالبات

كلية العمارة والتخطيط
 المتعاقدون على

 البنود الغير مرتبطة
بالميزانية

00022غير مسجل
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كلية اللغات والترجمة
 المتعاقدون على

 البنود الغير مرتبطة
بالميزانية

00011دكتوراه

00101غير مسجلالرسميينكلية المجتمع بالرياض

كلية الهندسة

 المتعاقدون على
 البنود الغير مرتبطة

بالميزانية
00011دكتوراه

 المتعاقدون على
 البنود الغير مرتبطة

بالميزانية
0001414غير مسجل

كلية طب االسنان

10001بكالوريوسالرسميين

المتعاقدون على 
البنود المرتبطة 
بالميزانية )الباب 
الثالث و الرابع(

00022غير مسجل

20204بكالوريوسالوظائف الصحية

 كلية طب االسنان بالمدينة
الجامعية للطالبات

20002بكالوريوسالرسميين

10001دبلوم معهد األدارهالرسميين

10001غير مسجلالرسميين

كلية علوم االغذية والزراعة

10102غير مسجلالرسميين
 المتعاقدون على

 البنود الغير مرتبطة
بالميزانية

00022بكالوريوس
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كلية علوم االغذية والزراعة
 المتعاقدون على

 البنود الغير مرتبطة
بالميزانية

0005858غير مسجل

كلية علوم الحاسب والمعلومات
 المتعاقدون على

 البنود الغير مرتبطة
بالميزانية

00033غير مسجل

00101بكالوريوسالوظائف الصحيةكلية علوم الرياضة والنشاط البدني

مركز المهارات والمحاكاة الصحي

 المتعاقدون على
 البنود المرتبطة
 بالميزانية )الباب
)الثالث و الرابع

11002غير مسجل

 مركز خدمات ذوي االحتياجات
10001ماجستيرالرسميينالخاصة بالمدينة الجامعية للطالبات

00101غير مسجلالوظائف الصحيةمستشفى الملك خالد

مستشفى الملك خالد الجامعي

 الخدمات الطبية
10001دبلـــوموالصحية المساعدة

 الخدمات الطبية
10001دبلوم بعد الثانويوالصحية المساعدة

10001غير مسجلالرسميين

40004بكالوريوسالوظائف الصحية

00404غير مسجلالوظائف الصحية
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 مستشفى الملك عبدالعزيز
الجامعي

00101معهد سنتينالرسميين

00101بكالوريوسالوظائف الصحية

مستشفى طب األسنان الجامعي

 الخدمات الطبية
00101الجامعية المتوسطةوالصحية المساعدة

 الخدمات الطبية
10102دبلـــوموالصحية المساعدة

1005015بكالوريوسالوظائف الصحية

50409غير مسجلالوظائف الصحية

معهد الملك سلمان لريادة األعمال

المتعاقدون على 
البنود المرتبطة 
بالميزانية )الباب 
الثالث و الرابع(

00011غير مسجل

 وحدة االشراف والمتابعة لمساجد
ومصليات الجامعة

 المتعاقدون على
 البنود الغير مرتبطة

بالميزانية
00101غير مسجل

15512129106402اإلجمالي
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عدد من تم تعيينهم من أعضاء هيئة التدريس

المؤهلالكادر الوظيفيالجهــــة
ذكرأنثى

المجموع
غير سعودي سعوديغير سعودي سعودي

00011أستاذ مساعددكتوراهعمادة البحث العلمي

عمادة السنة األولى المشتركة
10001مدرسماجستير

00101أستاذ مساعدغير مسجل

كلية ادارة االعمال

30407معيدبكالوريوس

00101أستاذ مشاركدكتوراه

10001أستاذ مساعددكتوراه

كلية اآلداب

30407معيدبكالوريوس

10001أستاذدكتوراه

00202أستاذ مشاركدكتوراه

00202أستاذ مساعددكتوراه

كلية التربية

00303أستاذدكتوراه

00101أستاذ مشاركدكتوراه

10001أستاذ مساعددكتوراه
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00101معيدبكالوريوسكلية الحقوق والعلوم السياسية

كلية السياحة واالثار

00101أستاذبكالوريوس

00202معيدبكالوريوس

00202أستاذدكتوراه

كلية الصيدلة
10001معيدبكالوريوس

00123أستاذ مساعددكتوراه

كلية الطب

00101أستاذبكالوريوس

00101أستاذ مشاركبكالوريوس

40206معيدبكالوريوس

00101أستاذدكتوراه

00101أستاذ مشاركدكتوراه

10001معيدغير مسجل

كلية العلوم

1105016معيدبكالوريوس

00202أستاذدكتوراه

00101أستاذ مشاركدكتوراه

00099أستاذ مساعددكتوراه
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كلية العلوم
00101أستاذ مساعدغير مسجل

10001محاضرغير مسجل

كلية العلوم الطبية التطبيقية

1503018معيدبكالوريوس

00011أستاذ مشاركدكتوراه

00011أستاذ مساعددكتوراه

10001معيدغير مسجل

كلية العمارة والتخطيط
00101معيدبكالوريوس

20002معيدغير مسجل

00011أستاذ مساعددكتوراهكلية اللغات والترجمة

كلية الهندسة

00606معيدبكالوريوس

00213أستاذدكتوراه

00011أستاذ مشاركدكتوراه

00066أستاذ مساعددكتوراه

00101معيدغير مسجل

00101أستاذ مساعددكتوراهكلية الهندسة بالمزاحمية

1002012معيدبكالوريوسكلية طب االسنان 
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كلية طب األسنان

00101أستاذدكتوراه

00101أستاذماجستير

10405معيدغير مسجل

كلية علوم األغذية والزراعة

00101معيدبكالوريوس

00213أستاذدكتوراه

00011أستاذ مساعددكتوراه
 كلية علوم الحاسب التطبيقي

00101معيدبكالوريوسبالمزاحمية

كلية علوم الحاسب والمعلومات
00101معيدبكالوريوس

00101أستاذدكتوراه

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

30104معيدبكالوريوس

02002أستاذ مشاركدكتوراه

01012أستاذ مساعددكتوراه

10001معيدماجستير

10102معيدبكالوريوسمعهد اللغويات العربية
 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة

10001مدرسغير مسجلالمجتمع للطالبات

00101أستاذ مساعددكتوراهمعهد الملك عبد الله لتقنية النانو

6337126163االجمالي
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عدد المبتعثين الموظفين داخل وخارج المملكة من عام 1437 وحتى 1442 هـ 

دولة اإلبتعاثمؤهل اإلبتعاثالجهـــةالمرتبة العلمية
الجنس

المجموع
ذكرأنثى

011استرالياماجستيركلية ادارة االعمال8

أخصائي

 كلية العلوم الطبية
011اسبانيادكتوراهالتطبيقية

 مستشفى الملك عبدالعزيز
الجامعي

011استراليادكتوراه
101بريطانيادكتوراه

 مستشفى طب األسنانطبيب مقيم
الجامعي

101بريطانيادبلوم عالي

112بريطانياماجستير

فني

011استراليابكالوريوسعمادة البحث العلمي

011بريطانياماجستيركلية الطب

 مستشفى الملك خالد
الجامعي

044المملكة العربية السعوديةبكالوريوس

011بريطانيابكالوريوس
 مستشفى الملك عبدالعزيز

011بريطانيابكالوريوسالجامعي

 مستشفى طب األسنان
011المملكة العربية السعوديةبكالوريوسالجامعي

31316 اإلجمالي
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المعارين من الموظفين

الجهة المعار اليهاالجهـــة المعار منهاالسلم الوظيفي
الجنس

المجموع
ذكر أنثى

 الخدمات الطبية والصحية
المساعدة

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
404صيدلية وايتسللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
303صيدلية وايتس العثيم مولللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101صيدلية وايتس بانوراماللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
303كلية الصيدلةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101كلية الصيدلة بالمدينة الجامعيةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
303 مستشفى اإلمام عبدالرحمنللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101مستشفى دلهللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
303 مستشفى اإلمام عبدالرحمنللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
505مستشفى الملك خالد الجامعيللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
202مستشفى الملك عبدالعزيزللطالبات
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 الخدمات الطبية والصحية
المساعدة

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعيللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101مستشفى دلةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
303مستشفى دلهللطالبات

 كلية الطب/ قسم النساء
101قسم النساء والوالدةوالوالدة

 مستشفى الملك خالد الجامعي/
101وزارة الصحة-صحة القرياتادارة الخدمات الصيدلية

 مستشفى الملك خالد الجامعي/
101جامعة طيبةالمدير التنفيذي لشؤون المرضى

الرسميين

 ادارة مراقبة المخزون بالمدينة
101طب أسنانالجامعية للطالبات

 ادارة مراقبة المخزون بالمدينة
101كلية الصيدلةالجامعية للطالبات

 عمادة التطوير والجودة بالمدينة
202فندق فيرمونتالجامعية للطالبات

 عمادة الموارد البشرية/ وكالة
 العمادة لشؤون الموظفات /

وحدة شؤون الموظفات
101مكتب وكيل الجامعة

 عمادة الموارد البشرية/ وكالة
 العمادة لشؤون الموظفات /

وحدة شؤون الموظفات
101وزارة الخدمة المدنية
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الرسميين

 عمادة الموارد البشرية/ وكالة
 العمادة لشؤون الموظفات /

وحدة عالقات الموظفات
101جامعة الملك سعود

 كلية التربية بالمدينة الجامعية
101جامعة جدةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101-للطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101طب اسنانللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101كلية الصيدلةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101كليه الصيدلةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101كليه طب االسنانللطالبات

101جامعة الملك سعودمدير الجامعة/ مدير المكتب

101رحلة طالبيةمستشفى الملك خالد

 مستشفى الملك خالد الجامعي/
101جامعة طيبةإدارة الحاسب اآللي

 وحدة المراجعة الداخلية/ المراجعة
101وزارة الخدمة المدنيةالمالية واألداء

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعيةالوظائف الصحية
101الرياضللطالبات

2019 عمادة الموارد البشرية

4 0



الوظائف الصحية

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101دله العيادات الشماليةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
202صيدليات وايتسللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101صيدليات وايتس  -الجامعةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101صيدلية وايتسللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101طب أسنانللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101كلية الصيدلةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
202كلية الصيدلة بالمدينةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
505كليه الصيدلةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
404مستشفى الملك خالد الجامعيللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101 مستشفى الملك خالد الجامعيللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
505مدينة الملك فهد الطبيةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
202مركز األمير سلطان للقلبللطالبات
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الوظائف الصحية

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101 مركز الدراسات الجامعيةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101مستشفى الملك خالدللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101مستشفى الملك خالد الجامعيللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
15015مستشفى الملك خالد الجامعيللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
101مستشفى دلةللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
404مستشفى دلهللطالبات

 كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية
505مستشفى دله - صيدليه وايتسللطالبات

1060107اإلجمالي
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المعارين من أعضاء هيئة التدريس

الجهة المعار اليهاالجهـــة المعار منهاالسلم الوظيفي
الجنس

المجموع
ذكر أنثى

 كلية الصيدلة/ علم األدويةأستاذ
101الملحقية الثقافيهوالسموم

 كلية العلوم الطبية التطبيقية/أستاذ مساعد
101الملحق الثقافي في ايرلنداقسم علوم صحة المجتمع

 كلية طب األسنان/ قسم علومأستاذ مساعد
202الملحق الثقافي بالمغرباصالح األسنان

404االجمالي

الملتحقين بالدورات التدريبية داخل وخارج المملكة

 السلم
الجهة المعار اليهاالجهـــة المعار منهاالوظيفي

الجنس
المجموع

ذكر أنثى

033المملكة العربية السعوديةإدارة اإلحصاء والمعلومات8

202المملكة العربية السعوديةإدارة الدراسات المؤسسية بالمدينة الجامعية للطالبات7

011المملكة العربية السعوديةإدارة المشتريات9
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202المملكة العربية السعوديةإدارة المشتريات بالمدينة الجامعية للطالبات6

5

إدارة النقل

101المملكة العربية السعودية

101المملكة العربية السعودية7

101المملكة العربية السعودية8

6

اإلدارة المالية بالمدينة الجامعية للطالبات

404المملكة العربية السعودية

12012المملكة العربية السعودية7

101المملكة العربية السعودية10

7
عمادة البحث العلمي بالمدينة الجامعية للطالبات

101المملكة العربية السعودية

505المملكة العربية السعودية8

011المملكة العربية السعوديةعمادة التطوير والجودة7

 أستاذ
011الواليات المتحدة األمريكيةعمادة التعامالت اإللكترونيةمساعد

6
عمادة التعامالت اإللكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات

101المملكة العربية السعودية

505المملكة العربية السعودية8
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202المملكة العربية السعوديةعمادة السنة األولى المشتركة8

101المملكة العربية السعوديةعمادة القبول والتسجيل بالمدينة الجامعية للبنات7

4

عمادة الموارد البشرية

066المملكة العربية السعودية

011المملكة العربية السعودية5

011المملكة العربية السعودية6

101المملكة العربية السعودية7

011المملكة العربية السعودية7

011المملكة العربية السعودية8

101المملكة العربية السعودية11

101المملكة العربية السعوديةعمادة تطوير المهارات بالمدينة الجامعية للطالبات7
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202المملكة العربية السعوديةعمادة شؤون الطالب بالمدينة الجامعية للطالبات7

 أستاذ
101المملكة العربية السعوديةكلية إدارة األعمالمساعد

6
كلية إدارة األعمال بالمدينة الجامعية للطالبات

101المملكة العربية السعودية

101المملكة العربية السعودية9

101المملكة العربية السعودية كلية اآلداب بالمدينة الجامعية للطالبات8

011المملكة العربية السعوديةكلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئةفني    

7

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

011المملكة العربية السعودية

011المملكة العربية السعودية9

055المملكة العربية السعودية10

أستاذ
كلية الصيدلة

011الواليات المتحده األمريكية

 أستاذ
011فرنسامشارك
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6
كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية للطالبات

101المملكة العربية السعودية

303المملكة العربية السعودية7

022الواليات المتحدة األمريكيةكلية العلومأستاذ

011المملكة العربية السعوديةكلية العلوم الطبية التطبيقيةأخصائي

 أستاذ
011الواليات المتحدة األمريكيةكلية طب االسنانمشارك

 أستاذ
011الواليات المتحدة األمريكيةكلية علوم الحاسب والمعلوماتمساعد

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بالمدينة الجامعية6
101المملكة العربية السعوديةللطالبات

 معهد الملك عبد الله لتقنية النانو بالمدينة الجامعية7
202المملكة العربية السعوديةللطالبات

022المملكة العربية السعوديةوحدة المراجعة الداخلية10

6

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

022المملكة العربية السعودية

101المملكة العربية السعودية7
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6

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

011المملكة العربية السعودية

033المملكة العربية السعودية6

5

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

202المملكة العربية السعودية

202المملكة العربية السعودية7

101المملكة العربية السعودية8

303المملكة العربية السعودية9

6439103اإلجمالي
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مراقبة المخزون إدارة
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تسعى إدارة مراقبة المخزون لتكون مرتكزاً لتقديم الخدمات والمعلومات الدقيقة

دراسة بيانات 
األصناف الراكدة 

والمكدسة

تحديد 
مستويات 

المخزون

دراسة تقارير 
الجرد

 تحديد الكميات 
االقتصادية
 للمخزون

  إعداد بيانات 
وقيمة المخزون

المخزون

558

اخالء طرف

995

تقييد العهد

730

مستند إرجاع

713

محاضر تركيب

3521

 محاضر نقل 
عهد

14

 مستندات
صرف الرجيع

1

الجرد السنوي 

10871

 طلبات
الصرف

40

 الزيارات 
الدورية

4303

 محاضر
االستالم

346

 جرد العهد
الشخصية

478

 مذكرات
االستالم

2019إدارة مراقبة المخزون
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العامة للمشتريات اإلدارة
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2019 اإلدارة العامة للمشتريات

52

القيمة لعام2019جدولالبيانم

98,671,148.15جدول4عمليات الصيانة والتشغيل1
419,424.13جدول5عمليات صيانة ونظافة وتشغيل كليات المجتمع2
15,379,287.57جدول5عمليات النظافة3
22,988,280.40جدول6عمليات السالمة واألمن الجامعي4
2,955,714.03جدول6 عمليات التغذية5
661,628,348.72جدول 7(مستلزمات تعليمية ومكتبية وطبية) 6
1,367,584.05جدول 8عمليات استئجار البرامج7
3,644,909.60جدول 9 عمليات نقل الطالبات والممرضات8
1,200,000.00جدول 9 عمليات تأمين محروقات9
490,112.03جدول 9عمليات تعبئة غازات10
69,910,437.00جدول 10عمليات المشاريع اإلنشائية والتجهيزات11

878,655,245.68اإلجمالي 

المؤشرات اإلحصائية الخاصة بإنجازات اإلدارة العامة للمشتريات



اإلدارة العامة للمشتريات 2019

5 3

عمليات الصيانة والتشغيل الجارية 

المنصرف 2019الجهة المشرفة أو المستفيدة مسمى العقد

15,484,692.58اإلدارة العامة للتشغيل والصيانةتشغيل وصيانة ونظافة وزراعة المدنية الجامعية للطالبات

3,55,335.09اإلدارة العامة للتشغيل والصيانةصيانة وتشغيل مقسم الشبكات الهاتفية

53,731,704.39اإلدارة العامة للتشغيل والصيانةتشغيل وصيانة النظم بالمدينة الجامعية (طالب)

1,474,634.70عمادة التعامالت اإللكترونيةأجهزة الحاسب اآللي الشخصية

1,632,631.32إدارة التشجيرمشاتل الجامعة وديراب

584,394.30إدارة التشجير والخدمات المساندةتوريد مياه حلوه ونقل فائض محطة التنقية للمزروعات

1,163,349.00اإلدارة العامة للصيانةصيانة اآلالت واألجهزة المكتبية

239,845.20اإلدارة العامة للصيانةصيانة آالت تصوير ركس روتاري

3,633,252.21اإلدارة العامة للتشغيل والصيانةتوريد وقود ديزل لمحطات الكهرباء بالجامعة

3,460,117.50عمادة التعامالت اإللكترونيةصيانة و تشغيل شبكة الحاسب اآللي
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المنصرف 2019الجهة المشرفة أو المستفيدة مسمى العقد

473,957.92كلية علوم األغذية والزراعةصيانة ونظافة محطة األبحاث والتجارب الزراعية والحيوانية

9,625.00إدارة النشر العلميصيانة طابعة ركس روتاري 900

2,108,564.40عمادة التعلم اإللكترونيصيانة وتشغيل األنظمة السمعية والبصرية واإلستديوهات التفزيونية

3,831,051.82المزاحميةتشغيل وصيانة ونظافة  فرع المزاحمية

10,450,995.31إدارة التشغيل والصيانةتشغيل وصيانة سكن أعضاء هيئة التدريس

392,333.50مركز الدراسات الزلزاليةتشغيل وصيانة عدد (9) محطات زلزالية تعليمية

47,250.00اإلدارة العامة للسالمةصيانة اإلشارات الضوئية والعدادات التنازلية بالمدينة الجامعية

1,912,670.44إدارة االستدامة وتطوير البيئةصيانة المزروعات وشبكات الري بالمدينة الجامعية للطالبات

3,351,340.02عمادة التعامالت اإللكترونيةتقديم خدمات الدعم الفني والتطوير للمنظومة الجامعية األكاديمية

98,671,149.15اإلجمالي
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عمليات النظافة

عمليات صيانة ونظافة وتشغيل كليات المجتمع

استحقاق 2019الجهة المشرفة أو المستفيدة مسمى العقد

14,661,313.17اإلدارة العامة للخدمات والمرافقنظافة المدينة الجامعية

717,974.40اإلدارة العامة للخدمات والمرافقمكافحة الحشرات والقوارض

 15,379,287.57    اإلجمالي

استحقاق 2019الجهة المشرفة أو المستفيدة مسمى العقد

419,424.13اإلدارة العامة للتشغيل والصيانةصيانة ونظافة وتشغيل كلية المجتمع بالرياض

 419,424.13اإلجمالي
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عمليات األمن والحراسة الجارية 

استحقاق 2019الجهة المشرفة أو المستفيدة مسمى العقد

18,568,088.79اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعيتنفيذ أعمال السالمة واألمن بالمدينة الجامعية

 تنفيذ أعمال السالمة واألمن باسكان مركز الدراسات الجامعية
4,254,034.82اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعيبعليشة والملز

166,156.79إدارة المشاريع بكليات الجامعة بالمزاحميةالحراسات األمنية بكلية المعلمين بالرياض

22,988,280.40اإلجمالي

 المؤشرات اإلجمالية لتعاميد 2019

عدد الصرفيات  (554) صرفية

عدد التعاميد الصادرة (100)

المبلغالبند

90,549,383.65بنود الباب الثاني

501,168,527.85بنود الباب الثالث

69,910,437.22بنود الباب الرابع

661,628,348.72اإلجمالي
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عمليات استئجار البرامج التي تم تعميدها السنة المالية 2019

عمليات نقل الطالبات الجديدة والتي تم تعميدها السنة المالية المنصرمة

ما تم صرفةاستحقاق 2019الجهة المشرفة أو المستفيدة مسمى العقد

983,578.05983,578.05عمادة التعامالت اإللكترونيةاستخدام وصيانة برامج ساس

ETLA 384,006.00384,006.00عمادة التعامالت اإللكترونيةعقد اتفافية أدوبي

1,367,584.051,367,584.05اإلجمالي

استحقاق 2019الجهة المشرفة أو المستفيدة مسمى العقد

35,799,456.00إدارة النقلنقل طالبات الجامعة بالرياض

945,453.60إدارة النقلنقل طالب الجامعة (النقل الترددي)

36,744,909.60اإلجمالي
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عملية تأمين المحروقات لسيارات الجامعة

استحقاق 2019الجهة المشرفة أو المستفيدة مسمى العقد

 تأمين محروقات وغسيل وتشحيم سيارات
1,200,000.00إدارة االنقلالجامعة

 اإلجمالي

عملية تعبئة الغازات 

استحقاق 2019الجهة المشرفة أو المستفيدة مسمى العقد

173,563.28اإلدارة العامة للصيانةتعبئة غاز سائل

316,548.75كليات الجامعة المختلفةتعبئة غازات منوعة

490,112.03اإلجمالي
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عمليات المشاريع والتجهيزات

 الجهة المشرفة أو مسمى العقد
المستفيدة

 القيمة اإلجمالية
للعملية

 ما تم صرفه خالل
مالحظاتالسنه 2109

 إنشاء خط الصرف الصحي الرئيسي لمجمع المدارس
بجامعة الملك سعود

 اإلدارة العامة
0-1,122,000.00للصيانة

 إنشاء جسر يربط بين مواقف مركز األمير سلطان
 الثقافي والجسر الرابط بين كليتي الصيدلة والعلوم

الطبية التطبيقية

 وكالة الجامعة
4,338,000.00596,237.00للمشاريع

 وكالة الجامعةإنشاء وتأهيل وتطوير شبكة الري بالمدينة الطبية
27,188,488.003,864,122.00للمشاريع

توسعة مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي 
منافسة رقم (29/28/31) (المنصورية)

 وكالة الجامعة
 تم االستالم-169,169,867.00للمشاريع

االبتدائي
 توفير الرعاية لمرضى العناية المركزة بالمدينة

25,407,000.006,000,000.00المدينة الطبيةالطبية

-44,299,957.00المدينة الطبيةتوسعة اإلسعاف المرحلة الثالثة بالمدينة الطبية

 وكالة الجامعةإنشاء كلية السياحة واألثار  بالمدينة الجامعية
94,297,575.0017,230.00للمشاريع

 مشروع ترحيل خط المياه المار بأرض جامعة الملك
 سعود بالرياض بقدره (30م.ف) منافسة رقم (71/30/31)

مؤسسة الصيخان

 وكالة الجامعة
12,660,000.00للمشاريع

 إنشاء مبنى مركز الوثائق والممتلكات بالمدينة
الجامعية

 وكالة الجامعة
59,646,372.009,230,000.00للمشاريع
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 الجهة المشرفة أو مسمى العقد
المستفيدة

 القيمة اإلجمالية
للعملية

 ما تم صرفه خالل
مالحظاتالسنه 2109

 وكالة الجامعةتطوير مداخل الجامعة ( البوابات ) بالمدينة الجامعية
74,198,188.008,541,200.00للمشاريع

 إنشاء ثالث مستودعات جامعة الملك سعود بفرع
9,210,551.005,599,359.00المزاحميةالجامعة بكليات المزاحمية

 وكالة الجامعةإعادة تأهيل مباني البهو والكليات (شركة العثيم)
 تم االستالم19,195,000.00للمشاريع

االبتدائي

 وكالة الجامعةإعادة تأهيل مباني البهو والكليات (شركة إبصار)
انتهت29,386,034.00للمشاريع

 اإلشراف لمشروع إعادة تأهيل المباني الجامعة
والبينه (التنمية) مكتب لالستشارات الهندسية

 وكالة الجامعة
جارية6,990,000.003,237,733.00للمشاريع

إنشاء مبنى المدرجات ومعرض الجامعة والمواقف 
التابعة له منافسة رقم ( 27/26/28) (المنصورية)

 وكالة الجامعة
جارية194,313,454.00للمشاريع

استكمال تصميم وتنفيذ المدينة الطبية منافسة 
-1,838,329,204.00المدينة الطبيةرقم ( 29/28/37) (جروب)

 تعزيز نظام التكييف بمبنى الخدمات المساندة
بالمدينة الجامعية للطالبات

 وكالة الجامعة
 جاري االستالم20,290,230.00للمشاريع

االبتدائي

إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمنشآت 
الملحقة بها منافسة رقم ( 29/28/45) (ابن الدن)

 برنامج اإلنشاءات
 االستراتيجية

وكالة المشاريع
 العمل على التنفيذ8,312,570,661.00

االستالم
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 الجهة المشرفة أو مسمى العقد
المستفيدة

 القيمة اإلجمالية
للعملية

 ما تم صرفه خالل
مالحظاتالسنه 2109

إنشاء محطة الخدمات المركزية المساندة بالمدينة 
الجامعية للطالبات/جامعة الملك سعود (31/60)

 برنامج اإلنشاءات
 االستراتيجية مع
أوقاف الجامعة

 تم االستالم94,750,000.003,873,619.47
االبتدائي

مشروع نفق الخدمات (المرحلة الثانية) بالمدينة 
الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود (31/59)

 برنامج اإلنشاءات
 االستراتيجية مع
أوقاف الجامعة

 تم االستالم172,206,676.0022,627,765.75
االبتدائي

تأهيل مباني كلية المجتمع بالملز ( شركة حمود 
العميل للمقاوالت)

 وكالة الجامعة
 تم االستالم33,500,000.006,323,171.00للمشاريع

االبتدائي

11,243,069,257.0069,910,437.22اإلجمالي
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المهام الرئيسية

1

تبليغ 
الميزانية

2

إعداد مشروع 
ميزانية الجامعة

3

إجراء المناقالت

4

االستشارات 
واإلفادات المالية

5

التقارير والدراسات
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تبليغ الميزانية

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٢٠١٩ ٢٠١٨

ا�صول الغير
 مالية 

مصروفات 
أخرى 

المنافع
 ا�جتماعية 

السلع
 والخدمات

تعويضات
 العاملين 

تم تبليغ الميزانية بتاريخ 1441/04/18هـ 

 10 نسخ إلكترونية تم إرسالها للجهات المعنية داخل الجامعة

16 مجلد تم توزيعه 

دراسة تحليلية للميزانية الجديدة

ميزانية 2019

الزيادة في اإلعتمادات
 32 مليون 

578

 وظيفة تم نقلها
 لبرنامج التشغيل
 الطبي من سلم

الوظائف الصحية

1652

 وظيفة إدارية 
 تم رفعها وتحوير

 مسمياتها

5

برامج بديلة

1

 إلغاء باقي تكاليف
 "مبادرة اإلبتكار وريادة

 األعمال إلنشاء
 المؤسسات الصغيرة

 والمتوسطة"
التشغيلية والرأسمالية

2

مراجعة وايضاح 
للتعليمات الجديدة.
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مشروع ميزانية الجامعة

ا�صول الغير مالية

مصروفات أخرى

المنافع ا�جتماعية

السلع والخدمات تعويضات العاملين

حسب الطلب

 ٢,٢٠٩  ٤,٦٠٠ 

٦

٥٥٥

٤٥٧
ا�صول الغير مالية

مصروفات أخرى

المنافع ا�جتماعية

السلع والخدمات

تعويضات العاملين

حسب السقف

 ٤,٥٨٧ 

٧٩٧

٦

٥٥٥

٣٠

ا�صول الغير مالية

مصروفات أخرى

السلع والخدمات

تعويضات العاملين

مبالغ التحفظ

١٣٠٠

٤٣٥

٦

١٢١
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36  خطاب تم إرساله للجهات    
المعنية داخل الجامعة.

20 اجتماع داخل اإلدارة لمناقشة    
البيانات الواردة واستكمال النماذج. 

بيانات فعلية.   
طلبات جديدة.   

تجميع البيانات 

اشتملت تعبئة وتدقيق بيانات:
)16( بند تعويضات عاملين   
)43( بند سلع وخدمات   
)101( برنامج   
 )7( برامج بديلة   
)88(مشروع   
 )6( مشاريع جديدة   

تعبئة النماذج

اجتماعات مع وكيل الجامعة.   
تعديل بعض  بيانات النماذج حسب    

توجيهات وكيل الجامعة.
اعتماد مشروع الميزانية وارساله لوزارة    

المالية

اعتماد مشروع الميزانية

عدد )2(  ورش عمل لمناقشةإعداد    
مشروع الميزانية.

عدد )3( دورات تدريبية على نظام    
الميزانية الجديد( الهايبريون).

عدد )2( جلسة  نقاش مع قطاع التعليم    
بالوزارة ومكتب تحقيق كفاءة اإلنفاق.

جلسات نقاش الميزانية

استيفاء المالحظات واستكمال البيانات    
المطلوبة خالل جلسات النقاش.

تقديم (186) وثيقة داعمة.   
استالم نسخة أولية لمشروع الميزانية    

حسب السقف ونتائج المناقشة.
اعداد التحفظات حول البنود والبرامج    

والمشاريع التي لم يرصد لها اعتمادات 
أو خفضت اعتماداتها.

تحديث بيانات المشروع

 توقيع محاضر المناقشة مع    
وزارة المالية 

توقيع المحاضر
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المناقالت

إجراءات المناقالت

العجــز    لســد  مناقلــة    )24( 
الميزانيــة بنــود  فــي 

 )35 ساعة عمل( لدراسة   
الوفورات بالعقود  

التشغيلية 

 إعــداد )16( مناقلــة  ورفعهــا   
علــى منصــة اعتمــاد

مـــــن    تـــــــم  إجـــــراءات   )10( 
خاللهـــا تزويـــد وزارة الماليـــة 
للموافقة  الالزمة  بالبيانات 

علـــى المناقلـــة

بعد صدور المناقالت

ذات    الجهـــة  تبليـــغ   )24( 
المناقلـــة  بصـــدور  العالقـــة 
النظـــام  علـــى  لتنفيذهـــا 

(مـــدار)  المالـــي 

ذات    الجهـــات  تبليـــغ   )58  ( 
المناقلـــة  بصـــدور  العالقـــة 
الالزمـــة  الســـيولة  وتوفيـــر 
اإلجــــــــــراءات  الستكـــمــــــال 

ميـــة  لنظا ا

المتابعات الدورية

ومتــــــابعة    مــراجعـــــــة   )12( 
والبـــدالت  الرواتـــــب  لبنـــود 
فيهـــا عجـــز  حـــدوث  لتالفـــي 

 فــي حــال حــدوث عجــز فــي   
الرواتــب الرفــع للــوزارة لدعــم 
البنــود وتزويدهــا بالمبــررات 

ــة  الالزم
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٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

تكاليف سيولة

ا�صول الغير ماليةالسلع والخدماتتعويضات العاملين مصروفات أخرى 

عدد المناقالت

مناقالت خارجية

3

مناقلة داخلية

12

طلبات تعزيز

9

العمليات

عملية تعزيز  
بإجمالي 

(1,092) مليون 

)98(
عملية نقل 

بإجمالي )911( 
مليون

 )314(

اإلجمالي

مليون
2,003
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االستشارات واإلفادات المالية

1

دراسة الطلب

2

مراجعة الميزانية

3

التحليل المالي

4

الرفع باإلفادة 
وإبداء الرأي

64
استشارة

207 مليون
المبالغ المدبرة

203
إفادة
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تقرير مراجعة االرتباطات المالية على تكاليف المشاريع

الجهات ذات العالقة

إدارة المشتريات  
وكالة الجامعة للمشاريع  
المدينة الطبية  
عمادة شؤون المكتبات  

أدوات المراجعة

استمارات اإلرتباط  
النظام المالي (مدار)  
نظام ديوان  
المكاتبات  

سير العمل

 مراجعة  )1090( حالة ارتباط  
)95( زيارات ونقاشات  
)387( ساعة عمل  

االرتباطات المنتهية

االرتباطات المكررة

ارتباطات غير منفذة

المبالغ

٢٠١٩

إجمالي التكاليف المحررة

 155 مليون ريال سعودي
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المنصة اإللكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية

إنشاء حساب
 للمستخدم وإعطاءه 

الصالحية الالزمة.

1

إضافة وتعديل
 الصالحيات 
للمستخدم.

2

توفير المساعدة
 الالزمة لطريقة

 االستخدام 

3

التواصل مع 
المسؤولين في منصة 

اعتماد لحل بعض 
المشاكل بالنظام.

4

ابداء المالحظات 
التنظيمية والتطويرية  

لالجراءات

5

المهام األساسية
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274
مستخدم

21
جهة

58
خدمة

2

إدارة مراقبة المخزون

1

 عمادة التطوير
والجودة

1

 إدارة اإلتصاالت
 الرقمية

3

 العالقات العامة
واإلعالم

6

 اإلدارة العامة
 للصيانة

1

المجلس العلمي

3

 إدارة اإلسكان
 والمرافق الترويحية

3

 إدارة المشاريع

101

المدينة الطبية

2

صندوق الطالب

1

 عمادة تطوير
المهارات

5

 عمادة شؤون
المكتبات

52

اإلدارة المالية

3

القبول والتسجيل

1

اإلدارة القانونية

3

 إدارة اإلستدامة
وتطوير البيئة

63

 إدارة المشتريات

3

 إدارة الخدمات

2

األمن والسالمة

12

 عمادة الموارد
البشرية

7

التخطيط والميزانية
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دراسة الميزانيات التشغيلية للوحدات األكاديمية

نفقات تشغيليةنفقات إنشائية

تصنيف الميزانية

٪٩٥

٪٥

التعليم الصحة

التصنيف الوظيفي للنفقات التشغيلية

٥٤١٠

٢٢٨٦

الوحدات
المساندة

الوحدات 
ا�كاديمية

الميزانيات التشغيلية  للوحدات ا�كاديمية

٤٤٠٥

١٠٠٥
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37536 طالبعناصر 
25782 طالبة

6815
عضو هيئة 

تدريس

26
وحدة  أكاديمية

٠

٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

الميزانية التشغيلية للوحدات ا�كاديمية
 والوحدات المساندة

الميزانية التشغيلية للوحدات ا�كاديمية

السنة ا�ولى
 المشتركة

كليات
 المجتمع

الصحيةالعلميةا�نسانية

معدل تكلفة الطالب

متوسط التكلفة اإلجمالية للطلبة

)85,446(
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تقرير مركز كفاءة اإلنفاق

مارس - أبريل

 استالم نماذج طلب البيانات المالية   

تحقيق  بمركز  الخاصة  والتشغيلية 

مشروع  نماذج  ضمن  اإلنفاق  كفاءة 

ميزانية 2020م.

 تحليـــل وفـــرز النمـــاذج وتحديـــد الجهـــات   

المعنيـــة داخـــل الجامعـــة.

تحقيق    لجنة  ضمن  النماذج   مناقشة 

كفاء اإلنفاق بالجامعة.

لتوفيـــر    المعنيـــة  الجهـــات   مخاطبـــة 

المطلوبـــة. البيانـــات 

 

مايو

ــادة    ــواردة مـــن عمـ ــات الـ  تحليـــل البيانـ
القبـــول والتســـجيل.

 فرز بيانات األعباء التدريسية والجدول   
الدراسي.

 المتابعـــة مـــع لجنـــة كفـــاءة اإلنفـــاق   
لمخاطبـــة كليـــات الجامعـــة لتصحيـــح 

األعبـــاء حســـب مـــا يوجـــد لديهـــم.
وحصـــر    المبتعثيـــن  بيانـــات   تحليـــل 

للمـــدة  المتجـــاوزة  االبتعـــاث  فتـــرات 
النظاميـــة.

المـــوارد    تنميـــة  إدارة  مـــع   التواصـــل 
البشـــرية لمراجعـــة وتصحيـــح فتـــرات 

االبتعـــاث.

يونيو- ديسمبر

استالم الردود الواردة.  

تحليل البيانات.  

 التواصـــل مـــع الجهـــات المعنيـــة فـــي   

بيانـــات  أو  مالحظـــات  وجـــود  حـــال 

إضافيـــة.

 المتابعـــة مـــع لجنـــة تحقيـــق كفـــاءة   

اإلنفـــاق لمخاطبـــة الجهـــات التـــي لـــم 

ترســـل النمـــاذج .

 حتى تاريخه جاري استكمــال النواقص.  
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مارس - أبريل

عمادة القبول والتسجيل.  
عمادة الموارد البشرية.  
عمادة التعامالت اإللكترونية.  
وكالة الجامعة للبحث العلمي   

والدراسات العليا.
المدينة الطبية.  
كليات الجامعة.  
إدارة اإلسكان.  
إدارة الصيانة.  
اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية.  

 الجهات المعنية

مايو

العبء التدريسي

الجدول الدراسي

االبتعاث

يونيو- ديسمبر

الجهات المعنية

26 كلية7 عمادات وإدارات

الجهات التي وردت ردودها

21 كلية 5 عمادات وإدارات

 الجهات التي لم ترد

5 كليات2 عمادة وإدارة
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تقــوم اإلدارة الماليــة بمســؤولياتها ضمــن قطاعــات الجامعــة المختلفــة لتنفيــذ العمليــات وفــق اللوائــح واألنظمــة والتعاميــم والقــرارات الخاصــة 
بصــرف مكافــآت الطــالب ورواتــب ومســتحقات موظفــي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن والعامليــن علــى بنــد األجــور والمتعاقديــن 

والمتعاونيــن مــن خــارج الجامعــة واســتحقاقات المؤسســات والشــركات داخليــا وخارجيــا.

المنجزات والبرامج التطويرية في المجال المالي واإلداري 

الصرف من اعتمادات الميزانية الممثلة باألبواب األربعة حسب تعليمات الميزانية الواردة من وزارة المالية.  1
 بلغت اعتمادات الجامعة بالعام 1441/1440هـ الموافق 2019 م  (7,558,956,126 ريال) وتضمنت التالي:ـ

المصروفات   

4.651.530.891.16 ريال 

الباب األول )21( 
تعويضات العاملين

لصرف رواتب وبدالت ومكافأت 
منسوبي الجامعة.

1.487.536.138.10  ريال 

الباب الثاني  )22( 
استخدام السلع والخدمات  
لصرف مستحقات الموردين 
من المؤسسات والمقاولين 
من البرامج والمشاريع وتأمين 

السلع والخدمات .  

3,026,220.35   ريال 

الباب السابع )27(
المنافع االجتماعية 

لصرف مستحقات الموردين 
من مؤسسات ومقاولين  

اإلعاشة .

561,040,995.86  ريال 

الباب الثامن)28(   
مصروفات أخرى 

لصرف مستحقات مكافات 
الطالب بالداخل  ونقل 

الطالب ورسوم الطلبة ابناء 
المتعاقدين .

370,043,571,48 ريال  األصول والخصوم    

الباب األول )31(  
  حسابات األصول غير المالية  لصرف مستحقات الموردين من 

المؤسسات والمقاولين من المشاريع .
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استخدام الحاسب اآللي لكافة األعمال المالية والمحاسبية .  2
يتــم التعامــل مــع البرامــج الماليــة مــن خــالل اســتخدام نظــام مــدار  والــذي يتــم بموجبــه الربــط بيــن اإلدارة وإدارة الرواتــب بعمــادة شــؤون أعضــاء 
هيئــة التدريــس والموظفيــن إلنجــاز صــرف المســتحقات الماليــة لألفــراد مــن منســوبي الجامعــة والمتعاونيــن معهــا، وكذلــك يتــم صرف مســتحقات 

البــاب الثالــث والرابــع والبنــود التشــغيلية للبــاب الثانــي واســتخراج التقاريــر والجــداول الشــهرية 
باإلضافــة إلــى اســتخدام نظــام منصــة اعتمــاد ومنصــة صــرف تحميــل أوامــر الصــرف وأوامــر الدفــع مباشــرة مــع وزارة الماليــة  والحســاب الختامــي 
للجامعــة بواســطة النظــام اآللــي بشــكل دقيــق وســليم، ويســاعد علــى العمــل وســرعة التنفيــذ فــي مــا يخــص االرتباطــات والصــرف واســتخراج 
التقاريــر الماليــة اليوميــة واألســبوعية والشــهرية والســنوية وإعــداد البيانــات واإلحصائيــات التــي تتصــل بعمــل اإلدارة وموافــاة الجهــات الداخليــة 

والخارجيــة بمــا يتطلــب مــن بيانــات فــي حــدود الصالحيــات الممنوحــة.

تدريب منسوبي اإلدارة ودعمهم  بالدورات الداخلية والخارجية .  3
تســعى اإلدارة الماليــة للعمــل علــى تطويــر مهــارات وقــدرات منســوبيها وذلــك بإلحاقهــم ببرامــج تدريبيــة متقدمــة داخليــة وخارجيــة وذلــك لغــرض 

التميــز واإلبــداع بالعمــل وكان عــدد المشــاركين بالــدورات التدريبيــة بشــقيها علــى النحــو التالــي:

برامج تدريبية داخلية (منصة اعتماد) موظف.   
دورات تدريبية خارجية (0) موظف.   

حجم  المعامالت المحالة إلى اإلدارة وتم إنجازها خالل العام المالي  .  4

1  صرف رواتب وبدالت منسوبي الجامعة ( 23 ألف موظف ) وذلك بعدد (12642) مسير تم صرفه. 

2  صرف استحقاقات مؤسسات وشركات وجمعيات ومقاولين  وآخرون (97978 )0

3  التعامل مع جميع جهات الجامعة (479 جهة). 

4  صرف وسداد السلف المستديمة من حيث قيد العهد والتسديد (40 جهة).
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5  صرف وسداد السلف المؤقتة من حيث قيد العهد والتسديد (341 سلفه).

6  قيد ومتابعة السلف عهد تحت التحصيل موظفين (57 موظف).

7  قيد ومتابعة السلف عهد تحت التحصيل طالب (103 طالب).

8  قيد ومتابعة السلف عهد تحت التحصيل مؤسسات وشركات (135 مؤسسة وشركة).

9  المعامالت المحالة بسجل الصادر   ( 6263 )  . 

10  المعامالت المحالة بسجل الوارد  العام ( 10485 ) .

11   المعامالت المحالة إلى اإلدارة المالية كمسيرات واردة من عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكذلك 

مستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى الملك عبدالعزيز (12642)

12  المعامالت الصادرة من اإلدارة المالية بارتباطات مؤقتة  (46190). 

13  المعامالت الصادرة من اإلدارة المالية تغذية صندوق الجامعة بالعام (4). 

14  المعامالت الصادة من اإلدارة المالية تعديالت الميزانية من دعم ومسحوبات ومناقالت مناقلة (413).                              

15  تم تأدية وإعداد حواالت شيك على حساب صندوق الجامعة بالعام (473) شيك.

16  تم تأدية وإعداد أوامر الدفع  (10130) أمر دفع.

17  تم تأدية وإعداد أذون التسوية  بالعام (866) أذن  تسوية.

18  تم تأدية وإعداد أذون الصرف بالعام (8538) أذن صرف.

19  كتابة خطابات بعدد ( 652 )  مطالبات لمنسوبي الجامعة لحثهم على سداد السلف المؤقتة والمستديمة التي بعهدتهم.  

20  كتابة خطابات عدد (350) مطالبات خاصة بالعهد تحت التحصيل  .
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2019 إدارة المستودعات 

82

الرؤية 

مستودعات إلكترونية تسعى إلى تأمين احتياجات الجامعة 
بكفاءة وفعالية.

الرسالة 

تأمين احتياجات الجامعة بما يضمن سير العملية التعلمية 
واإلدارية وإيجاد بيئة تخزين سليمة تضمن الحفاظ على 

ممتلكات الجامعة.

.

األهداف 

1   تنفيذ قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية على جميع األعمال والمهام الخاصة بالمستودعات.
2   اإلشراف على أعمال المستودعات ومتابعة تنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالمستودعات الحكومية ، وما 

تصدره وزارة المالية والجامعة على جميع المستودعات.
3   تأمين احتياجات الجامعة من األصناف المختلفة وبالجودة المناسبة وضمان عدم نفادها وتحقيق استمرارية العملية 

التعليمية واإلدارية.
4  تخزين األصناف في حالة سليمة وصالحة لالستخدام وبالكميات المطلوبة .

5   توفير البيانات الالزمة وفي الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة التي تساعد  في سرعة اتخاذ القرار.
1   ضمان عدم فقد أو تلف األصناف المختلفة من خالل وضع نظام دقيق لالستالم والتخزين والصرف، وباتباع شروط 

السالمة واألمن الالزمة لذلك.
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الهيكل التنظيمي

إدارة المستودعات

وحدة الرجيع وحدة الشراء المباشر

وحدة المتابعة وحدة التطوير  والجودة

قسم مستودعات المعامل 

وحدة تخزين المواد 
الكيميائية

وحدة تخزين أجهزة المعامل

وحدة تخزين الزجاجات 
والبالستيكات

قسم الشؤون اإلدارية 
و المالية

وحدة الشؤون اإلدارية 

وحدة الشؤون المالية

قسم مستودعات األثاث 

وحدة تخزين األثاث

وحدة تخزين األجهزة

وحدة تخزين األدوات المكتبية

قسم المستودعات  بفرع 
الطالبات

وحدة مستودعات  المعامل

وحدة الشؤون اإلدارية 
و المالية

وحدة مستودعات األثاث
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األنشطة الرئيسية لإلدارة

أواًل : االستالم:   
  تشمل عملية االستالم ثالث مراحل رئيسية هي :

االســـتالم المؤقـــت : وهـــو 
اســـتالم األصنـــاف عنـــد ورودهـــا 
وإثبـــات  المستــودعـــــات  إلـــى 
االستـــــالم  وتـــــــــــــاريخ  كمياتهـــا 
لحيـــن فحصهـــا وإعـــداد اشعـــــار       
اســـتالم مؤقـــت ألصنـــاف تحت 

.(1 رقـــم  (نمـــوذج  الفحـــص 

01

فحص األصناف: وهي المرحلة 
التي يتم فيها مطابقة األصناف

للمواصفـــــات المطلوبـــة وفــق 
التعميد ويعـــــد فيهـــــــا محضــــــر 
فحص وبنـــــــــــاًء   عليـــــــــــه يتـــــــم 
استالم األصناف اســـتالمًا نهائيًا 

أو رفضهـــا.

02

ــا  ــي:  وفيهـ ــتالم النهائـ االسـ
يتـــم اســـتالم األصنـــاف اســـتالمًا 
نهائيـــًا وإعـــداد مذكـــرة اســـتالم 
مـــن  وهـــو   (2 رقـــم  (نمـــوذج 
وإدخالهـــا  القيمـــة  ذات  األوراق 
كرصيـــد للمســـتودعات تمهيـــداً 

لصرفهـــا. 

03
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وقد بلغت نماذج االستالم في المستودعات المركزية (62) نموذجًا موزعة على النحو التالي :

عدد نماذج االستالمالمستودعم

2مستودع األدوات المكتبية1

6 مستودع األثاث2

1مستودع األجهزة3

4مستودع مستلزمات المختبرات4

16مستودع الكيماويات السائلة5

22مستودع الكيماويات الصلبة6

6مستودع المواد الزجاجية7

4مستودع المواد البالستيكية8

1مستودع األجهزة لألقسام النسائية9

62المجموع
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 وفيما يلي بيان بإجمالي حركات االستالم لكل مستودع من المستودعات المركزية للسنوات العشر السابقة:
مستودع االدوات المكتبية:.  1
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مستودع األثاث : .  2
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مستودع األجهزة :.  3
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مستودع مستلزمات المعامل : .  4
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مستودع الكيماويات السائلة: .  5
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مستودع الكيماويات الصلبة: .  6
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مستودع الزجاجيات: .  7
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مستودع البالستيك:.  8
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مستودع األجهزة لألقسام النسائية :.  9
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وفيما يلي بيان بإجمالي حركات االستالم في المستودعات المركزية للسنوات العشر السابقة: 
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ثانيًا: الصرف :   
         يتم صرف األصناف من المستودعات المركزية للجهات الطالبة لها بموجب طلب صرف مواد (نموذج رقم 7) ـــ وهو من 

األوراق ذات القيمة ـــ بعد موافقة صاحب الصالحية على الصرف وبعد استيفاء اإلجراءات النظامية للصرف والتأكد من مدى 
الحاجة الفعلية لألصناف المطلوبة .

وقد بلغت طلبات صرف المواد ( 3495 ) نموذجًا موزعة على النحو التالي:

عدد نماذج الصرفالمستودعم

1326مستودع األدوات المكتبية1

369مستودع األجهزة2

103مستودع األثاث3

143مستودع مستلزمات المختبرات4

519مستودع الكيماويات السائلة5

401مستودع الكيماويات الصلبة6

336مستودع المواد الزجاجية7

276مستودع المواد البالستيكية8

22مستودع األجهزة لألقسام النسائية9

3495المجموع
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وفيما يلي بيان بإجمالي حركات الصرف لكل مستودع من المستودعات المركزية للسنوات العشر السابقة:
مستودع االدوات المكتبية:.  1

820 882 842
696 654

739

1008 1025 1025

1326

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

مذكرات الصرف

مستودع األثاث : .  2
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369مستودع األجهزة :.  3
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مستودع مستلزمات المعامل : .  4
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مستودع الكيماويات السائلة: .  5
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مستودع الكيماويات الصلبة: .  6
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مستودع الزجاجيات: .  7
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مستودع البالستيك:.  8
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مستودع األجهزة لألقسام النسائية :.  9
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وفيما يلي بيان بإجمالي حركات الصرف في المستودعات المركزية للسنوات العشر السابقة: 
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ثالثًا: التخزين:   
      وتشمل عملية التخزين تخطيط وتنظيم عمليات استالم المواد والمحافظة عليها في ظروف تخزينية مناسبه وتلبية 

احتياجات وحدات الجامعة المختلفة في الوقت المناسب.
وقد بلغت القيمة اإلجمالية للمخزون في مستودعات الجامعة المركزية على النحو التالي:

القيمة اإلجمالية للمخزوناألصنافالمستودعم

737464634.14األدوات المكتبية1

5815978949.27األثاث2

585587373.85األجهزة3

841642386.10مستلزمات المختبرات 4

35315110467.85الكيماويات الصلبة5

1723264395.97الكيماويات السائلة6

3191067235.55المواد الزجاجية7

1101192997.23المواد البالستيكية8

8302877.18األجهزة لألقسام النسائية9

20123123719.14رجيع المدينة الطبية10

25892002404.48الرجيع11

402576886083.26المجموع

.
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رابعًا : اإلرجاع:   
يتم إرجاع األصناف من وحدات الجامعة المختلفة إلى مستودعات الرجيع في الحاالت التالية:

إنتهاء الغرض الذي صرفت من أجله أو في حالة اإلستغناء عنها.   

زيادتها عن الحاجة الفعلية .   

عدم صالحيتها أو تلفها.   

      ويعد في إرجاع األصناف مستند إرجاع (نموذج رقم 9) مبينًا فيه أسماء األصناف المرجعة وكمياتها ومستلمها ، ثم تعرض 

على لجنة البت في أمر األصناف المرجعة المشكلة بالقرار اإلداري رقم 2/20/194838 وتاريخ 1441/5/5هـ ، والتي تقوم بإبداء 

توصياتها بشأن تلك األصناف كالتالي :

إضافتها إلى مخزون المستودعات في حال صالحيتها لالستعمال.   
إصالحها اذا كانت الفائدة من إعادة استعمالها تربو على تكاليف اإلصالح .   
التخلص منها إما عن طريق البيع أو اإلتالف.   

ويتم إعداد مستند صرف أصناف رجيع (نموذج رقم 10) في صرف تلك األصناف.

وتنقسم مستودعات الرجيع في اإلدارة إلى:

مستودع رجيع وحدات الجامعة.   
مستودع رجيع المدينة الطبية الجامعية .   
مستودع رجيع المدينة الجامعية للطالبات .   
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وقد بلغت النماذج المستودعية المستخدمة بالمستودعات كالتالي :

 عدد مستنداتالمستودعم
اإلرجاع

عدد مستندات صرف أصناف الرجيع 

 إضافة إلىإتالفبيع
المخزون

387313124مستودع رجيع الجامعة1

12712600مستودع رجيع المدينة الطبية الجامعية2

313100مستودع رجيع المدينة الجامعية للطالبات3

545470124المجموع

خامسًا: الشراء المباشر والسلف والتعاميد:   
تقوم إدارة المستودعات بتدقيق معامالت وحدات الجامعة المختلفة المدخلة في نظام المستودعات وقد أنشئ في 

النظام مستودعين افتراضيين لهذا الغرض هما:

مستودع الشراء المباشر والسلف والتعاميد (مستودع رقم 16) ويخدم جميع وحدات الجامعة المختلفة /األقسام الرجالية.   

 مســــتودع الــــشراء الـــمبـــاشـــر والسلف والتعاميد /القسم النسوي (مستودع رقم 22) وتم تخصيصه لألقسام النسائية في المدينة    

الجامعية للطالبات وعليشة وغيرها من األقسام النسائية.

وتقوم الـــجهة المـــستلمــــة لألصنــــاف مباشرة بإدخال األصناف في نظام المستودعات في مـــــحضر االستالم ، وبعد التأكد 
من استالم األصناف فعليًا من قبل اإلدارة واستكمال اإلجراءات النظامية لذلك تتم طباعة محضر االستالم (نموذج رقم 3)    
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 ـــ وهو من األوراق ذات القيمةـــ وكذلك طباعة طلب صرف مواد (نموذج رقم 7) مقاباًل لذلك المحضر لغرض تسجيل العهدة 
بناًء علية وتسوية العملية القيدية على الصنف .

وقد بلغت النماذج المستودعية المستخدمة في هذين المستودعين على النحو التالي:

طلب الصرف محضر االستالمالمستودعم

873702مستودع الشراء المباشر والسلف والتعاميد1

 مستودع الشراء المباشر والسلف2
227205والتعاميد/ المدينة الجامعية للطالبات

11001204المجموع

وفيما يلي بيان بإجمالي حركات االستالم والصرف في مستودعي السلف والشراء المباشر  والتعاميد للسنوات العشر السابقة:
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القسم النسائي :

205

227

2019

الصرف االستالم

إنجازات اإلدارة األخرى

باإلضافة إلى األنشطة الرئيسية لإلدارة فقد تم إنجاز بعض المهام األخرى والتي من أهمها مايلي:

 بناًء على الدور الرقابي التي تضطلع به اإلدارة فقد تم القيام بزيارات تفتيشية لبعض مستودعات الجامعة للتأكد من سالمة االجراءات    

المستودعية لديها وتطبيق قواعد واجراءات المستودعات الحكومية فيها، وقد بلغت تلك الزيارات ( 46 ) زيارة. 

 العمل على المتابعة الميدانية ومالحظة أصناف الرجيع الملقاة بشكل عشوائي والتي كانت تشكل خطورة وتشوه المنظر العام    
للجامعة وحيث تم رصد عدد من التجاوزات بلغت (4) حاالت وتمت معالجتها وفقًا لألنظمة. 

 قام العاملون بالمستودعات المركزية بعد الدراسة بإعداد بيانات احتياجات العام المالي 1441/1440هـ من المواد الكيميائية والزجاجية    
واألدوات المكتبية وغيرها على ضوء البنود المتاحة خالل السنة المالية الماضية، والتي روعي فيها الجودة والسعر المناسب وكذلك 

الكمية.
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 قام العاملون بالمستودعات المركزية باختيار العينات من العروض المقدمة وتم ترسيتها وفقًا للجودة ثم السعر، ثم تم فحصها     

واستالمها وصرفها حسب االحتياج.

 تــــزويــــد الجــــــهات ذات العالقة بأعمال المستودعات بالمستندات المـــــستودعية كــــإدارة مــــراقـــبة المــــخـــــزون وإدارة أمالك الجامعة    
،والتأكد من سالمة الدورة المستنديه للمستودعات . 

 تم إنشاء مستودعين لخدمة المدينة الجامعية للطالبات، أحدهما لصرف األجهزة واآلخر الستالم الرجيع الخاص بمنسوبات المدينة    
الجامعية للطالبات .



التعامالت اإللكترونية
واإلتصاالت

عمادة

103



مقدمة

ســعت عمــادة التعامــالت اإللكترونيــة واالتصــاالت بجامعــة الملــك ســعود منــذ إنشــائها إلــى تحقيــق رؤى اإلدارة العليــا 

للجامعــة وتطّلعـاتهـــا، وتحقيــق األهـــداف التــي تصبـــو إليهـــا، والتــي مــن أهـــمها تحويـــل الجـامعـــة إلــى مـجـتـمـــٍع رقمــي 

متكامــل، والتحــّول مــن التعامــالت الورقّية إلى التعامـــالت اإللكـــترونية، وإتاحـــة الخدمات التقنّية لمختلف منســوبي الجامعة 

ــفين وُطـــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس، وقــد تجـّلـــى تحقيــق تلــك الرؤيــة فــي تفعيــل التعامــالت اإللكترونيــة علــى  مــن موّظـ

مختلــف األصعــدة؛ بحيــث تصبــح التعامــالت فــي الجامعــة تعامــالت إلكترونيــة بشــكٍل كامــٍل، باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــات 

اإللكترونيــة الشــاملة كخدمــة اإلنترنــت والبريــد اإللكترونــي، واألنظمــة اإللكترونيــة األساســية كالنظــام األكاديمــي والنظــام 

المالــي واإلداري لمنســوبي الجامعــة، وكان مــن أهــم التطــورات التــي طــرأت علــى العمــادة خــالل العاميــن األخيــرة صــدور قــرار 

مجلــس التعليــم العالــي بدمــج عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد مــع عمــادة التعامــالت اإللكترونيــة واالتصــاالت 

و ذلــك لتحقيــق أهــداف الجامعــة التــي تتطلــب ترشــيد اإلنفــاق التشــغيلي وإيقــاف أي نــوع مــن أنــواع اإلزدواجيــة فــي األدوار، 

حيــث أصبحــت أدوار عمــادة التعليــم اإللكترونــي تنــدرج ضمــن األدوار المناطــة بعمــادة التعامــالت اإللكترونيــة واالتصــاالت. 

كمــا تســعى العمــادة إلــى دعــم تحــول الجامعــة إلــى منظمــة غيــر ربحيــة تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة 2030.
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الرسالة الرؤية 

الريادة العالمية والتميز في توفير ودعم منظومة إلكترونية 

شاملة ومتكاملة تسهم في تحقيق رؤية الجامعة لبناء 

مجتمع المعرفة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030

التوظيف األمثل للتقنية لدعم العملية التعليمية والبحثية 

وبناء اقتصاد المعرفة، من خالل توفير منظومة إلكترونية 

ذكية ومتكاملة، تسهم في تحقيق رؤية الجامعة

األهداف 

1   تحقيق الجودة والتميز في تقديم الخدمات اإللكترونية وفق المواصفات الدولية القياسية والتصنيفات العالمية.

2   تطوير منتجات وخدمات إلكترونية مبتكرة من خالل فهم سلوك المستخدمين واحتياجاتهم.

3  توفير الدعم لخطة الجامعة االستراتيجية لتفعيل التعليم اإللكتروني من الناحية التقنية.

4  توفير بيئة تعليمية إلكترونية مشجعة على البحث واإلبداع.

5  التكامل والربط مع الجهات الخارجية للمساهمة في إيجاد حكومة إلكترونية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

6   تشغيل الخدمات التقنية والبنية التحتية بأعلى كفاءة ممكنة.

7   مواكبة أفضل سياسات وممارسات أمن المعلومات للوصول إلى بيئة تقنية آمنة.
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إطاللة على عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت

جاءت فكرة إنشاء وحدة مختصة بتقنية المعلومات استجابة طبيعية للتطور التقني الذي شهدته المملكة بهدف دعم الجامعة ووحداتها في 
مجال التقنية

تم إنشاء وحدة باسم (مركز 
الحاسب اآللي) في مقر الجامعة، 

حيث كانت البداية تعتمد على 
استخدام بعض األجهزة المؤجرة، 

ثم تحّول االسم إلى (إدارة الحاسب 
اآللي ومعالجة البيانات) وعملت 

في ذلك الحين على تطوير 
وامتالك األجهزة والتقنيات.

1398هـ 

تغير المسّمى إلى (اإلدارة العامة 
للحاسب اآللي ونظم المعلومات) 

بالقرار اإلداري رقم (5849) وتاريخ 
1412/03/21هـ، وعملت خالل تلك 

الفترة على تطويـر وتحديث األجهزة 
والبرامج، وإعداد الكوادر البشرية 

المؤهلة وتدريبها.

1412هـ

تمت موافقة خادم الحرمين 
الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس 
مجلس التعليم العالي على محضر 
الجلسة بالتوجيه البرقي الكريم رقم 

10093/م بتاريخ 1428/11/21هـ والمتضمن 
تعديل مسمى "اإلدارة العامة 

للحاسب اآللي ونظم المعلومات" 
إلى "عمادة التعامالت اإللكترونية 

واالتصاالت" بجامعة الملك سعود. 

1428هـ

وافق مجلس الجامعة بالقرار اإلداري 
رقم (36/6/1) بتاريخ 1436/6/11 على 
توصية اللجنة التنسيقية العليا 
إلدارة الجامعة بشأن دمج عمادة 

التعامالت اإللكترونية واالتصاالت 
وعمادة التعليم اإللكتروني 

والتعلم عن بعد في عمادة واحدة 
تحت مسمى " عمادة التعامالت 

اإللكترونية واالتصاالت".

1436هـ

وافقت اللجنة المؤقتة المكلفة 
بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم 

العالي (الملغي) رقم (1437/3/6) 
القاضي بالموافقة على دمج عمادة 

التعامالت اإللكترونية واالتصاالت 
وعمادة التعليم اإللكتروني 

والتعلم عن بعد في عمادة واحدة 
تحت مسمى " عمادة التعامالت 

اإللكترونية واالتصاالت". 

1437 هـ

تهتم عمادة التعامالت اإللكترونية واإلتصاالت بتقديم خدمات إلكترونية شاملة ومتميزة على مستوى الجامعة، وتعمل على توفير البنية 
التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت في الجامعة والبرامج واألنظمة التي تخدم أعمال الجامعة اإلدارية والتعليمية لمنسوبيها، وتوظيف 

التقنية لدعم التعليم اإللكتروني والتعلم المبتكر وبناء اقتصاد المعرفة، من خالل توفير منظومة إلكترونية ذكية وشاملة ومتكاملة.
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خدمات العناية بالمستفيدين

  
األولــى  االتصــال  قنــاة  بالمســتفيدين  العنايــة  خدمــات  تعتبــر 

الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة تدريــس  المختصــة بخدمــة منســوبي 

وموظفيــن وطــالب فــي مجــال الدعــم الفنــي للنظــم والتجهيــزات 

بالجامعــة. اإللكترونيــة  والخدمــات  والبرامــج  الحاســوبية 

حيــث  للمســتفيدين  األول  الدعــم  خــط  التحكــم  مركــز  ويعتبــر 

يقــوم باســتقبال كافــة الطلبــات الــواردة ســواء عــن طريــق الموقــع 

اإللكترونــي أو البريــد اإللكترونــي وتوفير الدعم األولي للمســتفيدين 

الثانــي  الدعــم  لمســتويات  الطلبــات  تحويــل  إلــى  باإلضافــة 

المختلفــة عنــد الحاجــة إلــى ذلــك محققــه الريــادة فــي دعــم خدمــات 

الجامعــة. اإللكترونيــة للمســتفيدين علــى مســتوى  العمــادة 

من أهداف هذه الخدمات:
تسهيل الحصول على الخدمة.    
االستجابة في حل المشاكل في أقل وقت.   
السرعة في تقديم الخدمة للمستفيد.   
 خلق ثقافة الوعي اإللكتروني من خالل تقديم المعلومات    

للمستفيدين.
 تقديم أفضل الخدمات بسرعة وسهولة وذلك وفقًا لمعايير    

الجودة والمواصفات العالمية.
 زيادة استخدام الخدمة الذاتية من خالل تعريف المستفيدين    

بالخدمات الموجهة لهم.
 متابعة توجهات الجامعة وتحقيق األهداف بما يتناسب مع    

أهدافها العامة.
توفير بيئة حاسوبية متكاملة آمنة.   
 توظيف مختلف تقنيات االتصال التي تساعد في كسب ثقة    

المستفيد.
 االستمرار بإيجاد الحلول الالزمة للتطوير والرقي بالخدمات    

المقدمة.

أبرز اإلنجازات:
بلغ عدد الطلبات التي لم يتم تقييمها 54180 طلب بنسبة %97.    إطالق دليل الخدمات على مستوى العمادة.   

تعزيز دور الدعم األولي لنظام التعلم عن بعد إلى فريق العناية بالمستفيدين.   
تم تقديم الدعم الالزم لعدد 42914 مكالمة بنسبة رد بلغت 96.5%، ُفتح خاللها 4217 طلب.   
تم إغالق 55911 طلب بنسبة بلغت 98.1%، بنسبة رضا 84% من تقييم 1731 طلب.   
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دعم المستفيدين:. 1

إحصائيات مركز االتصال

1441 هـ1440 هـالمستهدفالبند

96.5%93%أعلى من 95%المكالمات المستلمة

00:581:02< 1:30 دقيقةمدة االتصال (دقيقة)

إحصائيات مركز  السنترال

1441 هـ1440 هـالمستهدفالبند

86.5%82% أكثر من 85%المكالمات المستلمة

1:121:28< 1:30 دقيقةمدة االتصال (دقيقة)

إحصائيات مركز التحكم

1441 هـ1440 هـالمستهدفالبند

66%68%أقل من 70%الطلبات المحولة

34%32%أكثر من 30%الطلبات المحلولة

00:49:1501:12:01> 60 دقيقةمدة حل الطلب (دقيقة)

88%84%90%مستوى جودة الخدمة المقدمة
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إحصائيات عامة

1441 هـ1440 هـالبند

757912016إجمالي عدد البالغات (مركز التحكم)

26132332إجمالي طلبات اعتماد إنشاء البريد

142102إجمالي طلبات خدمة تعديل بيانات االتصال

124110إجمالي طلبات نظام مجالس

2238116806إجمالي عدد المكالمات (مركز االتصال)

148807444إجمالي عدد المكالمات (مركز السنترال)

مستوى جودة الخدمة وقياس رضا المستفيدين:. 2
تقــوم وحــدة العنايــة بالمســتفيدين بســؤال المســتفيد عــن جــودة الخدمــة المقدمــة لــه ومــدى رضــاه بعــد إقفــال الطلــب المقــدم وذلــك مــن 

خــالل بريــد إلكترونــي واتصــاالت هاتفيــة عشــوائية، وكان المســتهدف لهــذا العــام تحقيــق نســبة رضــا تقــارب الـــ 86% ويظهــر ذلــك فــي تقريــر دراســة 

رضــا المســتفيدين أدنــاه.

إحصائيات رضا المستفيد

1441 هـ1440 هـالبند

42481731إجمالي التقييمات من المستفيدين

14%12%نسبة عدد التقييمات إلى عدد الطلبات الفعلي
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وبنــاًء علــى الدراســات واالســتبانات التــي أجريــت علــى الفتــرة الموضحــة أدنــاه، والتــي تناولــت اآلليــات الموضوعــة لقيــاس مســتوى جــودة 

الخدمــات المقدمــة للمســتفيد وبحســب مؤشــر مــدى رضــا المســتفيد عــن الخدمــات المقدمــة عبــر تقييم المســتفيدين المباشــر عند إغــالق الطلبات 

الخاصــة بهــم عبــر نظــام العنايــة بالمســتفيدين. يســتعرض التقريــر التالــي رضــا المســتفيد للخدمــات.

سنوينوع الفترة

العام الدراسي 1441 هـفترة التقرير

نظام العناية بالمستفيدينمصدر التقرير

منسوبي الجامعة الذين تم خدمتهم عبر النظامالفئة المستهدفة

88.5%

11.5%

هل أنت راضٍ عن الخدمة المقدمة لك؟: سؤال التقييم

راضِ غير راضِ
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راضِ غير راضِ

مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة
هل أنت راٍض عن الخدمة المقدمة لك؟

غير راِضراِض

34736الخدمات اإللكترونية

20723بريد إلكتروني

44151عتاد أجهزة الحاسب اآللي

689شبكات
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20131برامج الحاسب اآللي

17425آالت التصوير

9816 الطابعات والماسحات الضوئية

122تقنيات التعليم

314الخدمات الهاتفية

81فعاليات

132نظام البصمة

9821خادم

3311نظام منصة التدريب اإللكتروني

11.5%88.5%نسبة التقييم

1731281عدد عمليات التقييم

2019 عمادة التعامالت اإللكترونيّة واإلتصاالت

112



خدمات التطوير والجودة

تعمــل خدمــات التطويــر والجــودة علــى ضمــان جــودة العمل في 

العمــادة وتطبيــق المعاييــر والمواصفات القياســية العالمية بهدف 

المرســومة وتحقيــق  األهــداف  تنفيــذ  مــن  األداء والتحقــق  تحســين 

النتائــج المطلوبــة بأعلــى المســتويات، باإلضافــة إلــى نشــر ثقافــة 

العمــادة، كمــا نقــوم  أداء  المســتمر لمســتوى  الجــودة والتقييــم 

االســتراتيجية  الخطــط  وتنفيــذ  وضــع  فــي  والمشــاركة  بالمتابعــة 

للعمــادة، وكذلــك جمــع البيانــات والمعلومــات بشــكل مســتمر عــن 

أنشــطة الجــودة فــي العمــادة وتوثيــق الجهــود والنتائــج فــي جميــع 

رضــا  وتحقيــق  العمــادة  رؤيــة  تحقيــق  إلــى  ســعيًا  الجــودة  أنشــطة 

المســتفيدين.

من أهداف هذه الخدمات:

 التوعية المستمرة لمنسوبي العمادة ونشر ثقافة الجودة    

بينهم.

 تحقيق رضا منسوبي الجامعة عن خدمات وأنشطة    

العمادة.

 التطوير المستمر لممارسات ضمان الجودة في ضوء    

المعايير الوطنية والدولية.

 تقديم الدعم الفني في مجال الجودة لوحدات العمادة    

لمساعدتها على القيام بواجباتها بأعلى درجات الجودة.

 تطوير النظم الداخلية للتقييم الذاتي والمتابعة ألنشطة    

العمادة وإداراتها ووحداتها بما يسهم في تحقيق 

المتطلبات والمعايير الدولية.

أبرز اإلنجازات:
     أواًل: تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء نظام إدارة الجودة وفق المواصفة القياســية الدولية (ISO9001:2015) وجاري مراجعــة النظام                 

مع عمادة الجودة بالجامعة وفق المحتويات التالية:
الغالف.  (1

قرار تشكيل فريق إعداد نظام إدارة الجودة (ISO) للمؤسسة وقرار تكليف ممثل إدارة الجودة.  (2
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قرار إنشاء العمادة.  (3
مخطط لتوزيع المباني واألدوار والمكاتب.  (4

سياق العمادة: (باللغة العربية واالنجليزية).  (5
نبذه عن العمادة (تاريخية ، فنية ، ارتباطها بالمؤسسات األخرى).   
جدول مدخالت ومخرجات العمليات في العمادة.   
جدول القضايا (المؤثرات) الداخلية والخارجية التي تواجهها العمادة.   
جدول الشرائح المستفيدة من المنتجات والخدمات التي تقدمها العمادة وتوقعاتهم.   
 جدول الجهات ذات العالقة (األطراف المعنية -الداخلية والخارجية) المؤثرة والمتأثرة بنظام إدارة الجودة (ISO) للمؤسسة    

ومتطلباتهم.
رؤية ورسالة وأهداف العمادة  (تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وتحديد الفرص والتحديات) (باللغة العربية واالنجليزية).  (6

سياسة الجودة للمؤسسة (باللغة العربية واالنجليزية).  (7
الهيكلة التنظيمية للمؤسسة:  (8

الهيكل التنظيمي حسب الكيانات اإلدارية.   
الهيكل التنظيمي حسب المناصب اإلدارية.   
الهيكل التنظيمي حسب األرقام المرجعية.   

تحليل وتقييم المخاطر:  (9
جدول المخاطر ذات العالقة بالقضايا الداخلية والخارجية التي تواجهها العمادة.   
جدول المخاطر التي تتعلق بالعمليات.   
جدول المخاطر التي تتعلق بتوقعات المستفيدين.   
جدول المخاطر التي تتعلق بالجهات ذات العالقة (المؤثرة والمتأثرة) بنظام إدارة الجودة (ISO) للمؤسسة.   
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وصف وأهداف ومهام إدارات ووحدات العمادة (وفقًا للهيكل التنظيمي للمؤسسة حسب الكيانات اإلدارية).  (10
تحديد مسؤوليات وصالحيات المناصب اإلدارية في العمادة (وفقًا للهيكل التنظيمي للمؤسسة حسب المناصب اإلدارية).  (11

جمع قرارات تعيين أو تكليف المناصب اإلدارية في العمادة.  (12
قائمة العمليات األساسية التي تجري في العمادة.  (13

دليل اإلجراءات الداخلية للعمليات األساسية في العمادة:  (14
قائمــة اإلجراءات.   
جدول خطوات تنفيذ كل إجراء.   
الرسوم التوضيحية لكل إجراء.   

ملف أهداف الجودة.  (15
ملف التخطيط للتغيير.  (16

ملف التدريب.  (17
ملف عملية الشراء.  (18

   ثانيًا: جاري العمل على إعداد الخطة االستراتيجية للعمادة وقد بلغت نسبة اإلنجاز حوالي 60% تقريبًا.

    ثالثًا: في مجال التحول الرقمي عملت الوحدة على إعداد عديد من الملفات الخاصة بالتحول الرقمي ضمن 
برنامج التحول للتعامالت اإللكترونية الحكومية )يسر( القياس السابع والثامن كالتالي:

1-   قامت وحدة التطوير والجودة بإعداد عدد )54( وثيقة من ضمن متطلبات القياس السابع ونتيجة لذلك وصلت الجامعة في هذا 
القياس إلى مرحلة التميز والتحسين مما مكنها من تحقيق اإلنجازات التالية:

 المركز األول على مستوى قطاع التعليم واألبحاث بنسبة نجاح بلغت 98.27%، على مستوى 33  جهة تعليمية حكومية، كما    
في شكل رقم (1).

المركز الثاني على مستوى الجهات الحكومية وعددهم 156 جهة حكومية.   
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شكل )1( حصول الجامعة على المركز األول 
على مستوى قطاع التعليم واألبحاث بالقياس السابع

2-  قامت وحدة التطوير والجودة بالمشاركة في إعداد عدد (138) وثيقة من ضمن متطلبات القياس الثامن مرحلة التكامل.
وقد حققت الجامعة مرحلة التكامل ضمن أعلى 7 جهات حكومية في قطاع التعليم والتدريب كما في شكل (2).   

شكل )2( مقارنة نضج جامعة الملك سعود (مرحلة التكامل) مع الجهات الحكومية في نفس القطاع.
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 وحققت الجامعة نتيجة بلغت76.21% في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي، وبالتالي ارتقت الجامعة من مرحلة التميز    
والتحسين في القياس السابع الى مرحلة التكامل كما هو موضح في الشكل (3).

شكل )3( نتيجة الجامعة في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي

   رابعًا: إنجازات الوحدة في مجال مرصد للخدمات اإللكترونية.

 تقوم الوحدة باالستعالم عن الخدمات اإللكترونية بالبحث واالطالع عليها وذلك بالتواصل مع عدد من الجهات التي تنفذ هذه .  1

الخدمات ومن ثم يتم تدوينها وتسجيلها وجمع معلومات وبيانات عنها.

 تقوم الوحدة بتدقيق وفرز الخدمات : وذلك بمراجعتها والتحقق من صالحيتها ثم تدوينها إن كانت صالحة، وذلك للمراجعة النهائية، .  2

ويتم التواصل مع اإلدارة المنفذة للخدمة لطلب المزيد عن الخدمة من المعلومات وأدلتها، ثم يتم تسليم المطلوب من األدلة 

والمعلومات من الجهة المنفذة للخدمة.
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 يتم رصد ورفع الخدمات لموقع مرصد للخدمات اإللكترونية بتسجيل الدخول لمرصد ومراجعة القرارات والتغييرات في مرصد قبل .  3

التسجيل الجديد للخدمات، ليتم التأكد من متطلبات مرصد، ثم يقوم موظف الوحدة بتدوين الخدمات في مرصد مع عدم اإلرسال 

النهائي لتتم المراجعة والتأكد منها ثم يتم تعديل ما يلزم تعديله.

 تقوم الوحدة بعد ذلك بتطوير وتحديث الخدمات الغير مقبولة: وذلك بحصر الخدمات المرفوضة و مراجعتها والتعديل عليها ثم .  4

محاولة إعادة رفعها لمرصد والتباحث معهم بهذا الخصوص ثم مراجعتها واإليعاز للوكيل لإلطالع والمراجعة النهائية ثم إرسال الخدمة 

بالموافقة وتحويلها لمرصد بشكل نهائي ويتم التواصل مع فريق مرصد للتاكد من صحتها ومالئمتها ثم نشرها في موقع حكومي.

 في النهاية يتم رفع خدمات مرصد بشكل نهائي: وذلك بمراجعة إدخاالت الخدمات بشكل نهائي في مرصد والتعديل لما يلزم .  5

التعديل ثم يتم اإليعاز للوكيل للمراجعة ليتم بعد ذلك إرسال الخدمات بالموافقة في مرصد ليقوم فريق مرصد للتحقق من تقبل 

الخدمات ونشرها في موقع حكومي، مع المراجعة والتعديل للخدمات مع فريق مرصد حسب طلبهم لتتم الموافقة والنشر النهائي.

وقــد بلــغ عــدد الخدمــات اإللكترونيــة لجامعــة الملــك ســعود والمقبولــة مــن قبــل فريــق مرصــد بهيئــة اإلتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )78( خدمــة 

حيــث تــم قبــول و نشــر عــدد )48( خدمــة رئيســية ضمــن القائمــة الموحــدة لخدمــات الجامعــات الســعودية، وجــاري مراجعــة عــدد )30( خدمــة مســاندة 

مــن قبــل فريــق مرصــد للخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة.  

وقــد جــاءت الجامعــة ضمــن أفضــل 15 جهــة حكوميــة، والجهــة التعليميــة الوحيــدة فــي هــذه الفئــة، كمــا بالشــكل رقــم (4). وقــد حققــت جامعــة 

الملــك ســعود أعلــى فئــة )الفئــة البالتينيــة( فــي مؤشــر نضــج الخدمــات الرقميــة الحكوميــة التابــع لبرنامــج التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة )يســر( 

وعبــر منظومــة مرصــد الخدمــات اإللكترونيــة كمــا بالشــكل رقــم (5).
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شكل رقم )4( جامعة الملك سعود ضمن أفضل 15 جهة 
حكومية حسب تصنيف مؤشر نضج الخدمات الرقمية الحكومية

شكل رقم )5( الفئة البالتينية على مستوى قطاع التعليم 
واألبحاث في مؤشر النضج للخدمات اإللكترونية الحكومية 
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   خامسًا: إنجازات الوحدة في مجال التقارير الدورية.

  إعداد تقرير منجزات الجامعة في مجال أتمتة العمليات اإلدارية والمالية واألكاديمية والتعليم اإللكتروني والفصول والمعامل    
الدراسية الذكية لعام 1441/1440هـ.

  إعداد تقرير عن توثيق التجربة االستثنائية التي مرت بها جامعة الملك سعود أثناء أزمة فيروس كورونا.    

  إعداد التقرير الشهري والربع السنوي والسنوي بشكل دوري.    

   إعداد التقرير السنوي لعام 2019م عن مدى االستفادة من التقنيات الحديثة والخدمات والتطبيقات اإللكترونية بالجامعة إلدارة    
اإلحصاء والمعلومات بالجامعة.

 إعداد تقرير خاص عن جهود الجامعة في تسخير تقنية المعلومات واالتصاالت لعام 1440/1439هـ.   

  إعداد تقرير عن مجال أتمتة الخدمات اإلدارية والمالية واألكاديمية والتعليم اإللكتروني.   
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خدمات المحتوى الرقمي

لتطويــر  المســؤولة  هــي  الرقمــي  المحتــوى  خدمــات  تعتبــر 

وتقديمهمــا  اإللكترونــي  التدريــب  ودورات  اإللكترونيــة  المقــررات 

عــن بعــد مــن خــالل منصــة التدريــب اإللكترونــي لمنســوبي جامعــة 

الملــك ســعود عبــر نظــام إدارة التعلــم، فضــاًل عــن تقديــم الدعــم 

المقــررات  تطويــر  يخــص  فيمــا  الجامعــة  لمنســوبي  والمســاندة 

اإللكترونيــة. التدريبيــة  والبرامــج 

من أهداف هذه الخدمات:
تطوير المقررات الجامعية إلكترونيا وإتاحتها عبر نظام إدارة التعلم.   
 تطوير الدورات التدريبية اإللكترونية وإتاحتها عبر منصة التدريب    

اإللكتروني لمنسوبي الجامعة.
 دعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتطوير محتوى مقرراتهم    

إلكترونًيا.
 تقديم الدعم للمتدربين من منسوبي الجامعة فيما يتصل    

باستخدام منصة التدريب اإللكتروني.

أبرز اإلنجازات:
بلغ عدد الدورات التي تم تطويرها 40 دورة تدريبية.   
تحديث 4 دورات للتعليم عن بعد، وإعداد دورة باللغة اإلنجليزية ألعضاء هيئة التدريس األجانب.   
جاوز عدد الملتحقين من منسوبي الجامعة 49000 متدرب.   
إعداد نظام إلصدار الشهادات إلكترونيا وإرسالها على البريد اإللكتروني للمتدربين.   
إعداد قالب موحد للتعليم عن بعد وتم تعميمه على جميع المقررات التي طرحت بأسلوب التعليم عن بعد.   
 يتم العمل حاليا على ترقية نظام المنصة وتحويلها إلى نظام EDX بما يسمح لها بإمكانات أكبر سواء من حيث عدد الملتحقين أو    

الخدمات المقدمة.
تطوير مقرر 101 فجب، وهو أول مقرر ممارسة عملية يدرس عن بعد وباستخدام أدلة نشاط تفاعلية.   
تطوير مقرر 102 تقن ليدرس كامال عن بعد مع دعم التدريب العملي بنظام المحاكاة.   
تطوير مقرر 101 ريد للتدريس عن بعد.   
تقديم دورتين تزامنيتين ألعضاء هيئة التدريس حول استخدام نظام الفصول االفتراضية.   
تحديث أسلوب تصميم الدورات لتكون أكثر توافقية مع األجهزة الجوالة والحاسبات اللوحية.   
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الدورات التدريبية

1441 هـ1440 هـالبند

53عدد الدورات التدريبية قيد التطوير

إجمالي عدد المستخدمين للدورات التدريبية 
3038249860الحالية

135الدورات التدريبية التي تم اعتمادها فنيًا 

إجمالي عدد الدورات التدريبية التي تم اعتمادها 
2140فنيا 

إجمالي الحاصلين على الشهادات من الدورات 
1278013425التدريبية

13عدد األدلة اإلرشادية التفاعلية المطورة

011عدد اإلنفوجرافيك التدريبي المطور

29عدد الفيديوهات التدريبية/ التعريفية المطورة 
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تطوير المقررات الرقمية

1441 هـ1440 هـالبند

12إجمالي عدد المقررات التي تم اعتمادها فنيًا

12إجمالي عدد المقررات التي تم اعتمادها أكاديميًا

01عدد المقررات قيد التطوير

270272عدد المقررات التي تم تعميمها على الُشَعْب

خدمات الدعم الفني ألنظمة تطوير المقررات الرقمية والدورات التدريبية

1441 هـ1440 هـالبند

عدد حاالت الدعم الفني لتطوير المقررات الرقمية 
393322والدورات التدريبية
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خدمات المشاريع

تقــوم خدمــات المشــاريع بمتابعــة تنفيــذ المشــاريع بــكل احترافية 

مــن ناحيــة تخطيــط وتنفيــذ وإتمــام المشــاريع وفقــا لنطــاق العمــل 

يشــمل  وهــذا  المعتمــدة.  الميزانيــة  حــدود  وفــي  الزمنيــة  والخطــة 

المشــروع  فريــق  أعضــاء  جهــود  وتنســيق  المــوارد  علــى  الحصــول 

ــر  مــن أجــل تنفيــذ المشــروع وفقــا للخطــة الموضوعــة، ويقــوم مدي

المشــروع بمتابعــة ضمــان الجــودة خــالل فتــرة تنفيــذ المشــروع.

من أهداف هذه الخدمات:
إدارة مدراء المشاريع بشكل احترافي ضمن المعايير المحددة من    

البداية إلى النهاية.
تنفيذ المشاريع بشكل نموذجي.   
تحديد المعالم الرئيسة للمشروع وتتبع إنجازه.   
تطوير أفضل الممارسات واألدوات الالزمة لتنفيذ المشاريع وإدارتها.   
 تحديد معايير نجاح المشروع وتعميمها على األطراف المعنية    

طوال دورة حياة المشروع.
توثيق المشاريع.   

أبرز اإلنجازات:
مشروع أتمتة مواقف السيارات بالمدينة الجامعية للطالب:   

 الوصف: يهدف المشروع للتحكم في دخول السيارات للمواقف الخاصة بها في جامعة الملك سعود وذلك للحد من االزدحام    
في المواقف الخاصة بالموظفين والطالب، ويستخدم المشروع تقنيات حديثة للتعرف على لوحات السيارات عبر كاميرات 
حديثه وتقنية )RFID( لفتح البوابات بشكل آلي دون الحاجة لوجود أفراد من رجال األمن والسالمة، ويتم باإلضافة إلي ذلك 

استخدام هذه األنظمة للتحكم في دخول المركبات لمباني اإلسكان، مع وجود تطبيق يسمح به للساكن بإعطاءه تصريح 
مؤقت لمن أراد زيارته من خالل إدخال رقم لوحة مركبته.

 الحالة: تم االنتهاء من جميع أعمال المشروع وذلك بتركيب وتشغيل عدد 50 بوابة الكترونية موزعة في نطاق الجامعة    
واالنتهاء من الوثائق والتدريب الخاص بالمشروع.
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أبرز اإلنجازات:
مشروع توسعة الشبكة الالسلكية بجامعة الملك سعود:   

 الوصف:  يهدف المشروع إلى تقوية الشبكة الالسلكية في جميع مباني الجامعة، لخدمة الموظفين والموظفات والطالب    
والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وتلبية زيادة احتياجات مستخدمي الشبكة الالسلكية، وذلك بتركيب ما يقارب 4500 مقوي 

شبكة موزعة على المباني االكاديمية للمدينة الجامعية للطالب والطالبات.
 الحالة: تم االنتهاء من جميع أعمال المشروع وذلك بتركيب وتشغيل عدد 4500 مقوي شبكة موزعة في نطاق الجامعة    

واالنتهاء من الوثائق والتدريب الخاص بالمشروع.

مشروع نظام الحضور واالنصراف الموحد للقسمين الرجالي والنسائي:   
 الوصف:  يهدف المشروع لتنظيم تسجيل الحضور واالنصراف لموظفي الجامعة باستخدام البصمة والبطاقات الذكية،    

ويتكون النظام من جزئين، األول لجمع بيانات الحضور واالنصراف والثاني خاص بإنشاء التقارير وإعطاء األذونات للموظفين.
 الحالة:  تم االنتهاء من تركيب وتشغيل عدد 156 جهاز بصمة للموظفين و 103 جهاز بصمة للموظفات موزعة في نطاق    

الجامعة  وإضافة عدد 6376  موظف و 5184 موظفة على النظام .

مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة أمنية لمرافق الجامعة (المدينة الجامعية للطالب):   
 الوصف:  يهدف المشروع إلى توفير بيئة آمنة لمنسوبي الجامعة من طالب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس من خالل    

تغطية المرافق الداخلية والخارجية بالكاميرات، وذلك لتحسين مستوى المراقبة األمنية داخل المدينة الجامعية عن طريق 
تركيب وتشغيل كاميرات داخلية عدد (2700) وكاميرات خارجية عدد (300) وكاميرات متحركة عدد (40)، وربط هذا النظام 

بالكاميرات التي تم تركيبها سابقًا ويقدر عددها ب 3000 كاميرا.
 الحالة:  تم االنتهاء من توريد وتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة األمنية لمرافق الجامعة  وتجهيز وتشغيل غرفة المراقبة    

والسيطرة الرئيسية.
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أبرز اإلنجازات:
مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة أمنية لمرافق الجامعة (المدينة الجامعية للطالبات):   

 الوصف:   يهدف المشروع إلى توفير بيئة آمنة لمنسوبي الجامعة من طالبات وموظفات وأعضاء هيئة التدريس من خالل    
تغطية المرافق الداخلية والخارجية بالكاميرات، وذلك لتحسين مستوى المراقبة األمنية داخل المدينة الجامعية للطالبات عن 

طريق تركيب وتشغيل كاميرات عدد (900) وربطها بالنظام.
 الحالة: المشروع في مراحله االولية.   

نسبة إنجاز المشاريع خالل عام 1441 هـ

نسبة اإلنجازالمشروع

100%مشروع أتمتة مواقف السيارات بالمدينة الجامعية

100%مشروع توسعة الشبكة الالسلكية بجامعة الملك سعود

100%مشروع نظام الحضور واالنصراف الموحد للقسمين الرجالي والنسائي

مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة أمنية لمرافق الجامعة (المدينة 
80%الجامعية للطالب)

مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة أمنية لمرافق الجامعة (المدينة 
20%الجامعية للطالبات)
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خدمات البوابة واإلعالم الجديد

إدارة  علــى   الجديــد  واإلعــالم  البوابــة  وحــدة  خدمــات  تعمــل 

المرتبطــة  المواقــع  وصيانــة  الرئيســي  الجامعــة  موقــع  وتطويــر 

بهــا  تطــل  التــي  الواجهــة  باعتبــاره   ،(www.ksu.edu.sa) بــه 

الجامعــة علــى العالــم الخارجــي ســواء محليــا أو إقليميــا او دوليــًا، 

وقــد حققــت الجامعــة متمثلــة فــي بوابتهــا االلكترونيــة وموقعهــا 

الرئيســي مراتــب متقدمــة عالميــا حســب تصنيــف الويــب ماتريكــس 

(webometrics) االســباني ، مــن خــالل طاقــم مهنــي متخصــص 

فــي إدارة المهــام ومراقبتهــا واالهتمــام بالمحتــوى الرقمــي للمواقــع 

ــاالت  ــي مج ــة  ف ــورات الحديث ــة التط ــة ومواكب ــدة البواب ــة لوح التابع

بالمشــاريع  االهتمــام  كذلــك  الجامعــة،  لخدمــة  الجديــد  اإلعــالم 

الجديــدة وتوزيعهــا والحــرص علــى تســليمها فــي موعدهــا باإلضافــة 

األهــداف  وتنبثــق  كامــل،  بشــكل  جودتهــا  ومراقبــة  جدولتهــا  إلــى 

الوظيفيــة إلدارة البوابــة االلكترونيــة مــن األهــداف العامــة لعمــادة 

واالتصــاالت. االلكترونيــة  التعامــالت 

من أهداف هذه الخدمات:

 تقديم الدعم والمساندة للمستفيدين فيما يخص البوابة    
واإلعالم الجديد.

العمل على كل ما يتعلق بالمواقع االلكترونية في الجامعة.   

 المساهمة في رفع المستوى المعلوماتي لمنسوبي    
الجامعة.

المحافظة على جودة المحتوى في مواقع الجامعة الرئيسية.   

مواكبة التطور في مجال اإلعالم الجديد فيما يخدم الجامعة.   

إنشاء مرجع تعليمي لخدمات إدارة البوابة.   

 تسهيل وصول الزوار من العالم الخارجي إلى مواقع الجامعة    
وخدماتها ورفع معدل االنتشار.

 الحفاظ على تقدم الجامعة في تقنيات الويب والحصول على    
جوائز رقمية ومراتب عالية في الترتيب العالمي.

عمادة التعامالت اإللكترونيّة واإلتصاالت 2019

127



أبرز اإلنجازات:
 أكثر من 5000 موقع عضو هيئة تدريس يديروا مواقعهم بسهولة.   

 أكثر من 250 موقع جهة داخل الجامعة يديرها المشرفون.   

 منصة متكاملة لموقع وتطبيق القرآن الكريم آيات.   

 أكثر من 300 ألف متابع بالشبكات االجتماعية.   

 تدريب أكثر من 500 موظف داخل الجامعة إلدارة المواقع.   

بوابة الجامعة: الموقع الرسمي لجامعة الملك سعود الذي يقدم كافة الخدمات اإللكترونية سواء كان لطالب وطالبات الجامعة أو .  1

منسوبيها بآخر الحلول التقنية تحت معايير عالمية مع نشر آخر أخبار الجامعة وفعالياتها.

موقع الجامعة الرئيسي

1441 هـالبند

633,522عدد الزيارات

3,074,735عدد المشاهدات
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المواقع الفرعية المرتبطة بالموقع الرئيسي للجامعة:  هي بيئة يتم عليها تشغيل مواقع العمادات والمراكز والكليات واإلدارات .  2
والكراسي البحثية التابعة لجامعة الملك سعود وتوفير كافة األقسام واالحتياجات المطلوبة من خالل لوحة تحكم مبسطة ليقوم 

مشرف الجهة بإدارة محتوى الموقع.

المواقع الفرعية

1441 هـ1440 هـالبند

8,861,7113,913,151عدد الزيارات

68,381,41622,153,717عدد المشاهدات

5213عدد المواقع الجديدة

229242عدد المواقع اإلجمالي

القرآن الكريم:   محاكاة إلكترونية للمصحف الشريف -متوفر بسبع عشرة لغة -مع هامش لترجمة معاني القرآن الكريم ألكثر من .  3
عشرين لغة، وترجمة صوتية للغتين، وسبعة تفاسير، وتالوات للقرآن الكريم بصوت العديد من مشاهير القرآء مع إمكانية التكرار 

لتيسير الحفظ على األطفال والمكفوفين.

القرآن الكريم ، برنامج آيات

النظام1441 هـ1440 هـالوصف

(iOS،Android) عدد مرات تحميل آيات
3,150,522578650Android

637,845172,895iOS

66,348,052180,419,412عدد الزيارات

292,699,059766,048,197عدد المشاهدات
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خدمات التطبيقات والخدمات اإللكترونية

وتهتــم  المعلومــات  بتكنولوجيــا  التطبيقــات  خدمــات  تختــص 

لتطويــر  الخاصــة  الوثائــق  وتوفيــر  وتحليلهــا  المتطلبــات  بجمــع 

فــي  اخطــاء  أي  عــن  واإلبــالغ  األنظمــة  فحــص  وكذلــك  األنظمــة، 

االنظمــة، وترجمــة الوثائــق التحليليةإلــى أنظمــة فعالــة بمــا يحقــق 

المطــورة. األنظمــة  إلــى  باإلضافــة  العميــل،  حاجــات 

من أهداف هذه الخدمات:

 تطوير البرامج التقنية وأتمتة األنظمة واإلجراءات التي تتم    

بشكل يدوي داخل الجامعة.

 فحص األنظمة الستخراج أي خطأ يمكن أن يؤثر على جودة    

العمل.

تحسين عمل األنظمة من خالل فريق الجودة.   

 ترجمة الشرح الموجود في وثائق التحليل بطريقة احترافية    

وباستخدام أحدث األدوات والتقنيات إلى أنظمة فعالة 

سهلة االستخدام وذات خصائص أداء عالية.

 تقديم الدعم الفني المطلوب على األنظمة المطورة    

ويعتبر حلقة الوصل بين العميل وبقية طاقم العمل.

أبرز اإلنجازات:

 إطالق بوابة الخدمات اإللكترونية بالتصميم الجديد.   

 أتمته وتطوير عدد 16 خدمة إلكترونية جديدة.   

 تطوير إصدار جديد من تطبيق منسوبي الجامعة على الهواتف الذكية - اإلصدار الثالث.   
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أبرز اإلنجازات:

 تطوير إصدار جديد من نظام مجالس - اإلصدار الثالث.   

 تطوير إصدار جديد من نظام الديوان - اإلصدار الثالث.   

 تطوير خدمة وارد للمعامالت الخارجية.   

 تطوير نظام تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية.   

 تطوير نظام المهام النسخة الجديدة.   

 تطوير نظام المحروقات.   

 تطوير نظام المركبات.   

 تطوير تطبيق ديوان وإضافة خاصية التوقيع االلكتروني للمهام.   

 تطوير نظام اإلسكان.   

 تطوير نظام الدورات التدريبية للمختبر المركزي.   

 تطوير نظام طلبات االجازات.   

 تطوير نظام الترقيات.   

 تطوير نظام الخطط الدراسية.   

 جائزة الملك سعود للموظف المثالي - اإلصدار الثاني.   

 الدورات التدريبية كلية الدراسات التطبيقية - اإلصدار الثاني.   
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أهم الخدمات المقدمة لعام 1441 هـ:   
فيما يلي حصر للخدمات الجديدة (التي تم تطويرها خالل العام المنصرم) المقدمة من قبل عمادة التعامالت اإللكترونية والتي يستفيد 

منها جميع قطاعات ومنسوبي الجامعة:

تعريفهاالخدمةم

إطالق البوابة بتصميم جديد بتقنيات حديثة يدعم كافة بوابة الخدمات اإللكترونية بالتصميم الجديد1
المتصفحات واألجهزة الذكية

تطوير إصدار جديد من تطبيق منسوبي الجامعة على 2
الهواتف الذكية – اإلصدار الثالث

تقديم خدمات إلكترونية لمنسوبي الجامعة عن طريق الجوال 
وإضافة خدمات جديدة وتغيير التصميم

إضافة ميزات جديدة على الخدمة وتطوير الكود البرمجيتطوير إصدار جديد من نظام مجالس – اإلصدار الثالث3

إضافة ميزات جديدة على الخدمة وتطوير الكود البرمجيتطوير إصدار جديد من نظام الديوان – اإلصدار الثالث4

تطوير نظام تطوير العملية التعليمية والخطط 5
الدراسية

تمكين أعضاء هيئة التدريس من تقديم طلبات تطوير المقررات 
والخطط الدراسية 

إطالق المهام بالتصميم الجديد وإضافة ميزات جديدة على تطوير نظام المهام النسخة الجديدة6
الخدمة وتطوير الكود البرمجي

إدارة عملية المحروقات والمصروفات وصرف قسائم تطوير نظام المحروقات7
المحروقات

تطوير تطبيق ديوان وإضافة خاصية التوقيع 8
إضافة مزايا جديدة وخاصية التوقيع االلكتروني على المهامااللكتروني للمهام

إدارة عملية اإلسكان وتقديم طلبات السكن وقوائم االنتظار تطوير نظام االسكان9
وتحديث بيانات الساكنين وخطاب التعريف االلكتروني للسكان

إتاحة الدورات التدريبية من خالل المختبر المركزي من خالل تطوير نظام الدورات التدريبية للمختبر المركزي10
دورات تطرح عن طريقهم

2019 عمادة التعامالت اإللكترونيّة واإلتصاالت

132



تمكين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من التقديم على طلب خدمة اإلجازات11
االجازات بأنواعها ومتابعتها

تعريف المركبات المملوكة للجامعة وإدارة تشغيلهاخدمة المركبات12

تمكن أعضاء هيئة التدريس من رفع الخطط للجنة والموافقة خدمة الخطط الدراسية13
عليها

ترقية أعضاء هيئة التدريس من مساعد إلى مشارك إلى استاذخدمة الترقيات14

إمكانية تقديم المعامالت من قبل المراجعين الكترونيا وتتبع خدمة وارد15
المعاملة دون الرجوع للجامعة 

الدورات التدريبية كلية الدراسات التطبيقية – اإلصدار 16
الثاني

إتاحة الدورات التدريبية من خالل مركز التدريب بالكلية من خالل 
دورات تطرح عن طريقهم

جائزة الملك سعود للموظف المثالي – اإلصدار 17
التقديم على جائزة الموظف المثالي للموظفينالثاني

صيانة الخدمات اإللكترونية وأوامر التغيير:      
تهتم العمادة بتقديم خدمات جديدة للمستفيدين، إال أن صيانة تلك الخدمات وتعديلها بما يتناسب مع القرارات اإلدارية الجديدة يعد من 
صلب أعمال العمادة ففي العام الماضي قامت العمادة بعمل (65) أمر تغيير، وقامت بحل (604) خطأ برمجي ورد إليها من خالل خط الدعم 

الفني الثاني.

إحصائيات عامة

1441 هـالبند

7320عدد الساعات البرمجية

10عدد الخدمات الجديدة التي تم إصالحها

12عدد الخدمات اإللكترونية الجديدة
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خدمات الشبكة
 

تعـــمل خدمــات الشــبكة بالعمــادة علــى حمايــة وتحســين البنيــة 

ــا المعلومــات بالجامعــة مــن خــالل  التحتيــة لالتصــاالت وتكنولوجي

المنهجيــات القياســية المعتمــدة عالميــًا والخدمــات ذات الجــودة 

بيئــة موثوقــة االتصــال علــى  العاليــة، لتتمكــن بذلــك مــن توفيــر 

جميــع المســتويات، واســتخدام مواردنــا والمعرفــة والخبــرة لتحقيــق 

األهــداف االســتراتيجية للعمادة بشــكٍل خــاص، ولتطـــّلعات الجامعة 

بشكـــٍل عـام.

من أهداف هذه الخدمات:
أتمتة الخدمات (المتعلقة بالشبكة).   
توفير الربط الشبكي لتقديم الخدمات اإللكترونية.   
 تقديم الدعم الفني والتقني الخاص بشبكة الجامعة    

لمنسوبيها (أعضاء هيئة التدريس- الموظفين - الطالب)
 تقديم الدعم التقني ألجهزة االتصاالت بالشبكة وتوفير جميع    

القطع االحتياطية.
مراقبة شبكة الجامعة على مدار الساعة.   
 توفير ودعم البنى التحتية لتقنية االتصاالت والمعلومات    

وأنظمتها (الحماية واألمن، شبكات االتصال، األجهزة 
والخوادم، والمصادر البشرية التقنية) لجميع المستفيدين في 

الجامعة.
 توفير أعلى الدرجات ألمن المعلومات والحماية للشبكة    

الداخلية والخارجية (االنترنت).

أبرز اإلنجازات:
 تم صيانة وحل مشكالت (2741) بالغ.   

 تم تركيب عدد (2222) نقطة إنترنت.   

 تم تركيب عدد (1564) نقطة وصول السلكية.   
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أبرز اإلنجازات:
 تم إدخال قوانين جديدة على جدار الحماية (FW) التي تحقق رفع مستوى األمنية للشبكة.   

 تم إدخال قوانين جديدة على الشبكة الخاصة االفتراضية (VPN) التي تحقق رفع مستوى األمنية للشبكة.   

 تم رصد ومراقبة أداء الشبكة والتحقق من فعاليتها على مدار الساعة.   

 تم رفع سعة اإلنترنت لمستخدمي شبكة اإلنترنت بالجامعة من 10 ميجا الى 30 ميجا.   

 تم االنتهاء من مشروع موزع األحمال ومشروع الجدار الناري لمركز البيانات.   

 تم االنتهاء من تحديث أنظمة منع التدخل(IPS) التي تحقق رفع مستوي األمنية الشبكية.   

 تم االنتهاء من مشروع محرك خدمات الهوية (ISE) التي تحقق رفع مستوي األمنية الشبكية.   

 تم االنتهاء من مشروع خادم توزيع العناوين (INFOBLOX) التي تحقق مستوي توزيع العناوين.   

 تم االنتهاء من تغطية مبنى إدارة السكن القديم بالشبكة الالسلكية.   

 تم االنتهاء من تغطية كلية التمريض والصيدلة واألسنان بالشبكة الالسلكية.   

 تم االنتهاء من تغطية مطعم الطالب القديم والجديد بالشبكة الالسلكية.   

 تم االنتهاء من مشروع تغطية جميع مباني سكن الطالب بالشبكة الالسلكية.   

 تم االنتهاء من مشروع تحديث الشبكة الالسلكية بكلية السنة التحضيرية بعليشة.   
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إحصائيات الشبكة:. 1
بلــغ عــدد نقــاط الشــبكة التــي تعمــل فــي الجامعــة هــذا العــام مــا يقــارب (106960) نقطــة موزعــة علــى مكاتــب الموظفيــن وأعضــاء هيئــة 
التدريــس ومعامــل الطــالب والمعامــل البحثيــة. ترتبــط هــذه النقــاط بمركــز التحكــم فــي الشــبكة (NOC) عبــر (4500) مبــدل موزعــة فــي مبانــي 
الجامعــة، ولتقديــم الخدمــة لطــالب وطالبــات الجامعــة، فالعمــادة تقــدم خدمــة االتصــال الالســلكي لدعــم ولــوج الطــالب والطالبــات مــن خالل 
أجهزتهــم الشــخصية، حيــث تــم تغطيــة الحــرم الجامعــي بنســبة (80%) مــن خــالل (7142) منصــة الســلكية .تربــط الجامعــة بالعالــم الخارجــي 
عــن طريــق مــزودي خدمــة همــا شــركة االتصــاالت الســعودية ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة باتصــال تصــل ســرعته القصــوى   
(7 جيجابايــت فــي الثانيــة) تصــل حاليــًا لطاقتهــا القصــوى حيــث أن اســتهالك االتصــال يصــل فــي ســاعات الــذروة لمــا يزيــد عــن (95%) مــن 
االتصــال الحالــي، لذلــك تــم حــد االتصــال المخصــص للمســتخدمين بســرعة (30) ميجابايت/ثانيــة لــكل مســتخدم، وقــد قامــت العمــادة خــالل 

العــام الماضــي بمعالجــة (2741) بــالغ خــاص بأعطــال الشــبكة، تضمنــت نقــل (137) نقطــة.

إحصائية نقاط الشبكة الجديدة

1441 هـالبند

2222عدد نقاط الشبكة الجديدة

1564المحطات الالسلكية الجديدة

المشاريع التي تم تنفيذها هذ العام:. 2
تم االنتهاء من تحديث أنظمة منع التدخل(IPS) التي تحقق رفع مستوي األمنية الشبكية..  1

تم االنتهاء من مشروع محرك خدمات الهوية (ISE) التي تحقق رفع مستوي األمنية الشبكية..  2
تم االنتهاء من مشروع خادم توزيع العناوين (INFOBLOX) التي تحقق مستوي توزيع العناوين.  3
مشروع المسح الميداني لتوسعة الشبكة الالسلكية بهدف تغطية الجامعة بشكل كامل بالشبكة الالسلكية. (جاري تنفيذ المشروع)..  4
مشروع تطوير الشبكة الالسلكية بالمدينة الجامعية للبنات..  5
مشروع تطوير الشبكة الالسلكية بعليشة لمبنى السنة التحضيرية..  6

2019 عمادة التعامالت اإللكترونيّة واإلتصاالت

136



7  ..(Prime) مشروع ترقية نظام مراقبة الشبكة الالسلكية
مشروع توسعة الشبكة الالسلكية لتغطية جميع مباني سكن الطالب وعددها 36 مبنى..  8
مشروع استبدال المحطات الالسلكية القديمة لجميع مباني الجامعة..  9

تم االنتهاء من عمل تغطية السلكية (Wi-Fi) للمباني التالية:   

رقم المبنىاسم المبنى

29مبنى كلية التمريض 

1مبنى إدارة السكن القديم ) مبنى الصينيين (

PY1مبنى كلية السنة التحضيرية بعليشة للبنات

40Cمبنى سكن الطالبات بالمدينة الجامعية

23مبنى كلية طب األسنان

23مبنى كلية الصيدلة

A30مبنى مطعم الطالب الجديد

B30مبنى مطعم الطالب القديم

28نادي المدينة الجامعية للبنات

10مبنى كلية طب االسنان

24مبنى إدارة للجامعة

11مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية

31مبنى كلية الرياضة والنشاط البدني 

30مبنى كلية العمارة والتخطيط
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خدمات المخاطر وأمن المعلومات
 

ســالمة  بضمــان  المعلومــات  وأمــن  المخاطــر  خدمــات  تختــص 

وخصوصيــة البيانــات والخدمــات داخــل شــبكة الجامعــة وتطبيــق 

األمنيــة. واإلجــراءات  السياســات 

من أهداف هذه الخدمات: 
 وضع وتطوير السياسات األمنية الالزمة لسالمة وخصوصية    

البيانات في شبكة الجامعة.
 مراقبة األحداث اليومية لشبكة الجامعة لكشف أي نشاط    

يؤدي بالضرر بالبيانات والخدمات وإيقافه.
تأمين سالمة األجهزة الشخصية والخوادم.   
توعية المستخدمين باألخطار األمنية.   

أبرز اإلنجازات:
   ISO27001:2013 العمل وفق معايير دولية قياسية للمواصفة 
   ISO27001 الجاهزية للتدقيق الداخلي أو الخارجي للحصول على تجديد رخصة 
 إجراء فحوصات دورية أمنية لمواقع الجامعة.   
 التحديث الدائم ووضع السياسات األمنية لكل وحدة من وحدات الجامعة.   
 إغالق وتحديث جميع الثغرات إن وجدت في الخوادم.   
 التدخل المباشر إليقاف الملفات الضارة من خالل رسائل البريد.   
 التأكد من تنصيب مكافح الفيروسات وإيصال التحديثات الالزمة.   
متابعة شاملة ومراقبة الشبكة للحد من أخطار الفيروسات الشهيرة.   
التواصل مع الجهات ذات العالقة باألمن اإللكتروني ومتابعة األحداث بشكل مستمر.   
العمل مع مدراء الخوادم وفريق مركز المعلومات على ترقية أنظمة ويندوز سيرفر 2008 إلى نسخ أحدث لخوادم الجامعة.   
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عدد األنظمة التي تم تحميلها وعدد األحداث التي تمت معالجتها وعدد األجهزة التي تم تعطيلها خالل العام السابق:. 1

إحصائية وحدة المخاطر وأمن المعلومات

1441 هـ1440 هـالبند

2134525230 عدد األجهزة التي تم تنصيب مكافح الفيروسات عليها

5803018193عدد األحداث التي تم معالجتها من قبل مكافح الفيروسات

244636عدد األجهزة التي تم إغالق المنافذ ومعالجتها بسبب اختراق الفيروسات

إصدار الشهادات الرقمية للمواقع اإللكترونية:. 2
يتــم إصــدار الشــهادات الرقميــة للمواقــع الموثوقــة التابعــة للجامعــة والشــهادة الرقميــة هــي "جــواز ســفر" إلكترونــي الــذي يســمح للشــخص أو 
الحاســب أو المنظمــة لتبــادل المعلومــات بشــكل آمــن عبــر اإلنترنــت باســتخدام البنيــة التحتيــة للمفتــاح العــام (PKI). الشــهادة الرقميــة قــد يتــم 

اإلشــارة إليهــا أيضــا علــى أنهــا شــهادة المفتــاح العمومــي.

الشهادات الرقمية للمواقع اإللكترونية

1441 هـالبند

45عدد الشهادات الرقمية التي تم إصدارها

550عدد المجاالت التي تم تقديم الخدمة لها

45إجمالي الطلبات

3 .:(Security Center – Vulnerability Assessment) تقييم أوجه الضعف والثغرات في الخوادم
يتــم القيــام بعمليــة مســح لكافــة الخــوادم لجميــع الجهــات التابعــة لجامعــة الملــك ســعود إلجــراء تقييــم أوجــه الضعــف وتحديــد نقــاط الضعــف 

المحتملــة التــي يمكــن اســتغاللها، وقــد بلــغ عــدد الثغــرات التــي تــم معالجتهــا خــالل العــام الهجــري 1441هـــ عــدد (126 ثغــرة).
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إقفال الثغرات األمنية:. 4
يتــم اســتخدام هــذه الخدمــة لفتــح، متابعــة، وإدارة البالغــات الخاصــة بنظــام (تقييــم أوجــه الضعــف والثغــرات فــي الخــوادم) للمســؤولين عــن 

الخــوادم للتمكــن مــن معالجــة الثغــرات فــي أجهزتهــم وحلهــا.
:)ISO27001(  التدقيق األمني الداخلي والخارجي وفق معايير شهادة

يتــم إدارة المهــام والنشــاطات الخاصــة بشــهادة قيــاس معاييــر أمــن المعلومــات ISO27001 بشــكل إلكترونــي حيــث تتــم عمليــة التدقيــق 
الداخلــي والخارجــي مــن خاللــه ويقــوم بحفــظ وأرشــفة جميــع المســتندات والبيانــات والدالئــل بشــكل إلكترونــي.

5 . (access control system) نظام األقفال اإللكترونية
ــات  ــد أوق ــم بتحدي ــة ويتحك ــع الحساس ــان للمواق ــات األم ــى درج ــر أعل ــث يوف ــب حي ــواب المكات ــي ألب ــول اإللكترون ــإدارة الدخ ــاص ب ــام خ ــو نظ ه
الدخــول والخــروج حيــث يتــم إدارة إصــدار وإلغــاء بطاقــات الدخــول اإللكترونــي وتفعيلهــا وإعطــاء الصالحيــات المطلوبــة للمواقــع حســب طلــب 

صاحــب الصالحيــة والمتابعــة الفعليــة للمســتخدمين.
تقييم أوجه الضعف والثغرات في المواقع:. 6

يتــم القيــام بعمليــات المســح األمنــي لمواقــع الجامعــة بشــكل دوري للتأكــد مــن خلوهــا مــن الثغــرات وإغالقهــا إن وجــدت، كذلــك يتــم عمــل 
المســح األمنــي ألي موقــع جديــد قبــل نشــره وإتاحتــه للمســتخدمين.

تقييم أوجه الضعف والثغرات في المواقع

1441 هـالبند

80عدد المواقع التي تم فحصها

أهم المشاريع المنفذة:. 7
   .(Qualys Web Scanner) توريد وتركيب نظام فحص المواقع
   (Tenable Security Center) تجديد نظام فحص وإغالق ثغرات الخوادم
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خدمات مركز البيانات

فــي  النابــض للخدمــات اإللكترونيــة  القلــب  البيانــات هــو  مركــز 
الجامعــة، فهــو يقــوم بتقديــم منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات 
والماليــة  اإلداريــة  العمليــات  جميــع  ألتمتــة  المختلفــة  اإللكترونيــة 
الجامعــة  منســوبي  جميــع  تخــدم  التــي  بالجامعــة  واألكاديميــة 
ومــن  والطــالب،  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  إدارييــن  موظفيــن  مــن 
المركــز  دعــم  تــم  فقــد  خدمــة  أفضــل  تقديــم  إلــى  الوصــول  أجــل 
وكذلــك  البيانــات  تخزيــن  وخــوادم  التشــغيل  خــوادم  بأفضــل 
أنظمــة التشــغيل المتطــورة، وينقســم عمــل المركــز إلــى جزئييــن 
الخــوادم  جميــع  باســتضافة  المركــز  يقــوم  األول  الجــزء  رئيســيين، 
المختلفــة،  الجامعــة  لوحــدات  اإللكترونيــة  الخدمــات  تقــدم  التــي 
علــى  القــادرة  االفتراضيــة  والخــوادم  الفعليــة  الخــوادم  وتشــمل 
احتــواء عــدد كبيــر مــن الخــوادم بتكلفــة وصيانــة أقــل، ويوفــر المركــز 
االحتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن  للنمــو  قابلــة  عاليــة  تخزينيــة  طاقــة 
المتزايــدة للبيئــة اإللكترونيــة فــي الجامعــة، وكذلــك يقــوم المركــز 
بحفــظ البيانــات بأنواعهــا المختلفــة للرجــوع لهــا فــي حالــة الفقــد 
أو الطــوارئ وذلــك مــن خــالل خدمــات التخزيــن االحتياطــي بتقنيــات 
متقدمــة تمكننــا مــن التأكــد مــن ســالمة البيانــات المخزنــة وســهولة 

الحاجــة. عنــد  اســترجاعها  وســرعة 

من أهداف هذه الخدمات: 

 العمل على توفير بيئة تشغيلية متطورة لألنظمة وتعتمد    

في تخزين البيانات على أعلى درجات التشفير.

 العمل على توفير التقنيات الحديثة والمعتمدة عالميا ليكون    

مركز البيانات قائم على البرمجيات بشكل أساسي في بنائه 

.(SDDC)

 االستمرار في تطوير وتحديث البنية التحتية للمركز، وتوفير    

البيئة المحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي.

 االلتزام بتطبيق معايير وإجراءات (ITIL) للعمليات والخدمات    

المقدمة.

    (Private Cloud) العمل على بناء نظام حوسبه سحابيه 

لتقديم الخدمات المتوفرة بالمركز بشكل إلكتروني (أتمتة 

الخدمات).

 العمل على بناء بنية تحتية لسطح المكتب االفتراضي،    

كبديل ألجهزة الكمبيوتر العادية داخل الجامعة.

 العمل على تطوير قدرات ومهارات فريق العمل الموجود    

ليواكب أحدث التقنيات عالميا.
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أبرز اإلنجازات:
   .(VDI) مشروع البنية التحتية لسطح المكتب االفتراضي
   .(Private Cloud) تجهيز البنية التحتية لخدمة السحابة الخاصة بجامعة الملك سعود
   .(Disaster Recovery) تطوير البنية التحتية لمركز المعلومات البديل

التطور والنمو في مركز البيانات. 1
بلغ إجمالي عدد الخوادم المستضافة (924) خادم، منها (562) خادم افتراضي و (249) خادم فعلي.   
 بلغت القدرة التخزينية لنظام النسخ االحتياطي (350) تيرابايت.   
 بلغت القدرة التخزينية (2600) تيرابايت.   

ويوضح الجدول التالي النمو والتطوير في مركز البيانات

1441 هـ1440 هـالخدمة

848924عدد الخوادم

286249عدد الخوادم الفعلية

562562عدد الخوادم االفتراضية

26002600حجم التخزين )تيرابايت(

00عدد مرات توقف الخوادم

مالحظة: بالنسبة ألعداد الخوادم الفعلي، فالهدف هو التقليص وليس الزيادة.

2019 عمادة التعامالت اإللكترونيّة واإلتصاالت

142



المشاريع التي تمت خالل السنة الماضية في مركز البيانات:. 2
في إطار التطوير المستمر لمركز البيانات فقد تم إنجاز المشاريع التالية خالل سنة مضت نجملها فيما يلي:

1  .:)VDI) البدء بالمرحلة األولى من مشروع سطح المكتب االفتراضي

تهــدف تقنيــة ســطح المكتــب االفتراضــي (VDI) إلــى تشــغيل واســتخدام أنظمــة التشــغيل االعتياديــة علــى بيئــة افتراضيــة دون حاجــة الجامعــة 

إلــى تكبــد أعبــاء ماديــة كبيــرة مــن خــالل توفيــر أجهــزة كمبيوتــر بكافــة متطلباتهــا الرئيســية مــن عتــاد وصيانــة وغيرهــا. بحيــث يعمــل جميــع الطــالب 

فــي معامــل الكليــات فــي الجامعــة عبــر أجهــزة صغيــرة طرفيــة منخفضــة التكلفــة مقارنــة بأجهــزة الكمبيوتــر العاديــة، وترتبــط هــذه األجهــزة الطرفيــة 

مباشــرة بمركــز البيانــات فــي الجامعــة. حيــث يحتــوي مركــز البيانــات هــذا علــى نظــام متخصــص فــي توزيــع أنظمــة التشــغيل علــى المعامــل بشــكل 

آلــي وســريع. ومــن أهــم مميــزات هــذه التقنيــة هــي اآلتــي:

 إمكانية إدارة جميع األجهزة من مكان واحد   

 زيادة اإلنتاجية وانخفاض األعطال   

 سهولة تطوير األجهزة   

 تعزيز أمن المعلومات في الجامعة   

 خفض التكاليف والمرونة في التوسع   
قــام فريــق مركــز البيانــات بالبــدء بالمرحلــة األولــى مــن المشــروع حيــث يســتهدف تركيــب 750 جهــاز فــي معامــل كليــات مختلفــة ومــن أهمهــا 
معامــل الســنة المشــتركة، والهــدف النهائــي هــو تغييــر جميــع معامــل الكليــات فــي الجامعــة الــى هــذه التقنيــة خــالل عــدة مراحــل زمنيــة محــددة.

قــام فريــق مركــز البيانــات بتوفيــر نســخ البرامــج العامــة وكذلــك تجديــد االتفاقيــات الالزمــة للبرامــج المعتمــدة والمرخصــة داخــل . 2
ــالب  ــس والط ــة التدري ــاء هيئ ــد أعض ــل وتزوي ــة العم ــث بيئ ــر وتحدي ــا تطوي ــة وأيض ــة التعليمي ــم العملي ــك لدع ــة، وذل الجامع

والموظفيــن بأحــدث النســخ مــن هــذه البرامــج. وتشــمل اآلتــي:
   . SASو نظام ENDNOTE و نظام SPSS توفير نسخ البرمجيات المرخصة لنظام
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   .Adobe تجديد االتفاقيات الالزمة للبرامج المعتمدة والمرخصة داخل الجامعة مع شركة
الحصول على الرخص الالزمة الستخدام البرامج المعتمدة والمرخصة داخل الجامعة من شركة Microsoft عن طريق وزارة التعليم.   
توفير عدد من البرامج المرخصة لكليات الجامعة مثل(… , ARCGIS,ERDAS, MATLAB, ARENA  )  وغيرها.    

ــك . 3 ــات، وذل ــز المعلوم ــزة بمرك ــة األجه ــر )KVA 500( لتغذي ــعة أكب ــي )UPS( بس ــار الكهربائ ــاع التي ــد النقط ــاز جدي ــغيل جه تش

ــك  ــئ، وكذل ــكل مفاج ــدودة )أقــل مــن ســاعتين( وبش ــي المح ــار الكهربائ ــاع التي ــاالت انقط ــي ح ــل ف ــتمرارية العم ــان اس لضم
ــول. ــدة أط ــي لم ــار الكهربائ ــاع التي ــتمرار انقط ــة اس ــي حال ــن ف ــكل أم ــزة بش ــذه األجه ــالق ه ــان إغ لضم

االنتهــاء مــن تحديــث نظــام مراقبــة األنظمــة المســتضافة والالزمــة لمديــري األنظمــة لمراقبــة ومتابعــة األداء وحــل المشــاكل . 4
بشــكل آلــي واالعتمــاد علــى الباقــة الســحابية (OMS) مــن شــركة Microsoft، وتــم التنســيق مــع االدارات المختلفــة مــن العمــادة 

لعمــل دورة تعريفيــة بمميــزات النظــام للحصــول علــى أكبــر اســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة.

5 .:(Private Cloud) البدء في المرحلة الثانية لمشروع السحابة االفتراضية الخاصة
تــم البــدء فــي المرحلــة الثانيــة لمشــروع الحوســبة الســحابية إلدارات الجامعــة لتيســير عمليــة اســتضافة الخدمــات بمركــز المعلومــات، علــى أن 
تتــم عمليــة طلــب الخــوادم وتجهيــز الشــبكة الخاصــة بهــا الســتضافة الخدمــات عليهــا مــن خــالل بوابــة إلكترونيــه (Web tenant) ، بشــكل آلــي وفــي 

وقــت قصيــر.

تطوير البنية التحتية لمركز المعلومات البديل (Disaster Recovery) وذلك بجامعة البنات:. 6
تــم البــدء فــي المرحلــة الثانيــة لمشــروع تطويــر البنيــة التحتيــة لمركــز المعلومــات البديــل وجــاري العمــل عليــه، وذلــك بغــرض متابعــة العمــل 
منــه بشــكل ســلس وتلقائــي فــي حالــة حــدوث طــارئ يمنــع العمــل تمامــًا مــن المركــز الحالــي. وتشــمل التنســيق مــع الجهــات المختلفــة لتجديــد 

الدعــم الفنــي للمرافــق الخاصــة بمركــز المعلومــات وتحديــث أنظمــة الحمايــة.
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خدمات وحدة التشغيل واألنظمة

تختــص خدمــات وحــدة التشــغيل بالعمــادة بتشــغيل وإدارة كافــة 

األنظمــة والخدمــات االلكترونيــة (إداريــة، أكاديميــة، تعليميــة) التــي 

تقــع ضمــن حــدود مســؤولياتها والتــي تخــدم منســوبي الجامعــة 

مــن  وطــالب  ومتعاونيــن  تدريــس  هيئــة  وأعضــاء  موظفيــن  مــن 

خــالل منظومــة متكاملــة مــن البرامــج واألنظمــة المســاندة وخدمــات 

الدعــم الفنــي

من أهداف هذه الخدمات: 
 ضمان عمل جميع التطبيقات واألنظمة والخدمات اإللكترونية    

(اإلدارية واألكاديمية والتعليمية) والتي تقع ضمن حدود 
مسؤولياتنا بشكل دائم وبكفاءة عالية.

 تحسين بيئة عمل هذه التطبيقات واألنظمة والخدمات بشكل    
مستمر بما يضمن رضا المستفيدين عن هذة الخدمات.

المساهمة في تفعيل خطة التحول الرقمي للعمادة.   

أبرز اإلنجازات:
1 .Blackboard LMS محور أنظمة إدارة التعلم

تقــوم وحــدة التشــغيل واألنظمــة بتقديــم خدمــات التعليــم االلكترونــي لــكل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب والموظفيــن مــن خــالل 
نظــام إدارة التعلــم واألنظمــة المســاندة لــه وقــد تميــز هــذه العــام بكونــه عامــًا للتعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد نظــراً للظــروف التــي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا وقــد تــم القيــام بالعديــد مــن اإلجــراءات التــي ســاعدت علــى االنتقــال بســرعة لبيئــة تعليــم افتراضيــة عبــر االنترنــت تمتــاز 

بالجــودة والتوافــر نوجزهــا باآلتــي:
تهيئة جميع األنظمة لخدمة الطلب المتزايد على خدمات التعليم عن بعد خالل هذا العام.   
 تطبيق آخر تحديث متاح لنظام إدارة التعلم والذي يتضمن العديد من التحسينات واألدوات الجديدة التي تخدم    

العملية التعليمية.
 زيادة أعداد خوادم نظام إدارة التعلم وترقية مواصفاتها لتحسين أداء النظام وتلبية احتياجات الطلب المتزايد    

على خدماته.
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   .LMS Generator أتمتة عمليات تعميم محتوى المقررات على جميع الشعب من خالل
تفعيل أداة Blackboard Ally لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير محتوى إلكتروني يسهل الوصول إليه.   
االستمرار في دعم متطلبات مشروع الطالب المساعد وفًقا لمتطلبات مركز التميز المسؤول عن المشروع.   
 التهيئة لمشروع Blackboard Analytics بهدف إصدار تقارير متقدمة عن سير العلمية التعليمية وتقييم تجربة    

االستخدام والتفاعل على مستوى الكليات واألقسام.
 إطالق مشروع Blackboard Performance Audit لمتابعة أداء بيئة نظام إدارة التعلم وتقييمها للسعي لتطويرها    

وجعلها تعمل بكفاءة أفضل في ظل ظروف االعتماد المتزايد على خدمات التعليم أإللكتروني والتعلم عن بعد.
 إطــالق أنظمــة فصــول افتراضيــة بديلــة لتكــون رديفــًا لنظــام الفصــول االفتراضيــة المقدمــة مــن Blackboard بهــدف    

إتاحــة خيــارات ومنصــات إضافيــة للطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس يمكنهــم االعتمــاد عليهــا فــي حالــة واجهتهــم 
مشــكالت فنيــة فــي نظــام الفصــول االفتراضيــة األساســي وخصوصــًا فــي بدايــة فتــرة الجائحــة، مــن خــالل التعــاون مــع 
شــبكة معيــن ( المقدمــة مــن مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة) فــي نظــام ZOOM،وكذلــك توفيــر الدخــول 

.MS-Teams لمنصــة

محور قواعد بيانات:. 2
لقد قام فريق قواعد البيانات بسلسلة من اإلجراءات تهدف إلى زيادة فعالية استخدام األنظمة نوجزها باآلتي:

   . SQL Server 2017 (لنظام إدارة التعلم, منصة القبول الموحد, السنة األولى المشتركة) إلى  SQL Server ترقية
   Windows 2019 and SQL 2019 جديدة بأحدث اإلصدارات SQL Cluster  إنشاء بيئة
عمل Scale out لبيئةSQL-Cluster   لتكون 8 خوادم بداًل من 5 مما يسمح بزيادة القدرة االستيعابية.   
 تنفيذ خطط صيانة وإجراءات النسخ االحتياطي لكل قواعد البيانات الموجودة في ال  Cluster  وعددها أكثر من    

650  قاعدة بيانات  وذلك لتحسين األداء بصفة عامة.
تحسين بيئة ال Integration  المستخدمة في كثير من برامج الجامعة.   
إنشاء و تطوير Oracle Views  لمختلف األنظمة ( منظومة جامعة, BB-Analytics for Learn وغيرها)    
إنشاء معايير إلدارة قاعدة بيانات SQL Server التي تدعم استخدام موارد وأداء خادم قاعدة البيانات األمثل.   
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 تحليل التطبيقات وقواعد البيانات ومراقبة أدائها واستكشاف األخطاء وإصالحها بما يضمن استمرار عمل جميع    
األنظمة بكفاءة عالية وخصوصًا الحساسة منها (أنظمة إدارة التعلم عن بعد, أنظمة القبول الموحد وأنظمة 

التسجيل, األنظمة اإلدارية).

محور البريد اإللكتروني Exchange 2016 لمنسوبي الجامعة:. 3

قامت وحدة التشغيل واألنظمة باتخاذ العديد من اإلجراءات التطويرية وخاصة ما يتعلق بإجراءات األمن والحماية نذكر منها:
 تحسين وظائف  Symantec Messaging Gateway لضمان حماية البريد اإللكتروني الخاص بمنسوبي الجامعة    

من االختراقات والفيروسات وتقليل عدد الرسائل الغير مرغوب فيها والرسائل التى تحتوى على البرامج الخبيثة. 
    Trend micro for ونظام Symantec Messaging Gateway وخوادم Exchange التحديث الدوري لخوادم 

. exchange
ضبط  خوادم نظام البريد اإللكتروني لتحسين األداء وتقليل استهالك الموارد.   
القيام بمهام الدعم الفني للمستخدمين (مستوى الدعم الثاني).   

معايير قياس األداء التي تخص خدمة البريد اإللكتروني لمنسوبي الجامعة:

خدمة البريد االلكتروني

1441 هـالبند

44883عدد حسابات البريد اإللكتروني

TB 230المساحة التخزينية لمحتوى البريد اإللكتروني

2.797.500 رسالةمتوسط عدد الرسائل المرسلة/المستقبلة شهريًا

عمادة التعامالت اإللكترونيّة واإلتصاالت 2019

147



محور الدليل النشط Active Directory لمنسوبي الجامعة:. 4

يعتبــر نظــام الدليــل النشــط Active Directory الخدمــة الرئيســة فــي الجامعــة وتعتمــد علــى هــذه الخدمــة جميــع األنظمــة األخــرى بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر، لذلــك يتــم المحافظــة علــى هــذه الخدمــة متوفــرة بأكبــر قــدر ممكــن وتفــادي تعطلهــا أو تعرضهــا ألي تقطــع أو خلــل مــع 

الحــرص علــى تطويرهــا وتحســين أدائهــا، وقــد تــم إجــراء عــدة تطويــرات نذكــر منهــا:

 إجراء تكامل أنظمة الفصول االفتراضية البديلة  Cisco WebEx & Zoom(Maeen) مع نظام الدخول الموحد    
(SSO) الخاص بجامعة الملك سعود لتكون خياراً إضافيًا داعمًا لفصول التعليم عن بعد.

 تفعيل خدمة التوثيق المزدوج MFA على عدد 8000 حساب وذلك التاحة الدخول اآلمن لألنظمة اإلدارية الحساسة    
التي تم تفعيل الدخول لها عن بعد خالل جائحة فيروس كورونا.

االستمرار بتنفيذ إجراءات إقفال الحسابات الواردة من خدمة إخالء الطرف وقد تم معالجة 512 طلبًا.   

بعض معايير قياس األداء التي تخص خدمة الدليل النشط:

خدمة الدليل النشط

الطالبمنسوبي الجامعةالبند

40218292026عدد الحسابات النشطة

1860210644عدد الحسابات المعطلة

58820302670عدد الحسابات الكّلي
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5 .Office 365 محور الحقيبة الطالبية

تــم إطــالق تحســينات علــى هــذا النظــام بنــاء علــى نتائــج االســتخدام للعــام الماضــي ومــا وصلنــا مــن مالحظــات مــن المســتفيدين بخصوصهــا 

نذكــر منهــا: 

 ضبط إعدادات برنامج Microsoft Teams  ليكون خياراً بدياًل إضافيًا للفصول االفتراضية التي تدعم عملية التعليم    
اإللكتروني والتعلم عن بعد وتوفر وسيلة سهلة للتفاعل الحي بين الطالب والمدرس.

إضافة التراخيص للمستخدمين الجدد.   
إدارة المجموعات البريدية.   

:Office 365 بعض معايير قياس األداء التي تخص خدمة بريد الطالب

خدمة بريد الطالب

1441 هـالبند

3611168متوسط عدد الرسائل المرسلة شهريًا

441310متوسط عدد الرسائل المستقبلة شهريًا

198540عدد الرسائل الكّلي

محور خدمات الدعم الفني من المستوى الثاني للمستفيدين:. 6

يقــوم قســم التشــغيل فــي الوحــدة بتقديــم كافــة خدمــات الدعــم الفنــي للمســتوى الثانــي لجميــع المســتفيدين مــن األنظمــة والخدمــات التــي 

تشــرف عليهــا (الــواردة أعــاله)، نــورد فــي اآلتــي أعــداد البالغــات التــي تمــت معالجتهــا خــالل عامــي 1440 و1441 هـــ:
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1441 هـ1440 هـنوع الطلبات

3860 )49%(2243 )51%(الطلبات المحلولة

4009 )51%(2149 )49%(الطلبات المحّولة

43927869إجمالي الطلبات المستلمة

* الطلبات المحولة (يتطلب إنجارها أكثر من فريق) هي التي تم إنجارها جزئيًا وتحويلها لفريق آخر إلتمام إنجازها.

محور تشغيل األنظمة:. 7

يقــوم قســم التشــغيل بمســؤولياته تجــاه تشــغيل ودعــم األنظمــة األخــرى بشــكل دوري لضمــان تقديــم خدماتهــا للمســتفيدين بكفــاءة عاليــة 

وتتضمــن هــذه األنظمــة:
نظام إدارة التعلم  .1

CCTV نظام كاميرات المراقبة  .2
Smart Cards System نظام البطاقات الذكية لمنسوبي الجامعة  .3

E-Parking System نظام المواقف اإللكترونية  .4
نظام مجالس  .5

TTN نظام المهام  .6
نظام الصالحيات العامة  .7

نظام المجالت العلمية  .8
نظام الشاشات اإلعالنية (مدينة الطالبات)  .9

حيث يقدم القسم خدمات الدعم الفني والنشر وإدارة مواقع SharePoint واجراء تحديثات/ترقيات الخوادم لجميع األنظمة السابقة.
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محور خدمات النشر واإلطالق للخدمات واألنظمة:. 8

إن مــن مهــام وحــدة التشــغيل أيضــًا عكــس طلبــات التعديــل التــي تقــوم بتنفيذهــا وحــدة التطبيقــات علــى األنظمــة والخدمــات العاملــة والتأكد 

مــن عملهــا بشــكل كامــل قبــل نشــرها، نــورد فــي اآلتــي أعــداد طلبــات التعديــل علــى الخدمــات واألنظمــة التــي تمــت معالجتهــا خــالل عــام 1441 هـ:

خدمات النشر واإلطالق للخدمات واألنظمة

1441 هـالبند

20عدد األنظمة التي وردت فيها طلبات تعديل

79عدد طلبات عكس التعديالت

الجدول اآلتي يوضح عدد طلبات التغيير حسب النظام:

عدد طلبات التغييراألسم المرجعياسم الخدمة / النظامم

CentLab1الدورات التدريبية  - المختبر المركزي1

CentralLaboratory2المختبر المركزي - كلية العلوم2

CentralLibraryEServices1الخدمة المرجعية الكترونية – عمادة شؤون المكتبات3

COA4الدورات التدريبية - الدراسات التطبيقية4

Deansselection2اختيار عمداء الكليات والمعاهد5

DGS20بوابة القبول الدراسات العليا6

عمادة التعامالت اإللكترونيّة واإلتصاالت 2019

151



DiscussionThesis2اعتماد الرسائل الجامعية7

Graduates3اعتماد طلب تخرج لطلبة الدراسات العليا8

isuapp.ksu.edu.sa4دعم الباحثين - مركز األمير نايف9

MjalisMOE2مجالس الوزارة10

NewScholar1عالم جديد11

NomineesSystem2ترشيح وتعيين محاضر او معيد12

ot.ksu.edu.sa1نظام خارج الدوام13

PharmacyLS1المختبر المركزي كلية الصيدلة14

Promotion10ترقية أعضاء هيئة التدريس15

sbs.ksu.edu.sa10المنشأة الرياضية16

SPW1قاعدة االنتاج العلمي17

TransportationSystem3نظام نقل الطالبات18

ttnstat7إدارة األحصاء19

VistingFaculty1أستاذ زائر20

79مجموع الطلبات
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   :Share Point خدمات إدارة
يقوم قسم التشغيل بإدارة بيئة وخوادم SharePoint لألنظمة التي تعمل عليها ويضمن إجراء التحديثات الدورية للخوادم لضمان 

تحقيقها لمتطلبات التشغيل واآلمان أسوة بباقي األنظمة.

9 .:)System Center Configuration Manager( محور نظام إدارة اإلعدادات

يعتبر نظام إدارة األصول واإلعدادات SCCM  من األنظمة الرئيسية التي تم إدراجها فى بيئة العمل هذا العام ويوفر هذا النظام إمكانية 
إدارة مركزية لألجهزة والمعامل سواء أجهزة المستفيدين أو الخوادم ويقوم بعملية تثبيت أنظمة التشغيل والتطبيقات والتحديثات التلقائية 

على أجهزة الحاسب في الجامعة من خالل الشبكة دون الحاجة إلى توفر األقراص والتعريفات حيث يتم أخذ جميع اإلعدادات من الشبكة بشكل 
تلقائي، مما يوفر الوقت والجهد المبذول في تنفيذ ذلك المهام بشكل يدوي من قبل فريق الدعم والتشغيل. ويوفر أيضًا العديد من التقارير 

التي تساعد فى اتخاذ القرار نذكر منها تقارير جرد األصول والتطبيقات .

 وقد تم تنفيذ العديد من  المهام  المتعلقة بهذا المحورنذكر منها:
   .Windows10 الى األصدار Windows XPترقية عدد 12000 من أنظمة التشغيل ذات األصدار
تحديث إصدارات Windows 10  الغير مدعومة من قبل شركة مايكروسوفت إلى اإلصدار األحدث.    
تثبيت التحديثات األمنية لجميع أنظمة التشغيل والتطبيقات والتي تصدرها شركة ميكرسوفت.   
 ترقية نظام الحماية Trend Micro Office Scan  إلى النظام األحدث Trend Micro Apex One  على جميع أجهزة    

المستفيدين آليًا.

مؤشرات نظام إدارة األصول واإلعدادات

1441 هـالبند

21485عدد أجهزة المستفيدين التي يتم إدارتها من خالل النظام

624عدد الخوادم التي يتم إدارتها من خالل النظام
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10 .:Backup محور النسخ االحتياطي

بعض مؤشرات األداء التي تخص النسخ االحتياطي

Total Backups files )2020 - 2019( 799.722

Total Restores files )user requests( 251

Backup Success Rate )%( 99.749

Restore Success Rate )%( 71.688

Backup Data )PB( 1.29

Restore Data)TB( )user requests( 16.324

% of Backups Restored )%( 0.60

% of Data Restored )%( 1.500

Backup Clients

Data Type Data Size in TB )Front-end( Daily Change Rate Yearly Data Growth

File System ) UNIX( 1 TB 5% 10%

File System )WIN( 20 TB 5% 10%
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SQL 20 TB 2% 25%

Exchange 64 TB 2% 25%

Oracle 1 TB 10% 25%

VMware / Hyper-V 150 TB 10% 25%

NAS/NDMP)Storage( 30 TB 15% 10%

Images/Multimedia )King Salman Library( 1 TB 0% 2%

CLIENT BACKUPS 2019 2020

Total Clients )physical servers( 143 143

Oracle Servers )physical servers( 03 03

SQL Servers 35 48

Exchange Servers 16 16

AD Staff/Student Servers 10 10

File System Servers 66 66

Vcenter VM’s )virtual servers( 481 Nearly 590
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Vcenter Voip Boys Vm’s 36 36

Vcenter Voip Girls Vm’s 13 13

NAS Backup )paths( 67 68

SQL DB’s 500 500

Exchange DB’s 96 96

Data Domain Utilization 85% 82%

Data Domain DR Utilization 74% 58%
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إنجازات قسم النسخ االحتياطي:   

إتمام كافة عمليات النسخ االحتياطي بنجاح لبيئة العمل للخوادم (الفعلية واالفتراضية).   
تهيئة وتثبيت أداة النسخ االحتياطي على الخوادم الجديدة.   
تهيئة نسخ احتياطية جديدة للخوادم (Physical machine) المهمة لخوادم الملفات.    
    file level بنجاح الستعادة الخوادم المادية وقواعد البيانات من النسخ االحتياطية المسجلة ، إتمام BMR اختبار 

recoveries  للخوادم المادية واالفتراضية.

مشاريع السنة القادمة 1442/2021هـ لوحدة التشغيل واألنظمة:   

    Blackboard Analytics for مشروع توفير احصائيات متقدمة لبيئة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد من خالل
Learn بهدف توفير كافة البيانات الالزمة لتقييم مستوى التفاعل بين جميع مكونات العملية التعليمية وتمكين 

متخذي القرار على مستوى الجامعة من وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتطوير وتقويم العلمية التعليمية 
بمجملها.

مشروع تقييم أداء بيئة نظام إدارة التعلم الحالية performance audit  للوقوف على نقاط الضعف إن وجدت    
وتوفير الحلول المناسبة لرفع أداء النظام إلى أعلى مستوى ممكن تلبية الحتياجات زيادة الطلب على خدمات 

التعليم االلكتروني.
مشروع نقل بيانات بيئة التعليم االلكتروني من وحدات التخزين الحالية إلى وحدات التخزين السريع والتي    

ستشكل نقلة نوعية في تحسين أداء وزمن استجابة منظومة التعليم االلكتروني بمجملها وستنعكس ايجابًا على 
توافر النظام بشكل عام. 

مشروع تفعيل المجال التعليمي الخاص بالكليات Academic Domain في نظام إدارة التعلم لمنح الكليات    
بعض صالحيات اإلدارة على مستوى النظام وتمكينهم من التفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة في 
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كل كلية دون الرجوع لمدراء األنظمة لعمل ذلك.
مشروع إطالق وتشغيل منصة التدريب  OPEN edX إلتاحة منصة تدريب تفاعيلة متطورة تخدم منسوبي الجامعة    

من طالب وموظفين وهيئة تدريس إضافة لخدمتها للمجتمع من خالل تقديم دورات تدريبية تتاح لألفراد أو الجهات 
خارج الجامعة وتمنح شهادات معتمدة من قبل الجامعة.

تشغيل مشروع أنظمة المراقبة المرئية CCTV في المدينة الجامعية للطالبات.   
مشروع تطوير نظام النسخ االحتياطي.   
    VM توفير نظام نسخ احتياطي جديد مع ميزات االسترداد واالستعادة الجديدة ، مثل: االستعادة الفورية ألجهزة 

(االستعادة في ثواني) ، وسرعة وأداء االسترداد األفضل للملفات واسترداد قواعد البيانات.
توفير خطة جديدة لتخزين البيانات مع تحسين األداء والسعة.   
   .CCTV القديمة لتوفير النسخ االحتياطي لخوادم EMC توفير بيئة نسخ احتياطي منفصلة على شبكة
   . DR Site Off-line backup استبدال مكتبة التسجيل بتخزين مجال البيانات في موقع مختلف
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خدمات وحدة الصيانة

إلنجــاح  كبيــرة  بمســؤولية  المعنيــة  المحوريــة  الوحــدات  مــن 

التعليميــة،  العمليــة  فــي  الحديثــة  التقنيــات  واســتخدام  توظيــف 

إذ نهتــم بتطويــر وتحديــث البيئــة التعليميــة والمكتبيــة وتجهيزهــا 

بالتقنيــات الالزمــة ومتابعــة تشــغيلها وصيانتهــا مــن خــالل نظــام 

ــا  ــب عليه ــا والتدري ــتفادة منه ــتمرار االس ــان اس ــات لضم ــي البالغ تلق

لرفــع كفــاءة الفنييــن مــن أجــل توفيــر بيئــة تشــغيل مســتقرة لهــذه 

توظيفهــا. ونجــاح  والمســتحدثات  األجهــزة 

من أهداف هذه الخدمات: 
 المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة لألجهزة واإلقالل قدر    

اإلمكان من حدوث األعطال.
تحسين مستوى الخدمة على أجهزة المستفيدين.   
 تقديم الدعم الفني الكامل لألجهزة بالكليات والعمادات     

واالهتمام بالطلبات الطارئة للصيانة.
تحديث أنظمة التشغيل والبرامج لإلصدارات األخيرة.    
 الصيانة االستباقية والدورية لألجهزة والمعامل الطالبية    

لضمان سير العملية التعليمية.
 حماية األجهزة من الهجمات اإللكترونية وذلك عن طريق ربط    

األجهزة بالمجال اآلمن وتحديث برنامج الحماية.
 توعية المستفيدين لالستعانة بطلب الدعم الفني لتقديم    

الخدمة عند الحاجة.
 وضع خطط العمل واإلجراءات المناسبة لعمليات الصيانة    

والتشغيل واألنظمة المتعلقة بها.
رفع كفاءات العمل وتطويرها وتحديثها بصورة مستمرة.   
 تأهيل وتدريب الفنيين لرفع كفاءاتهم وزيادة الجودة في    

العمل.
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أبرز اإلنجازات:
الربط بين آلة التصوير وأجهزة الكمبيوتر لالستفادة منها وحل مشكلة عدم توفر الطابعات لدى اإلدارات.   
عمليات صيانة آلالت التصوير والطابعات والماسحات بعدد 5766.   
تجهيز قاعات اجتماعات في جميع فروع الجامعة عدد 21.   
تجهيز مدرج تعليمي عدد 4.   
إعادة تأهيل مدرج تعليمي عدد12.   
تجهيز قاعات دراسية في جميع فروع الجامعة عدد 61.   
تجهيز قاعات تدريبية في جميع فروع الجامعة عدد 2.   
 تم فك األجهزة السمعية والبصرية القديمة بمكتبة الملك سلمان وإعادة تركيبها بالمتحف الجديد الخاص بالمكتبة.   
تجهيز معامل ب نظام VDI  لعدد 250 جهاز.   
عمليات صيانة لألجهزة المكتبية بعدد 18529.   
عمليات التركيب ألجهزة تقنيات التعليم في جميع فروع الجامعة عدد 1423.   
طلبات الصيانــة عن طريق نظام الدعم الفني بعدد 25731.   
عمليات التحديث والترقية ألجهزة العرض في جميع فروع الجامعة عدد 203.   
عمليات التحديث والترقية ألجهزة الحاسب الخاص بالمنصات التعليمية في جميع فروع الجامعة عدد 235.   
تركيب نظام وأجهزة بصمة بعدد 102 للمدينة الجامعية للبنات.   
إصالح أجهزة عرض بعد إنتهاء الضمان الخاص بها عدد 10.   
إصالح الشاشات الخاصة بالمنصات اإللكترونية بعد إنتهاء الضمان الخاص بها عدد30.   
صيانة نظام اإلضاءة للمدرج الرئيسي مبنى 26 بجامعة البنات .   
تجهيز البهو الرئيسي بجامعة البنات بنظام صوتي قبل حفل التخرج للدفعة 1440ه.   
 إعداد المواصفات الخاصة بمشروع المستلزمات التعليمية.   
عمل تحديث البرمجة لجهاز التحكم MPC-M5  الخاصة بالمنصات اإللكترونية عدد 120.   
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أبرز اإلنجازات:
تجهيز أنظمة صوت خاصة باألذان لعدة أماكن مختلفة بالجامعة.   
عمل تحديث البرمجيات الخاصة بجهاز موزع الصورة والصوت (DVS) لعدد 165.   
 عمليات الصيانة االستباقية لجميع القاعات الدراسية والمعامل وقاعات االجتماعات والمدرجات التعليمية بجميع    

فروع بالجامعة.
 متابعة وتنفيذ وتركيب األنظمة الجديدة بمختلف القاعات الدراسية والمعامل والمدرجات الطالبية وتجهيز    

المخططات الخاصة بها.
المشاريع التي تم تنفيذها من خالل وحدة الصيانة:   

1441 هـالوصف

61تجهيز القاعات الدراسية بشكل كامل 
2تجهيز القاعات التدريبية بشكل كامل

21تجهيز قاعات االجتماعات بشكل كامل 
23تجهيز المعامل الدراسية بشكل كامل

4تجهيز المدرجات التعليمية بشكل كامل 
299تحديث وترقية أجهزة العرض بالقاعات الدراسية

235تحديث وترقية أجهزة الحاسب الخاصة للمنصات التعليمية
1423تركيب أجهزة تقنيات التعليم في جميع فروع الجامعة 

88الفك والنقل ألجهزة تقنيات التعليم في جميع فروع الجامعة
52تركيب أنظمة صوتية للقاعات الدراسية  
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خدمات النظام المالي واإلداري )مدار(

تختــص وحــدة مــدار بتطبيــق األنظمــة الموســعة فــي الجامعــة 

Enterprise Applications وتنفيــذ أنظمــة تخطيــط موارد األعمال 

(ERP) فــي الجامعــة.

من أهداف هذه الخدمات: 
 تمكين إدارات الجامعة من استخدام األنظمة باحترافية عالية    

ومعايرة المتطلبات الفنية لألنظمة لتغطية احتياجات 
األعمال بأعلى نسبة ممكنة.

 تقديم خدمات احترافية ونوعية للمستخدمين الداخلين في    
اإلدارات المعنية.

 إتاحة المجال لتطوير إجراءات العمل في اإلدارات بما يتناسب    
مع أفضل الممارسات العالمية وفق ما أتاحته اإلمكانيات الفنية.

التحول إلى مرجعية في تطبيق األنظمة الموسعة بالجهات    
الحكومية في المملكة العربية السعودية.

أبرز اإلنجازات:
إطالق مجموعة جديدة من تعديالت نظام ديوان:   

 طباعة الباركود مباشرة من النظام مما أدى لإلستغناء عن طباعة المعاملة.   
   .Ipad إمكانية توجيه مهمه من جهاز ال 
 تفعيل التقارير ومؤشرات األداء.   
تقديم الدعم الفني الكامل على النظام المالي واإلداري:   

الربط مع منصة التزام.   
الربط مع منصة صرف.   
تقديم التدريب والدعم الفني الكامل لنظام ديوان لالتصاالت اإلدارية.   
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تقديم الدعم الفني:   

قام فريق الدعم الفني في مشروع مدار بتقديم الدعم الفني للمستخدمين العاملين على األنظمة المالية واإلدارية (مدار) وشمل الدعم 

الفني األعمال التالية:

تدريب المستخدمين الجدد على استخدام النظام.   .1

منح وتعطيل الصالحيات حسب حاجة اإلدارات.  .2

مراقبة أداء الخوادم وتحديثها بأحدث اإلصدارات.  .3

تقديم الدعم والمساعدة على تشغيل النظام.  .4

إطالق ميزة سير المعامالت اإللكترونية:   

قام فريق العمل وبالتعاون مع فريق التطوير بعمادة التعامالت اإللكترونية بإطالق ميزة سير المعامالت اإللكترونية مما مكن الجهات من 

إعداد الخطاب وتوجيهه لصاحب الصالحية وتصديره دون الحاجة لطباعته، من المتوقع أن توفر هذه الميزة تكاليف الطباعة وتكاليف ملصقات 

الباركود إضافة ألسعار وصيانة الطابعات.
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خدمات االتصاالت الرقمية

تتبــع خدمــات االتصــاالت الرقميــة وكالــة العمــادة للشــؤون الفنيــة 

بالجامعــة  والمرئيــة  الصوتيــة  االتصــاالت  خدمــات  بــإدارة  وتهتــم 

وربطهــا بالعالــم الخارجــي.

من أهداف هذه الخدمات: 
 توفير خدمات االتصاالت الصوتية والمرئية بأحدث التقنيات    

المتوفرة.
المحافظة على استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها.   
ا لسعي لتحقيق رضا المستفيد لخدمات اإلتصاالت والبث    

المرئي.

أبرز اإلنجازات:
ترقية جميع خوادم البث المرئي آخر نسخة متاحة من الشركة األم.   
ترقية عدد 300 وحدة بث مرئي من نوع Polycom GS 300 إلى اإلصدار 6.2.   
إطالق خدمة البث المباشر لجميع فعاليات الجامعة على مواقع التواصل االجتماعي.   
إطالق خدمة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه عن بعد.   
ترقية نظام تسجيل االتصاالت المرئية ودعم خدمة البث المباشر داخل الجامعة.   
تشغيل النظام الصوتي وشاشة العرض في بهو الجامعة لفعالية اليوم الوطني.   
البث المباشر لحفل التخرج من ملعب الجامعة على حساب الجامعة على تويتر.   
تجديد الضمان على جميع خوادم البث المرئي و300 وحدة بث مرئي.   
تركيب عدد 8 وحدات بث متنقلة في كليات مختلفة.   
التغطية الكاملة لسلسة فعاليات (رواد الطب في المملكة) في المدينة الطبية.   
   .WebExو ZOOM التكامل بين أنظمة البث المرئي الموجودة في الجامعة مع خدمتي
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أبرز اإلنجازات:
تشغيل أجهزة الصوت والصورة في قاعة التشريفات لجميع جلسات مجلس الجامعة .   

تفعيل وتشغيل الهواتف الشبكية بمبنى الوثائق الجديد.   

تفعيل وتشغيل الهواتف الشبكية بمبنى كلية السياحة واآلثار الجديد.   

تفعيل وتشغيل الهواتف الشبكية بمبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالناصرية.   

إطالق النسخة الجديدة من مركز االتصال الخاص بعمادة الدراسات العليا.   

تفعيل خدمة الويبكس ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة خالل جائحة كورونا.   

تعديل مركز االتصال الرئيسي بالجامعة 75557 وذلك للعمل عن بعد خالل جائحة كورونا.   

ترقية نظام الفاكس اإللكتروني إلى االصدار الجديد 16.4.   

إعداد دليل جديد لمستخدمي خدمة الفاكس اإللكتروني ليتماشى مع اإلصدار الجديد.   

استخدام خدمة الويبكس خالل مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه خالل جائحة كورونا.   

تفعيل الهواتف الشبكية بإستاد جامعة الملك سعود خالل مباراة السوبر كالسيكو االيطالي والربط مع أنظمة إذاعة المباراة.   

تفعيل الهواتف الشبكية بمبنى العزل الطبي في سكن الطالبات خالل جائحة كورونا.   

زيادة في عدد المحاضرات المنقولة للطالبات عن طريق األستوديوهات مقارنة بالعام الماضي.   

تطوير معمل الحاسب اآللي وتحديث أنظمة أجهزة االتصال المرئي.   

تفعيل خدمة حجز القاعات إلكترونيًا.   

تحديث النسخة الجديدة من مركز االتصال الخاص بالصيانة 1515.   
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أبرز اإلنجازات:
إيقاف طلبات الفاكس العادي واالستفادة من خدمة الفاكس اإللكتروني.   

تفعيل عدد (47) فاكس إلكتروني جديد.   

تحديث النسخة الجديدة لمركز االتصال الخاص السنة األولى المشتركة.   

عمل اتصال مرئي ونقل اللقاء المفتوح لمعالي مدير الجامعة مع الطالب.   

نقل فعاليات منبر الجامعة .   

نقل فعاليات رواد كلية الطب عبر الشبكات .   

نقل فعالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية.   

نقل فعالية اليوم العالمي للغة العربية.    

نقل فعالية الجمعية السعودية للتربية النفسية جستن.    

نقل فعالية حفل التخرج للدفعة 59 بإستاد الجامعة على قناة الجامعة بتويتر وقناة عين.   

العمل مع موهبة وتجهيز المعرض المصاحب.   

تدريب عدد من الطالب الخريجين على أنظمة االتصاالت الرقمية.   

العمل مع شركة صلة والعالمية في عدد من فعاليات الترفيه بالجامعة.   

تجربة نظام مشاركة المحتوى الالسلكي.    

تجربة عدد من وحدات االتصال المرئية االحترافية .   

    .  Smart , Huawei , Samsung تجربة عدد من شاشات التعلم الذكية ألنظمة التعليم ومنها

   . Cisco sound conference تركيب عدد من منصات اإلتصال الصوتية
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إحصائيات عامة:   

قامت العمادة بإيصال الخدمة إلى 345 مستفيد من الهواتف الشبكية، مقارنة ب 418 مستفيد خالل العام الدراسي السابق. كما بلغ عدد 

الهواتف التقليدية والرقمية التي تم تفعيلها للمستفيدين ما يقارب (59) هاتف مقارنة بـ (346) هاتف تقليدي العام الذي سبق وهذا يتماشى 

مع سياسة العمادة في التوجه لالعتماد على الهواتف الشبكية في التوسعات المستقبلية، وتهدف العمادة إليقاف جميع الهواتف التقليدية 

في القريب العاجل. 

مــا يدعــم توجــه العمــادة للتغييــر إلــى تقنيــة الهواتــف الشــبكية هــو الزيــادة فــي عــدد األعطــال التــي تــم حلهــا مــا بين هــذا العــام والعــام الماضي، 

حيــث يبيــن الرســم البيانــي أدنــاه زيــادة فــي األعطــال التــي تحــد مــن اســتخدام الهواتــف، فهــذه األعطــال معظمهــا يتركــز فــي األجهــزة وتمديــدات 

الشــبكة الهاتفيــة، إال أنــه مــن المالحــظ تناقــص األعطــال التــي كانــت تصنــف بفقــدان حــرارة الجهــاز وذلــك لتطويــر العمــادة للطريقــة الســابقة التــي 

كانــت تصنــف بهــا األعطــال.

وفيما يتعلق بتجهيز غرف االتصال واالجتماعات فقد بلغت عدد القاعات المجهزة بأنظمة االتصال المرئي في الجامعة حتى نهاية هذا العام 

(718) غرفة، وقد تم تجهيز هذه القاعات إلقامة االجتماعات وبث المحاضرات بين المدينة الجامعية للطالب والطالبات حيث تم تشغيل 59302 

مكالمة بين أطراف االتصال المرئي بالمدينة الجامعية أيضا تم نقل 44 فعالية بقاعة التشريفات خالل العام الماضي. 

فيما يتعلق بشبكة الهاتف الجوال فقد أشرفت اإلدارة على عدد من مشاكل التغطية داخل المدينة الجامعية خالل العام الماضي وقامت 

بالتواصل مع مزودي الخدمة والشركة المشرفة على التغطية الداخلية لحل الكثير من المشاكل الفنية، ايضا تم السماح لمقاولي شركة 

االتصاالت بالعمل داخل المدينة االكاديمية والطبية والمدينة الجامعية للطالبات لترقية الشبكة للجيل الرابع المطور لزيادة خدمات االنترنت 

للمشتركين وحل مشاكل سوء الخدمة في االدوار السفلية والتي تسببه الجدران الخرسانية والفواصل الداخلية للمباني، وكل ذلك بهدف 

توفير تغطية متكاملة لشبكة الهاتف الجوال لجميع منسوبي وزوار الجامعة في كافة مباني الجامعة.

أيضًا سعت العمادة خالل العاميين الماضية لتطوير أنظمة مركز االتصال وتحديث طريقة عمل مراكز االتصال في الجامعة. حيث استقبلت 

انظمة مراكز االتصال حوالي 150701 خالل العام 1441 هـ بواقع 443 مكالمة يوميًا. وفيما يلي تقرير بعدد المكالمات التي وصلت لمراكز 

اتصال الجامعة المختلفة.
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فة عدد المكالمات التي وصلت لمراكز االتصال وسنتراالت الجامعة المختل

55111سنترال طب االسنان طالبات 

59000سنترال سكن الطالبات 

1515مركز االتصال االدارة العامة للصيانة 

50000سنترال المدينة الجامعية للطالبات 

77609سنترال الدراسات العليا 

50999سنترال كلية الصيدلة 

60044سنترال السنة االولى المشتركة  

44588سنترال القبول والتسجيل 

64990سنترال االرشاد الطالبي 

75557مركز االتصال للتعامالت االلكترونية 

61000مركز االتصال  مكتبة الملك سلمان 

70000مركز االتصال سنترال الجامعة الرئيسي 
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إحصائية عن األعمال التي تمت خالل العام 1441 ومقارنتها بما تم خالل العام 1440هـ:   

اإلحصائية

1441 هـ1440 هـالبند

51772195عدد أوامر التشغيل

635212عدد المذكرات الداخلية

133عدد طلبات الهاتف الشبكي

1661584عدد البالغات 75000

19371731عدد الطلبات التي تم حلها بنظام البالغات

151عدد المشاريع الجديدة

34659عدد خطوط السنترال الجديدة التي تم استحداثها

560400عدد المهام التي تم إنجازها عن طريق نظام المهام

320241عدد مهام االتصال المرئي التي تم إنجازها

فعاليات قاعة التشريفات

1441 هـ1440 هـ

1441 هـ1440 هـالبند

6544عدد أوامر التشغيل
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الهواتف والفاكسات التي تم تفعيلها بالجامعة

1441 هـ1440 هـالبند

418345عدد الهواتف الشبكية

13433عدد الهواتف الرقمية

21226عدد الهواتف التقليدية

5334عدد الفاكسات الشبكية

30عدد الفاكسات العادية

345عدد الفاكسات اإللكترونية

أعطال الشبكة الهاتفية

1441 هـ1440 هـالبند

1661584العدد اإلجمالي لألعطال
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ودائما ما تتطلع عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت إلى تقديم أفضل ما لديها من خدمات للمستفيدين داخل الجامعة وذلك من خالل 

األنظمة الموجودة حاليًا أو طرح مبادرات جديدة إما لتوسعة األنظمة الحالية أو جلب أنظمة جديدة لتطوير الخدمات الحالية ومنها التالي:

متابعة تركيب األنظمة بمختلف القاعات وتقديم االستشارة الالزمة التي تخدم الغرض والحاجة للنظام.  .1

طرح مشروع مركز االتصال المطور لتطوير مركز االتصال بالجامعة .  .2

.  LMS طرح مشروع الفصول االفتراضية لتسهيل عملية التعلم عن بعد ودعم نظام  .3

طرح مشروع تجديد عقد صيانة الهاتف ومقسمات الجامعة لمدة 5 سنوات .  .4

طرح مبادة التحول لتقنية الهاتف الشبكي ودراستها من الناحية التشغيلية واالقتصادية.  .5

إيقاف طلبات الفاكس العادي واالستفادة من خدمة الفاكس اإللكتروني.  .6

العمل مع إدارة المحتوى واإلعالم  لتطوير  وتحديث  وطرح عدد من الخدمات الجديدة .   .7

تحديث بيانات الهاتف بشكل دوري على الدليل النشط وموقع هاتف.  .8

تحديث بيانات فواتير الجامعة لخدمات الهاتف واإلنترنت والبيانات لدى االتصاالت السعودية.  .9

العمل مع هيئة االتصاالت للتأكد من ترددات الجامعة المستخدمة.  .10

الرفع لإلدارة المالية بتقرير لفواتير الهاتف واإلنترنت والبيانات المستحقة لالتصاالت السعودية.  .11

كتابة ودراسة المواصفات الخاصة بالهاتف الشبكي وأنظمة البوليكوم بمشروع مركز األمير سلطان الثقافي.  .12

 Cisco Smart Account  13.  العمل مع شركة تطوير التعليم لتوفير عدد من الرخص للهاتف الشبكي وربط الرخص بحساب للجامعة عن طريق

على موقع سيسكو وذلك للتحكم بتراخيص أنظمة الهاتف الشبكي.

إنشاء سيرفر Smart Satellite وربطه ب Cisco Smart Account وربطه بأنظمة الهاتف الشبكي.  .14
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أمالك الجامعة إدارة
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الرؤية 
 

العمل على توثيق أمالك الجامعة و أحدث ما توصلت إليه التقنية لالستفادة من أمالك الجامعة بما يعود بالنفع والفائدة على الجامعة .

األهداف 

1   المحافظة على أمالك الجامعة .
2   اقتراح السبل الكفيلة لتطوير أمالك الجامعة واالستفادة منها .

أهم الخدمات المقدمة على بوابة إدارة أمالك الجامعة

نموذج استالم و تسليم األختام.   
نموذج طلب األختام .   
نموذج بالغ حادث سيارة تأمين شامل .   
نموذج بالغ حادث(سرقة/ فقد) األجهزة اإللكترونية.   
نموذج بالغ حادث األخطاء المهنية الطبية.   
نموذج بالغ حادث الممتلكات ضد جميع األخطار.   
نموذج بالغ حادث المسؤولية العامة الشاملة .   

إنجازات إدارة أمالك الجامعة في قسم العقار

مراجعة الدوائر الحكومية لمتابعة استخراج الصكوك لدى أمانة مدينة الرياض ، هيئة عقارات الدولة ، كتابة عدل ، وذلك بصفة مستمرة.   
المشاركة في  لجنة إعداد التقارير عن المباني خارج مدينة الرياض.   
الرفع لوكالة ا لجامعة للمشاريع لعمل الرفوعات المساحية .   

إدارة أمالك الجامعة  2019
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إنجازات إدارة أمالك الجامعة في قسم التأمين

تم إعداد تقرير الكشف الهندسي بعد زيارة كافة مرافق الجامعة.   
جمع كافة البيانات والمعلومات عن جميع أمالك الجامعة الثابتة و المنقولة وتضمينها بكراسة الشروط و المواصفات .   
 إعــداد كراسة للشروط والمواصفات للمناقصــة الخاصــة بالتأمين على المكونات األساسية والثانوية وأخـذ موافقـة صاحـب الصالحيــة    

عليهـا ثـم رفعهـا إلى إدارة المشتريات لإلعالن عنهـا .
فحـص العـروض وتحليلها ثـم اختيـار العـرض المناسب ورفـع تقريـر مفصـل بذلـك لصاحـب الصالحية للموافقـة عليـه .   
عقد اجتماعات مع مستشار التأمين لبحث مسائل تتعلق بمطالبات الجامعة .   
عقد اجتماعات مع شركة التعاونية للتأمين لبحث مطالبات الجامعة .   
عقد اجتماعات مع مسؤولين في المستشفى الجامعي لمناقشة قضايا وثيقة تأمين األخطاء الطبية .   
مطالبة شركات التأمين بوثائق التأمين التي تم وضعها في المناقصة وهي :   

وثيقة تأمين المسؤولية العامة الشاملة .  .1

وثيقة تأمين المركبات .  .2

وثيقة التأمين على األخطاء الطبية .  .3

وثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع األخطاء .  .4

وثيقة تأمين الكمبيوتر .  .5
مراجعة وتدقيق فواتير شركات التأمين المالية الخاصة باألقساط الشهرية .   
إجراء عمليات اإلضافة - التعديل- الحذف ألمالك الجامعة كافة سواء كانت مباني - أجهزة - سيارات على وثائق التأمين الخاصة بها.    
مطالبة شركات التأمين بتعويض الجامعة عن كافة الحوادث التي تقع على أمالك الجامعة حسب وثائق التأمين المختلفة .   

مراجعة وتدقيق فواتير شركة االستشارات التأمينية .   

2019إدارة أمالك الجامعة  
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إنجازات إدارة أمالك الجامعة في قسم التوثيق

 إعداد التقرير السنوي للحساب الختامي ألصول الجامعة عن طريق البيانات المتوفرة لدى إدارة أمالك الجامعة من المباني واألراضي    

والبيانات التي تم طلبها من ( إدارة مراقبة المخزون ، كلية الطب والمستشفيات الجامعية ).

إنجازات إدارة أمالك الجامعة فيما يخص األختام

إدارة أمالك الجامعة هي الجهة المسئولة عن أختام الجامعة وتوثيقها وتسجيلها وقد أتمت عمل التالي :

تم عمل عدد( 60) ختم للوحدات اإلدارية بالتنسيق مع دار نشر جامعة الملك سعود وإدارة مراقبة المخزون .   

تم إرجاع عدد (40) ختم بالتنسيق مع إدارة المستودعات .   

تم نقل عهدة عدد (10) أختام من موظف إلى موظف آخر بالتنسيق مع إدارة مراقبة المخزون .   

إدارة أمالك الجامعة  2019
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مقدمة 

 

عبداهلل بن محمد الزيد

يطيب لي أن أقدم لكم التقرير السنوي إلدارة النقل في جامعة الملك سعود للعام 1441 هـ، تقوم إدارة النقل  بدور محوري 

في تحقيق أهداف الجامعة اإلستراتيجية حيث تعمل إدارة النقل على تأمين بيئة داعمة للعملية التعليمية والبحثية في الجامعة، 

وتحرص لتقديم نموذج متميز في تقديم خدمات النقل لكافة جهات الجامعة.

تشمل إدارة النقل على قسم الشؤون الفنية وقسم الشؤون التشغيلية وقسم النقل بفرع الطالبات وقسم الشؤون اإلدارية 

والمالية، يعمل بها كادر متميز من اإلداريين والفنيين والعاملين. تقوم هذه األقسام بمهام نقل الطالب والطالبات وصيانة 

وتأمين المركبات ومتابعة الحوادث وصرف المحروقات، كما توفر مركبات للطلبات اليومية حسب حاجة جهات الجامعة المختلفة. 

يحوي هذا التقرير على إحصاءات متكاملة تظهر جهود أقسام إدارة النقل كافة في القيام بواجباتهم تجاه تحقيق رؤية ورسالة 

وأهداف اإلدارة.

كما تعمل إدارة النقل على تطوير آلياتها بشكل مستمر لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات حيث أننا بصدد بناء برنامج 

إلكتروني متكامل ألتمتة إجراءات اإلدارة وتسهيل العمليات لجميع المستفيدين، كما نعمل على تطوير برنامج نقل الطالبات 

اإللكتروني.

يسرني أن تجدوا في هذا التقرير جميع المعلومات التي تساعدكم لالستفادة من خدمات إدارة النقل.

واهلل ولي التوفيق

إدارة النقل 2019
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الرسالة الرؤية 

الريادة في اإلدارة وتقديم نموذج متميز في الدعم والمساندة 

في مجال النقل الجامعي.

تقديم خدمات النقل لمنسوبي الجامعة وتوفير خدمات 

الصيانة والتأمين والمحروقات لمركبات الجامعة بمايضمن 

حسن أداء العمل وتلبية االحتياجات المتعددة.

األهداف 

1   إيجاد بيئة عمل داعمة ومحفزة. 

2   تلبية احتياجات النقل لجهات الجامعة المختلفة.

3   تأمين طلبات المركبات لكافة جهات الجامعة.

4  تأمين نقل الطلبة للكليات بشكل يومي وترددي.

5  تطوير أداء الموظفين والعاملين في اإلدارة.

6  بناء شراكات مع جهات ومؤسسات خارج الجامعة. 
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الهيكل التنظيمي

إدارة النقل

وحدة نقل الطالبات 
اإلشراف الخارجي

قسم الشؤون قسم الشؤون الفنية
التشغيلية

قسم النقل بفرع 
الطالبات

قسم الشؤون اإلدارية 
والمالية

وحدة تقنية المعلومات

وحدة الحوادث

وحدة ورشة صيانة 
المركبات

وحدة المحروقات

وحدة كراج المركبات

وحدة النقل الترددي

وحدة الحركة

وحدة المركبات الكهربائية

وحدة الشؤون التشغيلية

وحدة الشؤون اإلدارية 
والمالية

وحدة الشؤون الفنية

وحدة الشؤون المالية

وحدة الشؤون اإلدارية
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وحدة ورشة صيانة المركبات

إحصاء المركبات التي تمت صيانتها في الورشة خالل العام 1441 هـ   

عدد اإلطارات التي تم تغييرهاعدد البطاريات التي تم تغييرهاعدد المركبات التي تم إصالحهاالشهرم

9633100سبتمبر 2019 1

1293036أكتوبر 2019 2

942056نوفمبر 32019

981324ديسمبر 42019

1132232يناير 52020

1171520فبراير 62020

711224مارس 72020

000أبريل 82020

300مايو 92020

791084يونيو 102020

45924يوليو 112020

852032أغسطس 122020

930184432المجموع 
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اإلحصاء السنوي لقسم الزيت بالورشة خالل العام 1441 هـ   

الفالترالليترات/ مركبات ديزلالليترات/ مركبات بنزينالمركباتالشهرم

2241036863سبتمبر 2019 1

218959063أكتوبر 2019 2

1988731650نوفمبر 32019

218950037ديسمبر 42019

1847666841يناير 52020

2048581646فبراير 62020

117478018مارس 72020

0000أبريل 82020

146201مايو 92020

164710018يونيو 102020

883911217يوليو 112020

129563832أغسطس 122020

17587464128386المجموع
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وحدة المحروقات

بيان بكمية المحروقات التي تم صرفها في العام 2020/2019 م   

غسيل المركباتديزل (لتر)بنزين (لتر)الشهرم

182700400026سبتمبر 2019 1

18360040005أكتوبر 2019 2

178150360026نوفمبر 32019

-1757503800ديسمبر 42019

13123128126يناير 52020

13140030001فبراير 62020

13205028501مارس 72020

3105011000أبريل 82020

457506000مايو 92020

11452522500يونيو 102020

7395012007يوليو 112020

5822615340أغسطس 122020

14383823074672اإلجمالي
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2020

م  2020/  2019بيان بكمية المحروقات التي تم صرفها في العام 

بنزين ديزل

وحدة الحوادث

بيان إحصائي بعدد الحوادث وعدد لوحات المركبات التي تم تجديدها   

اللوحات التي تم تجديدهاتحت اإلجراءالحوادث التي تم تسويتهاحوادث المركباتالعام

1440108103522هــ

14411029759هــ
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حوادث المركبات الحوادث التي تم تسويتها تحت اإلجراء اللوحات التي تم تجديدها

إحصاءات وحدة الحوادث

1440 1441

تأمين المركبات

تقوم إدارة النقل بالتأمين على مركبات الجامعة وذلك حفاظًا على سالمة مستخدمي مركبات الجامعة وللحفاظ على المركبات أيضًا.

وقد بلغ عدد المركبات المؤمن عليها خالل العام 1441/1440 هـ 1039 مركبة، تقوم إدارة النقل بالتنسيق مع الشركة المؤمنة وإدارة أمالك 

الجامعة لتسليم قائمة بالمركبات المطلوب تأمينها ومن ثم توزيع بطاقات التأمين على مستخدمي مركبات الجامعة.
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وحدة تقنية المعلومات

برنامج النقل اإللكتروني   
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وحدة المركبات الكهربائية

عدد السيارات الكهربائية للعام 1441 هـ   

عدد السيارات الكهربائيةحالة السيارةالجهةم

40تعملالمدينة الجامعية للطالب1

61تعملالمدينة الجامعية للطالبات2

17تعملمركز الدراسات الجامعية بعليشة3

2جديدةكراج السيارات الكهربائية4

3مجددةكراج السيارات الكهربائية5

123المجموع
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كراج السيارات 
الكهربائية

المجموع

عدد السيارات الكهربائية
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قطع الغيار التي تم تركيبها خالل العام 1441   

العددنوع قطعة الغيارم

91بطاريات 8 فولت1

17بطاريات 6 فولت2

2كنترول3

1ظفيرة كنترول4

1دودة دركسيون5

2شاحن6

1هوب أمامي7

1كليبر أمامي8

3فحمات أمامية9

2سست أمامية10

2سمكرة11

2زجاج أمامي12

1ذراع دركسيون وسطي13

2صدام خلفي14
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عدد الحافالتمسار الحافلة

5من السكن إلى كلية السنة األولى المشتركة1

4من مواقف سيارات الطالب إلى الكليات العلمية2

1من السكن إلى مستشفى الملك خالد الجامعي والكليات الطبية3

1من السكن إلى كلية المجتمع بالملز4

1من السكن إلى كلية السنة األولى المشتركة بعليشة5
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وحدة الحركة
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إحصاءات عملية نقل الطالبات خالل العام 1441 ابتداًء من 1441/1/1 حتى نهاية العام الدراسي 1441/7/20   
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الشؤون اإلدارية

منسوبو إدارة النقل (مع المكلفين)   

عدد الموظفين في كل وحدةوحدات إدارة النقل

21وحدة ورشة صيانة المركبات1

4وحدة المحروقات2

2وحدة الحوادث3

1وحدة تقنية المعلومات4

4وحدة المركبات الكهربائية5

9وحدة كراج المركبات6

1وحدة النقل الترددي7

54وحدة الحركة8

2وحدة الشؤون اإلدارية9

3وحدة االتصاالت اإلدارية10

1وحدة الشؤون المالية11

19وحدة نقل الطالبات )المدينة الجامعية(12

4وحدة نقل الطالبات )عليشة(13

1وحدة الخدمات14

9اإلدارة والسكرتارية15
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المعامالت الصادرة والواردة للعام 1441

عدد المعامالت الواردة عدد المعامالت الصادرةالشهر

171129محرم

213297صفر

281220ربيع األول

205239ربيع الثاني

112113جمادى األول

160234جمادى اآلخر

112121رجب 

816شعبان

112رمضان

7144شوال

222115ذو القعدة

3740ذو الحجة

15931580المجموع
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199

اإلتصاالت اإلدارية مركز 



مركز اإلتصاالت االدارية 

إجمالي المعامالت التي تعامل معها المركز / 30944 معاملة

وقيد صادر واحاالت   منها قيد وارد عام جديد     
921721627

وقد انتقل المركز الى مقره الجديد بمبنى مركز الوثائق رقم (39) في نهاية العام 

قد تم تحويل العنوان الخاص بالبريد الرسمي للجامعة صندوق بريد رقم /  
2454 والرمز البريدي / 11451

إلى العنوان الوطني وخدمة واصل حيث أصبح البريد يصلنا للمركز بدال للذهاب 
الستالمه من مكاتب البريد المختلفة 

2019 مركز اإلتصاالت االدارية
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اإلستقطاب برنامج



مقدمة 

تعود نشأة برنامج استقطاب األساتذة والباحثين المتميزين إلى عام 1428هـ تحت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، وفي 
عام 1434هـ رأت إدارة الجامعة بقرارها رقم 8/13/28993 الصادر بتاريخ 1434/1/20هـ أن يستقل برنامج االستقطاب تحت وكالة الجامعة .

وأنشئ البرنامج الستقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والمستوى المتميز لخدمة العملية البحثية والتعليمية لتحقيق الريادة 
العلمية لجامعة الملك سعود. 

الرسالة الرؤية 

تعزيز وإثراء الموارد البشرية في الجامعة وتنويعها بما يخدم 
أهداف الجامعة ويحقق غاياتها. 

حصر حاجات الجامعة وبرامجها الحالية والمستقبلية وتحديد 
الموارد البشرية المستهدفة ومواطنها واستقطابها. 

األهداف 

1  تعزيز إمكانيات الجامعة البحثية من خالل االستعانة بالكوادر البحثية المتميزة.  

2   تنمية جيل متميز من الباحثين وطالب الدراسات العليا.

3  تحفيز منسوبي الجامعة من خالل توفير القدوة العلمية المتميزة والشراكة البحثية الفاعلة. 

4  تعزيز قدرة الجامعة لالستفادة من التكنولوجيا العالمية الحديثة في كافة التخصصات العلمية من خالل االستعانة بخبرات األساتذة المتميزين. 

5   تهيئة مناخ علمي مناسب لألساتذة المتميزين لعقد لقاءات أو ندوات أو دورات أو ورش علمية متميزة لتكوين أراء أو أفكار أو اكتشافات 
علمية جديدة. 

6  إثراء البحث العلمي للوصول إلى مستويات متقدمة في تصنيف شنغهاي العالمي. 
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الهيكل التنظيمي

قسم التطوير قسم التعاقدات
والجودة

قسم االستقطاب بفرع 
الطالبات

قسم الشؤون اإلدارية 
والمالية

وحدة تعاقدات أعضاء 
هيئة التدريس

وحدة تعاقدات الباحثين
 الدارسين

وحدة تعاقدات الباحثين 
المتفرغين والمتعاونين

وحدة التوثيق واألرشفة 
اإللكترونية

وحدة تقنية المعلومات

وحدة التقارير واإلحصاء

وحدة التعاقدات

وحدة التطوير والجودة

وحدة الشؤون اإلدارية
 والمالية

وحدة الشؤون المالية

وحدة الشؤون اإلدارية

برنامج استقطاب األساتذة والباحثين المتميزين

وحدة العالقات 
العامة واإلعالم المجلس االستشاري
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أنشطة البرنامج

استقطاب الكفاءات البشرية:. 1

تم استقطاب أفضل الكفاءات البشرية ووضع المعايير والشروط المنظمة لعملية االستقطاب والمعتمدة من معالي مدير الجامعة   

بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات العلمية والحرص على أن يكون المستقطبين من خريجي الجامعات الدولية المرموقة ويتمتعون بخبرات 

عالية في مجال العمل البحثي.

1440/1441هـ1439/1440هـأواًل : حملة الدكتوراه

51 عضو45 عضو )التوصية بالموافقة(

33 عضو32 عضو )التوصية بالموافقة كبديل(

45 عضو46 عضو ) التوصية بعدم الموافقة(

12.3 % 9 %نسبة عروض الجامعة التي تقبل من قبل المرشحين

نسبة المرشحين الخريجين من جامعات تصنيف شانغهاي أو ما 
15.2 % 38 %يعادلها

84 عضو77 عضوإجمالي من تمت الموافقة على استقطابهم
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قبل المرشحين

نسبة المرشحين الخريجين من 
جامعات تصنيف شانغهاي أو ما 

يعادلها

إجمالي من تمت الموافقة على 
استقطابهم

هـ1440/1439 هـ1441/1440

1440-1441 هـ1439-1440 هـثانيًا : حملة  الماجستير والبكالوريوس

السعي للحصول على تأشيرات جديدة  )التوصية بالموافقة(
استمرارًا لمسيرة إثراء الحراك البحثي 

بالجامعة

176  باحث

87  باحث ) التوصية بعدم الموافقة(

176  باحث-إجمالي من تمت الموافقة على استقطابهم
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االجتماعات. 2

اجتماعات لجنة آلية التجديد للمتعاقدين

186  اجتماععدد اجتماعات اللجنة

594 معاملةعدد الطلبات التي تمت مناقشتها ودراستها باللجنة

النماذج. 3
تطبيقًا لتوحيد هوية الجامعة الجديدة تم تحديث كافة النماذج المتوفرة على موقع البرنامج باإلضافة إلى استحداث نماذج جديدة تسهل 

من سرعة إنجاز المعامالت اإلدارية وتوفير لوقت وجهد المستفيد من الخدمة.

 تصميم نموذج طلب استمرار كفالة على مالك الجامعة لتنظيم عمليه إبقاء كفالة المتعاونين مع إنشاء قاعدة بيانات ورابط إلكتروني    
خاص بذلك األمر.

تصميم نموذج استقدام أسر عائالت الباحثين الدارسين بفئتيهم ( أ - ب ).   
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تجديد عقود الباحثين المتفرغين. 4

إجمالي عدد من تم تجديد عقده من الباحثين:    159  باحث متفرغ

وتفصياًل لما ورد أعاله

93عدد من تم تجديد عقده على بند حساب الخدمات المخصص لبرنامج االستقطاب

60عدد من تم تجديد عقده على بند التشغيل الطبي الذاتي من العاملين بالقطاع الصحي

6عدد من تم تجديد عقده على بند الخطة الوطنية

عدم تجديد عقود الباحثين المتفرغين. 5

إجمالي عدد من تم طي قيده من حملة الماجستير والبكالوريوس:      35

وتفصياًل لما ورد أعاله

8عدد من تم طي قيده كون تخصصه أحد التخصصات األدبية

9عدد من تم طي قيده كون إنتاجيته البحثية ضعيفة وال تتالئم مع الفترة التي قضاها بالجامعة

6عدد من تم طي قيده كون طبيعة عمله ال تتناسب مع تخصصه العلمي

12عدد من تم طي قيده كون طبيعة األعمال المسندة إليه يمكن إحاللها بأحد الكوادر الوطنية

برنامج إستقطاب األساتذة والباحثين المتميزين 2019
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الكراسي البحثية. 6

إجمالي عدد من تم تجديد عقده من المنتسبين للكراسي البحثية: 26

وتفصياًل لما ورد أعاله

15عدد من تم تجديد عقده من منسوبي الكراسي البحثية الطبية

11عدد من تم تجديد عقده من منسوبي الكراسي البحثية األخرى

استقطاب طالب الدراسات العليا. 7
مما ال يخفى على أحد مدى أهمية استقطاب طالب الدراسات العليا بالجامعة نظراً لما لهم من أهمية كبيرة في إثراء عملية البحث 

العلمي وكونهم المحرك الرئيسي ، ومن دعائم عملية النشر العلمي ،كما أن لذلك هدف استراتيجي آخر نظراً لما تقتضيه التصنيفات الدولية 
من ضرورة وجود نسبة من طالب الدراسات العليا المستقطبين من خارج الجامعة كنسبة رئيسية داخل الجامعة. 

وقد وعى برنامج االستقطاب هذا الهدف الحيوي واالستراتيجي، وسخر كامل طاقاته خدمة للعملية البحثية مع مالحظة أنه يتم تحديد األعداد 
المخصصة لكل كلية استناداً على األعداد الحالية للدارسين بتلك الكلية وطبيعة الدراسة ونوعية األبحاث التي من المنتظر أن تخدم الجامعة 

في المجال البحثي ، وذلك من قبل سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

1440-1441 هـ1439-1440 هـالباحثين الدارسين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه

باحث ) أ ( لدراسة الدكتوراه

السعي للحصول على تأشيرات جديدة 
استمرارًا لمسيرة إثراء الحراك البحثي 

بالجامعة

79 دارس

71 دارسباحث )ب( لدراسة الماجستير

150 دارساالجمالي
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40/41

توفير السير الذاتية. 8

عنــى برنامــج االســتقطاب علــى مــدار الســنوات الماضيــة بتوفيــر قاعــدة بيانــات ضخمــة تحــوي العديــد مــن الســير الذاتيــة لكفــاءات علميــة فــي 

جميــع التخصصــات وبجميــع المؤهــالت الدراســية ، وأتــاح عبــر موقعــه االلكترونــي التقــدم مباشــرة للمرشــحين برفــع ســيرهم الذاتيــة وشــهاداتهم 

الدراســية وخبراتهــم العلميــة ، وأتــاح فــي ذات الوقــت لوحــدات الجامعــة المختلفــة التقــدم بطلــب الحصــول علــى ســير ذاتيــة كل حســب تخصصــه 

ومؤهلــة ، كمــا قــام فريــق البرنامــج بتوفيــر محــرك بحــث متقــدم لتلبيــة طلبــات كليــات الجامعــة ووحداتهــا المختلفــة مــن المرشــحين األكفــاء 

والمتميزيــن مــن خريجــي الجامعــات الدوليــة المرموقــة وأعــد خصيصــًا لذلــك نمــوذج طلــب يتــم تعبئتــه مــن قبــل الجهــة الطالبــة إلكترونيــًا والرفــع 

بــه إلدارة البرنامــج ليتــم توفيــر المرشــحين وارســال ســيرهم عبــر البريــد االلكترونــي، وفيمــا يلــي بعــض الحقائــق واألرقــام الدالــة:
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قاعدة بيانات السير الذاتية

18.845 سيرة ذاتيةأعداد السير الذاتية المتاحة حاليًا بقاعدة بيانات المرشحين
أعداد السير الذاتية المرسلة لكليات ووحدات الجامعة المختلفة بناء على طلبهم لدراستها 

220سيرة ذاتيةواختيار المناسب منهم
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االجتماعات السنوية و الدورية مع منسوبات البرنامج. 9

يعقــد البرنامــج اجتماعــه الســنوي برئاســة ســعادة مســاعد وكيــل الجامعــة لالســتقطاب أ.د/ عــادل بــن صــالح عبــد الجبــار وبحضــور كافة منســوبات 

البرنامــج مــن موظفــات وباحثــات بالمدينــة الجامعيــة للطالبــات ، ويأتــي هــذا االجتماع تأكيــداً على أن أبواب البرنامــج مفتوحة دائمًا لــكل االقتراحات 

التــي تهــدف إلــى تطويــر الخدمــات المقدمــة مــن قِبــل البرنامــج ، والتــي تســاهم بدورهــا فــي تســهيل أمــور جميــع المنســوبات ، والثنــاء علــى جهــود 

الباحثــات المبذولــة فــي عمليــة إثــراء البحــث العلمــي بالجامعــة ، والتأكيــد علــى أهميــة االرتقــاء بالبحــث العلمــي مــن الناحيــة النوعيــة والكميــة، 

وتعزيــز العمــل البحثــي المشــترك مــن خــالل تهيئــة منــاخ تفاعلــي بيــن الباحثــات ، وتوثيــق الروابــط بينهــن .

كمــا يعقــد البرنامــج اجتماعاتــه الدوريــة مــع مشــرفة برنامــج االســتقطاب بالقســم النســوي لمناقشــة مســتجدات الجامعــة وتقديــم المقترحــات 

وطــرح األفــكار التــي تســاهم فــي تذليــل المعوقــات وتطويــر ســير العمــل .

إنجازات البرنامج

النشر العلمي:. 1

ســاعد برنامــج االســتقطاب فــي إثــراء النشــر العلمــي للجامعــة ممــا ســاهم فــي اعتالئهــا مراكــز متقدمــة فــي التصنيفــات الدوليــة أمثلة (شــنغهاي 

- كيــو إس-ويبماتركــس) حيــث تعــد جامعــة الملــك ســعود ضمــن أفضــل 200 جامعــة عالميــًا فــي تصنيــف شــنغهاي العالمــي ،علمــًا بــأن ترتيــب 

الجامعــة هــو 156 علــى مســتوى العالــم للعــام2019م ، وذلــك مــن خــالل مجموعــة الباحثيــن الذيــن قــام برنامــج االســتقطاب باســتقطابهم بعــد 

وضعــة مجموعــة مــن الشــروط والمعاييــر لضمــان اختيــار أفضــل الكفــاءات العلميــة ، إضافــة إلــى وضعــه آليــة لتجديــد عقودهــم مــن خــالل اقتــران 

ذلــك بإنتاجيتهــم البحثيــة ، ولهــذا الغــرض فقــد صمــم البرنامــج موقــع الكترونــي لرفــع المســتقطبين أبحاثهــم العلميــة عبــر الرابــط التالــي: 

http://aofra.ksu.edu.sa/ResearchActivities
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ومن واقع تلك البيانات نوجزها في الشكل البياني التالي:

Year ISI Publications

2008 61

2009 114

2010 345

2011 834

2012 1330

2013 1635

2014 1605

2015 1744

2016 1653

2017 1489

2018 1249

2019 1322

      

61 11
4

34
5

83
4

13
30

16
35

16
05 17
44

16
53

14
89

12
49 13
22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2018 2019

ISI Publication
Researchers

2019 برنامج إستقطاب األساتذة والباحثين المتميزين 

212



أنظمة إلكترونية: . 2

العمل على اإلصدار الثاني من الموقع اإللكتروني لتعاقدات أعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة:   

بعــد النجــاح الكبيــر الــذي تحقــق مــن خــالل اســتحداث النظــام اإللكترونــي الجديــد لتيســير إجــراءات ســير العمــل بتعاقــدات أعضــاء هيئــة التدريــس 

الجدد بما يوفر الوقت والجهد ولسرعة إنجاز المعامالت. 

فــي  والمرونــة  التطويــر  مــن  لمزيــد  الملحــة  الحاجــة  ظهــرت  وحيــث 

إنجــاز المهــام المناطــة بعمليــة تعاقــدات أعضــاء هيئــة التدريــس فقــد تــم 

تكليــف برنامــج االســتقطاب وبالتعــاون مــع عمــادة التعامــــالت اإللكترونيـــة 

والتنســـيق معهـــم في سبيـــل االنتهـــاء من تطوير الموقـــع بما يلبي كافـــة 

ــدمي الموقــع اإللكترونــي. ــات جميــع مستخـ ــات وتطلعـ احتياجــ

تحديث الخدمات اإللكترونية القائمة:   

 من منطلق االستمرارية في تحديث جميع قرارات اللجنة الخاصـة

 بمنســوبي الجامعـــة من الباحــثين على الموقــع اإللكـتروني لبرنامـج

 االستقطــاب تم بفضل اهلل إطــالق خدمــة إلكترونية جديدة من قبل 

برنامج االستقطاب تتيح لجميع الباحثين متابعة تجديد عقودهم 

على موقـع برنامـج االستقطـاب، إضافــة إلى االطــالع على قــرار اللجـنة  

 المختصـــة بتجـــديد عقـــود الباحــثين مما يوفـــر الوقــت في متابعـــة

المعامـالت أو االضطرار للقدوم شخصيًا إلى مقر برنامــج االستقطــاب 

لمعرفة قرار اللجنة.
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تطوير الخدمات اإللكترونية المقدمة للباحثين:   

يتــم العمــل حاليــًا علــى مزيــد مــن الخدمــات االلكترونيــة التــي تتيــح لجميــع الباحثيــن تقديــم معامالتهــم ومتابعــة اإلجــراء عليهــا مــن خــالل موقــع 

برنامــج االســتقطاب، دون الحاجــة للقــدوم شــخصيًا إلــى مقــر البرنامــج، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: (طلبــات االســتقدام والزيــارة - طلبــات منــح 

بــدل ســكن - إفــادة ســكن - صــرف المكافئــة الطالبيــة - صــرف بــدل طباعــة رســالة علميــة).

 

تحديث البرنامج اإللكتروني للعاملين بالمشاريع البحثية:   

االستمرارية في تحديث وحصر جميع العاملين بالمشاريع البحثية ممـن تتكفــل جهات عملهــم بدفــع مسـتحقــاتهـم المالــية دون أي

 أعباء على الجامعة وأرشفة كافة معامالتهم وملفاتهم اإللكترونية وطباعــة التقــارير واإلحصـائيـات الخاصـة بهم بما يسهل الوصـول إلى

 البيانات الخاصة بهم بشكل أسرع.
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إبقاء كفالة العاملين بالمشاريع البحثية على مالك الجامعة:. 3

أعداد المتعاونيناسم الجهة

2كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

3دار جامعة الملك سعود للنشر

7كلية الهندسة

14كلية علوم األغذية والزراعة

2كلية الطب

18كلية العلوم

22معهد األمير سلطان ألبحاث التقنيات المتقدمة

7مركز أبحاث الشباب

3كلية الصيدلة

3عمادة التعامالت االلكترونية واالتصاالت

1كلية العلوم الطبية التطبيقية

2مركز التميز البحثي ألمن المعلومات

1كلية علوم الحاسب والمعلومات

1كلية طب األسنان

86المجموع

ــة المختلــــفة ممــــن  ــات بعــض وحــدات الجامعــ تحقيقــًا لرغبــ

فــي  الماليــة  القــدرة  لديهــم مشــاريع بحثيــة معتمــدة ولديهــا 

صــرف المستحقـــات المالــــية للعاملــــين بهــا مــن ميزانيتهــــم 

تلــك  إنجــاح  علــى  للعمــل  البرنامــج  حــرص  فقــد  الخاصــــة، 

مــن  مجموعـــة  مــع  التعاقــــد  خــالل  مــن  البحثيــــة  المشاريـــــع 

المشــاريع  بتلــك  الالزمــة  البحثيــة  المهــــام  ألداء  المرشحــــين 

ــائهم  ــية جــراء ذلــك وإبقــ دون تحميــل الجامعــة ألي تبعــات مالــ

علــى كفـالــــة الجامعــــة طـــوال فتــــرة  استمراريــــة المشــروع وبلــغ 

إجمـــالي مــن تــم بقــــاء كفالتهــــم علــى مــالك الجامعــة عــدد 86 

التالــي: التوزيــع  وفــق  متعاقــد 
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. حل المشكالت وتذليل العقبات التي تواجه المستقطبين:. 4

العمـــل الـــدؤوب والســـعي الحثيـــث للتواصـــل مـــع الباحثيـــن واالســـتماع لهـــم وفتـــح كافـــة قنـــوات االتصـــال معهـــم وعقـــد اللقـــاءات للتعـــرف علـــى 

مـــا يواجهونـــه مـــن صعوبـــات ومعوقـــات تحـــول دون اســـتقرارهم النفســـي وإنتاجيتهـــم البحثيـــة ورفـــع شـــكواهم إلـــى الجهـــات اإلداريـــة العليـــا وطـــرح 

المبـــادرات والحلـــول لذلـــك يعـــد مـــن أبـــرز مـــا تقـــوم بـــه إدارة االســـتقطاب خدمـــة لهـــم وتوفيـــراً للبيئـــة العلميـــة المناســـبة، وكأمثلـــة علـــى ذلـــك ال 

للحصـــر:

استقدام أُسر وعوائل الباحثين الدارسين:   

حرصــًا علــى توفيــر االســتقرار النفســي المناســب للباحثيــن الدارســين وتهيئــة المنــاخ العلمــي لمزيــد مــن اإلنتاجيــة البحثيــة فقــد ســاهم البرنامــج 

فــي وضــع آليــة تنظيميــة الســتقدام أســر وعوائــل الباحثيــن الدارســين بمــا يــوازن بيــن أنظمــة الجامعــة ومصلحــة الــدارس مــع تقديــر الظــروف والحاالت 

اإلنســانية والســعي الــدؤوب ألجــل أخــذ موافقــات أصحــاب الصالحيــة الســتثنائها، وقــد بلــغ عــدد الحــاالت التــي ســاهم برنامــج االســتقطاب فــي 

تســهيل إجــراءات اســتقدام عوائلهــم لهــذا العــام 22 حالــة.

متابعة جودة األداء اإلداري بوحدات الجامعة التابعة لمكتب وكيل الجامعة:. 5

حيــث تــم تفويــض مســاعد وكيــل الجامعــة لالســتقطاب بمجموعــة مــن الصالحيــات اإلضافيــة تضــاف إلــى صالحياتــه الحاليــة ومنهــا متابعــة 

جــودة األداء اإلداري بالوكالــة وتطبيــق إجــراءات العمــل ، فقــد تــم البــدء بعقــد اجتماعــات متواليــة أســبوعيًا مــع مندوبــي الوحــدات التابعــة لمكتــب 

وكيــل الجامعــة لمناقشــة اعتمــاد الهيــاكل التنظيميــة حســب اإلدارات والوحــدات كمرحلــة أولــى وذلــك بالتنســيق مــع عمــادة التطويــر والجــودة ، 

علــى أن يتبعهــا مراحــل أخــرى إلعــداد ثــالث هيــاكل تنظيميــة (األول: حســب اإلدارات والوحــدات، الثانــي: حســب المناصــب اإلداريــة، الثالــث: حســب 

األرقــام المرجعيــة) وتتــم الهيكلــة علــى ثــالث مســتويات إداريــة للوصــول إلــى المــكان الــذي تجــري فيــه العمليــات، وذلــك بمــا يتوافــق مــع متطلــــبات 

إعـــــداد وثــائــــق نظــــام إدارة الجــــودةISO 9001   حيــث إنجــاز المرحلــة األولــى مــن الهيــكل التنظيمــي لوكالــة الجامعــة واعتمــاده مــن معالــي مديــر 

الجامعــة.
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نقل صالحيات نظام مدار من عمادة الموارد البشرية إلى برنامج االستقطاب ) الفرع النسوي(: . 6

ســعيًا منــا لتنظيــم مرجعيــة باحثــات البرنامــج ، وإتمــام إجراءاتهــن اإلداريــة ، فقــد تمــت موافقــة وكيــل الجامعــة علــى  نقــل كافــة صالحيــات نظــام 

( مــدار شــؤون الموظفيــن والرواتــب ) مــن عمــادة المــوارد البشــرية إلــى برنامــج اســتقطاب األســاتذة والباحثيــن المتميزيــن ( الفــرع النســوي ).

السعي لتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية لجامعة الملك سعود:. 7

أتيحت الفرصة للبرنامج بالمشاركة في الخطة االستراتيجية للمدينة الجامعية للطالبات لتحقيق 7 أهداف من أهداف الخطة االستراتيجية 

لجامعة الملك سعود:

الهدف األول      اإلجادة في جميع المجاالت والتميز في مجاالت محددة:    

ساعد برنامج االستقطاب في إثراء النشر العلمي للجامعة مما ساهم في اعتالئها مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية أمثلة (شنغهاي 

- كيو إس-ويبماتركس) حيث تعد جامعة الملك سعود ضمن أفضل (200) جامعة عالميًا في تصنيف شنغهاى العالمي حيث أصبح 

ترتيب الجامعة (156) على مستوى العالم للعام2019م وذلك من خالل مجموعة الباحثين الذين قام برنامج االستقطاب باستقطابهم بعد 

وضعه مجموعة من الشروط والمعايير لضمان اختيار أفضل الكفاءات العلمية إضافة إلى وضعه آلية لتجديد عقودهم من خالل اقتران ذلك 

بإنتاجيتهم البحثية ولهذا الغرض فقد صمم البرنامج موقع إلكتروني لرفع المستقطبين أبحاثهم العلمية (وعليه يتضح اإلجادة في المجاالت 

التي تعود بالنفع العام على الجامعة بأكملها والتميز في مجال البحث العلمي من خالل استقطاب الكفاءات المتميزة) . 

الهدف الثاني      أعضاء هيئة تدريس متميزون:   

تــم اســتقطاب أفضــل الكفــاءات البشــرية ووضــع المعاييــر والشــروط المنظمــة لعمليــة االســتقطاب والمعتمــدة مــن معالــي مديــر الجامعــة 

بمــا يضمــن اختيــار أفضــل الكفــاءات العلميــة والحــرص علــى أن يكــون المســتقطبين مــن خريجــي الجامعــات الدوليــة المرموقــة وتمتعهــم بخبــرات 

كبيــرة فــي مجــال العمــل البحثــي.
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  الهدف الثالث      الكيف وليس الكم:   

وضع مجموعة من الشروط والمعايير لضمان اختيار أفضل الكفاءات العلمية إضافة إلى وضع آلية لتجديد عقودهم من خالل اقتران ذلك 

بإنتاجيتهم البحثية ولهذا الغرض فقد صمم البرنامج موقع إلكتروني لرفع المستقطبين أبحاثهم العلمية ، علمًا بأن تلك األبحاث العلمية 

منشورة بمجالت دولية محكمة ISI مما يدلل على اهتمام البرنامج بالكيف وجودة اإلنتاج والنشر العلمي وليس فقط التركيز على كم األبحاث 

المنشورة.

  الهدف الرابع      بناء جسور التواصل:   

 ممــا ال يخفــى علــى أحــد مــدى أهميــة اســتقطاب طــالب الدراســات العليــا بالجامعــة نظــراً لمــا لهــم مــن أهميــة كبيــرة فــي إثــراء عمليــة البحــث 

ــات  ــه التصنيف ــا تقتضي ــراً لم ــر نظ ــتراتيجي آخ ــدف اس ــك ه ــا أن لذل ــي كم ــر العلم ــة النش ــم عملي ــن دعائ ــي وم ــرك الرئيس ــم المح ــي وكونه العلم

الدوليــة مــن ضــرورة وجــود نســبة مــن طــالب الدراســات العليــا المســتقطبين مــن خــارج الجامعــة كنســبة رئيســية داخــل الجامعــة، وقــد وعــى برنامــج 

االســتقطاب هــذا الهــدف الحيــوي واالســتراتيجي وســخر كامــل طاقاتــه خدمــة للعمليــة البحثيــة علمــًا بــأن هــذا الهــدف الطمــوح يخلــق بيئــة تنافســية 

محفــزة وتبنــي جســور التواصــل مــع أبنائنــا الطــالب.

الهدف الخامس     بيئة تعليمية داعمة:   
إن من أهداف برنامج االستقطاب:

تدعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بأفضل األساتذة والباحثين في التخصصات كافة.   

االرتقاء بمستوى العملية التعليمية من خالل االستفادة من خبرات األساتذة المتميزين.   

تعزيز إمكانيات الجامعة البحثية من خالل االستعانة بالكوادر البحثية المتميزة.   

تنمية جيل متميز من الباحثين وطالب الدراسات العليا.   
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تحفيز منسوبي الجامعة من خالل توفير القدوة العلمية المتميزة والشراكة البحثية الفاعلة.   
 تهيئة مناخ علمي مناسب لألساتذة المتميزين لعقد لقاءات أو ندوات أو دورات أو ورش علمية متميزة لتكوين اراء أو أفكار أو اكتشافات    

علمية جديدة.

ــان  ــالل اللج ــن خ ــجيعية م ــآت التش ــم المكاف ــوم بتقدي ــراع ويق ــراءات االخت ــى ب ــول عل ــي والحص ــر العلم ــجع النش ــز ويش ــج يحف ــإن البرنام ــه ف علي

المختصــة ويعمــل علــى إحــداث الشــراكة البحثيــة مــن خــالل اســتقطاب الباحثيــن المتميزيــن (مرفــق أعــداد األبحــاث المنشــورة وبــراءات االختــراع 

المســجلة).

الهدف السادس      المرونة والمسائلة:   

ــران ذلــك بإنتاجيتهــم البحثيــة مــع  ــد عقودهــم مــن خــالل اقت إنشــاء نظــام لتقويــم األداء الوظيفــي لجميــع المســتقطبين ووضــع آليــة لتجدي

وجــود لجنــة مختصــة لدراســة جميــع تقييمــات األداء الوظيفــي واالطــالع علــى اإلنتاجيــة الفعليــة لهــم مــع عــدم التغافــل عــن تحقــق المرونــة فــي 

ســبيل تحقيــق المســائلة وذلــك مــن خــالل تصميــم نمــاذج األداء الوظيفــي وإتاحــة ذلــك عبــر الموقــع اإللكترونــي لالســتقطاب.

الهدف السابع      بناء تنظيم إداري داعم:   

ــا  ــة ومنه ــه الحالي ــى صالحيات ــاف إل ــة تض ــات اإلضافي ــن الصالحي ــة م ــتقطاب بمجموع ــة لالس ــل الجامع ــاعد وكي ــض مس ــالل تفوي ــن خ ــك م وذل

متابعــة جــودة األداء اإلداري بالوكالــة وتطبيــق إجــراءات العمــل.
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 لقاء إنجاز :. 8

انطالقــًا مــن أهميــة دور برنامــج االســتقطاب فــي إثــراء النشــر العلمــي للجامعــة ممــا ســاهم فــي اعتالئهــا مراكــز متقدمــة فــي التصنيفــات الدوليــة 

تمــت دعــوة البرنامــج للمشــاركة فــي لقــاء إنجــاز فــي دورتــه الثالثــة والــذي يهــدف إلــى ترســيخ العمليــة اإلنتاجيــة واســتعراض ما تــم إنجازه من مشــاريع 

فــي المدينــة الجامعيــة  والتفاكــر حــول مســتجدات الحاضــر وتحديــات المســتقبل لتحقيــق الريــادة العالميــة ، والتميــز فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة ، 

والعمــل علــى تحســين وتطويــر األداء اإلداري وعــرض أهــم إنجازاتــه خــالل العــام المنصــرم ، وقــد تــم عــرض اإلنجــازات بطريقــة مبتكــرة تتالئــم مــع رؤيــة 

البرنامــج فــي التميــز والتفكيــر خــارج الصنــدوق ،ومــن أهــم مــا تميــز بــه الركــن هــو التنــوع فــي أســاليب جــذب الزائــرات الالتــي بلــغ معدلهــن 50 زائــرة 

يوميــًا مــن خــالل ( العــروض التلفزيونيــة- تقديــم المنشــورات التعريفيــة والكتيبــات- عمــل البرامــج واألنشــطة- توزيــع الهدايــا التذكاريــة ) ، وتقديــراً 

للجهــود فقــد تــم تكريــم العضــوات المشــاركات فــي لقــاء إنجــاز مــن قبــل وكيلــة الجامعــة بالمدينــة الجامعيــة للطالبــات.
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لنخطط معًا :. 9

أطلقــت المدينــة الجامعيــة للطالبــات مبــادرة (لنخطــط معــًا) والتــي تقــع مــن ضمــن فعاليــات المشــروع التطويــري (بصمــات إداريــة) حيــث تأتــي 

أهميــة هــذه المبــادرة كونهــا تســتجيب لمتطلبــات الواقــع وتســعى لترســيخ الفهــم الشــامل لكافــة أنــواع التخطيــط وجوانبــه وأهميتــه، بهــدف 

إشــراك كافــة المنســوبات فــي عمليــات التخطيــط وصناعــة األهــداف لرســم خارطــة نحــو مســتقبل واعــد وحيــاة أفضــل .

وتمركــزت مشــاركة برنامــج االســتقطاب بأهــم محــور وهــو التخطيــط االســتراتيجي ، كــون البرنامــج المســؤول عــن الهــدف االســتراتيجي األول فــي 

الخطــة االســتراتيجية للمدينــة الجامعيــة للطالبــات.
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إعداد الئحة منظمة للتعاقد:. 10
بناًء على قرار معالي مدير الجامعة رقم 4/52/112610 وتاريخ 1430/4/18هـ المتضمن إعداد الئحة منظمة للتعاقد على بنود الجامعة الذاتية.

 وحيــث تــم إعــداد الالئحــة فــي حينهــا بالتنســيق مــع إدارة برنامــج االســتقطاب واعتمادهــا مــن قبــل معاليــه، ونظــراً لمــا طــرأ مــن متغيــرات وتبعــات 
اســتوجبت إعــادة تقييــم الالئحــة الحاليــة وإعــداد الئحــة أخــرى معدلــة، عليــه فقــد عمــل برنامــج االســتقطاب علــى إعــادة صياغــة الالئحــة الحاليــة 
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وقــد تــم االنتهــاء مــن تحديثهــا بعــد سلســلة اجتماعــات بالتنســيق مــع عمــادة المــوارد البشــرية وتــم اعتمادهــا مــن 

معالــي مديــر الجامعــة.

 المعامالت الصادرة والواردة:. 11

عدد المعامالت الصادرةحجم المعامالت الصادرة من برنامج االستقطاب

3875إجمالي المعامالت الكلية

عدد المعامالت الواردةحجم المعامالت الواردة إلى برنامج االستقطاب

885إجمالي المعامالت الكلية
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12 .

جامعة الملك سعود إستاد
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لعــل مــن أهــم مــا يميــز أي عمــل هــو التوثيــق اإلعالمــي ورصــد ماتــم خــالل مســيرة هــذا العمــل ، مــن هــذا المنطلــق حرصنــا فــي 

إدارة اإلســتاد الرياضــي علــى عمــل تقريــر يرصــد مــا تــم عملــه خــالل العــام الحالــي مــن فعاليــات محليــة ودوليــة أقيمــت بالملعــب وحيــث تــم اإلشــراف 

عليهــا مــن قبــل منســوبي إدارة االســتاد وذلــك رغبــة منــا فــي الوصــول لنقــاط القــوة ونقــاط الضعــف مــن خــالل مــا تــم عملــه مــن فعاليــات حيــث 

سنســلط الضــوء علــى الفعاليــات التاليــة :

دوري كأس األمير محمد بن سلمان  -1

دوري كأس خادم الحرمين الشريفين  -2

دوري أبطال آسيا  -3

كأس زايد لألندية االبطال ) البطولة العربية (  -4

فعاليات وزارة الرياضة  -5

فعاليات الهيئة العامة للترفيه   -6
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مقدمة 

اإلستاد الرياضي بجامعة الملك سعود يعتبر من المشاريع االستراتيجية بالجامعة التي تم تدشينها في عهد الملك عبد اهلل بن 

عبد العزيز يرحمه اهلل، وتم افتتاحه في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه اهلل. وتهدف الجامعة من وراء إنشاء هذا اإلستاد 

إلى تطوير الرياضة الجامعية خاصة واالنفتاح على الرياضة المجتمعية بشكل عام، كما تتضمن األهداف تطوير المنشآت الرياضية 

الجامعية لتكون في مصاف منشآت الجامعات العالمية المشهورة، وبإنشاء هذا اإلستاد تكون جامعة الملك سعود قد شكلت 

عنصر جذب مهم جداً لكافة المناشط الرياضية داخليًا وخارجيًا، حيث يمكن لهذا االستاد أن يستوعب كافة المنافسات المحلية 

والعالمية بما يتوفر فيه من تجهيزات متطورة وإمكانات إدارية ولوجستية مطابقة لمعايير االتحاد الدولي، هذا وقد صمم اإلستاد 

وفق أحدث المعايير الدولية، وهو محاكي للعديد من مالعب كرة القدم العالمية، فهو أول إستاد في العاصمة الرياض ينشأ بدون 

مضمار.

وحيث تم طرح المشروع للمناقصة عامة وفازت شركة صلة الرياضية بالمنافسة للمشروع لمدة 3ثالث سنوات  وحيث توصلت 

شركة صلة باالتفاق مع جامعة الملك سعود الستضافة مباريات نادي الهالل السعودي ضمن مسابقة الدوري السعودي الممتاز 

باإلضافة إلى مسابقة دوري أبطال اسيا في نفس العام احتضن الملعب أيضا حدث دبليو دبليو إي كراون جول في شهر نوفمبر 

من عام 2018. في أكبر حدث رياضي يشهده الملعب باإلضافة إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

و في عام 2020 م طرحت الجامعة االستاد لمناقصة عامة ، وفازت شركة الوسائل السعودية بالملعب لمدة عشر سنوات حيث 

ينتهي عقدها في 2030 م .
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المكونات األساسية لإلستاد 

ملعب كرة قدم حسب مقاييس ومواصفات االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا         105 * 68 م أ .  

ب .  المدرجات وتتسع لعدد 25 ألف متفرج تقريبا 

مبنى المقصورة الرئيسية ويتكون من أربعه أدوار على النحو التالي: ج .  

الدور األرضي ويشمل :  

مداخـــل كبـــار الـــزوار والدرجة األولـــى والالعبين والحـــكام والصحفيين، كما يحتوي علـــى غرف الفريقين وغـــرف تغيير المالبـــس وأماكن االحماء 

والطاقـــم الطبـــي وغـــرف الحـــكام ومســـؤولي الفيفـــا وغرف الكشـــف عن المنشـــطات وقاعـــة اجتماعـــات  وكذلك مركـــز إعالمي مجهـــز بأفضل 

االمكانيـــات مـــن أجهـــزة حاســـب آلـــي وطابعـــات وشاشـــة عـــرض للمباريـــات  ودورات ميـــاه خاصـــة وكذلـــك  قاعـــة للمؤتمـــرات  الصحفيـــة تتســـع

 لحوالي 90 إعالمي تقريبا وكذلك مقاعد لإلعالميين والمحررين في مدرجات الملعب تتسع لنفس العدد:

 مقاعد الدرجة األولى ( منصة أفراد )   

أماكن جلوس موزعة على صاالت كبيرة ومطله على الملعب وغرف لتجهيز الطعام وكذلك دورات مياه .   

الدور الثاني ويشمل :   

استراحة لكبار الزوار مرتبطة بالدور الثالث .   

كما تحتوي على صاالت وأماكن لتقديم خدمات التغذية .   

مقاعد الدرجة األولى ( منصة عائالت ) .    
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الدور الثالث ويشمل :  

مدرجات كبار الزوار ( المقصورة الرئيسية ) وعدد من الغرف ذات استقاللية بإطاللة على الملعب .   

 كما يتوزع في هذا الدور وعن طريق منفصل األماكن الخاصة بالمذيعين والمعلقين الرياضيين والصحفيين وغرف التحكم بأنظمة    

الصوت والشاشات .

غرف تجهيز الطعام ودورات مياه .   

مقاعد اإلعالميين .   

مقاعد لذوي االحتياجات الخاصة .   

د . الخدمات واألنظمة وتشمل :

محالت بعدد ( 16 ) محل ودورات مياه موزعة أسفل المدرجات لخدمة الجمهور بعدد ( 14 ) مجمع دورة مياه .   
مصليين مع أماكن للوضوء وغرف بيع تذاكر بعدد ( 8 ) وغرف األمن بعدد ( 13 ) غرفة ومخازن بعدد ( 2 ) وعدد ( 2 ) غرف نظافة .   
غرفة المراقبة األمنية بمنطقة الكونكورس .   
غرف ألنظمة الكهرباء واالتصاالت .   
بوابات دخول الجماهير بعدد ( 8 ) بوابات إلكترونية وبوابات للخروج بعدد ( 16 ) بوابة منزلقة .   
بوابات دخول كبار الشخصيات واإلعالميين بعدد ( 3 ) بوابات مزدوجة .   
بوابتين لدخول الفرق المتنافسة .   
بوابتين للطوارئ في الجهة الجنوبية وكذلك بوابتين للطوارئ في الجهة الشرقية .   
شاشتين لعرض نتائج المباريات .   
اإلنارة الرئيسية ألرضية الملعب أعلى المظلة المغطية للمدرجات بعدد ( 310 ) كشاف .   
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هـ . مواقف السيارات الخاصة باإلستاد :

المواقف الداخلية ( VIP ) وتتسع لعدد ( 150 ) موقف تقريبا .   

المواقف في الجهة الجنوبية وتتسع لعدد ( 300 ) موقف تقريبا .   

مواقف خاصة بالحافالت الخاصة بالفرق المتنافسة عدد ( 1 ) موقف لكل فريق .   

عقود الصيانة والتشغيل لإلستاد الرياضي

عقد صيانة وتشغيل ونظافة وتشجير االستاد الرياضي مع ( مؤسسة فاد الخليجية )  لمدة 3 سنوات ( 1438 - حتى االن )  .   

عقد تأجير الملعب مع شركة صلة الرياضية لمدة 3 سنوات ( 2017 - 2020  ) .   

عقد استثمار الملعب مع شركة الوسائل الرياضية لمدة 10 سنوات ( 2020 -  2030 ) .   

سير األعمال اليومية والدورية لعام 1441 هــ  

متابعة أعمال مقاول الصيانة والتشغيل والنظافة والتشجير باإلستاد الرياضي  .     

متابعة األعمال التي يقوم بها المستثمر داخل المنشأة خالل الفعاليات  .    

إنجار عدد ( 259 ) معاملة خاصة بنظام االتصاالت اإلدارية ( ديوان ) باإلستاد الرياضي  لعام 1441 هـ  .     

إنجاز عدد ( 1057 ) بريد إلكتروني وارد لإلدارة االستاد الرياضي .   

إنجاز عدد ( 15 ) محضر استالم بنظام المستودعات .   

تأمين عروض أسعار لقطع الغيار باإلستاد الرياضي .   

مطالبة المستثمر بتسديد مبالغ الخدمات بشكل دوري ( صيانة - كهرباء - مياه - إنترنت ) .   

التنسيق مع الجهات ذات االختصاص قبل إقامة أي فعالية والتأكد من جاهزية سالمة المنشأة وسالمة الزوار .   
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اإلشراف والمتابعة لمساجد 
ومصليات الجامعة 

وحدة
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إنجازات وحدة اإلشراف والمتابعة لمساجد ومصليات الجامعة خالل الفترة الماضية

 التنسيق مع مراقب وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد للحصول على جميع التعاميم التنظيمية الصادرة من الوزارة واتباع    

التعليمات المنصوص عليها. 

 تشكيل فريق عمل بقيادة د. فهد المسند واالجتماع بشكل دوري بخصوص مشروع إنشاء مسجدين بسكن أعضاء هيئة التدريس    

والموظفين المرحلة الثانية.

الجوالت الميدانية المسائية لتفقد أحوال المساجد ومرفقاتها.   

وصول الوحدة الى نتيجة تعيين األئمة والمؤذنين على مالك الجامعة بعد إفادة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.   

استقبال شكوى المصلين على الهاتف المحمول الشخصي لسرعة االستجابة.   

حصر جميع أمتار فرش المصليات والمساجد والجوامع التي تحتاج إلى تغيير.   

الكتابة إلى إدارة الصيانة بوكالة المشاريع في حال مالحظات تحتاج إلى صيانة.   

الكتابة إلى إدارة األمن الجامعي في حال مالحظات تحتاج الى تدخل إدارة األمن في ذلك.   

 الكتابة إلى قسم الدراسات اإلسالمية بخصوص طلب جدول يتضمن الدروس والندوات وأوقات إقامتها وأسماء األساتذة الملقين    

(قبل أزمة جائحة كرونا).

حرصًا من الجامعة لمنسوبيها تم الرفع بطلب تفعيل ملفات األئمة والمؤذنين في المستشفى الجامعي.   

الطلب بغسيل فرش المساجد والجوامع بشكل دوري من الجهة المختصة.   
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