
الشؤون اإلدارية 
والمالية والفنية 
والمشروعات

الفصل السابع



١٧٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا الفصل  السابع الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات

يتضمن هذا الفصل إنجازات الجامعة في الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعات
١/٧ ـ الشؤون اإلدارية: 

١/١/٧ـ توزيع موظفي الجامعة موزعين حسب مجموعة الوظائف والجهات التي يعملون بها والجنسية والجنس:

اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٦٢٪١٣١٣مكتب رئيس اجلامعة

٠,٦٧٪١٤١٤وكالة اجلامعة
٠,٧٦٪١٥١١٦وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
٠,٩١٪١٩١٩وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

٠,٥٣٪١١١١وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
٢,٨٧٪٤٥١٥٦٠وكالة اجلامعة للفروع

٠,٣٨٪٨٨وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات
٥,٥٤٪٨٣٣٣١١٦عمادة املوارد البشرية

١,٣٨٪٢١٨٢٩عمادة القبول والتسجيل
٢,٧٧٪٥٢٦٥٨عمادة شؤون الطالب

٠,٦٧٪٧٧١٤عمادة السنة التحضريية
٠,٤٣٪٩٩عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
٢,٤٨٪٤٢١٠٥٢عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد

٠,٥٧٪١٠٢١٢عمادة شؤون املكتبات
٠,٥٣٪٧٤١١عمادة البحث العلمي



١٧٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا الفصل  السابع الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات

يتضمن هذا الفصل إنجازات الجامعة في الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعات
١/٧ ـ الشؤون اإلدارية: 

١/١/٧ـ توزيع موظفي الجامعة موزعين حسب مجموعة الوظائف والجهات التي يعملون بها والجنسية والجنس:

اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٦٢٪١٣١٣مكتب رئيس اجلامعة

٠,٦٧٪١٤١٤وكالة اجلامعة
٠,٧٦٪١٥١١٦وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
٠,٩١٪١٩١٩وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

٠,٥٣٪١١١١وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
٢,٨٧٪٤٥١٥٦٠وكالة اجلامعة للفروع

٠,٣٨٪٨٨وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات
٥,٥٤٪٨٣٣٣١١٦عمادة املوارد البشرية

١,٣٨٪٢١٨٢٩عمادة القبول والتسجيل
٢,٧٧٪٥٢٦٥٨عمادة شؤون الطالب

٠,٦٧٪٧٧١٤عمادة السنة التحضريية
٠,٤٣٪٩٩عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
٢,٤٨٪٤٢١٠٥٢عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد

٠,٥٧٪١٠٢١٢عمادة شؤون املكتبات
٠,٥٣٪٧٤١١عمادة البحث العلمي



١٨٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٢٩٪٦٦عمادة الدراسات العليا
٠,٥٧٪٦٦١٢عمادة التطوير واجلودة

٥,٤٤٪٣٠٨٤١١٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
١,٢٤٪٢٠٦٢٦كلية املجتمع باخلرج
٠,٨١٪١٧١٧كلية اهلندسة باخلرج

٢,٢٤٪٢٥٢٢٤٧كلية طب األسنان باخلرج
٢,٠٥٪١٧٢٦٤٣كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

١,٣٨٪١٩١٠٢٩كلية الصيدلة باخلرج
١,١٥٪٢٤٢٤كلية الطب باخلرج

٢,٧٧٪٢٠٣٨٥٨كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
١,١٠٪١٥٨٢٣كلية إدارة األعمال باخلرج

٥,١٦٪٢٢٨٦١٠٨كلية التربية باخلرج
٤,١٥٪٣٨٤٨٧كلية التربية بالدمل

٢,٨٧٪٦٥٤٦٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم
١,١٩٪٢٥٢٥كلية إدارة األعمال حبوطة بين متيم

٦,٨٣٪٥٧٨٦١٤٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٠,٨١٪١٧١٧كلية املجتمع باألفالج

٢,٠١٪١٦٢٦٤٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٢,٨٧٪١٢٤٨٦٠كلية التربية بوادي الدواسر

١٨١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٤٣٪٩٩كلية اهلندسة بوادي الدواسر

٢,٠١٪١٧٢٥٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٠,٨١٪١١٦١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٠,٤٣٪٩٩معهد للبحوث واخلدمات االستشارية
٥,٩٧٪١٢٤١١٢٥اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

٢,١٥٪٢٤٢١٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١,٦٧٪٣٤١٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٠,٥٣٪٨٣١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٠,٢٤٪٥٥اإلدارة القانونية

١٢,٠٣٪٢٠١٨٢٠١٩٤٢٥٢املستشفى التعليمي
٠,٥٣٪١١١١إدارة األسكان

٠,١٩٪٤٤إدارة التطوير اإلداري
٠,٢٩٪٦٦صحيفة اجلامعة

٠,١٩٪٤٤مركز املعلومات اإلحصائية
٠,٣٣٪٧٧وحدة املراجعة الداخلية

٣,٥٨٪٧٥٧٥إدارة األمن
١,٦٧٪٢٨٧٣٥إدارة السالمة
٠,٩١٪١٤٥١٩إدارة املتابعة

١٠٠,٠٠٪١١٠٥٧٧٥٢٠١٩٤٢٠٩٤املجموع



١٨١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٤٣٪٩٩كلية اهلندسة بوادي الدواسر

٢,٠١٪١٧٢٥٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٠,٨١٪١١٦١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٠,٤٣٪٩٩معهد للبحوث واخلدمات االستشارية
٥,٩٧٪١٢٤١١٢٥اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

٢,١٥٪٢٤٢١٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١,٦٧٪٣٤١٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٠,٥٣٪٨٣١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٠,٢٤٪٥٥اإلدارة القانونية

١٢,٠٣٪٢٠١٨٢٠١٩٤٢٥٢املستشفى التعليمي
٠,٥٣٪١١١١إدارة األسكان

٠,١٩٪٤٤إدارة التطوير اإلداري
٠,٢٩٪٦٦صحيفة اجلامعة

٠,١٩٪٤٤مركز املعلومات اإلحصائية
٠,٣٣٪٧٧وحدة املراجعة الداخلية

٣,٥٨٪٧٥٧٥إدارة األمن
١,٦٧٪٢٨٧٣٥إدارة السالمة
٠,٩١٪١٤٥١٩إدارة املتابعة

١٠٠,٠٠٪١١٠٥٧٧٥٢٠١٩٤٢٠٩٤املجموع



١٨٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا
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١٨٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا /٢/١ـ١ أعداد اإلداريين والفنيين بالجامعة حسب المؤهل العلمي والجنس:

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
١٣ ٤٤٥١٣مكتب مدير الجامعة

١٤ ٥٤٥١٤وكالة الجامعة
٦١٦٣١٥١١٦وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
١٩ ٥١٠٤١٩وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

١١ ٤٥٢١١وكالة الجامعة للتطوير والجودة
٥٨١٣٤٢٧٣٤٥١٥٦٠وكالة الجامعة للفروع

٨٨ ٨وكالة الجامعة لشؤون الطالبات
١٢٤٢٢٣٢٢٣٨٦٨٣٣٣١١٦عمادة الموارد البشرية
١٦٤٦٢٨٢٢١٨٢٩عمادة القبول والتسجيل
١٢١٥١٦١٤١٥٢٦٥٨عمادة شؤون الطالب

٤٣٣٤٧٧١٤عمادة السنة التحضيرية
٩ ٣٣٣٩عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
١١٥٧٢٢٢٥٤٢١٠٥٢عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد

١١٤١١٤١٠٢١٢عمادة شؤون المكتبات
١٢٣٤١٧٤١١عمادة البحث العلمي
٦ ٣٣٦عمادة الدراسات العليا
١٦٤١٦٦١٢عمادة التطوير والجودة

٢١١٥٥١١٣٦٢٦٣٠٨٤١١٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج



١٨٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا /٢/١ـ١ أعداد اإلداريين والفنيين بالجامعة حسب المؤهل العلمي والجنس:

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
١٣ ٤٤٥١٣مكتب مدير الجامعة

١٤ ٥٤٥١٤وكالة الجامعة
٦١٦٣١٥١١٦وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
١٩ ٥١٠٤١٩وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

١١ ٤٥٢١١وكالة الجامعة للتطوير والجودة
٥٨١٣٤٢٧٣٤٥١٥٦٠وكالة الجامعة للفروع

٨٨ ٨وكالة الجامعة لشؤون الطالبات
١٢٤٢٢٣٢٢٣٨٦٨٣٣٣١١٦عمادة الموارد البشرية
١٦٤٦٢٨٢٢١٨٢٩عمادة القبول والتسجيل
١٢١٥١٦١٤١٥٢٦٥٨عمادة شؤون الطالب

٤٣٣٤٧٧١٤عمادة السنة التحضيرية
٩ ٣٣٣٩عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
١١٥٧٢٢٢٥٤٢١٠٥٢عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد

١١٤١١٤١٠٢١٢عمادة شؤون المكتبات
١٢٣٤١٧٤١١عمادة البحث العلمي
٦ ٣٣٦عمادة الدراسات العليا
١٦٤١٦٦١٢عمادة التطوير والجودة

٢١١٥٥١١٣٦٢٦٣٠٨٤١١٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج



١٨٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٥٣١٩٩معهد للبحوث والخدمات االستشارية

٢٣٣١٣٣٥٦١٢٤١١٢٥اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
٩٥١٠٢١٢٤٢١٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١٣٤٢٧٣٤١٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٤٣٢٢٨٣١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٥ ٢٢١٥اإلدارة القانونية

٤٥١٣١٣١٤٢١١٧٢٥١٨٩٥٤٠٢١٢٢٥٢المستشفى التعليمي
١١ ٥٥١١١إدارة اإلسكان

٤ ٢١١٤إدارة التطوير اإلداري
٦ ٣٣٦صحيفة الجامعة

٤ ٢١١٤مركز المعلومات اإلحصائية
٧ ١٤٢٧وحدة المراجعة الداخلية

٧٥ ١٢٩٦٣٧٥إدارة األمن
١٦٢١٢٠٥٢٨٧٣٥إدارة السالمة
١١٤٦١٦١٤٥١٩إدارة المتابعة

٣٣٦٥٧٣٣١١٨٦٤٩٥٢١٧١١٤٢٩٥٢٢٠٩٤ ٤٨٣٤٢٨٢المجموع
١٢٦٢٢٩٠٩٣٩٧٧١٢٢٠٩٤مجموع الذكور واإلناث

٢٠٩٤المجموع الكلي

١٨٤

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
٥٣٣٢١٢١٢٠٦٢٦كلية المجتمع بالخرج
٣٦٨١٧١٧كلية الهندسة بالخرج

٣١٥١٩١٠٩٢٥٢٢٤٧كلية طب األسنان بالخرج
٥١٥٨٣٤٨١٧٢٦٤٣كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

٨٦٦١٥٣١٩١٠٢٩كلية الصيدلة بالخرج
٥٤٨٧٢٤٢٤كلية الطب بالخرج

١٢٥٢١٩٣٥١٢٢٠٣٨٥٨كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٣٥٦٦٣١٥٨٢٣كلية إدارة األعمال بالخرج

٢٧٥٦٣٣١٢٢٥٢٢٨٦١٠٨كلية التربية بالخرج
٥٥٩٢٣١٨٣٨٤٨٧كلية التربية بالدلم

٣٥٣٧٣١٢٦٥٤٦٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم
٤٦١٥٢٥٢٥كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

١١١٤٦١٤١٧٣٠٢٤٥٧٨٦١٤٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٢٣١٢١٧١٧كلية المجتمع باألفالج

٤١٢٥٢٧١٢١٦٢٦٤٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٢٢٥٣٨٧١٥١٥٤٥٦٠كلية التربية بوادي الدواسر
٤١٤٩٩كلية الهندسة بوادي الدواسر

١٣١٤٣٣١٠٨١٧٢٥٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٦١٣٧١١٦١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر



١٨٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٥٣١٩٩معهد للبحوث والخدمات االستشارية

٢٣٣١٣٣٥٦١٢٤١١٢٥اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
٩٥١٠٢١٢٤٢١٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١٣٤٢٧٣٤١٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٤٣٢٢٨٣١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٥ ٢٢١٥اإلدارة القانونية

٤٥١٣١٣١٤٢١١٧٢٥١٨٩٥٤٠٢١٢٢٥٢المستشفى التعليمي
١١ ٥٥١١١إدارة اإلسكان

٤ ٢١١٤إدارة التطوير اإلداري
٦ ٣٣٦صحيفة الجامعة

٤ ٢١١٤مركز المعلومات اإلحصائية
٧ ١٤٢٧وحدة المراجعة الداخلية

٧٥ ١٢٩٦٣٧٥إدارة األمن
١٦٢١٢٠٥٢٨٧٣٥إدارة السالمة
١١٤٦١٦١٤٥١٩إدارة المتابعة

٣٣٦٥٧٣٣١١٨٦٤٩٥٢١٧١١٤٢٩٥٢٢٠٩٤ ٤٨٣٤٢٨٢المجموع
١٢٦٢٢٩٠٩٣٩٧٧١٢٢٠٩٤مجموع الذكور واإلناث

٢٠٩٤المجموع الكلي



١٨٦

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

٢/١/٧ـ٢ أعداد اإلداريين والفنيين بالجامعة حسب المؤهل العلمي والجنسية:

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
المجموعسعودي

٤٤٥١٣٠١٣مكتب مدير الجامعة
٥٤٥١٤٠١٤وكالة الجامعة

٧٦٣١٦٠١٦وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
٥١٠٤١٩٠١٩وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

٤٥٢١١٠١١وكالة الجامعة للتطوير والجودة
١٣١٧٣٠٦٠٠٦٠وكالة الجامعة للفروع

٨٨٠٨وكالة الجامعة لشؤون الطالبات
٣٦٥٤٤٤١٣٣٠١٣٣عمادة الموارد البشرية
١١٠٨١٠٢٩٠٢٩عمادة القبول والتسجيل
١٢٦١٦١٥٥٨٠٥٨عمادة شؤون الطالب

٧٣٤١٤٠١٤عمادة السنة التحضيرية
٣٣٣٩٠٩عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
١٢٢٢٤٥٥٢٠٥٢عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد

١١٥١٤١٢٠١٢عمادة شؤون المكتبات
١٥٤١١١٠١١عمادة البحث العلمي
٣٣٦٠٦عمادة الدراسات العليا
٧٤١١٢٠١٢عمادة التطوير والجودة

٢٦٦١٤٣٢١١٤٠١١٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج

١٨٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
المجموعسعودي

٨٥١٣٢٦٠٢٦كلية المجتمع بالخرج
٣٦٨١٧٠١٧كلية الهندسة بالخرج

٣١٢٤١٠٩٤٧٤٧كلية طب األسنان بالخرج
٢٠١٢١١٤٣٤٣كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

١٤٧٨٢٦٢٦كلية الصيدلة بالخرج
٥٤٨٧٢٤٢٤كلية الطب بالخرج

٣٢٦١٢١٧٥٨٥٨كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٨٦٩٢٤٢٤كلية إدارة األعمال بالخرج

٢٦٣٦٣٧١٠٨١٠٨كلية التربية بالخرج
٥٥٩٢٢١٨٧٨٧كلية التربية بالدلم

٣٥١٠١٥٦٠٦٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم
٤٦١٥٢٥٢٥كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

١٥٧٣١٥٤١٤٣١٤٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١٧١٧١٧كلية المجتمع باألفالج

١٦٧١٩٤٢٤٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٢٧١١٢٢٤٥٤٥كلية التربية بوادي الدواسر
٤١٤٩٩كلية الهندسة بوادي الدواسر

١١٧٦١٨٤٢٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٦٤٧١٧١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر



١٨٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
المجموعسعودي

٨٥١٣٢٦٠٢٦كلية المجتمع بالخرج
٣٦٨١٧٠١٧كلية الهندسة بالخرج

٣١٢٤١٠٩٤٧٤٧كلية طب األسنان بالخرج
٢٠١٢١١٤٣٤٣كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

١٤٧٨٢٦٢٦كلية الصيدلة بالخرج
٥٤٨٧٢٤٢٤كلية الطب بالخرج

٣٢٦١٢١٧٥٨٥٨كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٨٦٩٢٤٢٤كلية إدارة األعمال بالخرج

٢٦٣٦٣٧١٠٨١٠٨كلية التربية بالخرج
٥٥٩٢٢١٨٧٨٧كلية التربية بالدلم

٣٥١٠١٥٦٠٦٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم
٤٦١٥٢٥٢٥كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

١٥٧٣١٥٤١٤٣١٤٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١٧١٧١٧كلية المجتمع باألفالج

١٦٧١٩٤٢٤٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٢٧١١٢٢٤٥٤٥كلية التربية بوادي الدواسر
٤١٤٩٩كلية الهندسة بوادي الدواسر

١١٧٦١٨٤٢٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٦٤٧١٧١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر



١٨٨

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
المجموعسعودي

٥٣١٩٩معهد للبحوث والخدمات االستشارية
٢٣٤٣٣٥٦١٢٥٠١٢٥اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

٩٥٣١٤٥٠٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١٣٤٢٧٣٥٠٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٧٢٢١١٠١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٢٢١٥٠٥اإلدارة القانونية

٩٢٦١٢١١٤٨٣٣١٤٣٨٢١٤٢٥٢المستشفى التعليمي
٥٥١١١٠١١إدارة األسكان

٢١١٤٠٤إدارة التطوير اإلداري
٣٣٦٠٦صحيفة الجامعة

٢١١٤٠٤مركز المعلومات اإلحصائية
١٤٢٧٠٧وحدة المراجعة الداخلية

١٢٩٦٣٧٥٠٧٥إدارة األمن
١٨١٢٥٣٥٠٣٥إدارة السالمة
١٥٧٦١٩٠١٩إدارة المتابعة

١٨٨٠٢١٤٢٠٩٤ ٧١٦ ٧٦٩١٤٨٣٨٥ ٢ ١٢٦٢المجموع
١٢٦٢٢٩١٧٣٨٨٧١٦٢٠٩٤مجموع الذكور واإلناث

٢٠٩٤المجموع الكلي

١٨٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا ٣/١/٧ـ أعداد المعينين والمرقين والمطوية قيودهم حسب المجموعة الوظيفية

النسبة المئويةالمطوية قيودهمالنسبة المئويةالمراقبونالنسبة المئويةالمعينونالمجموعة الوظيفية
٦٣,٦٤٪٠,٠٠٧٪٠إداري
٠,٠٠٪٠,٠٠٠٪٠فني

٠,٠٠٪٠,٠٠٠٪٠الئحة صحية
٠,٠٠٪٣٣,٣٣٢٪٣بند األجور

١٨,١٨٪٦٦,٦٧٠٪٦المستخدمون
١٨,١٨٪٠,٠٠٢٪٠بنود أخرى
١٠٠٪١٠٠١١٪٩المجموع
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١٨٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا ٣/١/٧ـ أعداد المعينين والمرقين والمطوية قيودهم حسب المجموعة الوظيفية

النسبة المئويةالمطوية قيودهمالنسبة المئويةالمراقبونالنسبة المئويةالمعينونالمجموعة الوظيفية
٦٣,٦٤٪٠,٠٠٧٪٠إداري
٠,٠٠٪٠,٠٠٠٪٠فني

٠,٠٠٪٠,٠٠٠٪٠الئحة صحية
٠,٠٠٪٣٣,٣٣٢٪٣بند األجور

١٨,١٨٪٦٦,٦٧٠٪٦المستخدمون
١٨,١٨٪٠,٠٠٢٪٠بنود أخرى
١٠٠٪١٠٠١١٪٩المجموع

0
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0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 2 9 11



١٩٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

 ١/٤/١/٧ـ أسهمت التقنيات الحديثة بشكل فعال في تطوير وتحسين الكثير من الشؤون التعليمية واإلدارية والمالية بالجامعة كالتالي:
الفئة المستفيدةالوصفاسم البوابة /النظام / الخدمةم

الموظفينتتيح هذه الخدمة للموظف إمكانية طلب ترقية وظيفية من خالل تعبئة نماذج الترقية وإرسالها لعمادة الموارد البشرية.خدمة الترقيات للموظفين اإلداريين١

خدمة المجالت العلمية٢

يساهم هذا النظام في التطوير األكاديمي والعلمي لمستوى الجامعة حيث يقوم هذا النظام بتنظيم عملية النشر العلمي لألبحاث 
سواء األبحاث داخل الجامعة أو خارجها ، كما يتيح لرؤساء تحرير المجالت من إضافة األعضاء وإعطاء الصالحيات على مستوى 
المجلة، كما يمكن إضافة محكمين على المجلة الواحدة ليتمكن سكرتير المجلة من إضافة المحكمين على بحث في مجلة معينة 
من خالل المحكمين الخاصين بالمجلة. وفيما يخص (الباحث / الناشر) ، يقوم النظام بتسهيل عملية النشر بمجرد تعبئة بعض 

البيانات المطلوبة وإرفاق البحث المراد نشره وبعد ذلك يمكن (الباحث / الناشر) من متابعة حالة النشر بكل يسر وسهولة.

أعضاء هيئة التدريس

طالبنظام يسمح للطالب المتخرج بإكمال دراسته العليا بعد التقديم على التخصص اّلذي يرغب به.بوابة القبول للدراسات العليا٣

تتيح هذه الخدمة بأرشفة الوثائق ورفعها مع تحديد صالحية لفئة معينة باإلطالع على هذه الوثائق بناءا على خدمة األرشفة٤
هيكلة الجهة.

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفون

تتيح هذه الخدمة لمنسوبي الجامعة بطلب إصدار أو تجديد البطاقة الوظيفية مرورا بموافقة المدير المباشر وإنتهاًء خدمة البطاقات الوظيفية٥
بإصدار بطاقة من قبل عمادة الموارد البشرية

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفون

أعضاء هيئة التدريستتيح هذه الخدمة للتقدم بطلب ترقية وظيفية مرورا بسلسلة إعتمادات وإنتهاًء بإصدار قرار ترقية لعضو هيئة التدريسترقيات أعضاء هيئة التدريس٦

تحديث البيانات لمنسوبي الجامعة في الخدمة ٧
الذاتية

تمكن هذه الخدمة منسوبي الجامعة من تعديل البيانات األولية الغير متوفرة في النظام اإلداري مثل االسم باللغة 
اإلنجليزية ، وكذلك تمكنه من تحديث بياناته المتغيرة دورياً مثل العنوان ورقم الجوال .. الخ.

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفون

الطالبتتيح هذه الخدمة للطالب بإجراء االختبارات االلكترونية عن طريق التعليم االلكترونياالختبارات اإللكترونية٨

الطالبتتيح هذه الخدمة للطالب اإلطالع وطباعة مجموعة من النماذج والتعاريف الخاصة بهم .خدمة االصدارات الطالبية٩

تتيح هذه البوابة للطالب غير السنة التحضيرية اختيار رغبتهم سواء باحتساب المعدل التراكمي للفصل أو اعتماد آلية بوابة اختيار احتساب المعدل١٠
الطالبناجح وراسب.

الطالبخدمة تمكن الطالب من طلب االلتحاق بمنصة كورسيرا .خدمة كوسيرا١١

١٩١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الفئة المستفيدةالوصفاسم البوابة /النظام / الخدمةم
أعضاء هيئة التدريسخدمة تمكن رئيس القسم وكذلك عميد الكلية من اعتماد الدرجات للطالب من خالل البوابة االكاديمية.خدمة اعتماد الدراجات من البوابة األكاديمية١٢

أعضاء هيئة التدريس تتيح هذه الخدمة للمسؤول في الجهة برفع طلب خارج دوام مرورا برئيس الجهة وإنتهاًء بإصدار قرار بذلك.خدمة طلب خارج الدوام١٣
والموظفون

أعضاء هيئة التدريس تتيح هذه الخدمة للمسؤول في الجهة برفع طلب انتداب مرورا برئيس الجهة وإنتهاًء بإصدار قرار بذلك.خدمة طلب انتداب١٤
والموظفون

طالب وأعضاء هيئة تتيح هذه الخدمة بالتحدث الفوري مع الدعم الفني المباشر للتعليم اإللكترونياليف شات للطالب وأعضاء هيئة التدريس١٥
التدريس

١٦(Respondus) نظام تأمني االختبارات (Proctoring) توفري خدمات املراقبة عن بعد Lock Down وكالة الجامعة للشؤون تأمني عقد االختبارات عن ُبعد من خالل متصفح
التعليمية واألكاديمية 

١٧ (Zoom) وكالة الجامعة للشؤون إتاحة بوابه بديلة لتنفيذ الفصول االفتراضية وخدمات التعليم عن ُبعد خدمة الفصول االفتراضية
التعليمية واألكاديمية

منصة المقررات واسعة االلتحاق ١٨
 (PSAU-Coursera)

وكالة الجامعة للشؤون إتاحة ٣٨٠٠ مقرر رقمي عالمي، من خالل نظام التعليم عن ُبعد، لعدد ٥٠٠٠ طالب وطالبة. 
التعليمية واألكاديمية

مستودع الكائنات التعليمة ونظام إثراء املحتوى ١٩
eXact Learn التعليمي

هو نظام لتطوير الكائنات التعليمية باستخدام أداة تطوير بسيطة وسهلة في إطار عمل واضح ومحدد مسبقاً، وحفظ 
الكائنات المختلفة بداخله (بكل اإلصدارات المتاحة) من أجل إعادة استخدامها في أي مقرر تعليمي حسب الحاجة.

فريق تطوير المحتوى
أعضاء هيئة التدريس
(لم يفعل لهم بعد)

٢٠Mediasite نظام تسجيل املحاضرات
نظام يساعد عضو هيئة التدريس على تسجيل املحاضرة اخلاصة به من أي مكان باستخدام جهاز احلاسب اخلاص به ومن مث 

اتاحتها عرب نظام إدارة التعلم BB - مع إمكانية إضافة أسئلة على أوقات حمددة بالفيديو وعمل مونتاج بسيط وإضافة الشرائح. 
ويوجد به نظام إحصائيات ملعرفة عدد املشاهدين وأي األجزاء مت مشاهدا بكثافة عالية.

أعضاء هيئة التدريس

٢١ BB Collaborate نظام الفصول االفتراضية
Ultra

نظام يساعد أعضاء هيئة التدريس على مقابلة الطالب في وقت واحد متزامن ليشرح لهم جزء ما من الدرس أو يقدم 
محاضرة ما، وإتاحة المحتوى للطالب من خالل خصائص المشاركة أو الشرح على سبورة افتراضية. ويمكن للطالب 
التفاعل مع عضو هيئة التدريس عن طريق الصوت أو الفيديو أو الرد على اسئلته المرسلة أثناء الشرح باستخدام ال 

.BB ويمكن تسجيل المحاضرة وإتاحتها لكل الطالب عبر نظام إدارة التعلم .Pols

أعضاء هيئة التدريس
الطالب
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التقريـر السنوي
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مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الفئة المستفيدةالوصفاسم البوابة /النظام / الخدمةم
أعضاء هيئة التدريسخدمة تمكن رئيس القسم وكذلك عميد الكلية من اعتماد الدرجات للطالب من خالل البوابة االكاديمية.خدمة اعتماد الدراجات من البوابة األكاديمية١٢

أعضاء هيئة التدريس تتيح هذه الخدمة للمسؤول في الجهة برفع طلب خارج دوام مرورا برئيس الجهة وإنتهاًء بإصدار قرار بذلك.خدمة طلب خارج الدوام١٣
والموظفون

أعضاء هيئة التدريس تتيح هذه الخدمة للمسؤول في الجهة برفع طلب انتداب مرورا برئيس الجهة وإنتهاًء بإصدار قرار بذلك.خدمة طلب انتداب١٤
والموظفون

طالب وأعضاء هيئة تتيح هذه الخدمة بالتحدث الفوري مع الدعم الفني المباشر للتعليم اإللكترونياليف شات للطالب وأعضاء هيئة التدريس١٥
التدريس

١٦(Respondus) نظام تأمني االختبارات (Proctoring) توفري خدمات املراقبة عن بعد Lock Down وكالة الجامعة للشؤون تأمني عقد االختبارات عن ُبعد من خالل متصفح
التعليمية واألكاديمية 

١٧ (Zoom) وكالة الجامعة للشؤون إتاحة بوابه بديلة لتنفيذ الفصول االفتراضية وخدمات التعليم عن ُبعد خدمة الفصول االفتراضية
التعليمية واألكاديمية

منصة المقررات واسعة االلتحاق ١٨
 (PSAU-Coursera)

وكالة الجامعة للشؤون إتاحة ٣٨٠٠ مقرر رقمي عالمي، من خالل نظام التعليم عن ُبعد، لعدد ٥٠٠٠ طالب وطالبة. 
التعليمية واألكاديمية

مستودع الكائنات التعليمة ونظام إثراء املحتوى ١٩
eXact Learn التعليمي

هو نظام لتطوير الكائنات التعليمية باستخدام أداة تطوير بسيطة وسهلة في إطار عمل واضح ومحدد مسبقاً، وحفظ 
الكائنات المختلفة بداخله (بكل اإلصدارات المتاحة) من أجل إعادة استخدامها في أي مقرر تعليمي حسب الحاجة.

فريق تطوير المحتوى
أعضاء هيئة التدريس
(لم يفعل لهم بعد)

٢٠Mediasite نظام تسجيل املحاضرات
نظام يساعد عضو هيئة التدريس على تسجيل املحاضرة اخلاصة به من أي مكان باستخدام جهاز احلاسب اخلاص به ومن مث 

اتاحتها عرب نظام إدارة التعلم BB - مع إمكانية إضافة أسئلة على أوقات حمددة بالفيديو وعمل مونتاج بسيط وإضافة الشرائح. 
ويوجد به نظام إحصائيات ملعرفة عدد املشاهدين وأي األجزاء مت مشاهدا بكثافة عالية.

أعضاء هيئة التدريس

٢١ BB Collaborate نظام الفصول االفتراضية
Ultra

نظام يساعد أعضاء هيئة التدريس على مقابلة الطالب في وقت واحد متزامن ليشرح لهم جزء ما من الدرس أو يقدم 
محاضرة ما، وإتاحة المحتوى للطالب من خالل خصائص المشاركة أو الشرح على سبورة افتراضية. ويمكن للطالب 
التفاعل مع عضو هيئة التدريس عن طريق الصوت أو الفيديو أو الرد على اسئلته المرسلة أثناء الشرح باستخدام ال 

.BB ويمكن تسجيل المحاضرة وإتاحتها لكل الطالب عبر نظام إدارة التعلم .Pols

أعضاء هيئة التدريس
الطالب



١٩٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الفئة المستفيدةالوصفاسم البوابة /النظام / الخدمةم

نظام االتصال املرئي والفصول االفتراضية ٢٢
ZOOM

نظام يساعد أعضاء هيئة التدريس على مقابلة الطالب يف وقت واحد متزامن ليشرح هلم جزء ما من الدرس أو يقدم حماضرة 
ما، وإتاحة املحتوى للطالب من خالل خصائص املشاركة أو الشرح على سبورة افتراضية. وميكن للطالب التفاعل مع عضو هيئة 

التدريس عن طريق الصوت أو الفيديو أو الرد على اسئلته املرسلة أثناء الشرح باستخدام ال Pols. وميكن تسجيل املحاضرة 
.BB وإتاحتها لكل الطالب عرب نظام إدارة التعلم

أعضاء هيئة التدريس
الموظفون
الطالب

نظام االجتماعات والفصول االفتراضية ٢٣
Microsoft teams

نظام يساعد أعضاء هيئة التدريس على مقابلة الطالب يف وقت واحد متزامن ليشرح هلم جزء ما من الدرس أو يقدم حماضرة 
ما، وإتاحة املحتوى للطالب من خالل خصائص املشاركة أو الشرح على سبورة افتراضية. وميكن للطالب التفاعل مع عضو هيئة 

التدريس عن طريق الصوت أو الفيديو أو الرد على اسئلته املرسلة أثناء الشرح باستخدام ال Pols. وميكن تسجيل املحاضرة 
.BB وإتاحتها لكل الطالب عرب نظام إدارة التعلم

أعضاء هيئة التدريس
الموظفين

٢٤BB Outcomes نظام قياس خمرجات التعلم
 SLO’s مبخرجات الطالب CLO’s وأهداف املقرر الدراسي  PLO’s نظام لقياس خمرجات التعلم عن طريق ربط أهداف الربنامج
وذلك باألنشطة الدراسية املختلفة واالختبارات. ومن مث إصدار تقرير يوضح قياس هلذه املخرجات ومدرى ارتباك املحتوى التعليمي 

ا. 

فرق الجودة بالكليات 
ومنسقي المقررات (فعل 

مع ثالث كليات فقط)

٢٥BB Analytics  نظام حتليل بيانات التعلم
نظام تقارير يعتمد على الذكاء االصطناعي BI يساعد العمداء والوكالء ومتخذي القرار يف الكليات يف معرفة نسب تفعيل املقررات 
اإللكترونية بكل عناصرها داخل نظام إدارة التعلم BB مثل: عدد اجللسات - امللفات - املنتديات - االختبارات - أوقات الدخول .. 

إخل. مما يساعد متخذ القرار على تعديل أو حتسني اإلجراءات املتبعة داخل الكلية

العمداء والوكالء ورؤساء 
األقسام ومتخذي القرار

خدمة اإلنترنت:
النسبةاإلمجايلالتقنية

١٠٠٪٣٦عدد الكليات
١٠٠٪٣٦عدد الكليات املرتبطة بشبكة داخلية فائقة السرعة

النسبة املئوية ملستخدمي اإلنترنت من منسويب اجلامعة 
١٠٠٪الطالب 

١٠٠٪أعضاء هيئة التدريس
١٠٠٪املوظفون

١٩٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا ٢/٧-الشؤون المالية:

١/٢/٧ـ توزيع االعتمادات المالية للميزانية حسب األبواب: 
اإلجمالياألصول غير الماليةالمصروفات األخرىالمنافع االجتماعيةاستخدام السلع والخدماتتعويضات العاملينالبيان

٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠١٨٧,٠١٥,٠٠٠٩٥٠،٠٠٠٢٣٤,١٥٠,٠٠٠٩٤،٩٧٧،٠٠٠١,١٢٢,١٥٧,٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية
٧١١,٤٦٨,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٨٤٤،٩٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠٤٦،٨٥٣،٣٠٠١,٢٣٩,٧٨٧,٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل

٧١٠،٥٥١،٢٨٠,٤٣٢٠٨،٦٣٢،٣٠٤,٤٦٢٣٧،٦٦٧,٥٠٢٦٢،٦٠٢،٩٩٠,١٨٤٢،٠٨٦،٤٦٠,١٩١،٢٢٤،١١٠،٧٠٢,٧٦المنصرف الفعلي

٢/٢/٧ـ مقارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي ألبواب الميزانية خالل السنوات الخمس األخيرة:
معدل التغيراإلجماليالباب الرابعالباب الثالثالباب الثانيالباب االولالبيانالعام

١٤٣٧/١٤٣٦ هـ
٢,٢٣٪٤٦٧٢٠٠٠٠٠٣٩٥٣٠٦٠٠٠٧٧٦٦٤٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٤٠١٧٠٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

١١,٢٤٪٥٨٩٨١٢٠٠٠٤٤٨٥٠٦٠٠٠٧٧٨٦٤٠٠٠٣٨٧٠٠٠٠٠٠١٥٠٣١٨٢٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
١١,١٦٪٥٨٩٥٠٩٥٨٣,٣٤٣٢٢٨٣٣٦٤٧٦٧٢١٣٠٩,٩٩٢٦٢٩٥٢١٥٩,٧١٣٦١٤٦٦٤١٧,٠١المنصرف الفعلي

١٤٣٨/١٤٣٧ هـ
-٢٠,٦٪٤٩٧،٧١٨،٠٠٠٢٣٥،٤٧٠،٠٠٠٢١٩،٢٧٣،٠٠٠١١١،١٧٩،٠٠٠١،٠٦٣،٦٤٠،٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٧,٢٪٦٤٧،٣٤٨،٠٠٠٢٥٣،٨٤٩،٤٦٦٢٧٠،٩٣٠،٤٩٠٢٢٣،٠٨٢،٠٤٤١،٣٩٥،٢١٠،٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
-٩٩,٩٪٦٣٩،٠٢٧،٢٨٩,٨٨٢٣٧،٣٢٠،٣٨٩,٩٨٢٧٠،٣٠٣،٠٣٨,٣٧١٧٧،٣٣٨،٣٨٤,٧٣١،٣٢٣،٩٨٩,٩٦المنصرف الفعلي

١٤٣٩/١٤٣٨ هـ
٪٦١٣٩٦٠٠٠٠١٩١٤٢٧٠٠٠٢٥٠٤٧٣٠٠٠٦٤٨٠٩٠٠٠١١٢٠٦٦٩٠٠٠٥,٠٩المعتمد في الخطة التشغيلية

-٣,٨٥ ٪٦٩٥٤٩٠٠٠٠٢٩٢٦٦٤٠٠٠٢٦٨٩١٥٠٠٠٨٦٤٢٥٠٠٠١٣٤٣٤٩٤٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
٩٩,٨٩ ٪٦٨٧٥٠٠٠٠٠٢٦٩٥٠١٠٠٠٢٦٨٧٠٤٠٠٠٢٨٩٨٧٠٠٠١٢٥٤٦٩٢٠٠٠المنصرف الفعلي

١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
٠,٠٠٪٦١٣٩٦٠٠٠٠١٩١٤٢٧٠٠٠٢٥٠٤٧٣٠٠٠٦٤٨٠٩٠٠٠١١٢٠٦٦٩٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٢,٠٠٪٦٨٨٤٦٢٠٠٠٢٧٣١٥٩٨٧٠,١٣٢٦٨٩١٥٠٠٠٨٦٠٦٨٣٤٣١٣١٦٦٠٥٢١٣المعتمد في الميزانية بعد التعديل
٠,٠٠٪٦٨٧٥٠٠٠٠٠٢٦٩٥٠١٠٠٠٢٦٨٧٠٤٠٠٠٢٨٩٨٧٠٠٠١٢٥٤٦٩٢٠٠٠المنصرف الفعلي

١٤٤١/١٤٤٠ هـ
-٨,٣٤٪٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠١٨٧,٠١٥,٠٠٠٩٥٠،٠٠٠٢٣٤,١٥٠,٠٠٠١,٠٢٧,١٨٠,٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٩,٣٩٪٧١١,٤٦٨,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٨٤٤،٩٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠١,١٩٢,٩٣٣,٧٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
-٥,٧٩٪٧١٠،٥٥١،٢٨٠,٤٣٢٠٨،٦٣٢،٣٠٤,٤٦٢٣٧،٦٦٧,٥٠٢٦٢،٦٠٢،٩٩٠,١٨١,١٨٢,٠٢٤,٢٤٢,٥٧المنصرف الفعلي
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مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا ٢/٧-الشؤون المالية:

١/٢/٧ـ توزيع االعتمادات المالية للميزانية حسب األبواب: 
اإلجمالياألصول غير الماليةالمصروفات األخرىالمنافع االجتماعيةاستخدام السلع والخدماتتعويضات العاملينالبيان

٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠١٨٧,٠١٥,٠٠٠٩٥٠،٠٠٠٢٣٤,١٥٠,٠٠٠٩٤،٩٧٧،٠٠٠١,١٢٢,١٥٧,٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية
٧١١,٤٦٨,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٨٤٤،٩٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠٤٦،٨٥٣،٣٠٠١,٢٣٩,٧٨٧,٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل

٧١٠،٥٥١،٢٨٠,٤٣٢٠٨،٦٣٢،٣٠٤,٤٦٢٣٧،٦٦٧,٥٠٢٦٢،٦٠٢،٩٩٠,١٨٤٢،٠٨٦،٤٦٠,١٩١،٢٢٤،١١٠،٧٠٢,٧٦المنصرف الفعلي

٢/٢/٧ـ مقارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي ألبواب الميزانية خالل السنوات الخمس األخيرة:
معدل التغيراإلجماليالباب الرابعالباب الثالثالباب الثانيالباب االولالبيانالعام

١٤٣٧/١٤٣٦ هـ
٢,٢٣٪٤٦٧٢٠٠٠٠٠٣٩٥٣٠٦٠٠٠٧٧٦٦٤٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٤٠١٧٠٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

١١,٢٤٪٥٨٩٨١٢٠٠٠٤٤٨٥٠٦٠٠٠٧٧٨٦٤٠٠٠٣٨٧٠٠٠٠٠٠١٥٠٣١٨٢٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
١١,١٦٪٥٨٩٥٠٩٥٨٣,٣٤٣٢٢٨٣٣٦٤٧٦٧٢١٣٠٩,٩٩٢٦٢٩٥٢١٥٩,٧١٣٦١٤٦٦٤١٧,٠١المنصرف الفعلي

١٤٣٨/١٤٣٧ هـ
-٢٠,٦٪٤٩٧،٧١٨،٠٠٠٢٣٥،٤٧٠،٠٠٠٢١٩،٢٧٣،٠٠٠١١١،١٧٩،٠٠٠١،٠٦٣،٦٤٠،٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٧,٢٪٦٤٧،٣٤٨،٠٠٠٢٥٣،٨٤٩،٤٦٦٢٧٠،٩٣٠،٤٩٠٢٢٣،٠٨٢،٠٤٤١،٣٩٥،٢١٠،٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
-٩٩,٩٪٦٣٩،٠٢٧،٢٨٩,٨٨٢٣٧،٣٢٠،٣٨٩,٩٨٢٧٠،٣٠٣،٠٣٨,٣٧١٧٧،٣٣٨،٣٨٤,٧٣١،٣٢٣،٩٨٩,٩٦المنصرف الفعلي

١٤٣٩/١٤٣٨ هـ
٪٦١٣٩٦٠٠٠٠١٩١٤٢٧٠٠٠٢٥٠٤٧٣٠٠٠٦٤٨٠٩٠٠٠١١٢٠٦٦٩٠٠٠٥,٠٩المعتمد في الخطة التشغيلية

-٣,٨٥ ٪٦٩٥٤٩٠٠٠٠٢٩٢٦٦٤٠٠٠٢٦٨٩١٥٠٠٠٨٦٤٢٥٠٠٠١٣٤٣٤٩٤٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
٩٩,٨٩ ٪٦٨٧٥٠٠٠٠٠٢٦٩٥٠١٠٠٠٢٦٨٧٠٤٠٠٠٢٨٩٨٧٠٠٠١٢٥٤٦٩٢٠٠٠المنصرف الفعلي

١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
٠,٠٠٪٦١٣٩٦٠٠٠٠١٩١٤٢٧٠٠٠٢٥٠٤٧٣٠٠٠٦٤٨٠٩٠٠٠١١٢٠٦٦٩٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٢,٠٠٪٦٨٨٤٦٢٠٠٠٢٧٣١٥٩٨٧٠,١٣٢٦٨٩١٥٠٠٠٨٦٠٦٨٣٤٣١٣١٦٦٠٥٢١٣المعتمد في الميزانية بعد التعديل
٠,٠٠٪٦٨٧٥٠٠٠٠٠٢٦٩٥٠١٠٠٠٢٦٨٧٠٤٠٠٠٢٨٩٨٧٠٠٠١٢٥٤٦٩٢٠٠٠المنصرف الفعلي

١٤٤١/١٤٤٠ هـ
-٨,٣٤٪٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠١٨٧,٠١٥,٠٠٠٩٥٠،٠٠٠٢٣٤,١٥٠,٠٠٠١,٠٢٧,١٨٠,٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٩,٣٩٪٧١١,٤٦٨,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٨٤٤،٩٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠١,١٩٢,٩٣٣,٧٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
-٥,٧٩٪٧١٠،٥٥١،٢٨٠,٤٣٢٠٨،٦٣٢،٣٠٤,٤٦٢٣٧،٦٦٧,٥٠٢٦٢،٦٠٢،٩٩٠,١٨١,١٨٢,٠٢٤,٢٤٢,٥٧المنصرف الفعلي
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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لف
ا ٣/٢/٧ـ موارد الجامعة خالل عام التقرير:

المبلغالمورد
معدل التغير

١٤٤١/١٤٤٠ هـ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
٤,٣٠٪٩٨٢,٩٩٢,٤٤١،٠٢٥،٢٩٤,٦٥اإليجارات وأقساط السكن

٤٥,٧٩٪٨٣٧,٥٠٠١،٢٢١،٠٠٠بيع الوثائق واألطعمة
-٨٧,٦٤٪١٤,١١٠,١٣٨,٩٧١،٧٤٤،٢٥٠,٤٩الجزاءات والغرامات

٢٥,٥٢٪١,١٧٥,٧٦٣,٢٨١،٤٧٥،٨٢١,٤٣اإليرادات المختلفة األخرى
-٦٨,٠٤٪١٧,١٠٦,٣٩٤,٦٩٥،٤٦٦،٣٦٦,٥٧اإلجمالي
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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لف
ا ٣/٢/٧ـ موارد الجامعة خالل عام التقرير:

المبلغالمورد
معدل التغير

١٤٤١/١٤٤٠ هـ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
٤,٣٠٪٩٨٢,٩٩٢,٤٤١،٠٢٥،٢٩٤,٦٥اإليجارات وأقساط السكن

٤٥,٧٩٪٨٣٧,٥٠٠١،٢٢١،٠٠٠بيع الوثائق واألطعمة
-٨٧,٦٤٪١٤,١١٠,١٣٨,٩٧١،٧٤٤،٢٥٠,٤٩الجزاءات والغرامات

٢٥,٥٢٪١,١٧٥,٧٦٣,٢٨١،٤٧٥،٨٢١,٤٣اإليرادات المختلفة األخرى
-٦٨,٠٤٪١٧,١٠٦,٣٩٤,٦٩٥،٤٦٦،٣٦٦,٥٧اإلجمالي
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٣/٧ـ المشروعات:
١/٣/٧ـ المشاريع المنتهية والتي استلمت خالل عام التقرير:

تاريخ االستالمالمقرالمشروع المنتهي
١٤٤١/١/٣٠هـوادي الدواسرإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - مبني السنة التحضيرية بوادي الدواسر.
١٤٤٠/١٠/٢٠هـبالسليلإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل.

١٤٤٠/١٠/٣٠هـاألفالجمشروع استكمال أعمال تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي باألفالج
١٤٤١/٥/١٨هـالخرجعمل خرسانة حماية ألشاير الحديد لكلية الحاسب اآللى بالخرج
١٤٤١/٨/٩هـالسليلأعمال ترميمات بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بنين بالسليل

٢/٣/٧ـ مشاريع تحت التنفيذ خالل عام التقرير:
نسبة االجنازاملقراملشروع

٦٨٪اخلرجإنشاء كلية الطب باملدينة الطبية 
٥٠٪اخلرجإنشاء مبين اإلدارة

٨٠٪حبوطة بىن متيمإنشاء كلية التربية حبوطة بىن متيم
٧٠٪باخلرج / اهليامثإنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية التربية باخلرج / اهليامث

٦٥٪حبوطة بين متيمإنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية حبوطة بين متيم
١٥٪حبوطة بين متيماستكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية حبوطة بين متيم

٦٠٪باألفالجإنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية باألفالج.
٩٠٪اخلرجإنشاء مبين التشغيل والصيانة

٧٠٪باخلرج / اهليامثإنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم الطبية التطبيقية  
٨٥٪اخلرجإنشاء قاعات إضافية ملبىن كلية إدارة األعمال بنات باخلرج

٨٧٪األفالجإنشاء حمطة الكهرباء باألفالج

١٩٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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لف
ا

نسبة االجنازاملقراملشروع
١٧٪اخلرجإنشاء املوقع العام باملدينة الطبية 

١٨٪اخلرجإنشاء املنشآت الرياضية باخلرج
٧٠٪بالسليلاستكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل.

٩٥٪اخلرج إنشاء املباين املساندة للمدينة اجلامعية باخلرج 
٩٥٪بوادي الدواسرتأثيث كلية السنة التحضريية وكلية التربية طالبات بوادي الدواسر

٣/٣/٧ ـ بيانات مشروعات الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات:

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

١ 

تنفيذ نظام 
إدارة الموارد 
المؤسسية 

(موارد)

 عقد ورش وجلسات تحليل دورة العمل مع 
إخصائي النظام.

 عقد ورش تدريب األخصائيين واختبار 
النظام.

 اإلطالق الفعلي للنظام والعمل على 
استقرار عمل النظام.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

تطوير األنظمة المالية واإلدارية اإللكترونية 
بالجامعة وتشمل:
 النظام المالي.

 النظام اإلداري للموارد البشرية.
 نظام المشتريات.

 نظام المستودعات.
 نظام مراقبة المخزون.

 الخدمات الذاتية وتطبيق الجوال.

 الربط مع منصتي صرف والتزام.

٢٠١٨/٩/١٢٠١٩/٨/٣١

عدم وضوح إجراءات العمل 
الكاملة أثناء مرحلة التحليل، مما 
يستدعي بذل جهد أكبر لموائمة 

النظام بعد مرحلة اإلطالق.

٢  

مشروع تطوير 
القوالب بنظام 

االتصاالت 
اإلدارية

 إنتاج النماذج الموحدة في الجامعة 
للتوقيع.

 استخراج الوثائق الرقمية الموّقعة، دون 
الحاجة إلى طباعة المستندات للتوقيع.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

استبدال عمليات الموافقة الورقية البطيئة 
وذات التكلفة العالية بأخرى أسرع وأقل كلفة 

ورقمية بالكامل.
٢٠٢٠/٢/٢٢٠٢٠/٣/٣١

تعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد وتسبب ذلك في تحويل 
عمليات نشر الخدمة واختبارها 

للعمل عن ُبعد
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نسبة االجنازاملقراملشروع
١٧٪اخلرجإنشاء املوقع العام باملدينة الطبية 

١٨٪اخلرجإنشاء املنشآت الرياضية باخلرج
٧٠٪بالسليلاستكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل.

٩٥٪اخلرج إنشاء املباين املساندة للمدينة اجلامعية باخلرج 
٩٥٪بوادي الدواسرتأثيث كلية السنة التحضريية وكلية التربية طالبات بوادي الدواسر

٣/٣/٧ ـ بيانات مشروعات الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات:

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

١ 

تنفيذ نظام 
إدارة الموارد 
المؤسسية 

(موارد)

 عقد ورش وجلسات تحليل دورة العمل مع 
إخصائي النظام.

 عقد ورش تدريب األخصائيين واختبار 
النظام.

 اإلطالق الفعلي للنظام والعمل على 
استقرار عمل النظام.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

تطوير األنظمة المالية واإلدارية اإللكترونية 
بالجامعة وتشمل:
 النظام المالي.

 النظام اإلداري للموارد البشرية.
 نظام المشتريات.

 نظام المستودعات.
 نظام مراقبة المخزون.

 الخدمات الذاتية وتطبيق الجوال.

 الربط مع منصتي صرف والتزام.

٢٠١٨/٩/١٢٠١٩/٨/٣١

عدم وضوح إجراءات العمل 
الكاملة أثناء مرحلة التحليل، مما 
يستدعي بذل جهد أكبر لموائمة 

النظام بعد مرحلة اإلطالق.

٢  

مشروع تطوير 
القوالب بنظام 

االتصاالت 
اإلدارية

 إنتاج النماذج الموحدة في الجامعة 
للتوقيع.

 استخراج الوثائق الرقمية الموّقعة، دون 
الحاجة إلى طباعة المستندات للتوقيع.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

استبدال عمليات الموافقة الورقية البطيئة 
وذات التكلفة العالية بأخرى أسرع وأقل كلفة 

ورقمية بالكامل.
٢٠٢٠/٢/٢٢٠٢٠/٣/٣١

تعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد وتسبب ذلك في تحويل 
عمليات نشر الخدمة واختبارها 

للعمل عن ُبعد
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حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

٣  
مشروع تطوير 

المقررات 
اإللكترونية

 تطوير ٢٢ مقرر إلكتروني منها ٤ مقرر 
مهاري و ١٨ مقرر أكاديمي.

 تركيب ٥ معامل واقع افتراضي.
 توريد وتركيب نظام مستودع الكائنات.

.QM تسجيل الجامعة في مؤسسة 
 تقديم عدد من الدورات التدريبية ألعضاء 

هيئة التدريس.
 توريد عدد ١٥٠ رخصة Articulate و ٦ 

.Adobe رخص

تم 
كامل األهداف المطلوب تحقيقها ١٠٠٪التنفيذ

٢٠١٨/٣/٣١٢٠٢٠/٣/٣١بالمخرجات

 عدم توفر كوادر كافية من 
.QM أعضاء هيئة التدريس لتفعيل ال

 عدم االستفادة من الحقائب 
التدريبية على األنظمة إلى اليوم.

٤     
مشروع تشغيل 

األنظمة 
األكاديمية

 تشغيل وصيانة األنظمة األكاديمية 
وتقديم خدمات الدعم القياسي.

 تقديم خدمة التطوير على األنظمة وفق 
الحاجة.

 توفير ٢ مبرمجين دائمين بالموقع

قيد 
٩٧٪التنفيذ

 تشغيل وصيانة األنظمة األكاديمية 
القائمة بالجامعة.

 تقديم خدمات الدعم القياسي لجميع 
األنظمة.

 تقديم خدمات التطوير على األنظمة.
 توفير ٢ مبرمجين بمقر الجامعة . 

ال يوجد٢٠١٧/٥/١٣٢٠٢٠/٥/١٢

٥   
مشروع 

تشغيل البوابة 
اإللكترونية

- توفير خدمات استشارية بمقر العمل 
لتشغيل وصيانة البوابة اإللكترونية.

قيد 
 توفير استشارات لخدمات تشغيل وصيانة ٢٥٪التنفيذ

٢٠١٩/٧/١٢٠٢٢/٦/٣٠البوابة اإللكترونية

تعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد وتسبب ذلك في تأخير 
إجراءات مباشرة ٢ من استشاريين 

تشغيل البوابة

١٩٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

مشروع تحسين  ٦ 
الشبكات

- توريد وتركيب عدد من أجهزة 
السويتشات.

- تحسين الشبكة الداخلية بعدد من مباني 
الجامعة بالخرج والفروع.

- إضافة عدد من نقاط الشبكة السلكية 
والالسلكية بعدد من مباني الجامعة.

قيد 
 تعميد شراء أجهزة السويتشات المطلوب ١١٪التنفيذ

٢٠٢٠/١/٥٢٠٢٠/٥/٥توريدها بالمشروع.

بسبب اإلجراءات االحترازية 
وتعليق الحضور لمقرات العمل 

بسبب جائحة مرض كورونا 
المستجد ونتج عنه توقف أعمال 

التركيبات بالمشروع وجاري إعداد 
إجراءات إليقاف مؤقت للمشروع

تركيب الدش   ٧
المركزي

توريد وتركيب أجهزة الدش المركزي بعدد 
٥ مباني إلسكان الطلبة

قيد 
اكتمال أعمال التركيب لعدد ٣ مباني٦٠٪التنفيذ

بسبب اإلجراءات االحترازية 
وتعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد ونتج عنه توقف أعمال 
التركيبات بالمشروع وجاري اتخاذ 

إجراءات لتمديد المشروع



١٩٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

مشروع تحسين  ٦ 
الشبكات

- توريد وتركيب عدد من أجهزة 
السويتشات.

- تحسين الشبكة الداخلية بعدد من مباني 
الجامعة بالخرج والفروع.

- إضافة عدد من نقاط الشبكة السلكية 
والالسلكية بعدد من مباني الجامعة.

قيد 
 تعميد شراء أجهزة السويتشات المطلوب ١١٪التنفيذ

٢٠٢٠/١/٥٢٠٢٠/٥/٥توريدها بالمشروع.

بسبب اإلجراءات االحترازية 
وتعليق الحضور لمقرات العمل 

بسبب جائحة مرض كورونا 
المستجد ونتج عنه توقف أعمال 

التركيبات بالمشروع وجاري إعداد 
إجراءات إليقاف مؤقت للمشروع

تركيب الدش   ٧
المركزي

توريد وتركيب أجهزة الدش المركزي بعدد 
٥ مباني إلسكان الطلبة

قيد 
اكتمال أعمال التركيب لعدد ٣ مباني٦٠٪التنفيذ

بسبب اإلجراءات االحترازية 
وتعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد ونتج عنه توقف أعمال 
التركيبات بالمشروع وجاري اتخاذ 

إجراءات لتمديد المشروع



٢٠٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

٩  

مشروع 
تطوير البوابة 
اإللكترونية 

للجامعة

تطوير البوابة اإللكترونية من خالل ثالث 
مراحل للمشروع تشمل:

المرحلة األولى:
 تطوير البوابة الرئيسة.

 تطوير نظام إدارة الفعاليات مع دعم 
النظام للغتين العربية واإلنجليزية.

 تحسينات على نظام البحث العلمي مع 
دعم النظام للغتين العربية واإلنجليزية.
 االعتبارات الفنية لذوي االحتياجات 

الخاصة.
المرحلة الثانية والثالثة:

عمليات تطوير للبوابات الفرعية والمواقع 
الخاصة بكافة جهات الجامعة.

جاري 
إعداد خطة الجدول الزمني لتنفيذ ١٠٪التنفيذ

٢٠٢٠/٢/١٥المشروع.

 عدم توافر الخبرات 
التقنية الكاملة الالزمة 
لتنفيذ عملية التطوير.
 التأخر عن الجدول 

الزمني نظًرا لإلجراءات 
االحترازية الحالية.

١٠  
إتاحة منصة 

لمقررات المهارات 
عبر اإلنترنت

إتاحة مصادر للمقررات اإللكترونية واسعة 
االلتحاق (MOOC) بشكل طارئ للتعامل مع قرار 

تعليق الدراسة واالنتقال للتعلم عن ُبعد وتوفري 
عدد 3800 مقرر إلكتروين بشكل مفتوح لطالب 

اجلامعة 

تم 
٨٥٪التنفيذ 

 اختيار منصة كورسيرا العالمية 
 تنفيذ برنامج خمصص لطالب جامعة األمري
.https://wwwسطام بن العزيز على املنصة : 
coursera.org/programs/prince-sat-

tam-bin-abdulaziz-university-on-cour-
sera-vmz1u

 استفادة الطالب من المقررات من خالل 
التسجيل في البرامج المتاحة بالمنصة.  

٢٠٢٠/٣/٨٢٠٢٠/٧/٣١

كافة المقررات المطروحة 
باإلنجليزية فقط وتحتاج تكامل 

مع مشروع تشغيل وصيانة 
خدمات التعلم اإللكتروني لتوفير 

محتوى

٢٠١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

 ١١    

توفير نظام 
سحابي طارئ 

للفصول 
االفتراضية 

(زووم)

إتاحة نظام طارئ للفصول االفتراضية 
بديل عن نظام بالكبورد كوالبوريت لتمكين 

استمرار التعلم عن ُبعد أثناء االنتقال 
الطارئ له استجابة لقرار تعليق الدراسة 

بمقر الجامعة ، بسبب جائحة مرض كورونا 
(كوفيد-١٩) لتحقيق األهداف التالية:

 توفير ٥٠٠ رخصة مستخدم مفتوح للمعلم 
بطاقة استيعابية تصل لعدد ٣٠٠ متعلم 

متزامن.
 (Webinar) توفير غرف عرض ونقاش 

بطاقة تصل إلى ٥٠٠ مستخدم متزامن 
لتنفيذ فعاليات التدريب والمؤتمرات عن 

ُبعد.

تم 
١٠٠٪ التنفيذ

 توفير الرخص السنوية.
 التكامل مع نظام إدارة التعلم إلتاحة نظام 

زووم من خالله.
 تدريب أعضاء هيئة التدريس على 

استخدام الخدمة.
 تسليم رخص الخدمات لوكالة الجامعة 

للشؤون التعليمية واألكاديمية.
 تعيين مشرف تقني للنظام لتشغيل وإدارة 

عمليات ترقية الرخص وإدارة الصالحيات 
وضبط اإلعدادات. 

ال يوجد٢٠٢٠/٣/١٣٢٠٢١/٤/١٣

 ١٢ 

توفير نظام 
إلكتروني  

طارئ لضبط 
أمان االختبار 

اإللكترونية

إتاحة نظام لتأمين متصفح االختبارات عن 
ُبعد وإمكانيات مراقبة الطالب اختياريا 

لضبط أمان وموثوقية االختبارات عن ُبعد 

تم 
١٠٠٪ التنفيذ

 توفير رخص نظام االختبارات 
أثناء جائحة مرض كورونا المستجد 

(كوفيد-١٩). 
 تكامل النظام مع نظام إدارة التعلم 

(بالكبورد).
 تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطالب. 

ال يوجد٢٠٢٠/٣/١٤٢٠٢٠/٧/٣٠



٢٠١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

 ١١    

توفير نظام 
سحابي طارئ 

للفصول 
االفتراضية 

(زووم)

إتاحة نظام طارئ للفصول االفتراضية 
بديل عن نظام بالكبورد كوالبوريت لتمكين 

استمرار التعلم عن ُبعد أثناء االنتقال 
الطارئ له استجابة لقرار تعليق الدراسة 

بمقر الجامعة ، بسبب جائحة مرض كورونا 
(كوفيد-١٩) لتحقيق األهداف التالية:

 توفير ٥٠٠ رخصة مستخدم مفتوح للمعلم 
بطاقة استيعابية تصل لعدد ٣٠٠ متعلم 

متزامن.
 (Webinar) توفير غرف عرض ونقاش 

بطاقة تصل إلى ٥٠٠ مستخدم متزامن 
لتنفيذ فعاليات التدريب والمؤتمرات عن 

ُبعد.

تم 
١٠٠٪ التنفيذ

 توفير الرخص السنوية.
 التكامل مع نظام إدارة التعلم إلتاحة نظام 

زووم من خالله.
 تدريب أعضاء هيئة التدريس على 

استخدام الخدمة.
 تسليم رخص الخدمات لوكالة الجامعة 

للشؤون التعليمية واألكاديمية.
 تعيين مشرف تقني للنظام لتشغيل وإدارة 

عمليات ترقية الرخص وإدارة الصالحيات 
وضبط اإلعدادات. 

ال يوجد٢٠٢٠/٣/١٣٢٠٢١/٤/١٣

 ١٢ 

توفير نظام 
إلكتروني  

طارئ لضبط 
أمان االختبار 

اإللكترونية

إتاحة نظام لتأمين متصفح االختبارات عن 
ُبعد وإمكانيات مراقبة الطالب اختياريا 

لضبط أمان وموثوقية االختبارات عن ُبعد 

تم 
١٠٠٪ التنفيذ

 توفير رخص نظام االختبارات 
أثناء جائحة مرض كورونا المستجد 

(كوفيد-١٩). 
 تكامل النظام مع نظام إدارة التعلم 

(بالكبورد).
 تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطالب. 

ال يوجد٢٠٢٠/٣/١٤٢٠٢٠/٧/٣٠



٢٠٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

١٣  

مشروع تجهيز 
وتأسيس كليتي 
التربية والسنة 
التحضيرية 
(طالبات) 
بالشبكة 

والمراقبة األمنية 
ومعامل الحاسب 

االفتراضية 
بوادي الدواسر

 تشغيل نقاط الشبكة الداخلية للموظفين
 تركيب وتشغيل الشبكة الالسلكية 

للموظفين والطالب
 تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة األمنية
VDI تركيب وتشغيل ٨ معامل افتراضية 
 تجهيز غرفة بيانات رئيسية للربط بين 

المباني
 ربط كبائن الداتا بكابالت األلياف 

الضوئية
 ربط المباني بمركز بيانات الجامعة 

الرئيسي بالخرج

تم 
٢٠١٩/٧/٢٠٢٠٢٠/١/٢٠تم تحقيق جميع األهداف١٠٠٪التنفيذ

 عدم جاهزية السور الخارجي 
لتركيب الكاميرات

 عدم جاهزية  مبنى التربية 
بشكل كامل

 ١٤   
تطبيق تقييم 
 Outcomes
Assessment

إتاحة آلية داخل البالكبورد لتقييم:
 مخرجات البرامج التعليمية

 مخرجات المقررات اإللكترونية وتطبيق 
ذلك على برنامجين بواقع مقرر أو اثنين 

داخل كل برنامج.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تم إدخال أهداف البرامج (سبعة برامج)
 تم إدخال أهداف مقرر واحد داخل 

برنامجين
عدم تفعيل آلية التقييم عن طريق ٢٠١٩/٦/١٢٠٢٠/١/٣١

االختبارات بعد

٢٠٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

 ١٥    

مشروع توريد 
وتركيب نظام 

التخزين 
االحتياطي وإنشاء 

مركز بيانات 
مساند

 تهيئة البنية التحتية للخوادم في مركز 
البيانات الرئيسي الستمرارية األعمال.

 تجهيز البنية التحتية والخوادم لمركز 
البيانات الرديف.

 تجهيز نظام النسخ االحتياطي والمزامنة 
مع المركز الرئيسي.

 الحصول علي شهادة استمرارية األعمال 
.(ISO 22301)

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تهيئة البنية التحتية للخوادم في مركز 
البيانات الرئيسي الستمرارية األعمال.

 تجهيز البنية التحتية لمركز البيانات 
الرديف.

 تجهيز خوادم مركز البيانات الرديف.
 تجهيز نظام النسخ االحتياطي والمزامنة 

مع المركز الرئيسي.
الحصول علي شهادة استمرارية األعمال 

.(ISO 22301)

٢٠١٧/١٠/١٥٢٠١٩/٠٦/١٥

١٦   

تأثيث مبنى كلية 
العلوم والدراسات 
اإلنسانية بوادي 

الدواسر

يهدف المشروع إلى توريد وتركيب تقنيات 
الصوت والصورة باألعداد اآلتية:

 تجهيز ١٢٠ قاعة دراسية.
 تجهيز ٢٧ غرفة اجتماعات.
 تجهيز قاعة مطالعة واحدة.

 تجهيز مسرح واحد.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تجهيز القاعات الدراسية المطلوبة (١٢٠ 
قاعة).

 تجهيز غرف االجتماعات (٢٧ غرفة 
اجتماعات).

 تجهيز قاعة المسرح بالتجهيزات السمعية 
والبصرية.

 تجهيز قاعة المطالعة.

٢٠١٧/٠٦/٢٨٢٠١٩/١١/٢١



٢٠٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

 ١٥    

مشروع توريد 
وتركيب نظام 

التخزين 
االحتياطي وإنشاء 

مركز بيانات 
مساند

 تهيئة البنية التحتية للخوادم في مركز 
البيانات الرئيسي الستمرارية األعمال.

 تجهيز البنية التحتية والخوادم لمركز 
البيانات الرديف.

 تجهيز نظام النسخ االحتياطي والمزامنة 
مع المركز الرئيسي.

 الحصول علي شهادة استمرارية األعمال 
.(ISO 22301)

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تهيئة البنية التحتية للخوادم في مركز 
البيانات الرئيسي الستمرارية األعمال.

 تجهيز البنية التحتية لمركز البيانات 
الرديف.

 تجهيز خوادم مركز البيانات الرديف.
 تجهيز نظام النسخ االحتياطي والمزامنة 

مع المركز الرئيسي.
الحصول علي شهادة استمرارية األعمال 

.(ISO 22301)

٢٠١٧/١٠/١٥٢٠١٩/٠٦/١٥

١٦   

تأثيث مبنى كلية 
العلوم والدراسات 
اإلنسانية بوادي 

الدواسر

يهدف المشروع إلى توريد وتركيب تقنيات 
الصوت والصورة باألعداد اآلتية:

 تجهيز ١٢٠ قاعة دراسية.
 تجهيز ٢٧ غرفة اجتماعات.
 تجهيز قاعة مطالعة واحدة.

 تجهيز مسرح واحد.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تجهيز القاعات الدراسية المطلوبة (١٢٠ 
قاعة).

 تجهيز غرف االجتماعات (٢٧ غرفة 
اجتماعات).

 تجهيز قاعة المسرح بالتجهيزات السمعية 
والبصرية.

 تجهيز قاعة المطالعة.

٢٠١٧/٠٦/٢٨٢٠١٩/١١/٢١



٢٠٤

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

مبادرات التحول الرقمي: 

مبادرة بناء مستودع البيانات ونظم ذكاء األعمالاسم املبادرة

ضعف بيئة االستثمار يف التعليم األهلي وغياب اخلدمات اليت تدعم قيام صناعة تعليم مزدهرةالتحدي

تنويع مصادر متويل مبتكرة وحتسني الكفاءة املالية لقطاع التعليماهلدف اإلستراتيجي

١- نسبة اكتمال حصر مصادر البيانات وجودا والتكامل بينها

٢- عدد مؤشرات األداء الرئيسية للجامعة اليت مت بناؤها على نظام ذكاء األعمال

نبذة عن املبادرة
تسعى هذه املبادرة إىل تعزيز قدرة متخذ القرار على كافة املستويات من اختاذ القرارات بناًء على قياس األداء الفعلي جلميع وحدات اجلامعة وتوفري مصدر واحد الستدعاء املعلومة بشكل 

دقيق وآين. وسيتم الوصول إىل هذا اهلدف من خالل حصر مصادر البيانات باجلامعة وإنشاء مستودع للبيانات، مث بناء نظم ذكاء األعمال اليت تساعد يف تقومي املستويات احلالية من 
األداء والبيئة اليت تعمل فيها اجلامعة، وحتديد األولويات اإلستراتيجية لتحسني حتديد األهداف ووضع اخلطط وتنفيذها ومراقبة ما حيدث، وأخًريا تقومي النتائج املتحققة.

أهدافها
 دعم متخذ القرار من خالل احلصول على التقارير الشاملة والتحليالت التنبؤية باستخدام نظم ذكاء األعمال.

 بناء مؤشرات األداء الرئيسية لقياس مستوى األداء باجلامعة.
 جتميع مصادر البيانات باجلامعة وزيادة جودة البيانات والتكامل بينها.

املستهدفون وعددهم
 توفري التقارير الشاملة والتحليالت ألكثر من ٥٠ من القيادات العليا والقيادات الوسطى باجلامعة.

 توفري املعلومة الدقيقة ملا يزيد عن ٥٠٠٠ من منسويب اجلامعة، وأكثر من ٣٠،٠٠٠ طالب وطالبة ملتحقون باجلامعة.
 توفري اإلحصاءات والبيانات للمستفيدين من الباحثني وكافة شرائح املجتمع.

٢٠٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

تطوير املصادر التعليمية املفتوحةاسم املبادرة

تدين جودة املناهج واالعتماد على طرق تدريس تقليدية وضعف مهارات التقومي لدى املعلمنيالتحدي (حسب خطة وزارة التعليم)

اهلدف اإلستراتيجي
تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقومي (حسب خطة وزارة التعليم)

مؤشرات القياس

نسبة إجناز وجتهيز نظام املستودع  الرقمي
نسبة إجناز وجتهيز نظام جودة الكائنات التعليمية

عدد الكائنات التعليمية املتبادلة بني املستودع الرقمي ومنصات موارد التعلم املفتوح
توفري الكوادر الفنية لتشغيل وصيانه إستديوهات األنتاج الصويت 

١ - تشغيل وصيانة إستديوهات اإلنتاج الصويت للمقررات والكائنات التعليمية 

٢ - تشغيل وصيانة معامل التعلم اإللكتروين املفتوح توفري الكوادر الفنية لتشغيل وصيانه معامل التعلم اإللكتروين 
٣- تشغيل وصيانة نظام جودة الكائنات التعليمية توفري مسئوول نظام جودة الكائنات التعليمية 

نبذة عن املبادرة

كمــا أن اجلامعــة منــار لنشــر املعرفــة واألنتــاج العلمــي مــن خــالل البحــث العلمــي، فــإن أغلــب اجلامعــات العامليــة قــد بــدأت يف التوجــه لفتــح بوابتهــا الرقميــة لنشــر املقــررات 
املتميــزة ضمــن جمتمعهــا املحلــي واإلقليمــي والعاملــي، وممــا يالحــظ أن أغلــب منصــات املقــررات مفتوحــة املصــدر MOOCs يغيــب عنهــا مشــاركة اجلامعــات العربيــة واملحتــوي 
العــريب بشــكل عــام، ومــن هنــا جــاءت املبــادرة لتشــجيع تطويــر املصــادر واملقــررات مفتوحــه املصــدر ومشــاركتها ليــس فقــط ضمــن جمتمــع اجلامعــة املحلــي ولكــن مــع منصــات 
تبــادل املــوارد التعليميــة الوطنيــة (مثــل منصــة مشــس) واملنصــات اإلقليميــة والعامليــة مــن خــالل إنشــاء مســتودع للوحــدات التعليميــة وفــق معايــري عامليــة للجــودة يف املحتــوي. 

أهدافها
 إنشاء مستودع رقمي للكائنات والوحدات التعليمية. 

 مشاركة الوحدات التعليمية والكائنات مع املستودعات الوطنية والعاملية.
 متكني اجلامعة من احلصول على اعتمادات عاملية يف جمال جودة الربامج واملقررات الرقمية اإللكترونية.

أكثر من ٤٠٠٠ عضو هيئة تدريس باجلامعة يستفيدون من املصادر التعليمية عالية اجلودة. املستهدفون وعددهم
اجلامعات السعودية اليت ترغب يف االعتماد على ما يتم إنتاجه ونشره بصيغ مفتوحه املصدر لغرض إعادة االستخدام. 



٢٠٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

تطوير املصادر التعليمية املفتوحةاسم املبادرة

تدين جودة املناهج واالعتماد على طرق تدريس تقليدية وضعف مهارات التقومي لدى املعلمنيالتحدي (حسب خطة وزارة التعليم)

اهلدف اإلستراتيجي
تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقومي (حسب خطة وزارة التعليم)

مؤشرات القياس

نسبة إجناز وجتهيز نظام املستودع  الرقمي
نسبة إجناز وجتهيز نظام جودة الكائنات التعليمية

عدد الكائنات التعليمية املتبادلة بني املستودع الرقمي ومنصات موارد التعلم املفتوح
توفري الكوادر الفنية لتشغيل وصيانه إستديوهات األنتاج الصويت 

١ - تشغيل وصيانة إستديوهات اإلنتاج الصويت للمقررات والكائنات التعليمية 

٢ - تشغيل وصيانة معامل التعلم اإللكتروين املفتوح توفري الكوادر الفنية لتشغيل وصيانه معامل التعلم اإللكتروين 
٣- تشغيل وصيانة نظام جودة الكائنات التعليمية توفري مسئوول نظام جودة الكائنات التعليمية 

نبذة عن املبادرة

كمــا أن اجلامعــة منــار لنشــر املعرفــة واألنتــاج العلمــي مــن خــالل البحــث العلمــي، فــإن أغلــب اجلامعــات العامليــة قــد بــدأت يف التوجــه لفتــح بوابتهــا الرقميــة لنشــر املقــررات 
املتميــزة ضمــن جمتمعهــا املحلــي واإلقليمــي والعاملــي، وممــا يالحــظ أن أغلــب منصــات املقــررات مفتوحــة املصــدر MOOCs يغيــب عنهــا مشــاركة اجلامعــات العربيــة واملحتــوي 
العــريب بشــكل عــام، ومــن هنــا جــاءت املبــادرة لتشــجيع تطويــر املصــادر واملقــررات مفتوحــه املصــدر ومشــاركتها ليــس فقــط ضمــن جمتمــع اجلامعــة املحلــي ولكــن مــع منصــات 
تبــادل املــوارد التعليميــة الوطنيــة (مثــل منصــة مشــس) واملنصــات اإلقليميــة والعامليــة مــن خــالل إنشــاء مســتودع للوحــدات التعليميــة وفــق معايــري عامليــة للجــودة يف املحتــوي. 

أهدافها
 إنشاء مستودع رقمي للكائنات والوحدات التعليمية. 

 مشاركة الوحدات التعليمية والكائنات مع املستودعات الوطنية والعاملية.
 متكني اجلامعة من احلصول على اعتمادات عاملية يف جمال جودة الربامج واملقررات الرقمية اإللكترونية.

أكثر من ٤٠٠٠ عضو هيئة تدريس باجلامعة يستفيدون من املصادر التعليمية عالية اجلودة. املستهدفون وعددهم
اجلامعات السعودية اليت ترغب يف االعتماد على ما يتم إنتاجه ونشره بصيغ مفتوحه املصدر لغرض إعادة االستخدام. 



٢٠٦

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

تأسيس مركز تطوير املحتوى الرقمي للربامج األكادميية باجلامعةاسم املبادرة

تدين جودة املناهج واالعتماد على طرق تدريس تقليدية وضعف مهارات التقومي لدى املعلمنيالتحدي

تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقومي اهلدف اإلستراتيجي

املؤشرات 

١- عدد املقررات املحّولة إلكترونًيا

(Quality Matters) عدد املقررات اإللكترونية احلاصلة على االعتماد الدويل من مؤسسة اجلودة العاملية

٢- عدد إستديوهات األنتاج الرقمي ومعامل التعلم اإللكتروين للطالب

نبذة عن املبادرة

يف غيــاب التجهيــزات املكانيــة والكــوادر الفنيــة إلنتــاج املحتــوي فقــد كان تعــرض جمتمــع اجلامعــة للوســائط الرقميــة، ســواء كانــت مكتوبــة، مســموعة، مرســومة أو متحركــة ومرئيــة مقتصــر 
علــى مــا يتــم إنتاجــه بشــكل حمــدود مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس مببــادرات فرديــة، أدي إيل غيــاب ثقافــة أو حــس إبداعــي لــدي طــالب اجلامعــة ونقــص يف كــم التعــرض للوســائط 
الرقميــة، وهــو مــا يتــرك طــالب اجلامعــة بــني تعلــم تقليــدي مــن خــالل املحاضــرات التقليديــة، وغــزو فكــري مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي ثــري وجــاذب وغــري مــدروس ممــا كان 
حريــا بالتعلــم اإللكتــروين يف اجلامعــة التخطيــط لتنفيــذ مبــادرات إلنشــاء وتوطــني عمليــات إنتــاج املحتــوي الرقمــي داخــل اجلامعــة متثلــت يف إنشــاء إســتديوهات ، توفــري أجهــزة متطــورة 

لإلنتــاج الرقمــي والتســجيل الصــويت، وبــدء تقــدمي كــوادر ابداعيــة داخــل اجلامعــة متهيــدا لتحويــل اجلامعــة إيل مركــز إلنتــاج ونشــر املعرفــة الرقميــة. 

أهدافها
 إنشاء مركز  إستديوهات لإلنتاج الرقمي للوسائط يف اجلامعة

 استقطاب كواد وخلق فرص عمل وفرص تدريب علي تقنيات األنتاج والتصوير 
 بناء حمتوي تعليمي متميز من خالل مناذج ملقررات وفق معايري عاملية 

املستهدفون وعددهم
 تطوير كفاءات أكثر من ثالثة أالف طالب سعودي خالل فترة اثين عشرة شهر، من خالل تغيري طرق التعلم واساليبه للمقررات اإللكترونية والوسائط املنتجة رقميا من خالل 

املبادرة. 
 تأهيل عدد ٢ فريق سعودي من الرجال والنساء على عمليات التصوير واإلخراج الفين، وحترير الرسوم ومونتاج الوسائط املرئية واملسموعة.



٢٠٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا المشاريع الجارية لمبادرات للتعلم اإللكتروني (وفق ترتيب التعاقد)

مشروع جتهيز معامل 
مركز تطوير املحتوي 

الرقمي باجلامعة 

الغرض من املشروع

توفري مراكز خدمة مفتوحة للطالب الستخدامها لعرض وتقدمي حمتويات التعليم الرقمي وتقدمي خدمات البحث والطباعة والنسخ.

رفع كفاءة استخدام األجهزة واملوارد املستخدمة يف تلك املراكز. 

تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

نطاق العمل

 ترقية أجهزة احلاسب لعدد ٤١ 
معمًال

ترقية أجهزة احلاسب لعدد ٤١ معمًال

عدد ٢ معمل يف كلية التربية طالبات باخلرج (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)
عدد ٢ معمل يف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية طالبات باخلرج (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)

عدد ٢ معمل يف كلية اهلندسة وعلوم احلاسب االيل طالبات باخلرج (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)
عدد ٢ معمل يف كلية املجتمع طالب باخلرج (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)

عدد ٢ معمل يف كلية التربية بالدمل. (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)
عدد ٤ معامل يف كلية اهلندسة وعلوم احلاسب االيل طالب باخلرج (عدد األجهزة الكلي ١١٠ أجهزة).

إنشاء وجتهيز عدد ٧ معامل 
مفتوحة للطالب:

عدد  ٥معامل موزعة على مباين 
حرم املدينة اجلامعية الرئيس يف 

مدينة اخلرج.
عدد ٢ معامل موزعة يف مباين 

حرم املدينة اجلامعية الفرعي يف 
حمافظة األفالج.

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة Thin Client، بعدد امجايل ٢١٧ جهاًزا موزعة على ٧ معامل. (٣١ جهاًزا لكل معمل)..
جتهيز املعامل بشبكة الكمبيوتر ويشمل ذلك كل من الكبائن واملوزعات والكوابل. وربط شبكة تلك املعامل باملوزع الرئيسي يف 

املبىن.
تنفيذ أعمال الديكور من دهان وأرضيات وستائر

توريد وتركيب األثاث الالزم لتلك املعامل
.(Projector, Smart Board، E-podium) توريد وتركيب وتشغيل أجهزة تقنيات التعليم

توريد وتركيب وتشغيل كامريا مراقبة تلفزيونية لكل معمل من نوع Fish Eye. وتوصيلها بنظام املراقبة املستخدم حاليا يف 
Access Control .اجلامعة توريد وتركيب أجهزة حتكم بالدخول لكل معمل

توريد أجهزة طباعة ملونة لكل معمل..  

NECالشركة املنفذة
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مشروع تأسيس مركز تطوير 
املحتوي الرقمي وتشغيله

الغرض من املشروع

نطاق العمل

تصميم حلول مركز 
تطوير املقررات الرقمية 

وتوريده وتنفيذه

القيام بكافة األعمال اإلنشائية الالزمة للتأسيس.
تصميم وختطيط مركز تطوير املقررات الرقمية

توريد األثاث واألجهزة الفنية الالزمة للمركز

تصميم وصيانة 
وتشغيل إستديوهات 

اإلنتاج املرئي والصويت 
وتوريده وتنفيذه

تصميم وتوريد وتركيب إستوديو تليفزيوين للبث مباشر
تصميم وتوريد وتركيب كافة األجهزة الالزمة ألعمال االستديو التليفزيوين مبا يف ذلك إستديوهات األنتاج املرئي والصويت.

تصميم وتوريد وتركيب كافة األجهزة وفق أحدث التقنيات الالزمة للغرف اخلدمية الساندة ألعمال املركز اليت يندرج 
حتتها غرف االجتماعات وغرف املصمم التعليمي وحمرري األنتاج ومصممي اجلرافيك

تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة وتشغيل إستديوهات البث التعليمي.
FGCالشركة املنفذة
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مشروع تطوير املقررات 
اإللكترونية النموذجية  

الغرض من 
املشروع

تصميم وتطوير عدد من املقررات اإللكترونية الرقمية وفق معايري جودة املقررات
تصميم وتوريد وتركيب حلول ونظم لتأليف املحتوي الرقمي للمقررات 

تأمني وتركيب وتوفري الدعم الفين لربجميات تأليف املحتوي الرقمي السريع لتمكني أعضاء فريق تطوير املحتوي ، وخرباء املادة العلمية من تأليف وإنتاج املقررات 
الرقمية باستخدام أجهزم املكتبية.  
توفري نظام ومعامل للواقع االفتراضي

متكني اجلامعة من الشراكة مع مؤسسة عاملية العتماد اجلودة، ونقل اخلربة لفريق العمل يف كيفية ضمان جودة املقررات، واعتماد املقررات املنتجة ضمن نطاق عمل 
املشروع من هذه املؤسسة. 

تدريب كوادر اجلامعة من متخصصي التعلم اإللكتروين وأعضاء هيئة التدريس على معايري جودة املقررات اإللكترونية

نطاق العمل

تصميم وتوريد وتركيب حلول ونظم 
لتأليف املحتوي الرقمي للمقررات 

توفري نظام إلكتروين االساسي إلدارة وتطوير املحتوي
خدمات احترافية لتركيب ويئة نظام إلكتروين اساسي إلدارة وتطوير املحتوي

توفري عدد (150) نسخة من برجمية لتطوير املحتوي السريع Rapid Authoring Tools ألعضاء هيئة التدريس  توفري أدوات تأليف املحتوي السريع
توفري عدد (6) نسخة من برجمية التطوير االحترايف  لفريق اجلامعة

توفري برجميات فنية لتطوير املحتوي وانتاج الرسوم والفيديو الرقمي  

توفرينظام للواقع االفتراضي 
وتركيبه ويئته

توفري وتركيب (٥) جهاز All in one للواقع االفتراضي
توفري وتركيب (٥) ملحقات جهاز الواقع االفتراضي ( نظارات، لوحه مفاتيح، مؤشر ماوس، قلم تأشري) 

توفري وتركيب عدد (٥) بروجتكور ثالثي األبعاد 
توفري وتركيب وتشغيل نظارات ثالثية األبعاد (عدد ١٥٠)

Vivd Science توفري وتركيب وتشغيل عدد (٥) مكتبة
توريد رخص برجمية مستودع 

الكائنات التعليمية وتركيبها
توريد وتركيب ويئة النظام األساسي ملستودع الكائنات التعليمية

خدمات احترافية إلجناز تكامل مستودع الكائنات التعليمية
تصميم عدد من املقررات 

اإللكترونية الرقمية وتطويرها 
وفق معايري جودة املقررات

حتويل (٢٥) من املقررات النموذجية  اليت ترشحها اجلامعة إىل مقررات إلكترونية تفاعلية
تطوير (٥)  مقررات تفاعلية مهارية

تطوير حمتوي إلكتروين لعدد (١٢) دورات التدريبية
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مشروع تطوير املقررات 
اإللكترونية النموذجية  

الغرض من 
املشروع

تصميم وتطوير عدد من املقررات اإللكترونية الرقمية وفق معايري جودة املقررات
تصميم وتوريد وتركيب حلول ونظم لتأليف املحتوي الرقمي للمقررات 

تأمني وتركيب وتوفري الدعم الفين لربجميات تأليف املحتوي الرقمي السريع لتمكني أعضاء فريق تطوير املحتوي ، وخرباء املادة العلمية من تأليف وإنتاج املقررات 
الرقمية باستخدام أجهزم املكتبية.  
توفري نظام ومعامل للواقع االفتراضي

متكني اجلامعة من الشراكة مع مؤسسة عاملية العتماد اجلودة، ونقل اخلربة لفريق العمل يف كيفية ضمان جودة املقررات، واعتماد املقررات املنتجة ضمن نطاق عمل 
املشروع من هذه املؤسسة. 

تدريب كوادر اجلامعة من متخصصي التعلم اإللكتروين وأعضاء هيئة التدريس على معايري جودة املقررات اإللكترونية

نطاق العمل

تصميم وتوريد وتركيب حلول ونظم 
لتأليف املحتوي الرقمي للمقررات 

توفري نظام إلكتروين االساسي إلدارة وتطوير املحتوي
خدمات احترافية لتركيب ويئة نظام إلكتروين اساسي إلدارة وتطوير املحتوي

توفري عدد (150) نسخة من برجمية لتطوير املحتوي السريع Rapid Authoring Tools ألعضاء هيئة التدريس  توفري أدوات تأليف املحتوي السريع
توفري عدد (6) نسخة من برجمية التطوير االحترايف  لفريق اجلامعة

توفري برجميات فنية لتطوير املحتوي وانتاج الرسوم والفيديو الرقمي  

توفرينظام للواقع االفتراضي 
وتركيبه ويئته

توفري وتركيب (٥) جهاز All in one للواقع االفتراضي
توفري وتركيب (٥) ملحقات جهاز الواقع االفتراضي ( نظارات، لوحه مفاتيح، مؤشر ماوس، قلم تأشري) 

توفري وتركيب عدد (٥) بروجتكور ثالثي األبعاد 
توفري وتركيب وتشغيل نظارات ثالثية األبعاد (عدد ١٥٠)

Vivd Science توفري وتركيب وتشغيل عدد (٥) مكتبة
توريد رخص برجمية مستودع 

الكائنات التعليمية وتركيبها
توريد وتركيب ويئة النظام األساسي ملستودع الكائنات التعليمية

خدمات احترافية إلجناز تكامل مستودع الكائنات التعليمية
تصميم عدد من املقررات 

اإللكترونية الرقمية وتطويرها 
وفق معايري جودة املقررات

حتويل (٢٥) من املقررات النموذجية  اليت ترشحها اجلامعة إىل مقررات إلكترونية تفاعلية
تطوير (٥)  مقررات تفاعلية مهارية

تطوير حمتوي إلكتروين لعدد (١٢) دورات التدريبية
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خدمات احترافية لتحليل 
احتياجات اجلامعة من نظام 

أمتتة اجلودة

تدريب ٤ اعضاء من فريق اجلامعة على معايري اجلودة من  Quality Matters   ليكونوا املراجعني (Reviewers) املمثلني الرمسيني 
جلودة املقررات، وقادرين على مراجعة املواد املنتجة من قبل مطوري املواد التعليمية واملتضمنة ضمن نطاق املشروع وباقي مقررات 

اجلامعة. 
تسجيل اجلامعة رمسيا يف برنامج اعتماد اجلودة العاملي Quality Matters واحلصول على االعتماد الرمسي من الشركة يف املقررات 

املنتجة ضمن نطاق املشروع.

تدريب كوادر اجلامعة من 
متخصصي التعلم اإللكتروين 
وأعضاء هيئة التدريس على 

معايري جودة املقررات اإللكترونية

تنفيذ عدد (١٣) دورة ضمن  برنامج تدريب املدربني ( TOT) للتعلم اإللكتروين وتطوير املحتوي

تنفيذ عدد (١) دورة بنظام TOT لتقنيات التعلم 

تنفيذ عدد (٤) دورة ختصصية يف تقيات التعلم

تنفيذ عدد (١٢) دورة ضمن برنامج التدريب الداخلي

الشركة 
NASEEJاملنفذة

مذكرات التفاهم

الفصل الثامن


