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 كلمة المشرف على مكتب إدارة المشاريع: 

وصــول لمسـتوى عالـي مـن ـب إدارة المشــاريع دور فاعل ومؤثر فــي تحقيــق األهداف واللمكتـ

وقد كانت جامعه المجمعه ضمن طليعة الجهات الحكوميه في تأسيس وتفعيل مكتــب إدارة  الجـودة والتطويـر،

راءات والشفافيه العاليه في تنفيذ المشــاريع ايماناً من قيادتها في أهميته في تعزيز العمل المؤسسي وتوثيق اإلجـ

ــر المشــاريع  لــة التقــدم فــي مختلــف المجاالت. وحيث أن مســؤولية تطويالمشاريع وليساهم في دفع عج

تقــع علــى عاتــق المكتــب، إذ أن الــدور الرئيســي للمكتــب هــو ضمــان نجــاح المشــروع إلــى جانــب  

ع، والريـادة فـي تخطيـط وإدارة إالزدهــار والتنميــة المســتقبلية فــي الجامعــة والمجتمــضمــان اســتمرارية  

اح وتطبيـق أفضـل المعاييـر والطـرق والمنهجيـات العالميـة فـي هـذا المجـال، إنجـاز مشـاريع الجامعـة بنجـ

المشـاريع و  ثقافـة إدارة  المشـاريع نشـر  بهــا داخــل الجامعــة  ومـن أهـداف مكتـب إدارة  تأهيــل المعنييــن 

وتطبيــق المهــار  وتطويــر  تعزيــز  إلــى  باالضافه  المشــاريع،  إدارة  مــدراء  منهجيــة  لــدى  الفرديــة  ات 

المشــاريع فــي الجامعـة ورفـع مسـتوى جـودة المشـاريع حتـى تحقـق أهدافهـا بكفـاءة عاليـة، وتهيئـة بيئـة  

م القيـادة  إدارة  دعـم  علـى  والحـرص  وفاعليـة،  تضامنيـة  أكثـر  حالـة شـاريع  حول  شـاملة  بتقاريـر  العليـا 

ة وتحليـل مؤشـرات قيـاس األداء للمشـاريع والعامليـن عليهـا، ويتعـاون مكتـب إدارة  المشـاريع بالجامعة وقـراء

فـ التدخـل  دون  الجامعـة  فـي  األخرى  اإلدارات  مـع  تطويـر  المشـاريع  فـي  يسـاهم  كمـا  الصالحيات،  ي 

واإلجـراءات   ومســالممارسـات  المســتفيدين  بدعــم  ايضـا  ويقــوم  اتباعهــا،  البرنامــج  الواجــب  تخدمي 

وتوفيــر التدريــب لهــم عنــد الحاجـة، كمـا يهتـم المكتـب فـي المسـاهمة فيمـا يخـص المشـاريع بغـض النظـر 

لسياسـات والنمـاذج و متابعـة  هـا ومجالهـا، والتأكـد علـى اتبـاع المعاييـر واإلجـراءات واعـن حجمهـا وعدد 

 .ة ودراسـة حالتهـا مـع تقديـم الدعـم اإلستشـاري وتقديـم التوصيـات المناسـبةومراقبـة جميـع مشـاريع الجامعـ
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  :نبذة عن اإلدارة

  لمستوى   والوصول  والرغبات   األهداف  تحقيق  في  العصر  هذا  في  فعال  بدور  المشاريع  إدارة  مكتب   يقوم     

  اإلدارية  المفاهيم  في  والتنفيذية  الرقابية   الجهات   من  المشاريع   إدارة  مكتب   ويعد   والتطوير،   الجودة  من  عالي

 تهدف   كما  الحديثة،  األساليب   في  الفنية  واالستشارات   التخطيط  وكذلك  ومتابعتها  المشاريع   إدارة  في  المعروفة

  الحضارية   النهضة  تطلعات  مع  تتوافق التي  والطموحة  الالئقة  المكانة  إلى  الوصول  إلى  المشاريع  ارةإد   مكاتب 

 .والمستقبلية الحالية المراحل بمتطلبات  والوفاء السعودية العربية للملكة الشاملة

  مكتب   بإنشاء  قامت   التي  الحكومية  الجهات   أول  من  كانت   حيث   السباقة  الجهات   من   المجمعة  جامعة  وتعد    

 المكتب   أسس  وقد .  هـ1433/ 6/ 29  األحد   يوم  في  إلكتروني  ونظامه  المكتب   تدشين  تم  حيث   المشاريع،  إدارة

  الدور  أن  إذ   المكتب،  عاتق  على  يقع  المشاريع  تطوير  مسؤولية   وأن  المجاالت،  مختلف  في  التقدم  عجلة  ليدفع

 في   يةتقبلالمس  والتنمية  االزدهار  استمرارية  ضمان  جانب   إلى  المشروع  نجاح  ضمان   هو  للمكتب   الرئيسي

  للبيئة   المستدامة  التنمية   بمتطلبات   يفي  بما  للجامعة   االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  والتوسع   والمجتمع،  الجامعة

  والمنهجيات   والطرق  المعايير  أفضل  وتطبيق  بنجاح  الجامعة  مشاريع  إنجاز  وإدارة  تخطيط   في  والريادة  المحلية،

 .المجال هذا في العالمية

  المشاريع  إلدارة  االمريكي  المعهد   من  والمقدمة  المشاريع  إلدارة  االمريكية  المنهجية  ىل ع  المكتب   ويعتمد    

Project Management Institute (PMI)   بدور   يقوم  كما  الجامعة،  في  المشاريع  إدارة  بيئة  مع  لتوافقها  

  ومدى   اولويتها  وتحديد   المشاريع  طلبات   دراسة  خالل  من  وذلك  الجامعة  في  المقامة  المشاريع  ضبط  في  كبير

 بما   وتحقيقها  المشاريع  طلب   في  المعنية  الجهات   جميع  مع  والتنسيق  االستراتيجية  الجامعة  أهداف  مع  موائمتها

  وبناء  وأتمتتها،  الجامعة  في   المشاريع  إجراءات   هندسةو   بدراسة وتحليل  كذلك  وقام  الجامعة،  إمكانيات   يناسب 

مع األنظمة والسياسيات المتبعة لدى   توافقت  تفاعلية  نماذج  على  ويحتوي  اإلجراءات   هذه  يعكس  إلكتروني  نظام

 . PMI المشاريع إلدارة  األمريكي المعهدالمملكة العربية السعودية وكذلك 

 :دارةرؤية اإل

 . الجامعة مشاريع تقييمو وإدارة  تخطيط في ريادةال 
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 :اإلدارةرسالة 

  عمل   إطار  ضمن  المشاريع  إدارة  بيئة  يئةوته  ،اإلستراتيجية  وأهدافها  الجامعة  مشاريع  بين  الموائمة 

  أعلى   إلى  الجامعة  بمشاريع   للوصول  والتدريب   واالستشارات   الدعم  المعايير، وتقديم   ودقة  بالشفافية   يتسم   موحد 

  الرضا   مستوى  وتحقيق  بالنجاح   وانتهاءً   والتحكم  والمراقبة  والتنفيذ   المتطلبات   تحديد   في  الممكنة  الدقة  درجات 

 .المأمول

 :ةداراإل قيم

 .الشفافية •
 .اإلخالص  •
 .المصداقية •
 .التعاون •
 .التعامل حسن •
 .واحد  كفريق العمل •

 :اإلدارة أهداف

 نشر ثقافة إدارة المشاريع وتأهيل المعنيين بها داخل الجامعة. .1
 ومراقبة مشاريع الجامعة. تسهيل عملية متابعة  .2
 ، النماذج(.اسات سيال ،مشاريع مع إعادة تعريف )العمليات تطوير وتطبيق منهجية إدارة ال .3
 .تعزيز المهارات الفردية لدى مدراء المشاريع في الجامعة .4
 رفع مستوى جودة المشاريع حتى تحقق أهدافها بكفاءة أعلى.  .5
 . ةتهيئة بيئة إدارة مشاريع أكثر تضامنية وفاعلي .6
 دعم القيادة العليا بتقارير شاملة حول حالة مشاريع الجامعة.تسهيل عملية  .7
موحدة تحتوي على بيانات المشاريع في الجامعة وذلك من خالل أنظمة    انات إلكترونية إيجاد قاعدة بي .8

 المكتب اإللكترونية. 
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 :دارةالهيكل التنظيمي لإل

 

 

  

وكيل الجامعة

مكتب إدارة المشاريعالمشرف على

قسم الخدمات المساندة

وحدة الخدمات اإلدارية 
والفنية

وحدة العالقات 
والتوثيق

قسم الشؤون الفنية

مالمراقبة والتحكوحدة 
الدراسة وحدة 

والتخطيط

لتدريبوحدة ا
والمساندة

قسم األنظمة والبرامج

EPMوحدة نظام 2PMOوحدة نظام 

وحدة الدعم الفنيوحدة نظام أبحاث

المستشارونمساعد المدير

مكتب المدير
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 الجهاز اإلداري:  1-1

 . % 100  ةنسب( موظفين سعوديين يمثلون  4بلغ عدد موظفي مكتب إدارة المشاريع )

 هـ1440/1441العام  في ع حسب التصنيف الوظيفيبمكتب إدار ة المشاري اإلداري  الجهاز( 1-1-1) جدول

 النسبة  العدد  التصنيف الوظيفي  م

 %25 1 ( أستاذ مساعدأكاديمي ) 1

 %25 1 مهندس  2

 %50 2 إداري  3

 % 100 4 المجموع 
 

 هـ1440/1441العام  في هلالمؤ ع حسببمكتب إدار ة المشاري اإلداري  ( الجهاز2-1-1)جدول 

 النسبة  العدد  المؤهل  م

 %25 1 دكتوراة  1

 %50 2 بكالوريوس  2

 %25 1 دبلوم 3

 % 100 4 المجموع 

 الموظفين  الدورات التي حصل عليها  2-1

 ـه 1440/1441العام  في هلالمؤ ع حسببمكتب إدار ة المشاري اإلداري  ( الجهاز1-2-1)جدول 

  اسم الجهة التي عقدت الدورة   اسم الدورة م

 معهد اإلدارة  الوظيفي األداء إدارة 1

 معهد اإلدارة  القرارات  ذواتخا المشكالت حل 2

 معهد اإلدارة  المعلومات أمن أساسيات 3

 جامعة المجمعة استراتيجيات صناعة النجاح 4

 جامعة المجمعة الحوار في بيئة العمل  5

 جامعة المجمعة في مواجهة االزمات  21مهارات القرن  6

 جامعة الملك خالد  نظرة تقنية على المستقبل 7

 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز عد يات التعليم عن بأساليب واستراتيج 8

 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز التخطيط االستراتيجي 9

 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز التسويق االلكتروني  10
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الدور اإلتصالي للعالقات العامة في إدارة   11

 االزمات 

 جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

 قوقل  وصية على االنترنتوالخص األمان 12

 قوقل  وحلول العمل عن بعد  أدوات 13

14 PMP جامعة المجمعة للفنيين 

 جامعة المجمعة بذور كورونا ) عن بعد(  15

 جامعة المجمعة استخدامات وخدمات ون درايف ) عن بعد ( 16

 جامعة المجمعة كن قائداً )عن بعد ( 17

 سطام بن عبدالعزيز األميرجامعة  التخطيط االستراتيجي 18

 : وورش العمل دورات ال 3-1

 للوصول  أولوياته  ضمن  المكتب   يضعها  التي  الهامة  األمور  من  لهم  الدعم  وتقديم  العاملين  تدريب   يعد 

وفيما  أفضل،    إنتاجي   وأداء مثالية،  عمل  يوفر بيئة  في العمل، فاالهتمام بالعاملين وتدريبهم وتطويرهم،  لريادةل

 هـ:   1441  – 1440ورش العمل التي تمت خالل العام ضح جميع الدورات ويلي جدول يو

  هـ 1440/1441البرامج التدريبية المقدمة من مكتب إدارة المشاريع للعام  ( دليل1-3-1جدول )

 المدة المكان اسم البرنامج م

عدد  

المشاركين 

 من اإلدارة 

عدد المشاركين  

من خارج 

 اإلدارة

 المجموع

1 

  إدارةام ظنعن  التعريف 

 إضافةوكيفية  2PMOالمشاريع 

 الجدول الزمني

العامه   اإلدارة

للمشروعات 

 والشؤون الفنيه

 8 5 3 يوم

2 
اإلدارة العامه  

للتشغيل 

 والصيانه

 5 2 2 يوم

عمادة شؤون  4

 الطالب

 2 1 1 يوم

5 
مادة السنه  ع

 األولى

 المشتركه

 2 1 1 يوم

6 
طب  كلية 

)عن  األسنان

 بعد( 

 4 3 1 يوم

7 
ارة العامه  اإلد

)عن   للخدمات

 بعد( 

 4 3 1 يوم

 21 20 1 يوم الهندسهكلية  المشاريع  إدارةمفاهيم عن  8
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 هات الجامعهيب مدراء المشاريع في بعض جتدر صور ل( 1-3-1) شكل
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 : األنظمة اإللكترونية 2-1

هم األنشطة التي يعمل بها المكتب، أكتب باألشراف عليها وإدارتها من  تعد األنظمة اإللكترونية التي يقوم الم

مراقبة   في  اإللكترونية  األنظمة  هذه  المشاريعوتساعد  ل  ومتابعة  تسمح  إلكترونية  بطريقة  جميع  وحصرها 

االلكترونية، المميزات    أحدث الموظفين المعنيين بالمشاريع بالقيام بأعمالهم بمرونة عالية من خالل استخدام  

 على: ة وتشمل هذه األنظمة اإللكتروني

 أنظمة مكتب إدارة المشاريع اإللكترونية ( 2-1-1جدول )

 الرابط الفئة المستهدفة  نبذة  اسم النظام  م

1 

نظام إدارة 

المشاريع 

2PMO  

للمشاريع 

 الخارجية 

يسـاعد علـى اتبـاع السياسـات 

واإلجراءات والنمـاذج المقـررة فـي 

إنجـاز جميـع  و ،مكاتب إدارة المشـاريع

 لخاصـة بـإدارة المشـاريعالعمليـات ا

 بشـكل آلـي من خالل بوابة إلكترونيـة

 الجامعة.منسوبو  •

 المقاولون. •

 االستشاريون.  •

https://2pmo.mu.edu.sa 

2 

نظام إدارة 

المشاريع 

EPM  

للمشاريع 

 الداخلية 

يهدف إلى توثيق المشاريع التي يتم 

تنفيذها من قبل موظفي الجامعة، لكي 

قبة المشروع  يسهل على المعنين مرا

والحفاظ على سير عمل المشروع  كما  

 هو مجدول

 https://epm.mu.edu.sa/PWA الجامعة.منسوبو  •

3 

نظام إدارة 

المشاريع 

ة البحثي

 أبحاث""

يساعد على اتباع السياسات 

واإلجراءات والنماذج المقررة في 

منهجية إدارة المشاريع البحثية والمتبعة  

 لعلميفي كل مشاريع عمادة البحث ا

 منسوبو الجامعة. •

الباحثون المشاركون  •

والمحكمون من  

 خارج الجامعة.

https://rpm.mu.edu.sa 

4 

نظام إدارة 

المحتوى 

 المعرفي

يعمل على توفير قاعدة بيانات لجميع ما  

تحويه الجامعة من إنتاج معرفي، تم من 

خالل مكونات الجامعة، البشرية أو 

 المادية، بحيث يضمن حفظها وسهولة

 الوصول إليها لالستفادة منها. 

 https://rpm.mu.edu.sa منسوبو الجامعة. •

5 

  تقرير بوابة

 مشاريع حالة

 الجامعة

  وتعمل  تلقائي، بشكل  تتحدث تقنية بوابة

 بعرض  وتقوم الساعة، مدار على

 ومؤشرات األساسية المشاريع بيانات

 في تتم التي المدخالت على بناء أدائها،

 2PMO يعالمشار إدارة نظام

 قيادات الجامعة. •
بالمشاريع من المعني  •

 مدراء العموم

 رابط داخلي 
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 ة المشاريع مكتب إدارالتي قام بها نشطة ألا 2.2

 : يشارك في منتدى دبي العالمي إلدارة المشاريع  إدارة المشاريعمكتب 

مع المنظمات الحكوميه  يهتم مكتب إدارة المشاريع بتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بإدارة المشاريع   

حيث يعتبر منتدى دبي العالمي إلدارة المشاريع والذي يرعاة ولي  في إدارة المشاريع ، ووالدوليه ذات العالقه 

لتبادل الخبرات واألفكار عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بدورته السادسة من ضمن أكبر تجمع  

   .حضور اللقاءات وورش العمل المنعقده اثناء فترة المنتدى تب شارك المكالعالمية بإدارة المشاريع 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدارة المشاريعنتدى دبي مشاركة المشرف على المكتب في م( 2-2-1) شكل

 

 

 : لخدمات اإلستشاريهللدراسات وا عهد الملك سلمان التعاون مع مبحث 

لبحث   الملك سلمان  المشاريع اجتماع مع معهد  إدارة  التعاونعقد مكتب  إدارة    سبل    المشاريع في مجال 

 .وتطوير نظام إلدارة المشاريع
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 المشاريع إدارةنظمة أطلب التعاون مع المكتب فيما يخص طلب معهد الملك سلمان ل( 2-2-2) شكل
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 :  المناقشه مع اإلدارة العامه للمشروعات والشؤون الفنيه االجتماع و

للمشروعات لمناقشة سبل تطوير العمل في النظام   واإلدارة العامة مع الوكالة    ات اجتماع  عدةعقد المكتب  

المشاريع   تتم في كل عمل2PMOاإللكتروني إلدارة  التي  اإلجراءات  كيفية ي، وعن  الى  باإلضافة  بالنظام  ة 

 إضافة خطط المشاريع وعن المشاريع المتعثرة والتوصيات لحلها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روعات والشؤون الفنيه ة للمش العام اإلدارةعن اجتماع المكتب مع صور ( 2-2-4) شكل
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العالقة بالجامعة بشأن تحديث بيانات المستخدمين في النظام من عمداء قام المكتب بتواصل مع الجهات ذات  

 . ومدراء عموم ومدراء إدارات وإعطائهم صالحيات لطلب ومتابعة المشاريع الخاصة بجهاتهم

 

 

 تحديث بيانات المستخدمين من منسقي ومدراء المشاريعتواصل المكتب مع جهات الجامعه ل( 2-2-5) شكل

 

 مكتب إدارة المشاريع يقدم دورة حول مفاهيم إدارة المشاريع لطالب كلية الهندسة 

 

 

 

 

 

 

 هات الجامعهيب مدراء المشاريع في بعض جتدر صور ل( 2-2-6) شكل
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ورشة العمل التي أقامتها عمادة تقنية المعلومات بشأن االنتهاء من أعمال النسخة الخامسة  شارك المكتب في  

للبوابة االلكترونية للجامعة ونقل محتويات البوابة القديمة للبوابة الجديدة حيث حصل المكتب على خطاب شكر 

مما يساهم في رفع جودة   بوابة الجديدةمن العمادة لإلنجازات التي قام بها من نقل محتويات البوابة القديمة الى ال

 االلكترونية. المحتوى داخل البوابة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هات الجامعهيب مدراء المشاريع في بعض جتدر صور ل( 2-2-7) شكل
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 :النمو لإلدارةمعدالت  2.3

 : معدل النمو في عدد المشاريع  1-3-2

بمراقبة ومتابعة مشاريع الجامعة التي يقوم بها المقاولين، والتأكد من قيامهم بتوفير الوثائق  يقوم المكتب   

وإصدار تقارير دورية عن هذه المشاريع، والشكل التالي يوضح  وتحليل هذه الوثائق،  اللزمة ومدى تحديثها،  

 اريع خالل السنوات حتى هذه السنة: عدد المش

 

 التي تم حصرها وجمع وثائقها وإعداد تقارير عنها  عدد المشاريع( 2-3-1) شكل

 

 : معدل النمو في عدد الدورات 2-3-2

بالعديد من الدورات لمنسوبي الجامعة في مجال إدارة المشاريع،   –ضمن خطة عمله    -يقوم المكتب   

 : السنةات حتى هذه خالل السنو الدورات يوضح عدد وكذلك بتنفيذ ورش العمل المختلفة، والشكل التالي 

17

24
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 ( عدد الدورات التي أقامتها اإلدارة2-3-2) شكل

 معدل النمو في عدد المشاريع البحثية:  3-3-2

المكتب من خالل نظام إدارة المشاريع البحثية بتقديم خدمات الدعم والمساندة للباحثين والمحكمين  يقوم   

والشكل التالي يوضح عدد المشاريع البحثية خالل سواء من داخل الجامعة أو خارجها حالل الدورة البحثية،  

 السنوات حتى هذه السنة: 

 

 تقديمها خالل الدورات البحثيةالتي تم  ( عدد المشاريع البحثية2-3-3) شكل

 

 

 

4
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 : يع الجامعةلمشارالدراسة الفنية  4-2

  ا، ومدى إلتزام الجهات في توثيق يقوم مكتب إدارة المشاريع بشكل دوري بدراسة مشاريع الجامعة فنيً 

،  2PMOجميع العمليات التي تتم على المشاريع، والخطط الخاصة بها، وذلك من خالل نظام إدارة المشاريع  

 رير من التقارير الربع سنوية: تقخر أوإصدار تقارير ربع سنوية عن حالتها، وفيما يلي نتيجة  

 ق: وى النضج في توفير الوثائ تقييم مست .1

احتساب مستوى النضج في ممارسة توفير الوثائق األساسية في إدارة المشاريع من حيث نسبة  يتم  

 (: مشروع 12)لعدد  للمشاريع،المتوفر إلى العدد الكلي 

 تقييم مستوى النضج في توفر الوثائق ( 1-3-2جدول )

 قة الوثي م
عدد المشاريع 

 الموثقة 

نسبة توفر  

 الوثيقة 

 % 100 12 للمشروعالخطة العامة  1

 % 29.41 5 خطة االتصاالت 2

 % 100 12 الجدول الزمني للمشروع 3

 % 29.41 5 خطة المخاطر  4

 % 29.41 5 سجل المشاكل / المخاطر  5

 % 23.53 4 خطة الجودة  6

 % 23.53 4 ر األمن والسالمة. الخ(التقارير الدورية )تقارير الحالة / تقاري 7

 % 23.53 4 التسليمات )المخططات، التصاميم، وثائق التحليل ...الخ(توثيق  8

 

 

 رسم بياني يوضح نسبة توفر الوثائق ( 1-3-2) شكل

100%

29.41%

100%

29.41%

29.41%

23.53%

23.53%

23.53%

الخطة العامة للمشروع

خطة االتصاالت

الجدول الزمني للمشروع

خطة المخاطر

المخاطر/ سجل المشاكل 

خطة الجودة

(الخ.. تقارير األمن والسالمة / تقارير الحالة )التقارير الدورية 

(الخ...المخططات ، التصاميم ، وثائق التحليل )توثيق التسليمات 

نسبة توفر الوثائق

نسبة توفر الوثيقة
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 : تقييم مستوى النضج في جودة الوثائق .2

يع من حيث نسبة جودة  يتم احتساب مستوى النضج في مستوى جودة الوثائق األساسية في إدارة المشار

 مشروع(:  17)لعدد   للمشاريع،الوثيقة )جيد، ضعيف( إلى العدد الكلي 

 تقييم مستوى النضج في جودة الوثائق ( 2-3-2جدول )

 ضعيف  جيد الوثيقة  م

 % 76.47 % 23.53 الخطة العامة للمشروع  1

 % 70.59 % 29.41 خطة االتصاالت  2

 % 0 % 100 ع الجدول الزمني للمشرو 3

 % 76.47 % 23.53 ة المخاطر خط  4

 % 76.47 % 23.53 سجل المشاكل / المخاطر  5

 % 76.47 % 23.53 خطة الجودة  6

 % 76.47 % 23.53 الخ(  والسالمة.التقارير الدورية )تقارير الحالة / تقارير األمن  7

 % 76.47 % 23.53 وثائق التحليل ...الخ(  التصاميم، المخططات،) توثيق التسليمات 8

 

 مطلقا  بالمطلوب يفي   ال بشكل وجودة أو الوثيقة توفر عدم حال في بضعيف للمشاريع الوثيقة جودة تقييم يتم مالحظة:

  

 رسم بياني يوضح تقييم مستوى النضج في جودة الوثائق ( 2-3-2) شكل

23.53%

29.41%

100%

23.53%

23.53%

23.53%

23.53%

23.53%

76.47%

70.59%

0%

76.47%

76.47%

76.47%

76.47%

76.47%

الخطة العامة للمشروع

خطة االتصاالت

الجدول الزمني للمشروع

خطة المخاطر

المخاطر/ سجل المشاكل 

خطة الجودة

(الخ.. تقارير األمن والسالمة / تقارير الحالة )التقارير الدورية 

(الخ...المخططات ، التصاميم ، وثائق التحليل )توثيق التسليمات 

مستوى النضج في جودة الوثائق

جيد ضعيف



 

 هـ1440/1441التقرير السنوي لمكتب إدارة المشاريع للعام الهجري 

  

- 23 - 
 

 : تقييم مستوى النضج في مستوى التحديث المستمر للوثائق .3

حيث    مستمر للوثائق األساسية في إدارة المشاريع منيتم احتساب مستوى النضج في مستوى التحديث ال

 : (مشروع 12)لعدد  للمشاريع،، أبدا( إلى العدد الكلي نسبة تحديث الوثيقة )دائما

 تقييم مستوى النضج في مستوى التحديث المستمر للوثائق ( 2-3-2جدول )

 أبدا دائما الوثيقة  م

 % 0 % 100 الخطة العامة للمشروع  1

 % 100 % 0 ت خطة االتصاال  2

 % 0 % 100 الجدول الزمني للمشروع  3

 % 100 % 0 خطة المخاطر  4

 % 100 % 0 سجل المشاكل / المخاطر  5

 % 76.47 % 23.53 خطة الجودة  6

 % 76.47 % 23.53 الخ(  والسالمة.التقارير الدورية )تقارير الحالة / تقارير األمن  7

 % 76.47 % 23.53 ليل ...الخ( وثائق التح التصاميم، المخططات،توثيق التسليمات ) 8

 

 يتم تقييم مستوى تحديث وثائق المشروع في حال عدم توفر الوثيقة ضمن عمود "أبدا" إشارة لعدم التحديث مطلقا.  مالحظة:

 

 مستوى التحديث المستمر للوثائق رسم بياني يوضح تقييم مستوى النضج في ( 2-3-2شكل )

 ة المشاريع البحثية: نظام إدارل توفير خدمات الدعم الفني

وقام المكتب بالتنسيق   هـ،1440-1441  ثامنةفتح باب تقديم المقترحات البحثة للدورة الالعمادة بقامت  

مع العمادة بتقديم خدمات الدعم الفني والرد عل استفسارات المستخدمين من داخل وخارج الجامعة خالل فترة 

 التقديم والتحكيم 

100%

0%

100%

0%

0%

23.53%

23.53%

23.53%

0%

100%

0%

100%

100%

76.47%

76.47%

76.47%

الخطة العامة للمشروع

خطة االتصاالت

الجدول الزمني للمشروع

خطة المخاطر

المخاطر/ سجل المشاكل 

خطة الجودة

(الخ.. تقارير األمن والسالمة / تقارير الحالة )التقارير الدورية 

(الخ...المخططات ، التصاميم ، وثائق التحليل )توثيق التسليمات 

مستوى النضج في مستوى التحديث المستمر للوثائق

مستمر أبدا



 

 هـ1440/1441التقرير السنوي لمكتب إدارة المشاريع للعام الهجري 

  

- 24 - 
 

 

 

 البحثية بالنسبة إلى المراكز البحثيةتوزيع المقترحات ( 2-4-1جدول )

 النسبة  عدد المقترحات البحثية  البيان م

 %41.69 118 واإلدارية اإلنسانية العلوم بحوث مركز 1

 %24.02 68 واألساسية  الصحية العلوم بحوث مركز 2

 %10.95 31 التطبيقية والعلوم الهندسة بحوث مركز 3

 %23.32 66 العلوم  ابحاث وحدة 4

 %100 283 العدد اإلجمالي

 

 

 

 في نظام إدارة المشاريع المشاريع إحصائية ( 2-4-2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

نظام إدارة املشاريع إحصائية  2PMO 

 3 قديمة قيد التقدم :  5 جديد  4 املتعثر   12 مشاريع إنشائية  

مشاريع  

 تشغيلية 

 0 قديمة قيد التقدم   5 جديد  0 املتعثر  5

2019املشاريع املنجزة  للعام   :  5 تشغيلية    6 إنشائية  

 5 تشغيلية  5 إنشائية  :2020املشاريع الجديدة للعام 
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 بالنسبة إلى المراكز البحثية إحصائية عدد البحوث( 2-4-3جدول )

 

 إحصائية نظام المحتوى المعرفي ( 2-4-4جدول )

 إحصائية نظام املحتوى املعرفي

 تحت املعالجة املصادق عليها  اسم املركز  م

 482 465 األبحاث  1

 66 0 الكتب  2

 54 0 أنشطة الفعاليات العلمية 3

 14 0 االبتكارات  4

 5 0 انتاج الدراسات العليا املعرفي  5

 143 0 مشاريع التخرج  6

 

 لب  لطواة السعه دراس •

وعرضها على مركز تحقيق كفاءة  يادات واألسرة الطبيه  لطلب على العللسعه واأعد المكتب دراسة  

 مستشفيات حكوميه في المنطقه   7انات اسه بناء على بي, وتم اعداد الدرإلنفاقا

 

 

 

 

 إحصائية نظام أبحاث 

 عدد البحوث  اسم املركز  م

 5 وحدة أبحاث العلوم  1

االنسانية واالداريةمركز العلوم  2  16 

 13 مركز بحوث العلوم الصحية واالساسية 3

 7 مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية  4

 41 املجموع 
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 سرة دراسة السعه والطلب لألح يوض( 2-5-1) جدول

 

 

 

 

 

 

 يادات المطلوبه عال منهجية حساب عدد( 2-5-2)شكل 

 

 

Zulfi Ghaat Majmaah Atawyah Hawtat Sudair Tumair Ramah Total

69294 14405 133285 133285 133285 133285 28055 245039

1495 238 1424 1440 1432 81 225 6335

3.37 3 3.25 6 4 3 3 4

33.40% 15.00% 24.30% 40.00% 80.00% 25.00% 60.00% 39.67%
30 8 44 6 21 8 12 129

1942 240 1589 2160 420 270 220 6841

5.04 3 5.1 10 9 5 5 7

55.53% 40.00% 43.90% 35.00% 80.00% 58.00% 60.00% 53.20%
43 10 43 10 13 12 15 146

1960 123 2618 480 500 135 120 5936

2.7 3 2.4 5 4 3 3 4

61.31% 15.00% 46.00% 45.00% 80.00% 45.00% 30.00% 46.04%
23 5 30 6 13 12 4 93

1377 415 1003 1920 900 225 350 6190

3.05 3 3.2 7 4 4 3 5

58.48% 35.00% 35.00% 50.00% 80.00% 52.00% 30.00% 48.64%
18 5 49 8 13 12 4 109

Cap - Demand Study for SHC Beds - Long Term Planning (15 years)

Occupancy  Rate
Numbe of Actual Available Beds

Pediatric

Total Number of Inpatients

Average Length of Stay (ALOS)

Occupancy  Rate
Numbe of Actual Available Beds

Target Population

General Surgery

Total Number of Inpatients

Average Length of Stay (ALOS)

Occupancy  Rate
Numbe of Actual Available Beds

OB/GYN

Total Number of Inpatients

Average Length of Stay (ALOS)

Occupancy  Rate
Numbe of Actual Available Beds

Internal Medicine

Total Number of Inpatients

Average Length of Stay (ALOS)
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 ة الطلب للعيادات الطبيه اسيوضح در ( 2-5-3) جدول
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 )السيناريو األول( المطلوبه األسره منهجية حساب عدد( 2-5-4شكل )

 

 

 )السيناريو األول( المطلوبه األسره منهجية حساب عدد( 2-5-5شكل )
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 لألسرة الطبيهة الطلب  اسيوضح در( 2-5-6) جدول

 

 

 

 نمو عدد السكان ح رسم بياني يوض ( 2-5-7شكل )
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   األهداف االستراتيجه وربطها مع المؤشرات   •
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 نجازات اإل:  الثالثالفصل 
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الجودة في معيار  تسجيل مكتب إدارة المشاريع كأفضل إدارة في الجامعة من حيث  3.1

 webmetricsالظهور وهذا يحسن تقييم الجامعة في ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيب مكتب إدارة المشاريعح صورة توض( 3-1-1شكل )

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 هـ1440/1441التقرير السنوي لمكتب إدارة المشاريع للعام الهجري 

  

- 34 - 
 

 

 

 19 - يفوز بفعالية تحدي الشركات الناشئة لمواجهة كوفيد  جامعة الفريق من  3.2

دمت وكالة وزارة التعليم للبحث واالبتكار ضمن المبادرات التي تقدمها الوزارة وجهودها التكاملية  

كوفيد  الناشئة  الشركات  »تحدي  فعالية  كورونا  جائحة  ستارز19  -لمواجهة  تيك  شركة  مع  بالتعاون   » 

(Techstars) 

ى اآلن وتستهدف الفعالية دولة من دول العالم حت  45والتي تم تنفيذها في   (Google) وشركة جوجل

المشاركات  تعزيز  باب  وتفتح  السعودية  الجامعات  في  والموظفين  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  محلياً 

 11-9بالقدرات ألصحاب األفكار والخبرات من المجتمع، وقد أقيمت الفعالية على مدى ثالثة أيام خالل الفترة 

 .فريق مشارك 100مشارك ومشاركة و 750م بطاقة استيعابية بلغت أكثر من 2020يوليو 

كوفيد  الناشئة  الشركات  »تحدي  وتقديم  19  -وتضمن  أفكارهم  صقل  على  المشاركين  تدريب   »

مدربًا وخبيًرا محليًا ودوليًا متخصصين في عدد من القطاعات المختارة    40االستشارات لهم من قبل أكثر من  

وعات تجارية قابلة للنمو والتطوير ومساعدتهم على بناء ودعمهم في تصميم نماذج أولية وتحويلها إلى مشر 

الفرق والشراكات واالستثمارات. وتم في نهاية الفعالية اختيار عشرة فرق للفوز بجوائز مالية حيث تم تقييم  

الفرق بناًء على معايير محددة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية ومن قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء 

فريق جامعة المجمعه بإشراف المشرف على مكتب غدارة . حيث فاز  ين في االبتكار وريادة األعمالومتخصص

هي عبارة عن   (Tryout فريق) فرق فائزة وكانت فكرة الفريق  10ضمن    كاتيالمشاريع الدكتور أيمن البر 

للمتدربين وربطهم مع مدربين   VR منصة لتقديم التمارين الرياضية والذهنية والعالجية بتقنية الواقع االفتراضي

وأخصائيي العالج الطبيعي لرفع مستواهم ومتابعة العالمات الحيوية في ظل جائحة كورنا وللمحافظة على 

 .هم البدنية ولرفع نسبة عدد السعوديين الممارسة للرياضةلياقت
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 وخدمة المجتمع  شراكاتال:  الرابعالفصل 
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 : الشراكات 4-1

ن مكتب إدارة  إ، ف2030المملكة  ا إلى نهضة المملكة العربية السعودية، والمساهمة في تحقيق رؤية  سعيً  

األخرى سواًء كانت حكومية أو خاصة، حيث تم  المشاريع يسعى إلى تبادل المعرفة والخبرات مع القطاعات  

،  اطالع الجهات على تجربة الجامعة في إنشاء مكتب إدارة المشاريع واألنظمة واألجراءات الخاصة بالمشاريع 

 ومن أبرز هذه الجهات: 

 لبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العاّمة ا

ة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية في    والموجه إلى إضفاء الجودة في تنفيذ مشاريع الجهات العامَّ

 إدارة المشاريع ويهدف إلى 

 وجودة المشاريع.تحسين كفاءة   •

 إنشاء معايير لمكاتب إدارة البرنامج.  •

 تطبيق أفضل الممارسات العالمية.  •

 كتابة نموذج قياسي لعقود المشاريع إلى شركات إدارة المشاريع.  •

 

 

  

 

 

 

 

 برنامج مشروعاتوفد  زيارة ( 1-4-1) شكل



 

 هـ1440/1441التقرير السنوي لمكتب إدارة المشاريع للعام الهجري 

  

- 37 - 
 

 "مشروعي ناجح":  للمجتمع  المشاريع إدارة في االستشارية  الخدمات  تقديم مبادرة 4.2 

 

  العمل   ورش  من  العديد   إقامة  خالل  من  ةوالعملي  النظرية   الجامعة  خبرات   نقل  المبادرة  هذه  تشمل

  كيفية   على  األفراد   وتثقيف  لتدريب   وذلك  الجامعة  من  المختص   الفريق  قبل   من  والخارجية  الداخلية  والندوات 

 . بنجاح لها والتخطيط المشاريع إدارة

 أهداف المبادرة: 

 .المجتمع أفراد  إلى المشاريع إدارة في الجامعة كفاءة نقل .1

 .المشاريع إدارة مجال  في العمل لسوق وتجهيزهم األفراد  توعية في المساهمة .2

 .الخاصة  مشاريعهم ببناء  القيام على االفراد  تشجيع خالل  من البطالة تقليل على العمل .3

 . المتأخرة المشاريع مشكلة حل في الجامعة تجارب  نقل خالل من وذلك المتعثرة  المشاريع من التقليل .4

 مزايا المبادرة:

 .للمجتمع المشاريع إدارة في ةالجامع دور تعزيز .1

  .والمجتمع   الجامعة بين الثقة تعزيز .2

  .الحديثة  التقنية باألساليب   مشاريعهم وإدارة بإنجاز الخاصة االحتياجات  ذوي على التسهيل .3

 . مشاريع من السوق يحتاجه لما الخاصة االحتياجات  لذوي دراسة أعداد  .4

 الجهات المعنية بالمبادرة:

 مسؤولة( ة)جه  الجامعة وكالة •

 منفذة(.   جهة) المشاريع إدارة مكتب  •

 (. منسقة جهة) االجتماعية المسؤولية مرصد  •
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 الجامعة: المبادرة التطويرية لمرافق 

والموقع الحالي   المبنى،ولوحات حائطية تحمل خريطة    تفاعلية،هي عبارة عن توفير شاشة خرائط  

زيارتها  المراد  للجهة  الوصول  الجامعة سرعة  مرافق  وزوار  لمراجعي  الخدمة  هذه  تتيح  أذ  الخدمة  لطالب 

اد زيارتها ، وخيار البحث  الذكية يقدم للمستخدم تتبع مسار التنقل للجهة المر  لألجهزةالى باركود    باإلضافة.

النوعية  من قبل مركز المبادرات    اعتمادهاوقد تم  من خالل الباركود    اإلحداثيةأو عبر    باالسم عن الجهة أما  

 هـ ومازالت قيد التنفيذ .  04/04/1441وتاريخ   24943/23بالجامعة برقم 

 

 أهداف المبادرة: 

  الجامعة.وطالب  ومراجعي،من قبل زوار  حصول الرضا  •

  للجامعة.دعم الخطة االستراتيجية  •

  الجامعة.االرتقاء بالعملية التنظيمية في  •

  الجامعة.مواكبة التحول اإللكتروني في  •

  الجامعة.دعم العمل المؤسسي في  •

 2030مواكبة رؤية المملكة  •

 

   المبادرة:مزايا 

 الجامعة. والزوار وطالب وموظفي توفير الوقت والجهد على المراجعين    •

الباركود الظاهر   • نتيجة البحث بالشاشة    أسفلإمكاني تتبع المسار من قبل المستخدم من خالل قراءة 

 التفاعلية. 

 تفاعلية. واسم الموظف من خالل شاشة  الجهة،إمكانية البحث باسم  •

   مختلفة.تدعم الشاشة التفاعلية عدة لغات  •

  الحالي.ط للشخص معرفة موقعة تتيح لوحة الخرائ •

  الطارئة.مساعدة الجهات المعنية في تنفيذ عملية األخالء في الحاالت  •

   أخر.إمكانية تحديث موقع الجهة في حال انتقالها لموقع  •

 المنطقة.قة من خالل رمز إمكانية تحديد الموقع بسرعة للجهات ذات العال •

   المبنى.سهولة التنقل في  •
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 خدمة بوابة الخدمات :  

والمعنيين بإدارة المشاريع بالجامعة طلب خدمة تدريب ،   المشاريع،تقدم هذه الخدمة لمنسقي ومدراء  

حيث يقوم المستفيد بطلب الخدمة ودعم فني ، وطلب استشارة ، وغيرها من الخدمات بمجال إدارة المشاريع . 

 التي يحتاجها من خالل النماذج اإللكترونية . 
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 صور من النماذج اإللكترونية:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هـ1440/1441التقرير السنوي لمكتب إدارة المشاريع للعام الهجري 

  

- 41 - 
 

 

 

 النماذج اإللكترونية:  إحصائية 

املشاريعخدمات مكتب إدارة   

 إجمالي الطلبات  نوع الطلب 

تدريب على نظام إدارة  

 املشاريع 
8 

 

 طلب خدمة مجتمعية بإدارة املشاريع 

 العدد نوع الطلب 

 38 استشارة 

 18 تدريب 

 15طلبات مرفوضة : 

 71إجمالي الطلبات : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هـ1440/1441التقرير السنوي لمكتب إدارة المشاريع للعام الهجري 

  

- 42 - 
 

 

 فعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال ة المشاريع مشاركة المشرف على مكتب إدار

برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ، أقامت وكالة الجامعة للدراسات العليا 

بحث العلمي ممثلة بمركز االبتكار وريادة األعمال فعالية األسبوع العالمي لريادة األعمال بالمجمعة ،  وال

 . ، وبالتعاون مع عمادة خدمة المجتمعبحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 

وبدأت الجلسات بكلمة رئيس مركز االبتكار وريادة األعمال الدكتور سعيد بن صالح بانواس ، بعد ذلك  

تناولت جلسات الفعالية العديد من الموضوعات ، وترأس الجلسة األولى الدكتور عبد هللا الشهري ، وبدأت 

 Invent new business solutions in the بعرض من الدكتور عليان الحربي بعنوان

interdisciplinary era   تحدث خاللها عن أهمية التفكير االبتكاري واإلبداعي التسلسلي وهو وليدة الريادة

، بعد ذلك عرض الدكتور صالح بن معيوف محاضرة بعنوان التفكير التصميمي لرواد األعمال ، وتحدث 

 . خاللها عن كيفية عمل العصف الذهني والتفكير الصحيح اإلبداعي

 

الدكتور   المشرف على مكتب إدارة المشاريع الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور ناصر الشريف ، تحدث  وفي

أيمن البركاتي عن ريادة األعمال في التقنية وبين خاللها كيفية توظيف التقنية في التسويق واالبتكار ، وتحدث 

شاركات بعدها الدكتور بسام صالحي عن كيفية تحويل األفكار اإلبداعية إلى مشاريع ريادية ، واستمع إلى م

 . الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطالب عن كيفية تحويل التفكير إلى إبداع ومن ثم إلى ريادة أعمال
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والرؤيا   والمعوقات الصعوبات : مسالخاالفصل  

 التطويرية 
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 : والحلول المقترحة والمعوقات الصعوبات  1-5

 المقترحة  والحلول والمعوقات الصعوبات( 5-1-1جدول )

 المقترحة  الحلول والمعوقات  الصعوبات م

1 
لمشاريع لبعض  عدم إلمام الممارسون الفعليون إلدارة ا 

 والخطط الالزمة في إدارة المشاريع. المصطلحات 

بالبرامج المشاريع،  إلدارة  الفعليون  الممارسون    التدريبية   تدريب 

المشاريع  بإدارة  المشاريع    الخاصة  إدارة  محترف  دورة  )مثال: 

PMP) 

2 
  المشاريع   إدارة   نظام   باستخدام  الجهات  إلتزام   عدم 

2PMO  مما  بالمشاريع،  علقةالمت  اإلجراءات  جميع  في 

 . يدويًا النظام في المشروع  بيانات تعديل إلى ييود

 الجامعة   جهات   لجميع  التوجيه  واستمرارية  العليا،  الجهات  دعم   زيادة

 .المشاريع إجراءات مايخص كل في  المشاريع  إدارة   نظام   باستخدام 

3 
  في  المشاريع  إدارة   مكتب  بإبالغ  الجهات  إلتزام   عدم 

  الخاصين   المشاريع  ومدراء  سقيلمن   تغييرهم   حال

 . بجهاتهم 

مع   جهته  بمنسقي  بقائمة  باالحتفاظ  الجهات  مسؤولي  على  التأكيد 

 الجهات األخرى، وإبالغهم حال تغييره. 

4 
صعوبة الحصول على وثائق المشاريع القائمة، وعدم  

تحديثها بشكل دوري )مثال: الجدول الزمني( لكي يتم  

 تها. دراس 

إجراءات    يخص  فيما  المشاريع  إدارة   مكتب  ظمةأن  باستخدام   التقييد

 . دراستها ومتابعتها عملية يسهل لكي المشاريع وخطط

5 
المشاريع   إدارة  نظام  أنظمة   2PMOإزدواجية  مع 

 الجامعة األخرى حيث يتم إدخل نفس البيانات فيهما.

تكامل األنظمة مع بعضها البعض بحيث يتم إدخال البيانات من خالل  

 نظام واحد. 

6 
إلى بعض   2PMOعدم تغطية نظام إدارة المشاريع  

)مثل   المشاريع  أنواع  لبعض  الخاصة  اإلجراءات 

 مشاريع التشغيل(. 

 دراسة وتحليل هذه اإلجراءات وأتمتتها ضمن النظام. 

7 
العلمي  إنتاجهم  برفع  التدريس  هيئة  أعضاء  قيام  عدم 

 ضمن نظام المحتوى المعرفي.

ء هيئة التدريس من خالل ورش ضانشر وتوضيح أهداف النظام ألع

 تعريفية وتطوير النظام بما يخدم تطلعات الجامعة.

 التطويرية:  الرؤية 2-5

  نضع   فإننا  التطور  مواصلة  في  المكتب   من  وسعيًا  الماضية  الفترة  في  ت قتحق  التي  نجازات لإل  استكمااًل 

 .التطويرية األعمال لكل النهائية األهداف تشكيل  شأنها من مستقبلية  تطويرية رؤية أعيننا نصب 

 :التالية  المحاور في الرؤيه هذه وتتركز

  على   السير  ناضمع، ومتابعة التطورات التي تتم عليه، وذلك لالمشاري  إدارة  في  ثابت   علمي  نهج  اعتماد  .1

 .المشاريع إدارة في فعليًا مطبقة خطوات 

 إدارتها   إلى  المشاريع  يقتوث   مجرد   األمر  ليتعدى  2PMO  المشاريع  إدارة  نظام  بتفعيل  االستمرار .2

  المشاريع   بشأن  المناسبة   القرارات   باتخاذ   العليا  اإلدارة  تساعد   التي  التقارير  واستخراج   بالكامل،
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  العمليات   جميع  لتغطية  وتكامله مع األنظمة األخرى لدى الجامعة  نظامال  تطوير  مواصلةمع  ،  المختلفة

 .والحقائب  البرامج إدارة في النظام  قدرات  عزيزوت ،بشتى أنواعها  المشاريع في تتم التي واإلجراءات 

 الشروط  كراسات   وضع  في  إشراكه  يتم  حيث   أكبر،  بشكل  المشاريع  إدارة  مكتب   دور  تفعيل .3

 تقارير   وإصدار  المشاريع   وضبط  ومتابعة  المشاريع،  مدراء   مع  المشاريع  خطط   ووضع  والمواصفات،

 . عنها دورية
 Change)  التغيير  إدارة  بمسمى  التغيير  في  تختص   عالمشاري  إدارة   مكتب   في  خاصة  وحدة  إنشاء .4

Managment)،   هذه   وتحتاج  المشاريع،  هذه  جراء  المتوقع  للتغير  الكاملة  الخطة   برسم  تقوم  حيث 

 ويتابعها   التغيير،  في  المختصة  المشاريع  إدارة  مكتب   خطط  يراجع  التغيير  إدارة  في  مختص   إلى  الوحدة

 . والجامعة المكتب  لدى الجاهزية وتحليل وجودةالم البيئة فهم بعد  وذلك ويعالجها،
  لكل   شاملة  مبادرات   مع  موائمتها  خالل  من  وذلك  بالمشاريع،  االستراتيجية  الخطط  ربط  على  العمل .5

  مشاريع   إيجاد   وإمكانية  ،2030  المملكة  رؤية   لتحقيق   الوطنية  التحديات   مناقشة  على  والعمل  مجموعة،

 . الجامعة به تختص  الذي الدور في التحديات  هذه  على التغلب  على تعمل
  إدارة   مجال  في  تدريبية   برامج   خالل  من  وذلك  المشاريع،  إلدارة  فعليًا  نو الممارس  وتطوير   تأهيل .6

 لديهم.  ، وتعزيز مفهوم إدارة البرامج والحقائب المشاريع

 فادةواالست  المشاريع،  إدارة  مجال  في  الخاص   والقطاع  الحكومية  القطاعات   مع  الجامعة  شراكات   تفعيل .7

 . خبراتهم من
النظام .8 الزمنيه    الحالي  يفتقر  الجداول  التعامل  مع  المهام  وتحديثها  للمرونه في  وفي ازدواج بعض 

 2pmo تطوير نظام الاعتماد  تحديث االجراءات و  والتوصيه  والحاجه الى تحديث بعض االجراءات  

  مراقبة في      (EPM)وكذلك التكامل مع نظام    ERPليتكامل مع منصة اعتماد الحكوميه او الربط مع ال

 الجامعه. المشــاريع فــي تنفيذ ومتابعــة  

المشروع باالضافه الى    قياس النجازاعتماد نسب االنجاز المالي ونسبة االنجاز الكمي كمؤشرات   .9

 . المستخدم في النسخ السابقه  نسبة االنجاز الزمني 

ادارياً وفنياً مع مكتب ادارة المشاريع تختص في    التوصيه باستحداث وحدات لدعم المشاريع ترتبط  .10

ادخال المشاريع عبر النظام ومتابعتها مع مدير المشروع من جهة الجامعه ويكون مقرها في االدارة  

 العامه للمشروعات والشؤون الفنيه وعمادة تقنية المعلومات واالدارة العامه للتشغيل والصيانه 

 لمدراء المشاريع.  التركيز على تطوير الجانب الفني  .11


