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مقدمة:
يلعــب مكتــب إدارة المشــاريع دورًا فعــاالً فــي هــذا العصــر فــي تحقيــق األهــداف والرغبــات والوصــول
لمســتوى عالــي مــن الجــودة والتطويــر ،ويعــد مكتــب إدارة المشــاريع مــن الجهــات الرقابيــة والتنفيذيــة فــي
المفاهيــم اإلداريــة المعروفــة فــي إدارة المشــاريع ومتابعتهــا وكذلــك التخطيــط واإلستشــارات الفنيــة فــي
األســاليب الحديثــة ،كمــا تهــدف إدارة المشــاريع إلــى الوصــول إلــى المكانــة الالئقــة والطموحــة التــي تتوافــق
مــع تطلعــات النهضــة الحضاريــة الشــاملة للملكــة العربيــة الســعودية والوفــاء بمتطلبــات المراحــل
الحاليــة والمســتقبلية ،وقــد أســس مكتــب إدارة المشــاريع ليدفــع عجلــة التقــدم فــي مختلــف المجــاالت،
وأن مســؤولية تطويــر المشــاريع بقــع علــى عاتــق المكتــب ،إذ أن الــدور الرئيســي للمكتــب هــو ضمــان
نجــاح المشــروع إلــى جانــب ضمــان اســتمرارية اإلزدهــار والتنميــة المســتقبلية فــي الجامعــة والمجتمــع،
والتوســع فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة للجامعــة بمــا يفــي بمتطلبــات التنميــة المســتدامة للبيئــة
المحليــة  ،والريــادة فــي تخطيــط وإدارة إنجــاز مشــاريع الجامعــة بنجــاح وتطبيــق أفضــل المعاييــر والطــرق
والمنهجيــات العالميــة فــي هــذا المجــال ،ومــن أهــداف مكتــب إدارة المشــاريع نشــر ثقافــة إدارة المشــاريع
وتأهيــل المعنييــن بهــا داخــل الجامعــة وتطويــر وتطبيــق منهجيــة إدارة المشــاريع مــع إعــادة تعريــف
(العمليــات والسياســات والنمــاذج)  ،باإلضافــة إلــى تعزيــز المهــارات الفرديــة لــدى مــدراء المشــاريع فــي
الجامعــة ورفــع مســتوى جــودة المشــاريع حتــى تحقــق أهدافهــا بكفــاءة عاليــة ،وتهيئــة بيئــة إدارة مشــاريع
أكثــر تضامنيــة وفاعليــة ،والحــرص علــى دعــم القيــادة العليــا بتقاريــر شــاملة حول حالــة المشــاريع الجامعة
وقــراءة وتحليــل مؤشــرات قيــاس األداء للمشــاريع والعامليــن عليهــا ،ويتعــاون مكتــب إدارة المشــاريع مــع
اإلدارات األخــرى فــي الجامعــة دون التدخــل فــي الصالحيــات ،كمــا يســاهم فــي تطويــر الممارســات واإلجــراءات
الواجــب اتباعهــا ،ويقــوم ايضــً بدعــم المســتفيدين ومســتخدمي البرنامــج وتوفيــر التدريــب لهــم عنــد
الحاجــة ،كمــا يهتــم المكتــب فــي المســاهمة فيمــا يخــص المشــاريع بغــض النظــر عــن حجمهــا وعددهــا
ومجالهــا ،والتأكــد علــى اتبــاع المعاييــر واإلجــراءات والسياســات والنمــاذج مــع تقديــم الدعــم اإلستشــاري،
لــذا هنــاك عــدة تصنيفــات لمكاتــب إدارة المشــاريع ،وأجمــع ذو الخبــرة والباحثــون علــى تصنيفهــا إلــى ثالثــة
أصنــاف ،وهــي:
y yالداعم ( )Supportive PMOمستوى التحكم منخفض.
y yالمتحكم ( )Controlling PMOمستوى التحكم متوسط.
y yالموجه ( )Directive PMOمستوى التحكم عالي.
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ويتبنــى مكتــب إدارة المشــاريع فــي جامعــة المجمعــة الصنــف األول (الداعــم) ،حيــث يقــوم المكتــب بتقديــم
االستشــارات عنــد الطلــب ،ويقــدم النمــاذج والمعلومــات والدعــم الفنــي والتدريــب لجميــع الممارســين
الفعلييــن والمعنييــن بالمشــاريع دون فــرض ســيطرة أو تحكــم علــى المشــاريع وأنشــطتها.
ويعتمــد المكتــب علــى المنهجيــة االمريكيــة إلدارة المشــاريع والمقدمــة مــن المعهــد االمريكــي إلدارة
المشــاريع  )PMI( Project Management Instituteلتوافقهــا مــع بيئــة إدارة المشــاريع فــي الحامعــة.
ويســعى مكتــب إدارة المشــاريع للتحــول إلــى الصنــف الثانــي (المتحكــم) ،حيــث يلعــب دو ًرا كبيــ ًرا فــي
المشــاريع المقامــة فــي الجامعــة وذلــك مــن خــال دراســة طلبــات المشــاريع وتحديــد اولويتهــا والتنســيق
مــع جميــع الجهــات المعنيــة فــي طلــب المشــاريع وتحقيقهــا بمــا يناســب إمكانيــات الجامعــة ،وقــام كذلــك
بإعــادة هندســة إجــراءات المشــاريع فــي الجامعــة وأتمتتهــا ،وبنــاء نظــام إلكترونــي يعكــس هــذه اإلجــراءات
ويحتــوي علــى نمــاذج توافــق المعهــد األمريكــي إلدارة المشــاريع .PMI
ويســعى مكتــب إدارة المشــاريع لبنــاء قاعــدة قويــة متخصصــة مرجعيــة من خــال أنظمتــه اإللكترونية بكل
مرجعــا لجميــع الممارســين
مــا يخــص المشــاريع ،وكذلــك بنــاء فريــق مؤهــل ذو خبــرة عاليــة لكــي يكــون
ً
أيضــا إلــى متابعــة ومراقبــة جميــع مشــاريع
الفعلييــن والمعنييــن بــإدارة المشــاريع فــي الجامعــة ،ويســعى ً
الجامعــة ودراســة حالتهــا وتوفيــر الدعــم والمســاعدة لهــا وتقديــم التوصيــات المناســبة.
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الفصل األول
نبذة عن اإلدارة
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 1-1رؤية اإلدارة:

ريــادة فــي تخطيــط وإدارة وإنجــاز مشــاريع الجامعــة بنجــاح عبــر تطبيــق أفضــل المعاييــر والمنهجيــات
العالميــة فــي هــذا المجــال.
 2-1رسالة اإلدارة:

الموائمــة بيــن مشــاريع الجامعــة وأهدافهــا اإلســتراتيجية ،وتهيئــة بيئــة إدارة المشــاريع ضمــن إطــار عمــل
موحــد يتســم بالشــفافية ودقــة المعاييــر ،وتقديــم الدعــم واالستشــارات والتدريــب للوصــول بمشــاريع
ـاء
الجامعــة إلــى أعلــى درجــات الدقــة الممكنــة فــي تحديــد المتطلبــات والتنفيــذ والمراقبــة والتحكــم وانتهـ ً
بالنجــاح وتحقيــق مســتوى الرضــا المأمــول.
 3-1قيم اإلدارة:

y yالشفافية.
y yاإلخالص.
y yالمصداقية.
y yالتعاون.
y yحسن التعامل.
y yالعمل كفريق واحد.
 4-1أهداف اإلدارة:

1.1نشر ثقافة إدارة المشاريع وتأهيل المعنيين بها داخل الجامعة.
2.2تسهيل عملية متابعة ومراقبة مشاريع الجامعة.
3.3تطوير وتطبيق منهجية إدارة المشاريع مع إعادة تعريف (العمليات ،السياسات ،النماذج).
4.4تعزيز المهارات الفردية لدى مدراء المشاريع في الجامعة.
5.5رفع مستوى جودة المشاريع حتى تحقق أهدافها بكفاءة أعلى.
6.6تهيئة بيئة إدارة مشاريع أكثر تضامنية وفاعلية.
7.7تسهيل عملية دعم القيادة العليا بتقارير شاملة حول حالة مشاريع الجامعة.
8.8إيجــاد قاعــدة بيانــات إلكترونيــة موحــدة تحتــوي علــى بيانــات المشــاريع فــي الجامعــة وذلــك مــن خــال
أنظمــة المكتــب اإللكترونيــة.
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 5-1الهيكل التنظيمي لإلدارة:

شكل ( )1-1الهيكل التنظيمي
 6-1الجهاز اإلداري:

بلغ عدد موظفي مكتب إدارة المشاريع ( )7موظفين منهم ( )6سعوديين يمثلون نسبة %86
جدول ( )1-1أعداد الجهاز اإلداري بمكتب إدار ة المشاريع في العام 1437/1436هـ
عدد الموظفين

سعودي

غير سعودي
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شكل ( )2-1نسبة الجهاز اإلداري
 7-1معدالت النمو لإلدارة:

شكل ( )3-1عدد المشاريع التي تم حصرها وجمع وثائقها وإعداد تقارير عنها لعامي 1436/1435هـ
و1437/1436هـ
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شكل ( )4-1عدد الدورات التي أقامتها اإلدارة لعامي 1436/1435هـ و1437/1436هـ

شكل ( )5-1عدد الموظفين لعامي 1436/1435هـ و1437/1436هـ
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الفصل الثاني
األنشطة واإلنجازات
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 1 - 2األنظمة اإللكترونية

تعــد األنظمــة اإللكترونيــة التــي يقــوم المكتــب باألشــراف عليهــا وإدارتهــا مــن اهــم األنشــطة التــي يعمــل
بهــا المكتــب ،وتســاعد هــذه األنظمــة اإللكترونيــة فــي مراقبــة ومتابعــة المشــاريع وحصرهــا بطريقــة
إلكترونيــة تســمح للجميــع الموظفيــن المعنييــن بالمشــاريع بالقيــام بأعمالهــم بمرونــة عاليــة مــن خــال
اســتخدام أحــدث المميــزات االلكترونيــة.
وتشمل هذه األنظمة اإللكترونية على:
 y yنظام إدارة المشاريع  2PMOللمشاريع الخارجية.
يســـاعد نظـــام إدارة المشـــاريع علـــى اتبـــاع السياســـات واإلجــراءات والنمـــاذج المقـــررة فـــي مكاتــب إدارة
المشـــاريع مــن خــال بوابــة إلكترونيـــة توفـــر االتصــال بالنظـــام لــكل مــن لـــه عالقــة بالمشـــاريع .ويســـاعد
النظـــام أيضــًـا فـــى إنجـــاز جميـع العمليـات الخاصـــة بـإدارة المشـاريع بشـكل آلـــي ،وذلـك علـى حسـب أدوار
ومســـؤليات الموظفيـــن المشـــاركين فـــي هـذه العمليـات من المـــدراء التنفيذييـــن ،واإلدارة الماليـة ،وإدارة
المشـتريات ،ومدراء المشـاريع ،وموظفـي مكتـب إدارة المشـاريع ،والمقاوليـن .نظـام إدارة المشـاريع مبنـي
علـــى نظـــام متخصـــص فـــي إدارة تدفـق العمليـــات وإدارة المهـام والمشـاريع والبرامـــج وحقائـب المشـاريع
والشـــركات (تنفيذيـــة أو استشـــارية) ،وكذلـــك يشـمل مزايـــا إدارة المهـام والمشـاركة بيـــن أعضـاء الفريـق،
وكذلـك إدارة المـوارد وإدارة أنشـطة وجدولـة المشـاريع وإدارة تكلفـة المشـاريع وإدارة المخاطـر والمشـاكل،
إضافة إلى المزايـــا األخـــرى المخصصـــة فـــي نظـــام إدارة المشـــاريع والتـــي تتضمـــن إجـــراءات طلـــب مشـروع
جديـــد ،وإعداد كراســـة الشـــروط والمواصفـــات ،وطلـــب التغييـــر ،واالســـتالم المرحلـــي ،واالستالم النهائـــي،
وعـــدم اكتمــال المشـــروع بســـبب مشـــكلة ،وإجــراءات المشــاريع اإلنشــائية.
ويمكن الوصول إليه من خالل الرابط:
http//:2pmo.mu.edu.sa/
y yنظام إدارة المشاريع  EPMللمشاريع الداخلية.
نظــام إدارة المشــاريع الداخليــة  Enterprise Project Managementهــو نظــام إلكترونــي مقــدم من شــركة
مايكروســوف  ،Microsoftيهــدف إلــى توثيــق المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل موظفــي الجامعــة،
لكــي يســهل علــى المعنيــن مراقبــة المشــروع والحفــاظ علــى ســير عمــل المشــروع كمــا هــو مجــدول.
ويمكن الوصول إليه من خالل الرابط:
http//:epm.mu.edu.sa/PWA/
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y yنظام إدارة المشاريع البحثية « أبحاث».
نظــام إدارة المشــاريع البحثيــة بعمــادة البحــث العلمــي هــو نظــام إلكترونــي يســاعد علــى اتباع السياســات
واإلجــراءات والنمــاذج المقــررة فــي منهجيــة إدارة المشــاريع البحثيــة والمتبعــة فــي كل مشــاريع عمــادة
البحــث العلمــي مــن خــال بوابــة الكترونيــة توفــر االتصــال بالنظــام لــكل مــن لــه عالقــة بالمشــاريع البحثيــة.
ويمكن الوصول إليه من خالل الرابط:
http//:rpm.mu.edu.sa/
 2-2التدريب وورش العمل:

يعــد تدريــب العامليــن وتقديــم الدعــم لهــم مــن األمــور الهامــة التــي يضعهــا المكتــب ضمــن أولوياتــه
للوصــول للريــادة فــي العمــل ،فاالهتمــام بالعامليــن وتدريبهــم وتطويرهــم ،يوفــر بيئــة عمــل مثاليــة،
وأداء إنتاجــي أفضــل ،ممــا ينعكــس علــى العامليــن بالفائــدة والتقــدم .ونظـ ًرا ألهميــة التدريــب ،ودوره فــي
تحقيــق أهــداف المكتــب ،فقــد تــم إنشــاء وحــدة للتدريــب ،تعنــى بوضــع الخطــط والبرامــج الالزمــة لتدريــب
العامليــن ،والعمــل علــى تدريبهــم ،وتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم ،فــي الجوانــب التــي يحتاجونهــا ،ونجــح
المكتــب فــي تدريــب منســقي ومــدراء المشــاريع وذلــك فــي المرحلــة األولــى مــن الــدورة التدريبية الســتخدام
نظــام إدارة المشــاريع  ،2PMOكمــا اســتهدفت المرحلــة الثانيــة وعمــداء الكليــات والعمــادات فــي الجامعــة.
قدمة من قبل المكتب للعام  1437-1436هـ
الم َ
أهم الدورات والبرامج وورش العمل ُ

جــدول ( )1-2دليــل البرامــج التدريبيــة المقدمــة مــن مكتــب إدارة المشــاريع للعــام 1437/1436هـــ بالتعــاون مع
شــركة البيئــة المتكاملــة إلدارة المشــاريع المســؤولة عــن تطويــر نظــام مكتــب إدارة المشــاريع
م

اسم البرنامج

استخدام Microsoft Office Enterprise Project
1
Management 2013

التاريخ

المكان

المدة

عدد
المتدربين
من اإلدارة

1437/1/1هـ

جامعة
المجمعة

يومان

4

1437/1/5هـ

اإلمارات -
دبي

أربعة أيام

1

أربعة أيام

4

 20يوم

0

2

محترف إدارة مخاطر المشاريع

3

استخدام نظام إدارة المشاريع في جامعة
المجمعة  – 2PMOالمرحلة األولى

جامعة
1437/11/18هـ
المجمعة

4

استخدام نظام إدارة المشاريع في جامعة
المجمعة  – 2PMOالمرحلة الثانية

جامعة
1437/12/24هـ
المجمعة

12

جانب من دورة استخدام .Microsoft Office Enterprise Project Management 2013

جانب من دورة محترف إدارة مخاطر المشاريع

13

جانب من دورة استخدام نظام إدارة المشاريع في جامعة المجمعة  – 2PMOالمرحلة األولى

جانب من تدريب عمداء الكليات والعمادات على استخدام نظام إدارة المشاريع 2PMO
نبذة عن التدريب على استخدام نظام إدارة المشاريع 2PMO

هيــأ هــذا التدريــب منســقي المشــاريع علــى كيفيــة إجــراء طلــب المشــروع ومتابعتــه فــي حالــة الطلــب،
وكذلــك مــدراء المشــاريع علــى كيفية إعداد كراســة الشــروط وإدارة خطط المشــروع ،بحيث أصبح المتدربين
قادريــن علــى إجــراء الخطــوات التــي تخــص أعمالهــم فــي النظــام والتحكــم فــي المشــاريع ومراقبتهــا
بشــكل إلكترونــي يتوافــق مــع خطــط ورؤيــة واســتراتيجية الجامعــة فــي هــذا الجانــب ،وكذلــك العمــداء
علــى كيفيــة متابعــة المشــاريع التابعــة ألقســامهم وكيفيــة أخــذ تقاريــر عنهــا ومــا هــي مهامهــم فــي
النظــام وكيفيــة التعامــل معهــا.
جدول ( )2-2بيان بعدد المتدربين
م
3
5
6

14

البيان
العمداء
مدراء المشاريع
منسقي المشاريع

العدد
23
14
19

جدول ( )3-2بيان بمحتوى الدورة التدريبية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

البيان
نبذة عن إدارة المشاريع.
المنهجية األميركية  PMIفي إدارة المشروعات.
مهام مدير المشروع.
مهام منسق المشاريع.
كيفية تقديم طلب مشروع.
كيفية إعداد كراسة الشروط.
كيفية إجراء استالم موقع حسب طريقة بدء المشروع.
كيفية مراجعة الدفعات وحساب الغرامة.
كيفية إجراء سحب مشروع ومتابعته.
كيفية إجراء طلب تغيير ومتابعته.
كيفية وضع خطط المشاريع.

 3-2تقارير المكتب

لقــد تــم فــي عــا م  1437-1436هـــ طــرح العديــد مــن التقايــر التــي تشــمل حصــر مشــاريع الجامعــة ودراســة
حالــة وواقــع بيئــة عملهــا إضافــة إلــى الــدورات التدريبيــة التــي أقامهــا المكتــب لمســتخدمي نظــام إدارة
المشــاريع  ،2PMOوفيمــا يلــي ملخــص لهــذه التقاريــر:
 1-3-2ملخص للتقارير الشهرية لمشروع «دراسة حالة المشاريع وواقع بيئة عملها»:

يأتــي هــذا المشــروع تلبيــة لمبــدأ االســتمرار فــي تطويــر بيئــة إدارة المشــاريع والوقــوف علــى المشــاكل التي
قــد تعتــرض إنجــاز مشــاريع الجامعــة بالشــكل المطلــوب أو قــد تــؤدي لتعثرهــا وعــدم تحقيقهــا ألهدافهــا،
وقــد تــم التعاقــد مــع شــركة البيئــة المتكاملــة إلدارة المشــاريع لدراســة حالــة مشــاريع الجامعــة وتحديــد
المشــاكل والمخاطــر التــي قــد تحــول دون إنجازهــا فــي وقتهــا بالشــكل المطلــوب ووفقــا للتكاليــف
المعتمــدة ،وكذلــك لدراســة واقــع بيئــة عمــل المشــاريع والخــروج بتوصيــات علميــة لتطويرهــا وحلحلــة
تلــك المشــاكل وتحســين ظــروف تلــك المشــاريع.
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 1-1-3-2ملخــص التقريــر الفني االول:

جــاء هــذا التقريــر عرضــا لواقــع بيئــة إدارة المشــاريع وتقييمــا مبدئيــا لإلجــراءات والعمليــات المتبعــة فــي
مكتــب إدارة المشــاريع وكافــة اإلدارات ذات العالقــة بــإدارة المشــاريع فــي الجامعــة ،كمــا يقــدم توضيحــا
لمنهجيــة مكتــب إدارة المشــاريع فــي جمــع وعــرض معلومــات مشــاريع الجامعــة المســتهدفة والتوصيــات
حولهــا للتقاريــر التاليــة .وتــم اعتمــاد النمــوذج التالــي لجمــع المعلومــات:
اسم المشروع:
رقم المشروع:
الجهة المستفيدة:
موقع المشروع:
مدير المشروع (طرف الجامعة):
الجوال:
االسم:
البريد اإللكتروني:
بيانات المقاول:
رقم السجل
اسم الشركة
التجاري:
العنوان
الجوال:
مدير المشروع:
البريد اإللكتروني:
تاريخ الترسية/
مدة المشروع:
العقد:
تاريخ االنتهاء/
تاريخ استالم
المتوقع:
الموقع:
القيمة
قيمة المشروع:
المنصرفة
المراحل الرئيسية للمشروع:
تاريخ البدء
المرحلة
م
1
2
3
4
5

تاريخ اإلنتهاء القيمة

حالة الصرف

الحالة الزمنية

الحالة الزمنية (منجز /قيد التنفيذ/متأخر/متعثر) الجودة (مميز  /جيد /ضعيف/غير مقبول)
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الجودة

الوثائق المتوفرة للمشروع (وحالة التحديث):
م

الوثيقة

1

الخطة العامة للمشروع

2
3

خطة االتصاالت (شاملة حاالت اإلتصاالت وقائمة
عناوين المعنيين)
الجدول الزمني للمشروع (بريمفيرا /
مايكروسوفت بروجكت)

4

خطة المخاطر

5

سجل المشاكل  /المخاطر

6

خطة الجودة

7
8

جودة الوثيقة
متوفرة
(جيدة/
(نعم/ال)
ضعيفة)

يتم التحديث
بشكل دوري
(نعم/ال)

التقارير الدورية (تقارير الحالة  /تقارير األمن
والسالمة...الخ)
توثيق التسليمات (المخططات ،التصاميم،
وثائق التحليل...الخ)
شكل ( )1-2نموذج بطاقة مشروع

 2-1-3-2ملخــص التقريــر الفنــي الثاني:

هــذا هــو التقريــر الفنــي الثانــي للفتــرة مــن  2016/05/01وحتــى  ،2016/05/30ويحتــوي علــى توثيــق لبيانــات
المشــاريع تحــت التنفيــذ والتــي ال تقــل قيمتهــا علــى  500,000ريــال والتــي ال تقــل مدتهــا عــن شــهر ،يحتــوي
التقريــر علــى تحليــل مســتوى توفــر وثائــق المشــاريع االساســية وتقييــم مســتوى نضــج جــودة هــذه الوثائق
ومســتوى تحديثهــا.
وقد تم فيه حصر المشاريع وعمل التحليل التالي:
y yتقييم مستوى النضج في توفير الوثائق:
يتــم احتســاب مســتوى النضــج فــي ممارســة توفيــر الوثائــق األساســية فــي إدارة المشــاريع مــن حيــث نســبة
المتوفــر إلــى العــدد الكلــي للمشــاريع( ،لعــدد  13مشــروع):
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جدول ( )2-4تقييم مستوى النضج في توفر الوثائق
م

الوثيقة

عدد
المشاريع
الموثقة

نسبة توفر
الوثيقة

1

الخطة العامة للمشروع

12

%92

2

خطة االتصاالت (شاملة حاالت اإلتصاالت وقائمة عناوين المعنيين

12

%92

3

الجدول الزمني للمشروع (بريمفيرا  /مايكروسوفت بروجكت)

7

%54

4

خطة المخاطر

0

%0

5

سجل المشاكل  /المخاطر

0

%0

6

خطة الجودة

11

%85

7

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

12

%92

8

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

13

%100

شكل ( )2-2رسم بياني يوضح نسبة توفر الوثائق
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y yتقييم مستوى النضج في جودة الوثائق:
يتــم احتســاب مســتوى النضــج فــي مســتوى جــودة الوثائــق األساســية فــي إدارة المشــاريع مــن حيــث نســبة
جــودة الوثيقــة (مميــز ،جيــد ،متوســط ،ضعيــف) إلــى العــدد الكلــي للمشــاريع( ،لعــدد  13مشــروع):
جدول ( )5-2تقييم مستوى النضج في جودة الوثائق
م

الوثيقة

مميز

جيد

متوسط ضعيف رديء

1

الخطة العامة للمشروع

%0

%62

%0

%31

%8

خطة االتصاالت (شاملة حاالت اإلتصاالت وقائمة عناوين
المعنيين
الجدول الزمني للمشروع (بريمفيرا  /مايكروسوفت
بروجكت)

%0

%85

%0

%8

%8

%0

%54

%0

%0

%46

4

خطة المخاطر

%0

%0

%0

%8

%92

5

سجل المشاكل  /المخاطر

%0

%0

%0

%8

%0

6

خطة الجودة

%0

%85

%0

%0

%15

التقارير الدورية (تقارير الحالة  /تقارير األمن والسالمة..
الخ)
توثيق التسليمات (المخططات ،التصاميم ،وثائق
التحليل ...الخ)

%0

%85

%0

%0

%8

%0

%100

%0

%0

%0

2
3

7
8

مالحظــة :يتــم تقييــم جــودة الوثيقــة للمشــاريع بــردئ فــي حــال عــدم توفــر الوثيقــة أو وجــودة بشــكل ال
يفــي بالمطلــوب مطلقــا
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شكل ( )3-2رسم بياني يوضح تقييم مستوى النضج في جودة الوثائق

20

y yتقييم مستوى النضج في مستوى التحديث المستمر للوثائق:

يتــم احتســاب مســتوى النضــج فــي مســتوى التحديــث المســتمر للوثائــق األساســية فــي إدارة المشــاريع
مــن حيــث نســبة تحديــث الوثيقــة (دائمــا ،أحيانــا ،أبــدا) إلــى العــدد الكلــي للمشــاريع( ،لعــدد  13مشــروع):
م

جدول ( )6-2تقييم مستوى النضج في مستوى التحديث المستمر للوثائق
أحيانا
دائما
الوثيقة

أبدا

1

الخطة العامة للمشروع

%92

%0

%8

2

خطة االتصاالت (شاملة حاالت اإلتصاالت وقائمة عناوين
المعنيين

%92

%0

%8

3

الجدول الزمني للمشروع (بريمفيرا  /مايكروسوفت بروجكت)

%54

%0

%46

4

خطة المخاطر

%0

%0

%100

5

سجل المشاكل  /المخاطر

%0

%0

%100

6

خطة الجودة

%85

%0

%15

7

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

%92

%0

%8

8

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

%100

%0

%0

مالحظــة :يتــم تقييــم مســتوى تحديــث وثائــق المشــروع فــي حــال عــدم توفــر الوثيقــة ضمــن عمــود «أبــدا»
إشــارة لعــدم التحديــث مطلقــا.
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شكل ( )4-2رسم بياني يوضح تقييم مستوى النضج في مستوى التحديث المستمر للوثائق
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 3-1-3-2ملخــص التقريــر الفنــي الثالث:

احتــوى هــذا التقريــر اضافــةً إلــى المعلومــات والتحليــات المســتخدمة ســابقً ا فــي التقريــر االول والثانــي
علــى حصــر للمشــاريع الموجــودة مــع بيــان نســب اإلنجــاز التــي تمــت علــى هــذه المشــاريع مــع توضيــح رمــزي
لحالــة المشــاريع مــن حيــث الوقــت والتكلفــة والنطــاق ،وينتهــي التقريــر بتقديــم توصيــات إلــى الجامعــة
بنــاء علــى المعلومــات المقدمــة فــي هــذا التقريــر وذلــك لمســاعدة الجامعــة فــي إعــادة وضــع بعــض
المشــاريع علــى الخطــط التــي وضعــت لهــا.
 2-3-2ملخص تقارير التدريب:

تحــت رعايــة وكيــل الجامعــة الدكتــور مســلم بــن محمــد الدوســري ،أطلــق مكتــب إدارة المشــاريع الــدورة
التدريبيــة األولــى علــى اســتخدام نظــام إدارة المشــاريع  ،2PMOواحتضنت قاعــة عمادة التعليــم اإللكتروني
والتعلــم عــن بعــد بالمدينــة الجامعيــة بالمجمعــة الــدورة التدريبيــة التــي جــاءت بعنــوان «اســتخدام نظــام
إدارة المشــاريع فــي جامعــة المجمعــة .”2PMO
تقييم اعداد المشاركين
يبين الجدول والرسم البياني التالي اعداد الحضور للدورة ونسبتهم اإلجمالية:
م

جدول ( )6-2بيان بأعداد الحضور للدورة
عدد الغائبين
عدد الحاضرين
يوم الحضور

1

اليوم األول

10

1

2

اليوم الثاني

9

1

3

اليوم الثالث

6

1

4

اليوم الرابع

8

0
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شكل ( )5-2رسم بياني يوضح الحضور واالنصراف
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تقييم البرنامج التدريبي

يبين الجدول والرسم البياني التالي مستوى تقييم المتدربين للبرنامج التدريبي وفق البيان التالي:
جدول ( )7-2مستوى تقييم المتدربين
م

البيان

ممتاز

جيد جدا

جيد

متوسط ضعيف

1

محتوى البرنامج التدريبي

14

4

1

0

0

2

المادة التدريبية التي وزعت في البرنامج

12

7

0

1

0

3

تنظيم وسهولة محتوى المادة العلمية

13

6

0

1

0

4

تحقيق أهداف البرنامج

15

4

0

0

1

5

مستوى تنظيم البرنامج التدريبي

14

4

1

0

0

6

التجهيزات والوسائل المستخدمة

12

2

1

0

0

7

مدة البرنامج

14

5

0

0

0

8

مكان البرنامج

16

3

0

0

0

9

التوقيت

18

2

1

0

0

شكل ( )6-2رسم بياني يوضح تقييم البرنامج التدريبي
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فريق العمل:

يبين الجدول التالي فريق العمل على التدريب وفق األدوار:

شكل ( )7-2فريق العمل على التدريب
 4-2البوابة اإللكترونية:

تعــد البوابــة اإللكترونيــة واجــه إعالميــة لنشــاطات وأخبــار ومعلومــات مكتــب إدارة المشــاريع ،بحيــث تحتــوي
وأيضــا تحتــوي علــى نمــاذج إلكترونيــة مســتخدمة فــي
علــى تعريــف ومهــام ورســالة وأهــداف المكتــب،
ً
أيضــا علــى رابــط نظــام إدارة المشــاريع  2PMOالــذي يســهل دخــول
مكتــب إدارة المشــاريع ،كمــا تحتــوي ً
المعنييــن مباشــرة مــن خــال البوابــة.

صورة من صفحة المكتب في موقع الجامعة اإللكتروني
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كمــا يتــم نشــر األخبــار الخاصــة بمكتــب إدارة المشــاريع بشــكل دوري علــى البوابــة اإللكترونيــة فــي قائمــة
«أخــر األخبــار» الموجــودة فــي الصفحــة الرئيســية ،ممــا يمكــن المهتميــن بمكتــب إدارة المشــاريع بمتابعــة
أخــر األخبــار ،ونشــير بأنــه قــد تــم نشــر قرابــة  40خبــر صحفــي بكافــة إنجــازات وأعمــال المكتــب.
 5-2بوابة الخدمات اإللكترونية لمكتب إدارة المشاريع:

كمــا تــم تدشــين بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة لمكتــب إدارة المشــاريع وذلــك مــن خــال النمــاذج اإللكترونيــة
الموجــودة فــي الموقــع الرســمي لجامعــة المجمعــة ،وتتيــح البوابــة اإللكترونيــة عــدة خدمــات مــن ضمنهــا
طلــب تدريــب ،ودعــم فنــي ،واستشــارات ،وغيرهــا ،مــع ذكــر تفاصيــل الخدمــة وإضافــة المرفقــات كمــا فــي
العنــوان التالــي:
https//:es.mu.edu.sa/eforms/forms/show/11

صورة لبوابة خدمات مكتب إدارة المشاريع
 6-2تويتر مكتب إدارة المشاريع (:)@mu_pmo

أطلــق مكتــب إدارة المشــاريع حســابه الرســمي عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي «تويتــر» ،وقــد تــم اعتمــاد
الحســاب رســم ًيا مــن قبــل إدارة العالقــات العامــة واإلعــام الجامعــي ،ليكــون نافــذة إعالميــة عبــر قنــوات
التواصــل الحديثــة.
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صورة لحساب المكتب في موقع التواصل اإلجتماعي تويتر
 7-2نظام االتصاالت اإلدارية:

تــم خــال عــام 1436هـــ 1437 -هـــ العديــد مــن المراســات والمعامــات فــي نظــام االتصــاالت اإلداريــة ،وفيمــا
يلــي جــدول يوضــح جميــع العمليــات التــي تمــت خــال النظــام:
جدول ( )8-2اجمالي المعامالت لعام 1437-1436هـ
م اجمالي المعامالت لعام 1437-1436هـ
1

28

1471

منجزة

نسبة المنجز

غير المنجز

نسبة غير المنجزة

1431

97.2%

40

%2.7

 8-2اجتماعات المكتب:

يعقــد مكتــب إدارة المشــاريع اجتماعــات دوريــة مــع طاقــم العمــل لمناقشــة أخــر مســتجدات وتطــورات
المكتــب ،وتدويــن المالحظــات الهامــة ومناقشــتها وتحقيــق متطلبــات العمــل ،وتعــد االجتماعــات مــن أهــم
أســس التطويــر والتقــدم ،حيــث يتــم مــن خاللهــا إعــداد المهــام والواجبــات ومناقشــة المعوقــات وعصــف
قدمــا فــي ســبيل نجــاح عمــل المكتــب ،إذ تــم عقــد تســعة اجتماعــات لفريــق
ذهنــي للتطويــر والمضــي ً
العمــل وعلــى ضوءهــا تــم وضــع النقــاط الهامــة والخــروج بتوصيــات تــم العمــل بهــا.
 9-2إنجازات اإلدارة:

فيما يلي ملخص إلنجازات مكتب إدارة المشاريع التي توضيحها في هذا التقرير:
y yإطالق منهجية متكاملة إلدارة المشاريع موافقة للمعهد األمريكي إلدارة المشاريع .PMI
y yالمشاركه في معظم اللجان حيث يعد مكتب إدارة المشاريع عنوان رئيسي للتطوير في الجامعة.
y yالمساعدة في إنجاز المشاريع وفق ماهو مخطط لها.
y yتطوير قاعدة بيانات متكاملة للمقاولين.
y yإطالق نظام تقارير شهرية عن مشاريع جامعة المجمعة.
y yالمساعدة في إعداد المشاريع وفق خطط زمنية عالية الجودة.
y yتدريــب مــدراء ومنســقي المشــاريع فــي الجامعــة علــى اســتخدام النســخة الجديــدة مــن نظــام إدارة
المشــاريع .2PMO
y yتدريب عمداء الكليات والعمادات في الجامعة على استخدام نظام إدارة المشاريع .2PMO
y yترشــح نظــام مكتــب إدارة المشــاريع للمراحــل النهائيــة بمســابقة القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات
.2015
y yاإلســهام فــي انشــاء نظــام إدارة مشــاريع للمســتودع الخيــري بالمجمعــة بتوجيــه مــن معالــي مديــر
الجامعــة.
y yإطــاق النســخة الجديــدة مــن نظــام مكتــب إدارة المشــاريع  ،2PMOوتخصيصهــا للمشــاريع التــي يقــوم
بتنفيذهــا مقاوليــن مــن خــارج الجامعــة.
y yإطــاق نظــام  Microsoft Office Enterprise Project Management 2013إلدارة المشــاريع الداخليــة
التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل موظفــي الجامعــة.
y yعقــد اجتماعــات مــع الشــركة المطــورة لنظــام مكتــب مكتــب إدارة المشــاريع وبحــث طــرق تطويــره
ليناســب بيئــة عمــل الجامعــة.
y yإطالق بوابة خدمات مكتب إدارة المشاريع ضمن بوابة الخدمات اإللكترونية للجامعة.
y yالتواصل مع برنامج المراسالت اإلخبارية لنشر أخبار المكتب على مجلة تواصل الخاصة بالجامعة.
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الفصل الثالث
الصعوبات والمعوقات

30

 1-3الصعوبات والمعوقات التي واجهت اإلدارة:

y yتدريب وتأهيل منسقي ومدراء المشاريع وذوي العالقة وتدريبهم للعمل على نظام إدارة المشاريع.
y yنقل بيانات المشاريع أثناء ترقية النظام لإلصدار الجديد.
y yتعــدد المهــام الوظيفيــة لبعــض موظفــي الجامعــة ممــا أدى الــى ضــرورة إعــادة هندســة االجــراءات
وتحديــث الهيــكل التنظيمــي باســتمرار.
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الفصل الرابع
المقترحات والرؤية التطويرية
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 1-4المقترحات والتوصيات لتحسين اإلدارة:

هناك عدد من المقترحات والتوصيات لتحسين عمل اإلدارة تتمثل في اآلتي:
y yاســتمرار الدعــم الفنــي آلنظمــة إدارة المشــاريع مــن قبــل الشــركات المتعاقــدة والمتخصصــة فــي هــذا
المجــال.
y yاســتمرار تقديــم االستشــارات وتوفيــر مستشــارين مــن خــال مشــروع تقديــم االستشــارات والتشــغيل
لمكتــب إدارة المشــاريع المقــدم مــن الشــركات ذات االختصــاص.
y yزيادة عدد الموظفين من ذوي الخبرة والتخصصات العلمية في مجال إدارة المشاريع.
y yزيــادة دعــم الجهــات العليــا ،واســتمرارية التوجيــه لجميــع جهــات الجامعــة باســتخدام نظــام إدارة
المشــاريع فــي كل مايخــص إجــراءات تنفيــذ المشــاريع.
y yإنشاء قنوات حديثة للتواصل والتعاون مع المستفيدين.
y yالمتابعة الدائمة لحالة المشاريع وبحث سبل التطوير.
 2-4الرؤية التطويرية والمستقبلية:

اســتكما ًلا لإلنجــازات التــي تحققــت فــي الفتــرة الماضيــة وســع ًيا مــن المكتــب فــي مواصلــة التطــور فإننــا
نضــع نصــب أعيننــا رؤيــة تطويريــة مســتقبلية مــن شــأنها تشــكيل األهــداف النهائيــة لــكل األعمــال
التطويريــة.
وتتركز هذه الرؤيه في المحاور التالية:
y yاعتمــاد نهــج علمــي ثابــت فــي إدارة المشــاريع ،بمــا يضمــن الســير علــى خطــوات مطبقــة فعل ًيــا فــي
إدارة المشــاريع.
y yإستقطاب كفاءات عالية من حملة الماجستير وذوي الخبرة في إدارة المشاريع.
y yمواصلــة تطويــر نظــام إدارة المشــاريع لمواكبــة التطــورات التقنيــة العالميــة وذلــك من شــأنه التســهيل
ـواء داخــل أو خــارج الجامعــة.
فــي عمليــة تنفيــذ الدخــول مــن أي مــكان سـ ً
y yتطويــر نظــام تدفــق عمــل ( )workflowبإعــادة هندســة إجراءاتــه بمــا يضمــن المرونــة والسالســة فــي
تسلســل إجــراءات المشــروع.
y yالســعي فــي مواكبــة التطــور مــن خــال نشــر تطبيقــات تعمــل فــي بيئــة األجهــزة الذكيــة والــذي بــدوره
يســمح باســتعراض بعــض اإلحصائيــات العامــة والتقاريــر عــن مشــاريع الجامعــة.
y yتصميم خطة عمل شاملة ومطورة تنعكس على األداء العام.
y yتعزيز وتطوير المستخدمين لمواجهة التحديات والتطورات المستقبلية.
y yالتحديث الدائم للمعلومات والبيانات.
y yالرغبة في التطوير المستمر الذي يتوافق مع األساليب والمعايير المتبعة.
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