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 كلمة عميد تقنية املعلومات 

  

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف االنبياء واملرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

  

 بما يتسع املقام لذكره من أنشطة 
ً
يسعدنا في عمادة تقنية املعلومات أن نقدم التقرير السنوي للعمادة حافال

  هـ 1440-1439العمادة خالل العام املنصرم ومنجزات 

لقد بذلت العمادة وسعها في أنجاز برامجها ومشاريعها التقنية وتطوير األنظمة اإللكترونية للعام املاض ي وفق أفضل 

ن ثم ملقابلة ما تلقاه وتحظى به م .ألداء الواجب الذي أنشأت من أجلهاملمارسات وعلى أعلى املستويات من االتقان، وذلك 

 األصعدة.الجامعة على كافة  إدارةدعم وتشجيع من 

هذا التقرير بذلنا قصارى جهدنا لتوثيق أهم املنجزات التي قامت بها العمادة خالل فترة التقرير والتي نعتز بإنجازها في 

تنفيذ العديد من األنظمة والتطبيقات لتخدم منسوبي الجامعة واملجتمع، وإتاحة الفرصة للجهات  جميعا، ومن أبرزها

والتطبيقات عبر التعاون مع معهد امللك سلمان للدراسات والخدمات االستشارية  الخارجية االستفادة من األنظمة

 غيرها من املنجزات. و  بالجامعة.

لنجاح وفي مقدمتهم معالي مدير الجامعة وسعادة وكيل الشكر والعرفان لكل من شاركنا ا آيات ىوفي الختام نود تقديم أسم

األكاديميين واإلداريين على دعمهم وعملهم املتواصل كما أخص بالشكر زمالئي الجامعة وكل فرد من الزمالء والزميالت، 

 منسوبي العمادة الذين ضحوا بوقتهم وجهدهم في سبيل إنجاز ما وصلت إليه العمادة من نجاح.

 ...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهو 

 عميد تقنية املعلومات                                                                                                                                                             

 د. محمد بن إبراهيم الونين
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 مقدمة:

اإلحصائيات و  ستشاراتواال حيث تعمل على توفير أحدث البرامج والخدمات  املهمة،حد ركائز الجامعة أعمادة تقنية املعلومات  تعتبر

للقطاعات التعليمية والثقافية والبحثية واإلدارية كما تعمل بشكل دؤوب على تطوير آليات الربط بين قطاعات الجامعة وفروعها 

 يحتذى به على مستوى ستخدمين وتوفير الدعم التقني لهموبين الجمهور وامل
ً
 تقنيا

ً
، كل هذا للوصول بالجامعة إلى أن تكون نموذجا

 لجامعات الناشئة.ا

  :الرؤية

 للمعايير العاملية. ةتحقيق منظوم
ً
 جامعية رقمية ذكية تستند على بنية تحتية عالية الجودة وفقا

 :الرسالة

 تقديم حلول تقنية ودعم فني متكامل لجميع قطاعات الجامعة االكاديمية والبحثية واإلدارية ، وفق أحدث التقنيات .

 :األهداف

 الطالب(–املوظفين  –منسوبي الجامعة )أعضاء هيئة التدريس  تقديم خدمات إلكترونية مميزة تعمل على تيسير تواصل  -1

وإدارة وصيانة أنظمة عالية األداء تعتمد على بيئة اإلنترنت لتكون ير  تطومن خالل ع مختلف قطاعات وإدارات الجامعة، م

 متاحة لجميع املستخدمين بشكل سهل وآمن.

 توفير البنية التحتية اإللكترونية وفق أحدث التقنيات وذلك لدعم تحول الجامعة إلى جامعة رقمية. -2

توفير الدعم الفني والتقني الالزم لكافة قطاعات الجامعة ومنسوبيها والتعامل مع كافة العوائق التقنية لضمان رفع فاعلية   -3

 الكادر اإلداري والتعليمي.

كل تتيح لهم سبل التواصل مع أعضاء هيئة التدريس ب للطالبوتوفير بيئة افتراضية مناسبة  دعم برامج التعليم عن بعد -4

 سهولة ويسر.

توفير خدمات إلكترونية تفاعلية شاملة ودعمها بأحدث املعدات التقنية الالزمة للمساهمة في تعزيز دور البحث العلمي في  -5

 الجامعة.

ت وتطوير قنوات التواصل البرمجية بين الجامعة ومختلف القطاعات العمل على أتمتة وتكامل جميع النظم والخدما -6

 األخرى لتفعيل دور الجامعة في دعم مشاريع الحكومة اإللكترونية في اململكة.

 يع التي تقوم العمادة بتبنيها.املواصفات واملنهجيات العاملية في كافة املشار اعتماد   -7

تقنيات املعلومات لالستفادة من خبراتها لتطوير بيئة تقنية املعلومات بناء عالقات مهنية مع جهات متخصصة في مجال  -8

 بالجامعة.

 القيم : 

 الشفافية     .5                                                           اإلتقان   .3                                                                      اإلخالص -1

 العمل كفريق     .6                                                          املبادرة    .4                                                                          اإلبداع -2
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(1شكل رقم )  

 الهيكل التنظيمي لعمادة تقنية املعلومات

لعمادة تقنية املعلومات وقد تم تصميمه لتحقيق رسالة وأهداف وقيم العمادة يشير الشكل اعاله الى الوحدات التنظيمية  
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 2/1 البوابة االلكترونية 

 

  للقسم:وصف 

 املعلومات،م ويتم من خاللها تقديم أه األول.عليها االنطباع  والتي ُيبنىتعتبر البوابة اإللكترونية الواجهة اإلعالمية األولى للجامعة 

 الطالب(-املوظفين  –منسوبي الجامعة من )أعضاء هيئة التدريس التي تخدم وتزيد فرص التواصل بين  اإللكترونيةوالخدمات 

  اإللكترونية.زوار البوابة  كذلكو 

كما تحتوي على املواقع الشخصية ألعضاء  ،واإلداراتبوابة فرعية للكليات والعمادات  53الجامعة اإللكترونية على  تحتوي بوابةو 

 .اللغتين العربية واإلنجليزية وتدعم البوابة ،واملوظفينهيئة التدريس 

 م 2018أين كنا : 
  

  املشروع هذا بناء وتمتم تدشين البوابة الداخلية للجامعة  .1
 
  و  داخليا

 
 حديثهات ليسهل متميزة وطنية كوادر  عبر  ذاتيا

  (% 80) نسبته ما العمادة وفرت بذلك و  باهظة. تكاليف أو  عناء دون  وتطويرها
 
 املتوقعة، املالية التكاليف من تقريبا

البوابة اإللكترونية الداخلية للجامعة الواجهة الرئيسية لجميع الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الجامعة  وستكون 

 احدة،و البوابة للمستفيد إمكانية االطالع على البيانات الخاصة به في كافة أنظمة الجامعة عبر شاشة  تتيح كما ملنسوبيها،

و  واحد،لتسهيل الوصول لهذه الخدمات من مكان  موحد وذلكالوصول إلى هذه األنظمة عبر تسجيل دخول  وكذلك

   الوقت.اختصار الجهد و 

برنامج  13وصول سريع ، و  15إجراء سريع ، و  16خدمة ، و  73ونية الداخلية في نسختها األولى تحتوي البوابة اإللكتر .2

 . مستخدم 2310خدمي ، وعدد مستخدمي البوابة الداخلية حتى اآلن 

 عن خمس خطوات  تطوير نظام .3
ً
 يدوية،منها  3ترجمة محتوى البوابة اإللكترونية ليصبح بثالث خطوات إلكترونية بدال

تحت إشراف لجنة ترجمة  إدخالها وذلكنص تم  5139كلمة تمثل أكثر من  981424وتم خالل الفترة املاضية ترجمة 

 .محتوى البوابة اإللكترونية والبوابات الفرعية التابعة لها

 ية،السعودفي قياس التحول للتعامالت اإللكترونية الحكومية، املركز األول على مستوى الجامعات  حققت الجامعة .4

جهة حكومية( كأفضل جهة ساهمت في تحسين مؤشر  157على مستوى جميع الجهات الحكومية ) واملركز السادس

الذي و  الحكومية،وذلك بحسب تقرير مؤشر النضج للخدمات  الحكومية،النضج اإلجمالي لجميع الخدمات اإللكترونية 

 .م2018شهر يناير  يالحكومية )يّسر( فالتعامالت اإللكترونية  ونشره برنامجأعده 

  اإللكترونية.( في مؤشر القياس السابع للتعامالت % 100حصول البوابة اإللكترونية على نسبة إنجاز ) .5

 .ومشرفة( مشرف 52لكل بوابة فرعية مشرف خاص بها بعدد ) .6

 .( بوابة53بوابة إلكترونية متكاملة تشتمل على بوابات فرعية لجميع الجهات التابعة للجامعة بعدد ) .7
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البوابة اإللكترونية من كافة الصفحات  وتم تصفيةصفحة ) ألف (36829) إلىعدد صفحات البوابة اإللكترونية وصل  .8

 (.الفارغة واملكررة

 ألف ملف . 87854في البوابة (Word & Pdf & PowerPoint)  عدد امللفات الغنية املتوفرة  .9

 باسم جامعة املجمعة في جوجل سكوالر  .10
ً
 ملف منشور. Google Scholar   2230الِنتاج العلمي املنشور إلكترونيا

   العاملية. W3Cوالتوافق مع معايير  األخطاء،من استمرارية خلو البوابة اإللكترونية  .11

  اإللكترونية.استمرارية إقامة دورات تدريبية " دورية " ملشرفي البوابة  .12

 التنفيذ:ع تحت مشاري  

 الخطة الخامسة لتطوير البوابة اإللكترونية الرئيسية للجامعة.-1

 البوابة اإللكترونية الداخلية لطالب الجامعة. -1

 نظام منش ئ النماذج واالستبانات اإللكترونية. -2

 م 2019أين نحن  : 
  

نص  6619كلمة تمثل أكثر من  1161404تم خالل الفترة املاضية عبر نظام ترجمة محتوى البوابة اإللكترونية ترجمة  .1

النتهاء ، كما تم ا تحت إشراف لجنة ترجمة محتوى البوابة اإللكترونية والبوابات الفرعية التابعة لها إدخالها وذلكتم 

العمل في النظام وسهولة  لبوابة الخارجية مما يضمن استقرار من عمليات تطوير نظام ترجمة املحتوى داخل ا

 .إدارته

جهة ساهمت في تحسين مؤشر النضج اإلجمالي لجميع الخدمات  15حققت الجامعة إنجاز جديد بتواجدها ضمن أفضل  .2

والذي أعده م  ، 2019وذلك بحسب تقرير مؤشر النضج للخدمات الحكومية للربع األول من عام  الحكومية،اإللكترونية 

 و نشره برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية  ) يّسر (  .

 .ومشرفة( مشرف 58لكل بوابة فرعية مشرف خاص بها بعدد ) .3

 ( بوابة.61بوابة إلكترونية متكاملة تشتمل على بوابات فرعية لجميع الجهات التابعة للجامعة بعدد ) .4

البوابة اإللكترونية من كافة الصفحات  وتم تصفيةصفحة ) ألف (38262إلى )عدد صفحات البوابة اإللكترونية وصل  .5

 (.الفارغة واملكررة

 ألف ملف . 99575في البوابة (Word & Pdf & PowerPoint)  عدد امللفات الغنية املتوفرة  .6

 باسم جامعة املجمعة في جوجل سكوالر  .7
ً
 منشور.ملف  Google Scholar   2880الِنتاج العلمي املنشور إلكترونيا

 العاملية.   W3Cاألخطاء، والتوافق مع معايير من استمرارية خلو البوابة اإللكترونية  .8

 استمرارية إقامة دورات تدريبية " دورية " ملشرفي البوابة اإللكترونية.  .9

 مشاريع تحت التنفيذ:  .10

 .الخطة الخامسة لتطوير البوابة اإللكترونية الرئيسية للجامعة 

  الداخلية.البوابة إعادة برمجة وتطوير 
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2.  

 إحصائيات البوابة اإللكترونية لجامعة املجمعة يوضح-( 1)جدول رقم 

 املعيار

 سنوات التطور 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

 اآلن

 61 53 53 51 46 35 32 عدد البوابات الفرعية 1

 58 52 47 92 70 36 32 عدد املشــــرفين على البوابات الفرعية 2

3 
عدد ملفات الجامعة بمحرك البحث 

 جوجل سكوالر
141 431 735 1450 1930 2230 2880 

 38262 36829 31508 29553 23381 7470 2751 مجموع صفحات البوابة 4

5 
عدد امللفات الغنية في البوابة )وورد ، بي 

 دي إف ، بوربوينت(
3019 9600 63278 74048 87130 87854 99575 

6 
افق البوابة مع معايير   W3Cنسبة تو

 العاملية
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 عدد الزيارات السنوية للبوابة 7
1.1 

 مليون 

1.6 

 مليون 
 مليون 1.3 مليون  2.9 مليون  2.7 مليون  2.4 مليون  2.1

8 
اعتماد البوابة اإللكترونية كموقع آمن 

 Comodoبتطبيق معايير كومودو 
- - -     

9 
عدد الدورات التدريبية التي نفذتها 

 العمادة ملشرفي البوابات
7 6 7 

دورات  10

 فردية

دورة  12

 فردية

دورة 

 
 
 شهريا

دورة 

 
 
 شهريا

 (لضمان دقة النتائج )يالحظ في الجدول أعاله ان جميع اإلحصائيات مبنية على بداية السنة امليالدية 

 

 بمجال البوابة اإللكترونية حسب عدد املشرفين على البوابات الفرعية يوضح تطور العمادة - ( 1رسم بياني رقم )

 

 

32 35

46
51 53 53

61

32
36

70

92

47
52

58

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

اد
عد

ال
ا

عدد البوابات

عدد المشرفين



 
 
 

9 
 

 2/2  قسم التطبيقات 

 مقدمة:

وي على العديد والتي تحتأهم ركائز العمادة في التحول اإللكتروني، ومعني بإنشاء وتطوير الخدمات اإللكترونية قسم التطبيقات من 

 بالعمادة. تنفيذهامن األنظمة والتطبيقات التي تم 

 :إنشاء وتطوير الخدمات اإللكترونية 

إتاحة الفرصة و تم تنفيذ العديد من األنظمة والتطبيقات من قبل فريق البرمجة بالعمادة لتخدم جميع منسوبي الجامعة واملجتمع 

 ةات االستشاريمعهد امللك سلمان للدراسات والخدمعبر التعاون مع  االستفادة من األنظمة والتطبيقات، جهات الخارجيةلل

 ه1439خالل العام  إنشائها وتطويرها بالقسمأبرز الخدمات واألنظمة التي وبالجدول التالي:  بالجامعة.

 

 هـ 1439أبرز الخدمات واألنظمة التي تنفيذها خالل العام  – (2جدول رقم )

 الجهة والوقت املستغرق إلنجازه واسم ،للجهات داخل الجامعة هـ1439خالل عام  يبين الجدول أعاله عدد األنظمة التي تم تنفيذها

 .والفئة املستهدفة وذلك بناًء على الطلبات الواردة للعمادة ة من البرامج والتطبيقاتاملستفيد

 الفئة املستهدفة اسم الجهة املستفيدة النظام م

 الطالبات العامة للنقلاإلدارة  (V2النقل الجامعي ) 1

 الجامعة إدارة العالقات العامة نظام الشاشات 2

 الطالب والطالبات عمادة التعليم االلكتروني حجز االختبارات االلكترونية 3

 الطالب والطالبات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بوابة الخريجين 4

 الجامعةمنسوبي  إدارة األمن الجامعي تصاريح املركبات 5

 منسوبي الجامعة عمادة تقنية املعلومات تحديث نظام الهاتف الشبكي 6

 منسوبي الجامعة الخدمات الطبية نظام الخدمات السريرية 7

 منسوبي الجامعة وكالة الجامعة نظام طلب االحتياج 8

 الجامعة الجامعة نظام اللجان واملجالس 9

 الطالب عمادة شؤون الطالب نظام الباركود 10

 منسوبي الجامعة عمادة املوارد البشرية–قسم الرواتب  نظام بدل التنقل إلى املطار 11

 املوظفين اإلدارة العامة للمرافق واألسكان  نظام جوالت وتقارير إدارة املرافق  12

 منسوبي الجامعة اإلدارة العامة لألمن الجامعي نظام األمن الجامعي 13

 منسوبي الجامعة عمادة املوارد البشرية–شؤون املوظفين  تطبيق بطاقة العمل 14

 الجامعة اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية-إدارة املخزون تطبيق حصر اثاث الجامعة 15

 منسوبي الجامعة إدارة العالقات العامة نظام بطاقات املعايدة 16
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 أمن املعلوماتإدارة  :2/3

 مقدمة:

 لسعادة عميد تقنية املعلومات إدارة امن املعلومات  
ً
لومات جراءات والسياسات املتعلقة بأمن املعاإل  وتعنى بتطبيقتتبع تنظيميا

 منية لألنظمة والبرامج والبنى التقنية في الجامعة والتأكد من عملها ضمن أطر سياسات الحماية القياسية.ألإلى املراقبة ا إضافة ً 

 

 هــ 1439لعام انجازات العمادة بمجال أمن املعلومات 

ملراقبة  (Security Information and Events Management - SIEMإدارة املعلومات و األحداث األمنية )نظام  تدشين .1

 التهديدات األمنية.كشف وتحليل و 

 .(Smart Protection Endpoints)تركيب منظومة الحماية الذكية لألجهزة املكتبية  .2

 وضع خطة تنفيذ مشروع الربط بالنطاق اآلمن. .3

 .Security Operation Center (SOC)وضع خطة تدشين غرفة العمليات األمنية  .4

 املساهمة في مشروع مجلة )بصمة التقنية( التقنية العلمية باملحتوى التوعوي األمني. .5

 لذي يسهم في تنمية مهارات الطالب في مجال التحليلوضع برنامج تدريبي للطالب الخريجين في الفترة الصيفية وا .6

 .Digital Forensicsالجنائي الرقمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد ونسبة ضحايا التصيد من الجنسين حيث تم عمل محاكاة وإرسال رسائل على البريد اإللكتروني ملجموعة من املوظفين والطالب لقياس يوضح  - ( 2رسم بياني رقم )

 حول عمليات التصيد الحقيقية ، وبناًء عليها يتم توعية املستخدمين بصورة دوريةوعي املستخدمين 
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 املعلومات.مراحل تطور العمادة بمجال أمن 

 واألخطار األمنيةقدرة أنظمة املكافحة األمنية للتصدي للملفات  -1

 معايير املراقبة األمنية لشبكة الجامعة و معايير الحماية من امللفات الخبيثة يبين  -(   3جدول رقم )   

 املعيار
 سنوات التطور 

1436 1437 1438 1439 

 7,348,849 6,862,436 3,976,731 945,300 الدخول املسموحة في الشبكةمصادقة  مجموع عمليات 1

 1,019,846 1,757,021 350,831 200,220 الدخول املرفوضة في الشبكةمصادقة  مجموع عمليات 2

3 
مجموع أحداث التغييرات على البرامج أو االعدادات التي 

 أجريت على املخدمات
15,700 176,458 285,685 767.646 

4 

 

التي تم  Virus/malwareعدد امللفات الخبيثة من نوع 

 صدها
29,209 248,620 98,806 51.417 

5 
التي تم   Spyware/graywareعدد امللفات الخبيثة من نوع 

 صدها
2,588 4,318 1.379 589 

 552.802 905,013 3,459,103 2,609,455 عدد صفحات الويب الخطرة التي تم صدها 6

 51.684 258,043 - - عدد رسائل البريد الخبيثة أو املزعجة املكتشفة 7

%100 %99.6 %99.6 %99.5 نسبة التصدي للملفات الخبيثة 8  

استيعاب وقدرة أنظمة املراقبة األمنية ملراقبة تصاريح الدخول لألنظمة وعمليات التعديل على الخدمات في  اعاله نسبةفي الجدول  يالحظ

 سيرفرات الجامعة كما يبين الجدول قدرة أنظمة املكافحة األمنية للتصدي للملفات واألخطار األمنية.

 

  مجموع عمليات مصادقة الدخول املسموحة في الشبكة – (  3 رسم بياني رقم )
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 2/4: قسم الشبكات  

 

 مقدمة:

راف من خالل االش العمادةيهدف قسم الشبكات الى وضع خطط وآليات العمل الخاصة بالشبكات، واملساهمة في تحقيق أهداف 

 واملتابعة على جميع األعمال التنفيذية في الخطة التشغيلية ذات الصلة.

  القسم:مهام  أبرز 

 وضع املواصفات الفنية لشبكة الجامعة بما يتوافق مع املواصفات القياسية العاملية. -1

 تركيب نقاط الشبكة بمختلف الفروع حسب حاجة املوقع وعند الطلب. -2

 انة بجميع الفروع لحل األعطال الطارئة.متابعة أعمال الصي -3

 متابعة أعمال شركة االتصاالت السعودية لتركيب دوائر جديدة أو حل املشاكل بها. -4

  مراقبة الشبكة ملعرفة أسباب األعطال والتمكن من حلها في أسرع وقت ممكن. -5

  انجازات العمادة بمجال تقنية الشبكة 

الشبكة الداخلية للجامعية لرفع  عن (guest) مستخدمين الوايرلس من الزوارلعزل  Wireless Controller جهاز تركيب- -1

 .جهاز 1500جهاز الى  500االستيعابية ألجهزة الوايرلس من  ولرفع الطاقة مستوى الحماية

 .( في مبنى الكلية الطبية التطبيقية الجديد في املدينة الجامعيةWi-Fiوالالسلكية )ضبط اعدادات الشبكة السلكية  -2

 .الى املوقع الجديد )املبنى االداري( الجامعة( )إدارةلنقل مركز البيانات الحالي  ووضع خطةتصميم  -3

 .داري، الكلية الطبية التطبيقية، مبنى املنارات، كلية التربية بالزلفيتصميم شبكات املباني الجديدة، وهي: املبنى اإل  -4

 .طب االسنان في الزلفيجهزة الشبكة الالسلكية في مبنى كلية أتركيب وبرمجة  -5

 .جيجا بت في الثانية 2ميجابت في الثانية الى  500زيادة الطاقة االستيعابية لدائرة االنترنت الرئيسية من  -6

 .جيجا بت في الثانية 1.5ميجا بت في الثانية الى  500زيادة الطاقة االستيعابية للدوائر الداخلية من  -7

 Fortinet( الى جدار حماية من الجيل القادم )Juniper Stateful firewallاملعتاد )تغيير نظام جدار الحماية من النظام  -8

Next-generation Firewall.) 

لتفعيل األمان الشبكي على جميع النقاط السلكية للشبكة  ( Wi-Fi) الشبكة الالسلكيةودمجه مع   Cisco ISEتفعيل نظام -9

 في الجامعة.

 وأجهزة الحماية في مركز البيانات الجديد في املبنى اإلداري.تصميم ووضع خطة لألجهزة الشبكية  -10

 والذي بشأنه رفع كفاءة شبكة مركز البيانات. Cisco ACIالى    Cisco Nexusتغيير النظام الشبكي في مركز البيانات من  -11

  SNMPv3رفع مستوى حماية أنظمة إدارة الشبكة في جميع مقسمات الشبكة باستخدام بروتوكول  -12
ً
 .SNMPv2عن عوضا
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 الشبكة:بمجال صيانة وتركيبات  العمادةإنجازات  

 .ةنقط 24700املنفذة بالجامعة بلغ عدد نقاط الشبكة  -1

 الهندسة باملجمعة.ومعامل كلية  الحاسب اآللي شبكة فحص واستالم وتشغيل -2

 .التربية باملجمعةومعامل كلية  الحاسب اآللي شبكة فحص واستالم وتشغيل -3

 .التربية بالزلفيومعامل كلية  الحاسب اآللي شبكة وتشغيلفحص واستالم  -4

بد وشركة موبايلي ومدينة امللك ع السعودية االتصاالتنترنت من شركة تنسيق ومتابعة طلب ايصال خدمة االتصاالت واإل  -5

 باملجمعة. الجامعيةللمبنى اإلداري باملدينة  للعلوم والتقنية زالعزي

 باملدينة الجامعية باملجمعة بشبكة االنترنت وربطه بشبكة الجامعة.خدمات املياه  مبنىتجهيز شبكة  -6

 باملجمعة والزلفي بشبكة اإلنترنت وربطها بشبكة الجامعة. مباني إدارة اإلسكان باملدينة الجامعيةتجهيز  -7

 بمبنى إدارة الجامعة بشبكة الجامعة. البصمةربط أجهزة  -8

 الطبية التطبيقية بشبكة انترنت متكاملة وربطها بشبكة الجامعة.تجهيز مركز األطراف الصناعية بكلية العلوم  -9

قية ى كلية العلوم الطبية التطبيإعادة تأهيل وتأسيس شبكة متكاملة ملبنى إدارة األمن وإدارة املستودعات واملخزون بمبن -10

 .السابق

 باإلنترنت.الجديد لضمان خدمة جميع موظفي املبنى  الجامعةتوسعة شبكة مبنى إدارة  -11

 .واملستحدثة الجديدةإليها وتحديد مستويات االحتياج للمباني  الحاجةإلغاء دوائر اإلنترنت التي انتفت  -12

 نقطة شبكة لجميع فروع الجامعة.2200عن  دما يزيتركيب  -13

 ( . داريةاإل و  املالية_الشؤون  املتابعة) مبنى اليحيى _ مبنى إدارة  الشبكةتفريغ املباني التي تم اخالئها سابقا من أجهزة  -14

 .الجامعةبشبكة إنترنت وربطها بشبكة  الجامعيةللمدينة  الشماليةتجهيز مكاتب إدارة األمن في البوابة  -15

 الجامعة.بشبكة  واإلدارات بمختلف الكليات2030 الرؤية اإللكترونية ومنصاتاستمرار ربط املنصات  -16

 الخدمة.املرصد الفلكي بحوطة سدير بخدمة اإلنترنت أثناء الرصد وضمان جودة  في األهلةاستمرار خدمة موقع رصد  -17

 

  الشبكات.مراحل تطور العمادة بمجال 

 مجال الشبكات حسب املعايير تطور -(  4 )جدول رقم 

 

 املعيار

 سنوات التطور 

1435 1436 1437 1438 1439 

 18 19 18 25 19 عدد االفرع املتصلة بشبكة االلياف البصرية

 1500 2000 555 310 155 سرعة االنترنت

 742 655 540 409 370 عدد املوزعات بالجامعة

 532 469 403 295 260 عدد الكبائن املوجودة بالجامعة

 2200 600 1800 1500 1500 عدد نقاط الشبكة املنجزة

 %60 %55 %40 %29 %18 نسبة تغطية الشبكة الالسلكية على أساس عدد الفروع

 املقاس عليها تطور العمادة بمجال الشبكات اعال ه املعايير في الجدول  يوضح
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مركز البيانات :2/5  

 مقدمة:

 ويحتوي علىيحتوي مركز البيانات على العديد من املعدات واألجهزة والخوادم ومزودات الطاقة األساسية واالحتياطية  

 .مستشعرات لتحديد درجة الحرارة وأجهزة إطفاء الحرائق وتنظيم للكهرباء ومواصفات أمنية عالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز البيانات بعمادة تقنية املعلومات

 :أبرز مهام العمل في مراكز البيانات 

 متابعة عمل األجهزة داخل املركز بشكل دقيق وتقديم الدعم الالزم لها. .1

 وحال خروجها. وخوادم الجامعة املوجودة باملركزتوثيق لجميع أجهزة  .2

 تنظيم عمل مهندس ي الجامعة ومهندس ي الشركات والتنسيق بينهم. .3

 متابعة صيانة أجهزة مركز البيانات بالتعاون مع الشركات ذات االختصاص. .4

  ائق(.ف، الحر يطوارئ ملركز البيانات في حاالت مختلفة )انقطاع تيار كهربائي، انقطاع التكيالخطة  العمل على .5

  ه1439إنجازات مركز البيانات لعام 

 اإلنجازات إلى قسمين رئيسيين:تنقسم 

 :
 
  :في املدينة الجامعية مجال مركز البيانات الجديدأوال

 التقنيات الحديثة. أحدثتجهيز مركز البيانات الجديد في املدينة الجامعية وفق  .1

 .كابينة 22باملركز الى كبائن زيادة عدد ال .2

 باملركز.وتوصيله  األليفات البصرية)الفايبر(تركيب وتجهيز خطوط  .3

 نذار مبكر للتنبيه عن األعطال ومتابعة األعمال بشكل مستمر. إتركيب جهاز  .4

 تجهيز مولدات كهربائية احتياطية وبطاريات لضمان عدم تعطل املركز عن العمل.  .5

: مجال
 
 :تأمين البنية التحتية ثانيا

 .استشعار لقياس نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة والحرائق وترددات التيار الكهربائيتركيب أجهزة  .1

  .تركيب جهاز تنبيه يعمل على إرسال رسائل للجوال في حال حدوث أي عطل في مواقع مركز البيانات .2

 .تصميم برامج لضبط وتسجيل الدخول ملركز البيانات .3
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ملحاكاة الواقع والرجوع إليها   visioاملحتويات املادية باستخدام البرنامج الشهيرعمل مخطط واقعي ملركز البيانات بكامل  .4

 .عند الحاجة

 .بمجال تأمين البنية التحتية املركز مراحل تطور 

 
 تطور البنية التحتية –( 5)جدول رقم 

 املعيار
 سنوات التطور 

1437 1438 1439 

 5 5 4 عدد اجهزة حفظ وتوليد الطاقة 1

 15 12 10 املستشعرات داخل الركزعدد  2

وتم  يالحظ ثبات عدد أجهزة وتوليد الطاقةو  تامين البنية التحتية خالل األعوام السابقة مركز البيانات بمجالتطور باألعلى  جدول يوضح ال

لضمان وذلك  15تطويرها وذلك بزيادة طاقتها التشغيلية عبر البطاريات واملولدات وألهمية وحساسية املركز تم زيادة عدد املستشعرات الى 

 استمرار العمل باملركز والقدرة على املتابعة الدقيقة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم بياني يوضح عدد املستشعرات داخل مركز البيانات-( 4رسم بياني رقم )
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 التشغيل أنظمة قسم :2/6

 

قدم منظومة متكاملة من الخدمات يعن البنية التحتية للخدمات اإللكترونية في الجامعة و  مسؤولالتشغيل  أنظمةقسم 

ة من )أعضاء الجامعالتي تخدم جميع منسوبي بالجامعة، اإللكترونية املختلفة في جميع العمليات التقنية واإلدارية واألكاديمية 

لحفاظ على اوتتمثل بإدارة الخوادم ووحدات التخزين املركزية وأنظمة الجامعة ومراقبتها و  (،والطالب –املوظفين  –هيئة التدريس 

 تحديثها إلى أحدث األنظمة. 

 قسام أنظمة التشغيلأ

 : جزئيين رئيسييننظمة التشغيل إلى أينقسم قسم 

  / جميع الخوادم: باستضافةيقوم الجزء األول 

 التي تقدم الخدمات اإللكترونية لوحدات الجامعة املختلفة  

  / هو تشغيل األنظمة:الجزء الثاني 

 كـا:ألنظمة الرئيسية في الجامعة ويشمل تشغيل ومراقبة وإدارة ا 

-البريد االلكتروني-قواعد البيانات ةإدار -إدارة ومراقبة وحدات التخزين -الخدمات السحابية-نطاقات املواقع—)الدليل النشط 

 النسخ االحتياطي(.

 التشغيل ةظمقسم انالعمادة بمجال  أبرز إنجازات: 

 ليصبح اكثر امان واستقرار (centosخادم الخدمات االلكترونية الى نظام )ترقية وتطوير  -1

 (Windows Server 2016الى )  (Windows Server 2008ترقية نظام تشغيل خوادم ) -2

 .ةبالخوادم االفتراضيالخاصة  IBMعلى جميع سيرفرات  clusteringانشاء مجمع  -3

 حديثة.استبدال بعض األقراص التالفة الى أقراص  -4

  بحجم عالي وربطها بالسيرفرات. volumeانشاء مساحة تخزين  -5

 .نقل مجموعة من الخوادم القديمة لتعمل في البيئة االفتراضية الجديدة -6

 الطالب(-املوظفين -هيئة التدريس  أعضاءملنسوبي الجامعة من )office 365تشغيل نظام البريد االلكتروني  -7

https://www.mu.edu.sa/ar/node/33335. 

 .(Azure) مع (Blackboardتكامل نظام التعليم االلكتروني ) -8

 .(Azureتكامل نظام حجز االختبارات مع ) -9

 .نقل مركز البيانات الى الحرم الجامعي الجديد -10

 .(DRجهة بديلة )استضافة بعض الخوادم الحساسة في  -11

 الجامعة.انشاء بريد الكتروني إلدارات  -12

 .انشاء خادم لنظام لديوان املراقبة )شامل( وربطة والتكامل مع يسر -13

 .انشاء خادم لنظام وزارة املالية )صرف( وربطة والتكامل مع يسر -14

 .البريد املؤذي(حماية من -مراقبة نشاطات البريد االلكتروني )استخدام تطبيقات البريد االلكتروني -15

https://www.mu.edu.sa/ar/node/33335
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 التشغيل. ةنظمأمراحل تطور العمادة بمجال 

 

 استخدام موارد الخوادم ووحدات التخزين –( 6)جدول رقم 

 

 

 

 

 يالحظ فالجدول أعاله اختالف القيم بين السنوات وعدم ثباتها وذلك بناًء على الطلبات الواردة واالحتياجات 

 

 

 

 

 

 
 رسم بياني يوضح عدد املستخدمين املسجلين بالدومين في مجال الجامعة – (  5 رسم بياني رقم )

 

 
 رسم يوضح اعداد الخوادم املادية (  6 سم بياني رقم )ر 

 

97 97
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الخوادم المادية

 املعيار
 سنوات التطور 

1437 1438 1439 

 5607 6773 6080 عدد املستخدمين املسجلين في مجال الجامعة 1

 66 97 97 عدد الخوادم االفتراضية 2

 73 46 46 املاديةعدد الخوادم  3

 125 122 97 عدد االستضافة بالسحابة 4

1437 1438 1439

عدد المستخدمين 6080 6773 5607

6080

6773

5607

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000



 
 
 

18 
 

الدعم الفني قسم :2/7  

 

 جهزةأل وذلك ل والطارئة(–العالجية  – )الوقائية بأعمال الصيانة بأنواعها املختلفة الفني بالعمادةقسم الدعم  يهتم

توفير الدعم الفني لجميع منسوبي الجامعة، ويتمثل هذا الدعم بتقديم املساعدة وتوفير و تقنية بالجامعة العدات املو 

 من خالل فريق متخصص في هذا املجال. التقنيةالحلول على مستوى البرامج وأجهزة 

  الفني:الدعم  مهام قسم أبرز 

 إعداد أجهزة الحاسب لالرتباط بالشبكة. -1

 املكتبية. تركيب وتعريف الطابعات وملحقات األجهزة -2

 والطارئة( ألجهزة-الصيانة العالجية -الوقائية  )الصيانةأنواعها  الصيانة بجميعتنفيذ ومتابعة برامج  -3

 الحاسب وملحقاتها وشبكاتها.

 تقديم الدعم الفني لجميع البرامج املعتمدة للعمل بها. -4

 Windows، Office-مثل: التحديث املستمر ألنظمة التشغيل والبرمجيات بشكل دوري  -5

 فحص ومعاينة أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها والتأكد من مدى صالحياتها وتقديم التوصيات الالزمة. -6

 فحص ومعاينة أجهزة الحاسب اآللي الجديدة املستلمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات املطلوبة. -7

كلما و ي، ولالختبارات النهائية، تجهيز وإعداد معامل الحاسب اآللي للطالب والطالبات في بداية كل فصل دراس  -8

 فني.الضرورة لذلك مع التأكد من خلو تلك األجهزة من أي عطل  دعت

 للتأكد من صالحية األجهزة  بالجامعة بصفةعمل جوالت تفقدية ملعامل الحاسب اآللي  -9
ً
دورية أسبوعيا

 والبرمجيات وسالمتها من أي عطل فني.

 :. هـــ1439لعام  انجازات العمادة بمجال الدعم الفنيأبرز 

 عمال وكلية الطب األ  ةبمعامل كلية أدار  spss برنامجتنصيب  -1

 .بالجامعة  الكلياتعدد من  برنامج املآت الب على أجهزة تنصيب -2

 جهاز.63تجهيز وتركيب برامج التشغيل بمعامل كلية الهندسة لعدد  -3

 جهاز. 23لعدد  التطبيقية الطبيةتجهيز وتركيب برامج التشغيل بمعامل كلية العلوم  -4

 العامة.الخدمات  بإدارةاملناخ وبقسم آمن  )الذاتية( بقسمتجهيز وتركيب األجهزة الخاصة  -5

 .windows10 ألي windows 7 من لألجهزةعمل فورمات وترقيه  -6
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 : مراحل تطور العمادة بمجال الدعم الفني

 

 تطور العمادة بمجال الدعم الفني  -(   7جدول رقم ) 

 

 

 

 املنجزة. اإللكترونية واألجهزة املعامالت والطلباتالجدول يوضح عدد 

 

 

 

 دومين الجامعةعدد األجهزة املربوطة على  - (  7رسم بياني رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الطلبات االلكترونية – (  8رسم بياني رقم )
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مراحل تطور العمادة بمجال الدعم الفني 

 املعيار
 سنوات التطور 

1437 1438 1439 

 4150 4100 3520 املربوطة على دومين الجامعةعدد االجهزة  2

 8590 8547 7200 عدد الطلبات اإللكترونية 3
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مراحل تطور العمادة بمجال الدعم الفني 
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 2/8:  قسم االتصال الصوتي واملرئي 

 

وكذلك الفاكس  والصورةالصوت  مجاليبث االتصال في  وسائل أحدثقامت العمادة منذ تأسيس الجامعة بتوفير  

وذلك من خالل توفير األجهزة الالزمة لذلك وحرصت العمادة على مواكبة املستحدثات  املختلفةاإللكتروني لجهات الجامعة 

 من أبعاد التعلم التفاعلي لتعدد فوائدها العامة 
ً
 جديدا

ً
م من خالل استخدا وذلك والتعليميةالتكنولوجية التي أتاحت ُبعدا

 ببعض.الفيديو كونفرنس لربط جميع الكليات في املحافظات بعضها  الية

 أبرز مهام قسم االتصال الصوتي واملرئي:

 .متابعة طلبات أجهزة الفيديو كونفرنس وصرفها وتسليمها وصيانتها .1

  .متابعة طلبات البث عن طريق الفيديو كونفرنس لفعاليات الجامعة واالشراف على نقلها بين جهات الجامعة .2

نقل الفعاليات ، الفاكس اإللكتروني ، نظام  الفديوكونفرنس ، الشبكي، )الهاتفاالشراف على أداء عمل سيرفرات  .3

 الفوترة(.

 

 

 

 

 

 

 عبر تقنية الفديو كونفرنس  صورة حية توضح نقل فعالية للقسم النسائي
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 :هــــ1439نجازات بمجال االتصال الصوتي واملرئي لعام أهم اال 

 للكليات في محافظة املجمعة وخارجها. فعالية 29والبالغ عددها  تم نقل جميع فعاليات الجامعة .1

 االلكترونية.جهاز عهدة عن طريق النظام االلكتروني في بوابة الخدمات  76نقل  .2

مع نظام  Huaweiمع كلية علوم الحاسب في عملية تكامل أجهزة االتصال الخاصة بالكلية من شركةالتعاون  .3

 الصوت.االتصال 
 

 تطور مجال االتصال الصوتي واملرئي –(  8جدول رقم ) 

 املعيار
 سنوات التطور 

1434 1435 1436 1437 1438 1439 

 206 192 123 206 269 880 تسليم وتركيب هاتف شبكي

 2 1 0 3 3 4 تسليم وتركيب هاتف اجتماعات شبكي

 video)تسليم وتركيب وحدة بث مرئي )

conference 
15 6 7 11 1 2 

 - 20 24 13 7 30 يبرنامج الفاكس اإللكترونتركيب وتثبيت 

 39 - - - - 5 (ATA)ِ تسليم وتركيب أجهزة فاكس 

 29 17 9 8 9 17 نقل الفعاليات واالجتماعات

 دد تسليم وتركيب الهواتف بأنواعها خالل السنوات املاضية جدول يوضح ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .العمادةب على الطلبات الواردة لقسم االتصال الصوتي واملرئي الجامعة ويالحظ اختالف القيم بين السنوات وعدم ثباتها بناءً يوضح توزيع الهاتف الشبكي داخل  (  9رسم بياني رقم )
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إدارة العمادة  :2/9  

 

تبر لها. وتعإدارة العمادة من اإلدارات الهامة وهي اإلدارة املسؤولة عن كافة املوظفين والعاملين داخل العمادة واألقسام التابعة 

 بعميد تقنية املعلومات ويتبع لها:
ً
 حلقة وصل بين اإلدارات داخل العمادة وخارجها وترتبط إدارة عمادة تقنية املعلومات تنظيما

 قسم الشؤون اإلدارية  -1

 قسم العالقات العامة  -2

  مهام إدارة العمادة.أبرز 

 العمل بالعمادة. باملوارد البشرية ومتابعة سير لعمليات املرتبطةتنفيذ األنظمة واللوائح اإلدارية وا -1

 شراف على تنفيذ األوامر املعمول بها في الجامعة بالتنسيق مع الجهات األخرى داخل الجامعة. اإل  -2

شراف على تنظيمه والتأكد من شراف على تأمين احتياجات مستودع العمادة من خالل املستودعات بالجامعة واإل اإل  -3

  .باستمرار واعتماد محاضر االستالم ومذكرات إدخال املواد وخروجها من والى املستودعمتطلبات العمادة 

 هـــ1439لعام انجازات العمادة باملجال اإلداري 

: قسم الشؤون اإلدارية 
 
 اوال

يلتحق بالعمادة عدد من الكوادر املتميزة في كافة املجاالت وتحرص اإلدارة على تطوير مهاراتهم وتحفيزهم للعمل ومتابعة الشؤون 

 .عالية ودقة بم انجاز املعامالت بنسملتعلقة بهم، ويتااإلدارية 

   ( 9)-جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم اإلداري الجيد ودمج اإلجراءاتم وتختلف القيم بناًء على عدد من املؤثرات كا )الضح عدد املعامالت املنجزة لكل قسيو أعاله الجدول 

 إلى عدد اختالف عدد املعامالت الواردةوالتحول لألنظمة اإللكترونية ونظام االتصاالت اإلداري
ً
 .( ة إضافة

 

 

 

 سنوات التطور  املعيار

1436 1437 1438 1439 

 1619 874 345 436 إدارة العمادة املنجزةعدد معامالت  1

 757 857 1506 2216 عدد معامالت قسم الشؤون اإلدارية املنجزة 2

 9 26 26 3 عدد معامالت قسم العالقات العامة املنجزة 3

 2385 1757 1886 2655 إجمالي املعامالت  4

 %98.9 %100 %100 %100 نسبة اإلنجاز 5
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   (10)-رقمجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .خالل السنوات املاضية املوظفين بالعمادةيوضح عدد  الجدول 

 

: قسم العالقات 
 
بين العمادة  والصالت توثيق العالقاتل بعمادة تقنية املعلومات يهدف قسم العالقات العامة :العامةثانيا

 
ً
  وقطاعات الجامعة داخليا

ً
 واملساهمة الفاعلة في ابراز دورها  وخارجيا

ً
 .إعالميا

 هـ 9143/4014 عام خالل بالعمادة واملناسبات األنشطة تغطية  

:
 
  الداخلية: العمادة انشطة أوال

 لهم ولبقية املوظفين تهدف الى خل ملنسوبيهي جائزة ربع سنوية تقدم  :جائزة املوظف املثالي
ً
 لجهودهم وتحفيزا

ً
ق العمادة املثاليين تقديرا

  روح التنافس بين املوظفين.

 .يقوم قسم العالقات العامة بعمادة تقنية املعلومات بتوثيق جميع أنشطت العمادة الداخليةاملناسبات الداخلية: 

  سعادة مدير جامعة تبوك يزور عمادة تقنية املعلومات -1

 إقامة حفل معايد ملنسوبي العمادة بمناسبة عيد الفطر املبارك. -2

 املعلومات. تقنية عمادة يزور املعرفة جامعة من وفد -3

الدكتور محمد بن ابراهيم الونين عميد تقنية املعلومات  يكرم سعادةمعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن  -4

وسعادة الدكتور ابراهيم بن علي الزامل وكيل عمادة تقنية املعلومات للشؤون الفنية بمناسبة حصولهم على جائزة الجامعة 

 التعليمي.للتميز 

 ملبنى الجامعة الجديد. البيانات مركز نقل فريق يكرم الجامعة مدير معالي -5

 

 

 

 سنوات التطور  املعيار

1436 1437 1438 1439 

 40 44 55 56 عدد املوظفين في املبنى الرئيس ي للعمادة 1

 4 4 - - عدد املوظفين في وحدة الغاط 2

 2 2 - - عدد املوظفين في وحدة رماح 3

 10 11 7 7 عدد املوظفين في وحدة الزلفي 4

 3 4 - - عدد املوظفين في وحدة حوطة سدير 5

 17 18 18 17 األقسام النسائيةعدد املوظفين في  6

 36 34   عدد املوظفين املتعاقدين بالعمادة  

 112 83 80 80 املجموع -
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:
 
 الخارجية: العمادة أنشطة ثانيا

 بجنيف. 2019تغطية اخبار مؤتمر القمة العاملية ملجتمع املعلومات  -1

 بالعاصمة العمانية مسقط. 2019تغطية اخبار معرض كومكس  -2

 

 .املناسبات الداخلية والخارجية لعمادة تقنية املعلوماتجانب من تغطية أبرز 

 

معالي مدير الجامعة فريق نقل مركز  الاستقب -1

اثر  ملبنى الجامعة الجديد DATA CENTER البيانات

من مبنى إدارة الجامعة  البياناتنجاح خطة نقل مركز 

ن إجراءات نقله ع والتي تمت ،سابقا إلى املبنى الجديد

العمادة  منسوبيطريق فريق تقني مختص من 

تابعة وإشراف من سعادة عميد تقنية املعلومات وبم

الدكتور إبراهيم  ووكيل العمادة للشؤون الفنية

 فريق العملكرم معالي مدير الجامعة كما  الزامل،

 ملا قدموه من جهود 
ً
 تكللت بالنجاح.تقديرا

 

سعادة عميد تقنية املعلومات الدكتور محمد ابراهيم  -2

وكيل العمادة للشؤون الفنية الدكتور  الونين وسعادة

 من  اثناء االجتماع معالزامل، ابراهيم بن علي 
ً
وفدا

 في االطالع  املعرفة، حيثجامعة 
ً
جاءت الزيارة رغبة

كما تم  .العمادةعلى اهم التقنيات املستخدمة في 

 
ً
 . مناقشة آلية التعاون مستقبال

 

 
خالد املقرن ومعالي مدير  د.مدير الجامعة عالي م -3

خالل زياراتهم للعمادة حيث تم  اإلسالميةجامعة ال

وعلى األنظمة  أبرز اإلنجازاتإطالع الوفد على 

ين تعاون تقني بعقب الزيارة ، كما اإللكترونية الحديثة

 الجامعة اإلسالمية وجامعة املجمعة.
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 اإلدارة النسائية  :2/10

 

تعمل اإلدارة النسائية كحلقة وصل بين عمادة تقنية املعلومات والكليات واإلدارات النسائية وتقدم كافة خدمات الدعم الفني 

 والشبكات واالتصال الصوتي واملرئي لجميع منسوبي الجامعة وتعمل على تذليل كافة العوائق لضمان تحقيق أهداف العمادة.        

  

 

 

 

(2شكل رقم )  

لإلدارة النسائية يوضح الفروع التابعة لها.الهيكل التنظيمي   

 أبرز مهام اإلدارة النسائية:

  :الدعم الفني 

 صيانة األجهزة وصيانة املعامل وتجهيزها  -1

 (، domainربط جميع أجهزة الحاسب اآللي بالجامعة باملجال الفرعي ـ)  -2

 لبوابة الجامعة الرئيسية. على إدارة لوحة التحكم تدريب مشرفات البوابات اإللكترونية الفرعية -3

  جهيز املنصات التعليمية بكافة البرمجيات الالزمةت -4

 االتصال الصوتي واملرئي خالل انعقاد اللقاءات أو االجتماعات  علىاإلشراف  -5

 متابعة توفير خدمة البريد اإللكتروني وحل املشاكل املتعلقة بحسابات املستخدمين.  -6

 

 :الشبكات 

متابعة خدمات االنترنت وربط املواقع ونقل االجتماعات واملؤتمرات وورش العمل وجميع املناسبات الجامعية بين  .1

 (.Video Converseمواقع الجامعة املختلفة من خالل تقنية النقل املرئي )

 شراف على تركيب أجهزة الهاتف الشبكي والفاكسات في الكليات واإلدارات النسائية.اإل  .2

 

 

 

 

 

 

مديرة اإلدارة النسائية

قسم  الزلفي قسم  رماح قسم املجمعة قسم الغاط قسم حوطة سدير



 
 
 

26 
 

 هـ  1439إنجازات اإلدارة النسائية لعام 

: املساهمة في إنجاح أعمال 
 
 من خالل:املقررات اإللكتروني اوال

 .معمل حاسب آلي من أنظمة جديدة وبرمجيات متوافقة مع مقررات ومواد التعلم االلكتروني 40ما ال يقل عن تجهيز  -1

 املطلوبة البرمجيات بكافة تعليمية منصة 30 تجهيز -2

 وتجهيز النقل املرئي. العلمي للبحث التشريفات وقاعة املسرح تجهيز -3

 األكاديمي واالعتماد الجودة أعمال في املشاركة -4

 واملوظفات التدريس هيئة أعضاء من لعدد ملفات نقل -5

 
 
 :وتغطية الفعاليات واملناسبات عبر تقنية الفيديو كونفرنس عمل تدريبيةالورش عدد من  عقد-: ثانيا

 
 
 :الخدمات التي تم تقديمها للمستفيدين في الجدول ادناهأبرز -: ثالثا

 (  11)-جدول رقم

سنوات التطور للخدمات املقدمة للمستفيدين من خدمات اإلدارة النسائية بعمادة تقنية املعلومات وتختلف النسب أعاله يوضح الجدول 

 لإلدارة.حسب الطلبات الواردة 

 

 

 

 سنوات التطور  املعيار

1438 1439 

 506 377 تثبيت وصيانة الطابعاتعدد خدمات  1

 207 113 الضوئي املاسح وصيانة عدد خدمات تنصيب 2

 1129 1352 برامجال عدد خدمات تنصيب 3

 windows 520 285نظام  وتنشيطتنصيب  4

 29 41 عدد املعامل التي تم تجهيزها وفحصها. 5

 جهاز 1430 814 بالدومين هاربطعدد األجهزة التي تم  6

 جهاز 395 جهاز office 551 تنشيط 7

 جهاز 394 45 االجهزة وصيانة واصالحتعريف  8

 جهاز 24 11 كونفرس تشغيل جهاز الفيديو 9

 معمل 29 41 آلي حاسب معامل وصيانة فحص 10

 تصوير الة 4 21 تصوير وإصالح آلة ربط 11

 هاتف 1 123 شبكياصالح هاتف  12

 لغة 20 لغة 24 تثبيت حزمة لغة 13
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 2/11: قسم العناية باملستفيدين 

 

 –تهتم عمادة تقنية املعلومات بجامعة املجمعة بالعناية باملستفيدين من خدماتها من منسوبي الجامعة )أعضاء هيئة التدريس 

 الطالب( وكذلك الجهات الخارجية. عبر قنوات التواصل املختلفة التالية:  –املوظفين 

 (.5555الرقم الداخلي ) -1

  البوابة اإللكترونية.  –ايقونة تواصل معنا  -2

 الخدمة السريعة. -مركز العناية باملستفيدين  -3

 (dit@mu.edu.sa)البريد اإللكتروني.  -4

 (https://twitter.com/DIT__MU)لى موقع التواصل االجتماعي تويترحساب ع -5

 أبرز مهام القسم:

 .متميزللقسم بشكل استقبال جميع االستعالمات والشكاوى الواردة  .1

 .الطلب حتى أنهائه وقياس رض ى املستفيدتقديم أفضل املمارسات في التعامل مع املستفيدين ومتابعة حالة  .2

   التصعيد:إجراءات 

وارفاق رقم الطلب  mu.edu.sa@wecareتم توحيد إجراءات التصعيد من خالل ارسال رسالة إلكترونية للبريد 

 ساعة كحدى اقص ى.  48خالل البريد  علىالرد اإللكتروني او املشكلة التي لم يتم حلها من خالل قنوات التواصل السابقة، ويتم 
 

  ( 12)-جدول رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العناية باملستفيدين وعدد الطلبات املحولة لألقسام األخرى وتختلف  الواردة لقسماإللكترونية  الطلبات اعداديوضح الجدول أعاله 

 .النسب حسب الطلبات الواردة

 

 املعيار
 العام الحالي

 ه1439/1440

 طلب 3545 عدد الطلبات اإللكترونية  1

طلب5920 عدد املكاملات الهاتفية  2  

مكاملة مستقبلة1755 عدد الطلبات االلكترونية املحولة الى الدعم الفني  3  

طلب5403 عدد الطلبات اإللكترونية املحولة الى قسم الشبكات 4  

طلب341 عدد الطلبات اإللكترونية املحولة الى قسم أنظمة التشغيل 5  

طلب62 عدد الطلبات اإللكترونية املحولة الى قسم التحليل والتصميم 6  

طلبات4 عدد الطلبات اإللكترونية املحولة الى قسم التطبيقات 7  

طلب 117 عدد الطلبات اإللكترونية املحولة الى قسم إدارة امن املعلومات  8  

طلبات  6 عدد الطلبات اإللكترونية املحولة الى قسم البوابة االلكترونية 9  

https://twitter.com/DIT__MU
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 2/12: اآليزو  ةشهاد 

 

وذلك نظير عملها على  ،من مركز شهادات الجودة اإليطالي ( ISO 27001:2013 )حصلت عمادة تقنية املعلومات على شهادة االيزو 

جديد وتم ت  تطوير سياسات وإجراءات أمن املعلومات وتحديث السجالت والوثائق والتي تعزز من جودة البنية الرقمية للجامعة.

 شهادة اآليزو وذلك بعد زيارة املراجع الخارجي للجامعة وعدم اكتشاف أي حاالت عدم مطابقة على العينات التي تم التدقيق عليها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م08/03/2022ت صالحة حتى املعلوماالتي حصلت عليها عمادة تقنية  27001صورة لشهادة االيزو 
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 2/13: األداء للعمادة  مؤشرات 

 

 مؤشرات قياس األداء لعمادة تقنية املعلومات خالل العام املاض ي 

 (13جدول  رقم)

 

 يبين الجدول أعاله مؤشرات قياس األداء لعمادة تقنية املعلومات 

تقيس تقييم املستفيدين من خدمات العمادة في عدد من املجاالت، وتم استحداث استبانة شاملة  5الى  1يتضح ان املؤشرات من 

 .ويتم تحليل النتائج واالستفادة منها في عمليات التطويركافة الخدمات املقدمة  العمادة فيلقياس رض ى املستفيدين من خدمات 

 انجاز وتنفيذ عدد من املشاريع اإللكترونية.تم  1439/1440السنوي على تقنية املعلومات وفي عام يقيس األنفاق  6املعيار رقم 

 41.000يقيس النمو السنوي في األنظمة اإللكترونية املستخدمة لتسهيل عملية تدفق املعلومات وكان آخر قياس له  7املعيار رقم 

 مستخدم.

مليون زائر ويعكس  7.641.000توى املعرفي ملوقع الجامعة وصل الرقم إلى أكثر من يقيس عدد الزوار الشهري للمح 8املعيار رقم 

 مدى كفاءة الخطط ونجاحها بشكل كبير.

 .اض يامليقيس مستوى املواءمة بين تقنية املعلومات في الكليات وتم بحمد هللا تحقيق املستهدف خالل العام  9املعيار رقم 

 

 

 م

 املتحقق املؤشر

 هـ 1439/1440
 املستهدف

 اعضاء طالب

80 % 

 تقييم املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات في توفر الخدمة 1

 جاري القياس

 تقييم املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات في األمن 2

 تقييم املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات في الدعم الفني 3

 تقييم املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات في خدمات املستفيدين 4

 املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات في البوابة اإللكترونيةتقييم  5

 %20 %20 اإلنفاق السنوي على تقنية املعلومات 6

7 
معدل النمو السنوي في األنظمة اإللكترونية املستخدمة لتسهيل 

 عملية تدفق املعلومات

 مستخدم 41.000

 متزايدة 

 7.641.000 في ملوقع الجامعة عدد الزوار الشهري للمحتوى املعر 8

 %85 %85 مستوى املواءمة بين تقنية املعلومات في الكليات 9



 
 
 

30 
 

 3/1: املقدمة للجهات الخارجية  الخدمات 

 

 معهد امللك سلمانتتيح عمادة تقنية املعلومات بجامعة املجمعة االستفادة من الخدمات اإللكترونية وذلك عبر التعاون مع 

 ءبالجامعة، وتسعى إلى تحقيق االستفادة املثلى في مجال األنظمة اإللكترونية لرفع كفاءة وأدا للدراسات والخدمات االستشارية

األجهزة الحكومية وخفض التكلفة املالية، وذلك ملا تملكه عمادة تقنية املعلومات بجامعة املجمعة من تميز في كافة املجاالت 

 وحصلت على العديد من الجوائز املحلية والعاملية.

 

  :أبرز الخدمات التي تقدمها العمادة للجهات الخارجية 

 (14جدول رقم)

معهد امللك سلمان للدراسات  التعاون مع يبن الجدول أعاله الخدمات التي تقدمها عمادة تقنية املعلومات للجهات الخارجية وذلك عبر

 .واالستشارات بجامعة املجمعة

 

 

  من الخدمات املقدمة:  املستفيدةالخارجية الجهات 

 (15جدول رقم)

لمان سالتي تقدمها عمادة تقنية املعلومات للجهات الخارجية وذلك عبر معهد امللك الجهات الخارجية املستفيدة من الخدمات يبن الجدول أعاله 

 اسات واالستشارات بجامعة املجمعة.للدر 

  املعلومات:بعمادة تقنية  اإللكترونيةإنشاء وتطوير الخدمات 

متخصص ق قبل فري بعمادة تقنية املعلومات بجامعة املجمعة، مناإللكترونية من األنظمة والتطبيقات العديد نشاء وتطوير إم تي

ي عاملية، وتخدم هذه األنظمة والتطبيقات اإللكترونية منسوبوحصلت عدد من البرامج والتطبيقات على جوائز فالتحليل والبرمجة 

 واملجتمع وكذلك الجهات الخارجية. الجامعة

 إلنجازهاالوقت املستغرق  اسم الخدمة املقدمة م

 أشهر حسب النظام 6-3تتراوح الفترة ماين  إنشاء وتطوير األنظمة اإللكترونية املختلفة 1

 مالحظات الخدمات املقدمة الجهةاسم  م

 % 70نسبة اإلنجاز  نظام شركاء خبير بمجلس الوزراء –هيئة الخبراء  1

 % 30نسبة اإلنجاز  نظام اللجان واملجالس اللجنة النسائية –أمانة الرياض  2

 % 90نسبة اإلنجاز  العلمينظام البحث  الجامعة اإلسالمية 3

 %100نسبة االنجاز  نظام النقل جامعة شقراء  4

 %100نسبة االنجاز  نظام النقل جامعة الطائف 5
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 4/1:  ه1439/1440 املشاركات الدولية والجوائز لعامأبرز 

 

 مقدمة: 

 في  عمادة تقنية املعلومات حّققت  
ً
 اجوائز عاملية خالل مشاركاتهت على عدة كما حصد العديد من املجاالت ،مراكز متقدمة عامليا

 ة الحكومية.إلى التعامالت اإللكتروني جامعة املجمعة املتميز في مسيرة تحول  افي الفعاليات الدولية املختلفة، وهو ما يعكس إسهامه

 لخبراتا يوليه الجهات العليا فالجامعة بتبادل الذي االهتمام مدى لتبين مشاركات من يصحبها وما العاملية الجوائز هذه وتأتي

سيرة التنموية من أجل دفع امل االعمال مختلف في منها املناسب وتطبيق نقلها على والعمل املمارسات أفضل ومشاركة املتميزة العاملية

 املستدامة إلى األمام. 

 :بجنيف 2019القمة العاملية ملجتمع املعلومات  مؤتمر  :4/1

  1140ودولة  193حصلت جامعة املجمعة على ثالث شهادات تميز من بين 
ً
 لعدد من الجهات العاملية مشروعا

ً
يأتي هذا و  .مختلفا

 للعديد من اإلنجازات التي حققتها الجامعة في هذا املجال بالعديد من املحافل املحلية 
ً
اء و تطوير وتم انشوالعاملية ، اإلنجاز امتدادا

، وذلك  على املستوى املحلي والعاملي وتميزت هذه األنظمة األنظمة اإللكترونية من قبل الكوادر الوطنية الشابة في الجامعة ، هذه  

 ألهميتها ولجودتها وتميزها 

 اإللكترونية:تطبيقات تقنية املعلومات واالتصاالت مسار الحكومة فئة  -1

 بإطالق االمتحانات على شهادة التميز والذينظام حجز  حصل مشروع
ً
ضمن عدد من األنظمة اإللكترونية ه قامت الجامعة مؤخرا

 بالجامعة،التي يتم من خاللها تسريع وتسهيل اإلجراءات املختلفة 

 :فئة تطبيقات املعلومات واالتصاالت مسار التعليم اإللكتروني -2

في هذه  التميز شهادة املجمعة علىه وتطويره بعمادة تقنية املعلومات بجامعة سالك الذي تم تصمميتطبيق  حصل مشروع

 ، وهو مركز ونظام تفاعلي إلكتروني ملحاكاة القيادة يتم من خالله التدريب على القيادة اآلمنة  الفئة وبداء
ً
 .بالعمل به مؤخرا

 الصحة:فئة تطبيقات تقنية املعلومات واالتصاالت مسار أنظمة  -3

الذي تم تصميمه وتطويره بعمادة تقنية املعلومات بجامعة املجمعة على شهادة التميز في هذه الفئة  تطبيق بنك الدمحصل مشروع 

 وهو تطبيق يعنى بربط املنشأت الصحية ببعضها، وذلك لالستفادة من تبرعات الدم املوجدة في مختبرات الدم التي لم تستخدم
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 بجنيف  2019صورة سعادة وكيل الجامعة وسعادة عميد تقنية املعلومات اثناء تسلم الجوائز في مؤتمر القمة العاملية ملجتمع املعلومات 

 :بالعاصمة العمانية مسقط 2019: معرض كومكس 4/2

شاركت عمادة تقنية املعلومات بجامعة املجمعة بالتعاون مع برنامج التعامالت اإللكترونية )يّسر( بركن خاص من خالل جناح 

 املقام في العاصمة العمانية مسقط.  2019اململكة العربية السعودية في فعاليات معرض كومكس 

 وحصلت من خاللها على عدد  بيقات اإللكترونيةتطور في التط جامعة املجمعة منتوصلت إليه  وعرضت العمادة ما
ً
املنفذة ذاتيا

 واألنظمة.هذه التطبيقات  أبرز وكان من الجوائز العاملية 

 )البوابة الداخلية(  -1

اختصار الوقت املستغرق في تصفح األنظمة اإللكترونية في الجامعة حيث  موجهة ملنسوبي الجامعة والتي استطاعتبوابة داخلية 

  30-15كان الوقت 
ً
  .إلكترونيةخدمة  73ثانية وعبر شاشة واحدة تجمع أكثر من  30دقيقة وأصبح حاليا

 تطبيق )خدماتي( لألجهزة الذكية -2

ن منسوبي الجامعة من إجتطبيق 
ّ
 راء كافة معامالتهم اإللكترونية عبر األجهزة الذكية يمك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عمان سلطنةب املعلومات تقنية لهيئة التنفيذي الرئيس الزريقي سلطان بن سالم والدكتور  الفنية للشؤون العمادة وكيل الزامل إبراهيم / الدكتور  سعادة صورة
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 5/1:  املعوقات وطرق التحسين 

 (  16)  -جدول رقم

 طرق التحسين أبرز املعوقات

العمل على تأمين قطع الغيار الالزمة بالتنسيق مع  قطع غيار األجهزة التقنية عدم توفر

 اإلدارات ذات العالقة 

 إيجاد آلية لضمان عدم تأخير التراخيص  تأخير تجديد التراخيص

عدم توفر العدد الكافي من املوظفين املتخصصين في 

 العمادة.

توفير واستقطاب العدد الكافي من املوظفين العمل على 

 ذوي االختصاص للعمادة.

العمادة الحاليين لدورات وبرامج تدريبية  منسوبيحاجة 

 متخصصة.

 العمادة. منسوبيالعمل على تأمين دورات متخصصة 

 العمل على زيادة بنود ومخصصات العمادة املالية نقص بنود ومخصصات العمادة املالية  

 املعوقات وطرق تحسينها  أبرز يوضح الجدول أعاله 

 

 5/2: املعلوماتاملستقبلية لعمادة تقنية  الرؤى: 

 جائزة معالي مدير الجامعة للمواقع الفرعية ومواقع أعضاء هيئة التدريس واملوظفين املتمّيزة. داد إعاالستمرار ب -1

 تنفيذ خطة النسخة الخامسة للبوابة اإللكترونية للجامعة.  استكمال -2

 صيانة أجهزة الحاسب اآللي بالجامعة عن طريق برامج التحكم عن بعد لسرعة عمل الصيانة والدعم الفني.  -3

 امليدانية وعمل جوالت الصيانة الوقائية لألجهزة واملعدات التقنية. االستمرار في الزيارات -4

 املعلومات بعد حصول العمادة عليها. ألمن ISO 270001 املواصفة القياسية الدوليةمتابعة نظام  -5

 العمادة.تأمين الدورات التدريبة التخصصية ملنسوبي  -6

 والجهات الخارجية. البرامج والتطبيقات اإللكترونية للجامعة العديد من تطوير -7

   Security Operations Center -(SOC)تنفيذ مشروع مركز العمليات األمنية -8

 تطوير وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة. -9

 الشبكي.ترقية برامج سيرفرات نظام الهاتف  -10

 التكلفة. لتوفير VPNخارج نطاق الجامعة دون الحاجة إلى  الفيديو منتشغيل أجهزة  -11

 ملنسوبي الجامعة.الهاتف اإللكتروني  دليل االستمرار بتحديث -12

 خدمة البث املباشر لتغطية فعاليات الجامعة على موقع اليوتيوب وموقع الجامعة.  -13

 .(Wi-Fi) تغطية جميع مباني الجامعة بتقنية الوايرلس  -14

 تطوير االستمرار ب -15
ً
 .النواحي األمنية الخاصة بالشبكة لتتواكب مع املعايير القياسية املتعارف عليها عامليا
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 :لجنة اعداد التقرير السنوي لعمادة تقنية املعلومات

 للتواصل مع عمادة تقنية املعلومات:

 مدير إدارة الجودة الشاملة           محمد قبالن العتيبي   أ.  -

 0164041404 هاتف: -

- m.qublan@mu.edu.sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    د. محمد بن إبراهيم الونين  - 
ً
 رئيسا

                               قبالن العتيبي  بن محمد  أ.  -
ً
 عضوا

                               عبد هللا املطيري  بن وليد  أ.  -
ً
 عضوا

                             العولةعبد املحسن بن  أ. وليد -
ً
 عضوا

 أ. محمد بن ناصر املخيمر                                    -
ً
 عضوا

 

 


