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الفصل السابع
 الشـؤون اإلدارية والمالـية
والفنية والمشروعات

 يتضمن هذا الفصل إنجازات الجامعة في الشؤون
اإلدارية والمالية والمشروعات
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الشؤون اإلدارية: 

1/7ـ توزيع موظفي اجلامعة موزعني حسب جمموعة الوظائف واجلهات الي يعملون هبا واجلنسية واجلنس:

اجلهة
املجموعغر سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر

0.63%1300013  مكتب رئيس اجلامعة

0.68%1400014وكالة اجلامعة

0.77%1510016وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

0.92%1900019وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

0.53%1100011وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

2.90%45150060وكالة اجلامعة للفروع

0.39%8008وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات

5.61%833300116  عمادة املوارد البشرية

1.40%2180029عمادة القبول والتسجيل

2.80%5260058عمادة شؤون الطالب

0.68%770014عمادة السنة التحضرية

0.43%90009عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

2.51%42100052عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد

0.58%1020012عمادة شؤون املكتبات
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 الشـؤون اإلدارية واملالـية
والفـنــية واملشروعـــات

اجلهة
املجموعغر سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر

0.53%740011عمادة البحث العلمي

0.29%60006عمادة الدراسات العليا

0.58%660012عمادة التطوير واجلودة

5.51%308400114كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

1.26%2060026كلية املجتمع باخلرج

0.82%170017كلية اهلندسة باخلرج

2.27%25220047كلية طب األسنان باخلرج

2.08%17260043كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

1.40%19100029كلية الصيدلة باخلرج

1.16%240024كلية الطب باخلرج

2.66%19360055كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

1.16%1590024كلية إدارة األعمال باخلرج

4.93%208200102كلية التربية باخلرج

4.01%3800083كلية التربية بالدمل
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اجلهة
املجموعغر سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي 

2.90%6540060متيم

1.21%2500025كلية إدارة األعمال حبوطة بي متيم

6.72%558500140كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

0.82%1700017كلية املجتمع باألفالج

2.03%16260042كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

2.90%12480060كلية التربية بوادي الدواسر

0.43%90009كلية اهلندسة بوادي الدواسر

2.03%17250042كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

0.82%1160017كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

0.43%90009  معهد البحوث واخلدمات االستشارية

6.04%124100125اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

2.17%24210045اإلدارة العامة للمشاريع

1.69%3410035إدارة التشغيل والصيانة

0.53%830011إدارة العالقات العامة واإلعالم
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اجلهة
املجموعغر سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر

0.24%50005اإلدارة القانونية

12.18%201820194252 املستشفى اجلامعي

0.53%1100011إدارة اإلسكان

0.19%40004إدارة التطوير اإلداري

0.29%60006صحيفة اجلامعة

0.19%40004مركز املعلومات اإلحصائية

0.34%70007وحدة املراجعة الداخلية

3.62%7500075إدارة األمن

1.69%2870035إدارة السالمة

0.48%550010إدارة املتابعة

100.00%1091765201942070املجموع
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2/1/7ـ1 أعداد اإلداريني والفنيني باجلامعة حسب املؤهل العلمي واجلنس:

اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

املجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

00000040405013013مكتب رئيس اجلامعة

00000050405014014وكالة اجلامعة
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث

00000061603015116العلمي

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
000000501004019019واألكادميية

00000040502011011وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

00000058134273451560وكالة اجلامعة للفروع

000000080000088وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات

0012004223223868333116عمادة املوارد البشرية  

00100064628221829عمادة القبول والتسجيل

00100021516014152658عمادة شؤون الطالب

0000004330407714عمادة السنة التحضرية

000000303030909عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
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اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

املجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
 عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن

00010015722250421052بعد

00011041104010212عمادة شؤون املكتبات

0001002340107411عمادة البحث العلمي

000000300030606عمادة الدراسات العليا

0000001640106612عمادة التطوير واجلودة
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

00200011551136263084114باخلرج

000000533212120626كلية املجتمع باخلرج

00000030608017017كلية اهلندسة باخلرج

0310051910090252247كلية طب األسنان باخلرج

0000005158348172643كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

000000866153191029كلية الصيدلة باخلرج

00500040807024024كلية الطب باخلرج

00120051983512193655كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

00000035607315924كلية إدارة األعمال باخلرج
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اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

املجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

0002007523310252082102كلية التربية باخلرج

0005000550231838083كلية التربية بالدمل
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

0000000353731265460حبوطة بي متيم

000000406015025025كلية إدارة األعمال حبوطة بي متيم
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

0010001145141730225585140باألفالج

000000203012017017كلية املجتمع باألفالج
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

00000041252712162642بالسليل

00000022538715124860كلية التربية بوادي الدواسر

000000401040909كلية اهلندسة بوادي الدواسر

00100031433108172542كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
 كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي

00000006130711617الدواسر

000000503010909معهد البحوث واخلدمات االستشارية  

0020003313305601241125اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

00000090501021242145اإلدارة العامة للمشاريع

000100304027034135إدارة التشغيل والصيانة
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صل السابع
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والفـنــية واملشروعـــات

اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

املجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

0000004320208311إدارة العالقات العامة واإلعالم

002000200010505اإلدارة القانونية

451313104211725189540212252املستشفى اجلامعي 

00000050501011011إدارة اإلسكان

000000201010404إدارة التطوير اإلداري

000000300030606صحيفة اجلامعة

000000201010404مركز املعلومات اإلحصائية

000000104020707وحدة املراجعة الداخلية

001000209063075075إدارة األمن

001000621020528735إدارة السالمة

0010003411005510إدارة املتابعة

03385623058648821511119592070 4834282املجموع

126229003917032070جمموع الذكور واإلناث

2070املجموع الكلي
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2/1/7ـ2 أعداد اإلداريني والفنيني باجلامعة حسب املؤهل العلمي واجلنسية:

اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
املجموعسعودي

00000040405013013مكتب رئيس اجلامعة

00000050405014014وكالة اجلامعة
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا

00000070603016016والبحث العلمي

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
000000501004019019واألكادميية

00000040502011011وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

00000013017030060060وكالة اجلامعة للفروع

000000800000808وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات

003000650404401160116عمادة املوارد البشرية  

0010001008010029029عمادة القبول والتسجيل

00100026016015058058عمادة شؤون الطالب

00000070304014014عمادة السنة التحضرية
 عمادة خدمة املجتمع والتعليم

000000303030909املستمر
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اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
املجموعسعودي

 عمادة تقنية املعلومات والتعليم
0010002202405052052عن بعد

00101050104012012عمادة شؤون املكتبات

00100050401011011عمادة البحث العلمي

000000300030606عمادة الدراسات العليا

00000070401012012عمادة التطوير واجلودة
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

0020006601403201140114باخلرج

000000805013026026كلية املجتمع باخلرج

00000030608017017كلية اهلندسة باخلرج

3010002401009047047كلية طب األسنان باخلرج
 كلية هندسة وعلوم احلاسب

00000020011012043043باخلرج

000000140708029029كلية الصيدلة باخلرج

00500040807024024كلية الطب باخلرج
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

00300024011017055055باخلرج

000000806010024024كلية إدارة األعمال باخلرج



205 مركز املعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

ية
ملالـ

 وا
ية

دار
اإل

ن 
ؤو

شـ
 ال

ات
عـــ

رو
ملش

 وا
ية

ـنــ
لف

وا
جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
املجموعسعودي

002000590603501020102كلية التربية باخلرج

0050005502021083083كلية التربية بالدمل
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

00000035010015060060حبوطة بي متيم

 كلية إدارة األعمال حبوطة بي
000000406015025025متيم

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
0010005603105201400140باألفالج

000000203012017017كلية املجتمع باألفالج
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

0000001607019042042بالسليل

00000027011022060060كلية التربية بوادي الدواسر

000000401040909كلية اهلندسة بوادي الدواسر

0010001706018042042كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

00000060407017017بوادي الدواسر

 معهد البحوث واخلدمات  
000000503010909االستشارية

 اإلدارة العامة للشؤون املالية
0020003403305601250125واإلدارية

000000905031045045اإلدارة العامة للمشاريع



مركز املعلومات اإلحصائية206

صل السابع
الف

 الشـؤون اإلدارية واملالـية
والفـنــية واملشروعـــات

اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
املجموعسعودي

001000304027035035إدارة التشغيل والصيانة

00000070202011011إدارة العالقات العامة واإلعالم

002000200010505اإلدارة القانونية

90260102121433014040214252املستشفى اجلامعي 

00000050501011011إدارة اإلسكان

000000201010404إدارة التطوير اإلداري

000000300030606صحيفة اجلامعة

000000201010404مركز املعلومات اإلحصائية

000000104020707وحدة املراجعة الداخلية

001000209063075075إدارة األمن

001000801025035035إدارة السالمة

00100070200010010إدارة املتابعة

018562142070 120620206862143910703املجموع

126229003917032070جمموع الذكور واإلناث

2070املجموع الكلي
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3/1/7ـ أعداد املعينني واملرقني واملطوية قيودهم حسب املجموعة الوظيفية:

النسبة املئويةاملطوية قيودهمالنسبة املئويةاملرقونالنسبة املئويةاملعينونملجموعة الوظيفية

2%243%0045إداري

0%00000في

33%002000الئحة صحية

1%32%005بند األجور

1%3.501%007املستخدمون

000000بنود أخرى

00770460املجموع
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3/3/7 ـ بيانات مشروعات اخلطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات:

حـالة خمرجاته اســــــــــــم املشروعم
املشروع

نسبة 
املتحقق من األهدافاإلجناز

تاريخ 
الصعوبات 
والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

1
محاية وأمن معلومات 
مركز بيانات اجلامعة 

)املرحلة الثانية(

• توفر عدد 8 
متخصصني يف أمن 

املعلومات ملدة 36 شهر
• جتديد شهادة األيزو 

27001 للسنة األوىل
97%قيد التنفيذ

• قياس الوضح احلايل لربنامج أمن 
املعلومات وحتديد نطاق القوة والضعف 

واختاذ التدابر الالزمة لتقليص الفجوة. 
• اجتياز التدقيق اخلارجي لشهادة محاية 

وأمن املعلومات الذي يشمل نطاقها مركز 
بيانات اجلامعة ملدة 3 سنوات.

• استقطاب الكوادر البشرية لتشغيل مركز 
بيانات اجلامعة وأمن املعلومات.

2021/9/30م2018/5/1م

2
عملية تشغيل 
وصيانة نظام 

اخلدمات والبوابة 
اإللكترونية

• تأمني املوارد 
البشرية الالزمة 

للقيام بأعمال برنامج 
تشغيل نظام اخلدمات 

والبوابة اإللكترونية

67%قيد التنفيذ
• تشغيل نظام اخلدمات والبوابة 

اإللكترونية الي تشرف عليها عمادة تقنية 
املعلومات والتعليم عن ُبعد باجلامعة.

2022/6/20م2019/6/20م

تشغيل وصيانة 3
خدمات احلاسب اآليل

• تقدمي خدمات 
الصيانة والدعم 
الفي والتشغيل 

للحاسب اآليل 
باجلامعة

28%قيد التنفيذ

• يهدف املشروع إىل متكني اجلامعة من 
حتسني وتطوير خدمات احلاسب اآليل، 

واحلفاظ على مكونات البيئة التقنية 
للجامعة الي مت بناؤها، وكذلك متابعة 

أعمال التطوير والتوسعة التقنية الي تقوم 
هبا اجلامعة حالًيا ومستقباًل، وتقدمي أفضل 

خدمات الصيانة والدعم الفي والتشغيل 
للحاسب اآليل باجلامعة.

2023/8/17م2020/8/17م
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حـالة خمرجاته اســــــــــــم املشروعم
املشروع

نسبة 
املتحقق من األهدافاإلجناز

تاريخ 
الصعوبات 
والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

4
خدمات تشغيل 
وصيانة التعلم 

اإللكتروين

• مقرر
• سكربت
• سيناريو

• مقطع صويت
• مقطع فيديو

25%قيد التنفيذ

• يهدف املشروع إىل متكني العمادة 
من تطوير تطبيقات وخدمات التعليم 

اإللكتروين بأفضل املعاير العاملية ومبا 
يتوافق مع سياسات وضوابط ومنهجيات 

اجلامعة ومبا خيدم أعماهلا. ونظرًا 
لالحتياج املرن واملتجدد من اجلامعة 

لتقدمي خدمات إلكترونية جديدة أو 
صيانة وحتسني خدمات التعليم اإللكتروين 
القائمة، فمن املهم أن تعتمد اجلامعة على 

مقاول خارجي لديه اإلمكانية والكوادر ذات 
الكفاءة العالية لتطوير وصيانة اخلدمات 

وفقًا لالحتياج واألولويات لقطاعات 
األعمال يف اجلامعة.

2023/8/31م2020/8/31م

5
تشغيل وصيانة 
خدمات األنظمة 

األكادميية
• استقرار وتطوير 

22%قيد التنفيذالنظام األكادميي
• متكني اجلامعة من حتسني وتطوير 

اخلدمات االكادميية، واحلفاظ على مكونات 
البيئة التقنية للجامعة.

2023/10/16م2020/10/16م



مركز املعلومات اإلحصائية210

صل السابع
الف

 الشـؤون اإلدارية واملالـية
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حـالة خمرجاته اســــــــــــم املشروعم
املشروع

نسبة 
املتحقق من األهدافاإلجناز

تاريخ 
الصعوبات 
والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

تشغيل وصيانة نظام 6
االتصاالت اإلدارية

• تقدمي خدمات 
التشغيل والصيانة 

املستمرة والدعم 
الفي لألنظمة 

القائمة باجلامعة 
واملذكورة يف جدول 

الكميات مبستوي عاٍل 
من اجلودة والكفاءة 

وحسب اتفاقية 
مستوى اخلدمة، 

ربط نظام االتصاالت 
اإلدارية مبنصة 

مراسالت احلكومية

• تنفيذ برنامج للصيانة والدعم للنظام 35%قيد التنفيذ
2022/7/12م2020/11/12مإلكترونيا لسر املعامالت ملنسويب اجلامعة.

تشغيل وصيانة مكتب 7
إدارة املشاريع

• خدمة 
• مشروع
• دراسة

19%قيد التنفيذ

• يهدف املشروع إىل متكني اجلامعة من 
حتسني وتطوير خدمات تقنية املعلومات 

واحلفاظ على مكونات البيئة التقنية 
للجامعة الي مت بناؤها، وكذلك متابعة 
أعمال التطوير والتوسعة التقنية الي 

تقوم هبا اجلامعة حاليا ومستقبال؛ وذلك 
من خالل تشغيل وإدارة املشاريع واخلدمات 

التقنية. كما ترغب اجلامعة أن تواكب 
عمليات التشغيل أفضل املمارسات العاملية 

والتطورات التقنية مبا يتوافق مع سياسات 
وضوابط ومنهجيات اجلامعة ومبا خيدم 

أعماهلا، وأن تتصف نظم العمل التقنية 
باملرونة والقدرة على التأقلم مع املستجدات 

والقدرة على استيعاب الطلب املتزايد على 
خدمات اجلامعة يف أي وقت ومن خالل 

قنوات متعددة.

2023/11/3م2020/11/3م
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4/1/7ـ مدى استفادة اجلامعة من التقنيات احلديثة يف الشؤون التعليمية واإلدارية واملالية:

1/4/1/7ـ أسهمت التقنيات احلديثة بشكل فعال يف تطوير وحتسني الكثر من الشؤون التعليمية واإلدارية واملالية باجلامعة كاآليت:

اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

إطالق البوابة الرئيسة للجامعة 1
تطوير جديداملحدثة

إطالق النسخة اجلديدة املحدثة ملوقع اجلامعة الرئيسي، مربًزا اجلوانب األكادميية والبحثية بشكل 
أكرب، كما حتتوي على بعض اخلدمات اإلضافية لتسهيل عملية جتربة املستخدم يف تصفح البوابة 

الرئيسية.
الزوار

مواقع أعضاء هيئة التدريس 2
تطوير جديداملحدثة

قامت العمادة بتطوير نظام متكامل يتيح ألعضاء هيئة التدريس بناء وإدارة مواقعهم الشخصية بيسر 
وسهولة دون احلاجة ملهارات متقدمة يف التعاطي مع بناء املواقع اإللكترونية، حيث يشمل هذا النظام 

اخلدمات الي حيتاجها عضو هيئة التدريس هبدف التواصل العلمي واألكادميي ومن ذلك عرض أخباره 
وإجنازاته وسرته الذاتية وأحباثه ومؤلفاته العلمية وجداول حماضراته ووصف املقررات الي يقدمها 

وعروضها التوضيحية وغر ذلك مما يثري العملية األكادميية.

أعضاء هيئة التدريس

خدمة حجز موعد لقاحات 3
خدمة تتيح ملنسويب اجلامعة وذويهم االستفادة من الدعم السامي املتاح خبصوص التقدمي على تطوير جديدفروس كورونا

.19-COVID احلصول على لقاح فروس كورونا املستجد
املوظفون وأعضاء هيئة 

التدريس والطالب

هي خدمة تتيح ملنسويب اجلامعة حتميل الربامج املتاحة والتصاريح املرخصة الستخدامها واملقدمة تطوير جديدخدمة براجمي4
هلم من عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد.

املوظفون وأعضاء هيئة 
التدريس والطالب
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

متكن هذه اخلدمة املوظف من التقدمي على العمل التطوعي مرورا بسلسلة موافقات وانتهاًء  بإعتماد تطوير جديدخدمة العمل التطوعي5
املوظفونعميد املوارد البشرية.

الطالبخدمة تتيح للطالب والطالبات من توثيق املهارات الي اكتسبتها الطالبة خالل احلياة اجلامعية.تطوير جديدخدمة السجل املهاري6

مت إنشاء خدمة وفاق لتتم أمتتة عملية اإلتفاقيات اخلارجية والشراكات يف جامعة األمر سطام بن تطوير جديدبوابة الشراكات اخلارجية7
أعضاء هيئة التدريسعبدالعزيز بشكل كامل عن طريق النظام.

تطوير جديدخدمة إدارة املخاطر8
يهدف النظام إىل رصد/تقييم إجراءات كافة إدارات وعمادات جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز 

واملخاطر املحتملة املترتبة عليها، باإلضافة إىل متابعة إجراءات الربامج املقترحة لتفادي املخاطر، كما 
يتيح النظام شاشة رسم بياين وإحصائي لقيادات اجلامعة العليا ومتكنهم من توجيه توصياهتم بشأن 

املخاطر واإلجراءات عليها. 
املوظفون

تتيح هذه اخلدمة للمسؤول يف اجلهة رفع طلب خارج دوام مرورا برئيس اجلهة وانتهاًء بإصدار قرار تطوير جديدخدمة طلب خارج الدوام9
بذلك.

أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفون
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

تتيح هذه اخلدمة للمسؤول يف اجلهة رفع طلب انتداب مرورا برئيس اجلهة وانتهاًء بإصدار قرار تطوير جديدخدمة طلب انتداب10
بذلك.

أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفون

خدمة تسمح للطالب بتقدمي طلب زيارة جلامعة أو كلية أخرى. وتسمح للطالب من خارج اجلامعة تطوير جديدبوابة الطالب الزائر11
الزواربتقدمي طلب زيارة لدراسة املواد يف جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز. 

12
مستودع الكائنات التعليمة ونظام 

 eXact إثراء املحتوى التعليمي
Learn

تطوير جديد
هو نظام لتطوير الكائنات التعليمية باستخدام أداة تطوير بسيطة وسهلة يف إطار عمل واضح وحمدد 

مسبقًا، وحفظ الكائنات املختلفة بداخله )بكل اإلصدارات املتاحة( من أجل إعادة استخدامها يف أي 
مقرر تعليمي حسب احلاجة.

فريق تطوير املحتوى
أعضاء هيئة التدريس 

)مل يفعل هلم بعد(

خدمة الترقيات للموظفني 13
اإلداريني

حتسني وإطالق 
نسخة جديدة

تتيح هذه اخلدمة للموظف إمكانية طلب ترقية وظيفية من خالل تعبئة مناذج الترقية وإرساهلا 
املوظفونلعمادة املوارد البشرية.
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتسني وإطالق خدمة املجالت العلمية14
نسخة جديدة

يساهم هذا النظام يف التطوير األكادميي والعلمي ملستوى اجلامعة؛ حيث يقوم هذا النظام بتنظيم 
عملية النشر العلمي لألحباث، سواء األحباث داخل اجلامعة أو خارجها ، كما يتيح لرؤساء حترير 

املجالت من إضافة األعضاء وإعطاء الصالحيات على مستوى املجلة ، كما ميكن إضافة حمكمني على 
املجلة الواحدة ليتمكن سكرتر املجلة من إضافة املحكمني على حبث يف جملة معينة من خالل املحكمني 

اخلاصني باملجلة. وفيما خيص )الباحث / الناشر( ، يقوم النظام بتسهيل عملية النشر مبجرد تعبئة 
بعض البيانات املطلوبة وإرفاق البحث املراد نشره. وبعد ذلك ميكن )الباحث / الناشر( من متابعة حالة 

النشر بكل يسر وسهولة.

أعضاء هيئة التدريس

حتسني وإطالق بوابة القبول للدراسات العليا15
طالبنظام يسمح للطالب املتخرج بإكمال دراسته العليا بعد التقدمي على التخصص الذي يرغب به. نسخة جديدة

حتسني وإطالق خدمة األرشفة16
نسخة جديدة

تتيح هذه اخلدمة أرشفة الوثائق ورفعها مع حتديد صالحية لفئة معينة باالطالع على هذه الوثائق 
بناء على هيكلة اجلهة.

أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفون

حتسني وإطالق خدمة البطاقات الوظيفية17
نسخة جديدة

تتيح هذه اخلدمة ملنسويب اجلامعة طلب إصدار أو جتديد البطاقة الوظيفية مرورا مبوافقة املدير 
املباشر وانتهاًء بإصدار بطاقة من قبل عمادة املوارد البشرية.

أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفون

حتسني وإطالق ترقيات أعضاء هيئة التدريس18
نسخة جديدة

تتيح هذه اخلدمة التقدم بطلب ترقية وظيفية لعضو هيئة التدريس مرورا بسلسلة اعتمادات وانتهاًء 
أعضاء هيئة التدريسبإصدار قرار الترقية. 
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتديث البيانات ملنسويب اجلامعة  19
يف اخلدمة الذاتية

حتسني وإطالق 
نسخة جديدة

متكن هذه اخلدمة منسويب اجلامعة من تعديل البيانات األولية الغر متوفرة يف النظام اإلداري مثل 
االسم باللغة اإلجنليزية ، وكذلك متكنه من حتديث بياناته املتغرة دوريًا مثل العنوان ورقم اجلوال 

... اخل
أعضاء هيئة التدريس 

واملوظفون

حتسني وإطالق خدمة اإلصدارات الطالبية20
الطالبتتيح هذه اخلدمة للطالب االطالع وطباعة جمموعة من النماذج والتعاريف اخلاصة هبم. نسخة جديدة

حتسني وإطالق اخلدمات الذاتية للموظف21
نسخة جديدة

اخلدمات الذاتية للموظف يعىن هبا مجيع اخلدمات ذات االستخدام اليومي من قبل املوظفني ومت إنشاء 
هذه اخلدمة لتسهيل عملية االستفادة منها وتسريعها.

أعضاء هيئة التدريس
املوظفون

تفعيل تقارير نظام املوارد 22
البشرية – موارد 

حتسني وإطالق 
نسخة جديدة

تسمح بعرض تفاصيل دقيقة لبيانات املوظف من اجلوانب اإلدارية واملالية ومتكنه من االستعالم عنها 
باستخراج تقرير معتمد إلكترونًيا من اجلهة املسؤولة.

أعضاء هيئة التدريس
املوظفون

حتسني وإطالق ربط نظام موارد بنفاذ23
نسخة جديدة

ربط عملية الدخول للخدمات اإلدارية احلكومية ملنسويب جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز خبدمة 
الدخول املوحد الوطي – نفاذ.

أعضاء هيئة التدريس
املوظفون
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتسني وإطالق خدمة التوظيف اإللكتروين24
نسخة جديدة

قامت العمادة بتطوير وبناء نظام موحد للتوظيف األكادميي واإلداري يتم من خالله عرض الوظائف 
املتاحة ، وميكن للمتقدم تعبئة طلب التوظيف ومتابعة اإلجراءات الي تتم عليه بشكل تفاعلي من 

خالل النظام والرسائل النصية، كما متكن اإلدارات املعنية واللجان املختصة باستكمال كافة إجراءات 
التوظيف من فرز ومقابالت واختبارات وموافقات بسر عمل إلكتروين كامل.

الزوار

حتسني وإطالق حتديث بيانات الطالب25
نسخة جديدة

متكن هذه اخلدمة منسويب اجلامعة من الطالب من تعديل البيانات األولية غر املتوفرة يف النظام 
الطالباألكادميي واإلضافية كمعلومات ذوي االحتياجات اخلاصة.

حتسني وإطالق خدمة األجهزة اهلاتفية26
نسخة جديدة

هي خدمة تتيح لكل مستخدم تفعيل العديد من اخلدمات اهلاتفية كخدمات الصفر الداخلي والدويل 
وربط رقم هاتفه الرمسي باجلامعة على جهاز جواله الشخصي الذكي ، وبالتايل يستطيع إجراء 

املكاملات واستقباهلا من خارج مكتبه سواء داخل حميط اجلامعة أوخارجها ،  وذلك عن طريق منوذج 
اخلدمة اهلاتفية، وميكن احلصول عليه من موقع عمادة تقنية املعلومات، استمارات ومناذج.

أعضاء هيئة التدريس
املوظفون

حتسني وإطالق خدمة إدارة مشاريع التخرج27
نسخة جديدة

نظام يتيح للطالب التقدم على مشاريع التخرج املقترحة من قبل أعضاء هيئة التدريس حبسب 
سياسات وحدة اخلرجيني ومتابعة سر مشروع التخرج مع الطالب واملشرفني القائمني عليهم.

أعضاء هيئة التدريس
الطالب

حتسني وإطالق خدمة التدريب امليداين28
نسخة جديدة

جاءت هذه اخلدمة اإللكترونية املبتكرة لوضع الطالب ومشرف التدريب بكليته وجهة التدريب يف 
بيئة إلكترونية تفاعلية واحدة بدًءا من عرض الفرص التدريبية وهناية مبتابعة التدريب الصيفي 

وتقييمه مرورا بالتسجيل ومزاوجة ختصص الطالب واهتماماته بالفرص املتوفرة.

أعضاء هيئة التدريس
الطالب
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتسني وإطالق الرصد واإلنتاج العلمي29
نسخة جديدة

خدمات ختتص برصد اإلنتاج العلمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة؛ حيث متكن 
هذه اخلدمات من رصد اإلنتاج العلمي بأنواعه املختلفة كالنشر العلمي، وبراءة االختراع، والندوات 

واملؤمترات، واالكتشافات العلمية، واجلوائز العلمية، والتأليف والترمجة، حبيث يساهم ذلك يف تسجيل 
وحصر ورفع مستوى اإلنتاج العلمي واألكادميي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة.

أعضاء هيئة التدريس

حتسني وإطالق خدمة إخالء طرف للطالب30
نسخة جديدة

خدمة تتيح لطالب اجلامعة إمكانية إهناء إجراءاهتم من اجلامعة عن طريق طلب إخالء طرف أيًا كان 
سبب اإلخالء: )فصل أكادميي - خترج( من اإلدارات املعنية إلكترونيا ، مع إمكانية متابعة حالة الطلب 
ومعرفة املالحظات املسجلة يف أي وقت ويف أي مرحلة من مراحل سر الطلب ، وانتهاًء بأمر طباعته يف 

حال املوافقة عليه من اإلدارات املعنية ذات العالقة .

املوظفون
الطالب

بوابة القبول اإلحلاقي وتعديل 31
الرغبات

حتسني وإطالق 
نسخة جديدة

بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل مت تطوير هذه البوابة وإتاحتها للطالب والطالبات لتقدمي 
طلبات االلتحاق باجلامعة؛ حيث متكن املتقدم من تعبئة منوذج القبول آليا واختيار التخصصات 

األكادميية الي تناسب شهادته ومعدله املكافئ بأولويات حيددها بنفسه، ويتم كل ذلك دون احلضور 
إىل اجلامعة. وبعد الفرز اآليل وإعالن النتائج على البوابة عن طريق إرسال رسائل نصية للمتقدم، 

ميكنه احلصول على خطاب القبول املبدئي ليقوم بإرسال الوثائق األصلية عرب الربيد املمتاز 
لتدقيقها. ومن مث اعتماد القبول النهائي له، كما تتيح هذه اخلدمة للطالب والطالبات املقبولني 

اجلدد باجلامعة من إمكانية تعديل رغباهتم من خالل الدخول على حساباهتم الشخصية عرب البوابة 
األكادميية.

املوظفون
الزوار

حتسني وإطالق جائزة اجلامعة للتميز البحثي32
نسخة جديدة

هتدف هذه اخلدمة إىل أمتتة عملية التقدم على جائزة اجلامعة للتميز البحثي؛ حيث تقوم اخلدمة 
بسحب مجيع األحباث املنشورة واملدعومة من جهات خارجية وداخلية وبراءات االختراع والتأليفات 

والترمجات واجلوائز العلمية الي حصل عليها عضو هيئة التدريس، وذلك من خدمات الرصد ومتابعة 
اإلنتاج العلمي وإحضارها إىل هذه اخلدمة اجلديدة. وهنا تكمن أمهية خدمة جائزة اجلامعة للتميز 
البحثي؛ حيث إهنا حتث عضو هيئة التدريس على تعبئة النماذج املتوفرة يف خدمات الرصد ومتابعة 
اإلنتاج العلمي بشكل كامل وصحيح، وبالتايل ميكن لعضو هيئة التدريس تقدمي أكثر من حبث ألكثر 

من جمال يف جائزة واحدة أو عدة جوائز.

أعضاء هيئة التدريس
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتسني وإطالق املكافأة التشجيعية33
نسخة جديدة

نظام يسمح للباحثني بتسجيل أحباثهم وجوائزهم يف طلب مقدم، ويتم مراجعة الطلبات عن طريق 
أعضاء هيئة التدريسجلان متخصصة؛ حيث يتم صرف مكافأة حسب ما مت تقدميه.

حتسني وإطالق القيادة البحثية34
نسخة جديدة

نظام يسمح للباحثني بتسجيل أحباثهم وجوائزهم يف طلب مقدم، ويتم مراجعة الطلبات عن طريق 
أعضاء هيئة التدريسجلان متخصصة؛ حيث يتم صرف مكافأة حسب ما مت تقدميه.

حتسني وإطالق خدمة بطاقات التهنئة35
نسخة جديدة

خدمة تتيح إنشاء/مشاركة رسائل وبطاقات التهنئة عن طريق قوالب معدة من قبل مصممي العمادة. 
كما متكن منسويب اجلامعة من إدراج بعض الرسائل عليها. 

املوظفون
أعضاء هيئة التدريس

الطالب

حتسني وإطالق خدمة معادلة مقرر36
نسخة جديدة

متكن هذه اخلدمة الطالب من التقدمي لطلب معادة مقررات الستبعاد دراسة بعض املقررات املوجودة يف 
الطالباجلامعة بسبب الدراسة املسبقة هلا يف جامعة أخرى أو كلية أخرى داخل اجلامعة.
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2/7-الشؤون املالية:

1/2/7ـ توزيع االعتمادات املالية للميزانية حسب األبواب: 

 استخدام السلعتعويضات العاملنيالبيان
 األصول غراملصروفات األخرىاملنافع االجتماعيةواخلدمات

اإلمجايلاملالية

655.435.000.00161.604.000.00950.000244.290.000.009.909.000.001.072.188.000.00املعتمد يف اخلطة التشغيلية

718.722.107.02249.286.905.53245.700238.687.709.2449.274.106.411.256.216.528.20املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

707.130.809.57228.598.321.38245.616262.602.990.18681.312.771.223.076.963.80املنصرف الفعلي
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2/2/7ـ مقارنة بني املعتمد واملنصرف الفعلي ألبواب امليزانية خالل السنوات اخلمس األخرة:

معدل التغراإلمجايلالباب الرابعالباب الثالثالباب الثاينالباب األولالبيانالعام

1438/1437هـ

-20.6%497،718،000235،470،000219،273،000111،179،0001،063،640،000املعتمد يف اخلطة التشغيلية

-7.2%647،348،000253،849،466270،930،490223،082،0441،395،210،000املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

-99.9%639،027،289.88237،320،389.98270،303،038.37177،338،384.731،323،989.96املنصرف الفعلي

1439/1438هـ

5.09%613960000191427000250473000648090001120669000املعتمد يف اخلطة التشغيلية

-3.85%695490000292664000268915000864250001343494000املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

99.89%687500000269501000268704000289870001254692000املنصرف الفعلي

1440/1439هـ

0.00%613960000191427000250473000648090001120669000املعتمد يف اخلطة التشغيلية

-2.00%688462000273159870.13268915000860683431316605213املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

0.00%687500000269501000268704000289870001254692000املنصرف الفعلي

1441/1440هـ

-8.34%605.065.000187.015.000950،000234.150.0001.027.180.000املعتمد يف اخلطة التشغيلية

-9.39%711.468.000217،267،800844،900263،353،0001.192.933.700املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

-5.79%710،551،280.43208،632،304.46237،667.50262،602،990.181.182.024.242.57املنصرف الفعلي
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معدل التغراإلمجايلالباب الرابعالباب الثالثالباب الثاينالباب األولالبيانالعام

1442/1441هـ

4.29%655.435.000.00161.604.000.00244.290.000.009.909.000.001.071.238.000.00املعتمد يف اخلطة التشغيلية

5.28%718.722.107.02249.286.905.53238.687.709.2449.274.106.411.255.970.828.20املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

1.44%707.130.809.57228.598.321.38262.602.990.18681.312.771.199.013.433.90املنصرف الفعلي

3/2/7ـ موارد اجلامعة خالل عام التقرير:

املورد
املبلغ

معدل التغر
1442/1441 هـ1441/1440 هـ

-100.00%1،025،294.650.00اإلجيارات وأقساط السكن

-59.30%1،221،000497،000بيع الوثائق واألطعمة

-86.25%1،744،250.492،39،894.90اجلزاءات والغرامات

468.13%1،475،821.438،384،598.04اإليرادات املختلفة األخرى

99.81%5،466،366.5710،922،192.94اإلمجايل

• تشمل اإليرادات اجلزاءات والغرامات واإلجيارات واملبيعات احلكومية ومشاريع البحوث. مثل: معاهد البحوث االستشارية، ومنح 
التعليم املوازي واالنتساب والتعليم عن بعد، ومنح حبثية مصدرها شركات القطاع اخلاص الكبرة، ومنح حبثية من مدينة امللك 

عبدالعزيز  وغرها .
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3/7ـ املشروعات:

1/3/7ـ املشاريع املنتهية الي استلمت خالل عام التقرير:

تاريخ االستالماملقراملشروع املنتهي

1442/8/29هـاخلرجإنشاء مسجد  إسكان أعضاء هيئة التدريس 

1442/8/29هـاخلرجإنشاء مسجد إسكان الطالب 

مشروع إنشاء مبىن ملحق لكلية العلوم والدراسات 
1442/8/25هـالسليلاإلنسانية بالسليل

املوقع العام وكلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر ) 
1442/6/14هـوادى الدواسراملرحلة األويل (

املوقع العام وكلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر ) 
1442/6/14هـوادى الدواسراملرحلة الثانية( 

إنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية طالبات 
1442/5/29هـالسليلبالسليل
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2/3/7ـ مشاريع حتت التنفيذ خالل عام التقرير:

نسبة اإلجنازاملقراملشروع

68%اخلرج إنشاء كلية الطب باملدينة الطبية

50%اخلرجإنشاء مبي اإلدارة

82%حبوطة بىن متيمإنشاء كلية التربية حبوطة بىن متيم

 إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة -
70%باخلرج / اهليامثطالبات - كلية التربية باخلرج / اهليامث

 إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة -
 طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية حبوطة بي

متيم
66%حبوطة بي متيم

 استكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية
 عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية

حبوطة بي متيم
17%حبوطة بي متيم

 إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة -
60%باألفالج طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

92%اخلرجإنشاء مبي التشغيل والصيانة

 إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة -
70%باخلرج / اهليامث  طالبات - كلية العلوم الطبية التطبيقية
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نسبة اإلجنازاملقراملشروع

 إنشاء قاعات إضافية ملبىن كلية إدارة األعمال بنات
90%اخلرجباخلرج

98%األفالجإنشاء حمطة الكهرباء باألفالج

17%اخلرج إنشاء املوقع العام باملدينة الطبية

35%اخلرجإنشاء املنشآت الرياضية باخلرج

 استكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية
 عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

 بالسليل
92%بالسليل

97% اخلرج انشاء املباين املساندة للمدينة اجلامعية باخلرج

 تأثيث كلية السنة التحضرية وكلية التربية طالبات
98%بوادي الدواسربوادي الدواسر


