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اعداد وثيقة الشروط الفنية واالدارية والسياسات 
 المرتبطة بالمشروع

 وضع برنامج الخطة الزمنية التنفيذية 5

 تصفية المشروع 10 تقييم المشروع 9 انتهاء المشروع 8 % من المشروع50انهاء  7 البدء بالتنفيذ 6

 ة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمعوكال

  2015، وكالة التطوير اإلداري

التنفيذ جهة في المشروع اسم اسم المشروع في مشاريع التطوير الشامل المنفذة الجهة  

 الخطة المستقبلية المتوقعة ما تم انجازه

2015 2016 2017 
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 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

 وكالة الجامعة

      ترشيد استخدام األصول والموارد المالية للجامعة
 مستمرة

    

      إعداد دراسات جدوى المشاريع التطويرية قبل إدراجها في موضوع الموازنة
 مستمرة

    

     البدء لم يتم    -  تطبيق أساليب المراجعة الداخلية بالجامعة

      إعداد الموازنة التقديرية للجامعة
 مستمرة

    

 وكالة الجامعة للشؤون

 األكاديمية

      قياس وتقويم مخرجات التعليم
 مستمرة

    

      تطوير البرامج األكاديمية
 مستمرة

    

 التأسيس مرحلة والحكومية لهييةاأل السعودية الجامعات مع الدمام لجامعة األكاديمية البرامج مقارنة مسودة 

 للدراسات الجامعة وكالة

 المجتمع وخدمة والتطوير

     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بناء آليات لربط مخرجات الجامعة بمتطلبات سوق العمل والمجتمع 

 التأسيس مرحلة العمل بسوق الدمام جامعة في األكاديمية البرامج مخرجات ربط مسودة 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (PMOاريع وإدارة المخاطر في الجامعة )إدارة المش

        1 1 1 1 1  )التمويل الذاتي( أوقاف الجامعة

 الجامعة الستثمارات مستقية شركة إنشاء لمشروع مقترح  

 المشروع تنفيذ انتهاء الدمام جامعة أمالك مشروع 

        1      بالجامعة تنمية مهارات وقدرات التخطيط االستراتيجي

 التنفيذ تحت االستراتيجي التخطيط في دورات 

      مشروع تهيئة بيئة العمل لإلبداع واالبتكار والتجديد بالجامعة
 مستمرة

    

 التخطيط مرحلة  الدمام لجامعة والخارجية الداخلية اإلرشادية األدلة مشروع 

 واالستشارات الدراسات مركز
        1      لتشجيع الدراسات واالستشارات للجامعة مشروع وضع آليات

        1      تحديد االحتياجات المجتمعية من دراسات واستشارات وأبحاث

 التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة

 والموظفين

     10 9 8 7 6 6 6 6 5  مشروع متابعة وتحليل بيانات برنامج التقويم اآللي ألعضاء هيئة التدريس

     10 9 8 7 6 6 6 6 5  مشروع استقطاب وتوظيف الكفاءات البشرية لدعم أعمال الجامعة

)مستمر( 9 8 7 7 7 7 7 7 7  مشروع إنتاج ونشر محتوى معرفي رقمي المكتبات شؤون عمادة  

 مستمر 9 9 9 9  تطوير مصادر المعرفة والمعلومات )التعليم والتعلم(

      اسة احتياجات الطالب التعليمية والمهنية واألنشطة الطالبيةمشروع در الطالب شؤون عمادة
 مستمرة

    

 والتقييم المتابعة ليجامعة الذكية البطاقات لنظام األولى المرحية مشروع عيى اإلشراف 

      مشروع تمكين وتحفيز ودعم اإلبداع واالبتكار لدى الطالب
 مستمرة

    

      مشروع تهيئة بيئة جامعية مبدعة
 مستمرة

    

        التميز في الخدمات واألنشطة الطالبية لذوي االحتياجات الخاصة
 مستمرة

    

 عن والتعلم اإللكتروني التعليم عمادة

 بعد

      مشروع تطوير المقررات اإللكترونية والتعليم عن بعد
 ستمرةم

    

 التنفيذ تحت كفايات تطوير مشروع 

 التنفيذ تحت اإللكترونية قرراتالم وتدريس تطوير 

 التنفيذ تحت بعد عن التعيم بوابة 

 التنفيذ تحت اإللكتروني ليتعييم إصالح مشروع 

 التنفيذ تحت المرن التعييم منصة 

 ـلمشاريــــع التطويــــر الشامـــ
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 المشروع تنفيذ انتهاء الدمام بجامعة اآللي الحاسب كيية وطالبات لطالب التعاوني التدريب مشروع 

 التنفيذ تحت الطالب مهارات وتطوير استثمار 

         4 3 2 1  مشروع اعتماد وتأهيل مختبرات الجامعة كمرجعية وطنية  األكاديمي واالعتماد الجودة عمادة

      مشروع تعزيز نظام ضمان الجودة في التعليم العالي
 مستمرة

    

      مشروع نشر ثقافة الجودة
 مستمرة

    

      عتماد بالجامعةتطبيق أنشطة ونظم الجودة واال
 مستمرة

    

      مشروع قياس األداء المؤسسي
 مستمرة

    

      مشروع تكامل تقنية المعلومات واألنظمة والتطبيقات التعليمية والبحثية واإلدارية المعلومات وتقنية االتصاالت عمادة
 مستمرة

    

 انتهاء تنفيذ المشروع مشروع الشبكة الالسلكية 

 انتهاء تنفيذ المشروع نية المرحلة األولىتجهيز الب 

  انتهاء تنفيذ المشروع عها كاملةوة وفروتشمل باقــي مباني الجامع الثالثةمشروع البنية التحتية المرحلة الثانية و 

  االفتراضيةمشروع تركيب األنظمة الشخصية VDI انتهاء تنفيذ المشروع 

 انتهاء تنفيذ المشروع ني لجامعة الدمامتوريد و تركيب نظام البريد االلكترو 

  انتهاء تنفيذ المشروع االحتياطيتوريد وتركيب نظام النسخ 

 انتهاء تنفيذ المشروع توريد و تركيب وحدة تخزين 

 انتهاء تنفيذ المشروع خوادم للبوابة االلكترونية للجامعة 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام أرشفة البريد االلكتروني 

  انتهاء تنفيذ المشروع جيجابايت 2الى  ميجابايت 200رفع سرعة االنترنت من 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام ادارة خزائن الطالبات 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام خدمات العالقات العامة 

  تطبيقMyUD انتهاء تنفيذ المشروع 

 تحت التنفيذ أنظمة كلية طب األسنان 

 انتهاء تنفيذ المشروع م اتخاذ القرارنظام دع 

  انتهاء تنفيذ المشروع الالسلكية الشبكةالتسجيل الستخدام 

 انتهاء تنفيذ المشروع مشروع الحوسبة السحابية االفتراضية الخاصة 

 )انتهاء تنفيذ المشروع نظام االتصاالت الرئيسي )االتصاالت الموحد 

  نتهاء تنفيذ المشروعا نظام حماية ألجهزة الجامعة 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام سجالت الطالب 

 انتهاء تنفيذ المشروع النظام المالي 

  نظام دورات الرخصة الدولية للحاسب اآلليICDL انتهاء تنفيذ المشروع 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام القبول والتسجيل 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام قبول التجسير 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام لمؤتمر المحاكاة لكلية التصاميم 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام لمؤتمر العلمي 

 والتقييم المتابعة نظام ادارة المشتريات 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام األمن والسالمة 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظـــام دليل الهاتــف الشبكــي سيسكو 

 انتهاء تنفيذ المشروع االمتياز نظام 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام االستقطاب 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام الحضور واالنصراف 

  انتهاء تنفيذ المشروع الجامعية المدينة إلدارةنظام ادارة المشاريع 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام مراجعات القبول 

 ء تنفيذ المشروعانتها نظام التشغيل الذاتي 

 انتهاء تنفيذ المشروع توريد وتطبيق نظام ادارة الموارد البشرية 

 انتهاء تنفيذ المشروع توريد وتطبيق نظام المشتريات والمستودعات ومراقبة المخزون 

 انتهاء تنفيذ المشروع مشروع الربط بين نظامي سجالت الطالب والتعليم اإللكتروني 

  انتهاء تنفيذ المشروع طباءأنشطة األنظام 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام وبوابة التعلم عن بعد 

  انتهاء تنفيذ المشروع التدريبيةنظام الدورات برمجة 

 انتهاء تنفيذ المشروع مركز خدمة المتصلين 

 انتهاء تنفيذ المشروع تراخيص مايكروسوفت اتفاقية 

 مشاريــــع التطويــــر الشامــــل
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 خدمةو والتطوير للدراسات الجامعة وكالة

 المجتمع

 
 تحت التنفيذ مسودة األنظمة اإللكترونية في جامعة الدمام والجهات المستفيدة منها 

 المعلومات وتقنية االتصاالت عمادة

 

 

 

      مشروع تطوير وتطبيق استراتيجية التعامالت اإللكترونية بالجامعة
 مستمرة

    

  تحت التنفيذ األكاديميةالنماذج 

  الذاتيةالخدمات KIOSK انتهاء تنفيذ المشروع 

  والتقييم المتابعة المستدامة والتنميةبوابة خدمة المجتمع 

 انتهاء تنفيذ المشروع موقع القبول والتسجيل لجامعة حفر الباطن 

 انتهاء تنفيذ المشروع بوابة شؤون الخريجين 

 انتهاء تنفيذ المشروع بوابة عمادة شؤون الطالب 

 انتهاء تنفيذ المشروع القبول والتسجيل بوابة عمادة 

 انتهاء تنفيذ المشروع بوابة الرسائل القصيرة 

 انتهاء تنفيذ المشروع بوابة يوم المهنة 

 انتهاء تنفيذ المشروع البوابة اإللكترونية للجامعة 

 انتهاء تنفيذ المشروع موقع الجامعة السابق 

 المشروع انتهاء تنفيذ موقع الجامعة الحالي 

  التحول اإللكتروني الشاملe-transformation  انتهاء تنفيذ المشروع اإلدارية االتصاالتويشمل نظام 

 انتهاء تنفيذ المشروع الربط مع يسر 

  انتهاء تنفيذ المشروع التحضيريةمؤتمر السنه موقع 

 انتهاء تنفيذ المشروع نظام تحديث البيانات 

 انتهاء تنفيذ المشروع لتدريبنظام االبتعاث وا 

 انتهاء تنفيذ المشروع حصر أجهزة المعامل 

    مشروع تطبيق جودة خدمة تقنية المعلوماتISO 20K انتهاء تنفيذ المشروع 

 وخدمة والتطوير للدراسات الجامعة وكالة

 المجتمع

 والتقييم تابعةالم مشروع تنقيح بيانات موظفي جامعة الدمام على نظام الموارد البشرية 

 والتقييم المتابعة مشروع تنقيح وتحديث بيانات سجالت الطالب 

 انتهاء تنفيذ المشروع مشروع إنشاء وتطوير موقع جامعة حفر الباطن اإللكتروني 

 تحت التنفيذ )مستمر( مراسالت مشروع   الوثائق مركز

 انتهاء تنفيذ المشروع ات في جامعة الدماممشروع اعداد الدراسة التنظيمية لمركز الوثائق والمعلوم 

 تحت التنفيذ مشروع تحديث دليل الترميز الموحد لجامعة الدمام 

 انتهاء تنفيذ المشروع مشروع االرشفة االلكترونية 

            -  مشروع التميز القيادي بالجامعة الجامعي التعليم تطوير عمادة

  القيادة مركز إلنشاء دراسة  

      مشروع تطوير وتمكين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الجامعي التعليم تطوير مادةع
 مستمرة

    

 (مستمر) التنفيذ تحت التربوي والتطوير المهارات مركز مبادرة 

 (مستمر) التنفيذ تحت والتعلم التعليم في األساسية الكفايات تطوير برنامج 

 (مستمر) التنفيذ تحت األكاديمية والبرامج المناهج في تللمؤهال الوطني االطار مهارات دمج 

 (مستمر) التنفيذ تحت الدولية التدريب برامج 

 (مستمر) التنفيذ تحت والمبتعثين المعيدين تهيئة 

 (مستمر) التنفيذ تحت التدريس هيئة ألعضاء األول لألسبوع التهيئة برنامج 

 (مستمر) التنفيذ تحت موالتقوي القياس مهارات تطوير برامج 

 والتنمية المجتمع خدمة عمادة

 المستدامة

      مشروع تطوير الشراكة مع القطاع االقتصادي والصناعي واألعمال 
 مستمرة

    

 10 9 8  7   6   5 4 3 2 1  مشروع تطوير الشراكة المجتمعية الخدمية 

 مستمر() التنفيذ تحت اصالح مبادرة 

 مستمر() التنفيذ تتح تروية مبادرة 

 مستمر() التنفيذ تحت التفاعلية االلكترونية البوابة 

 التنفيذ تحت المعرفة سفراء 

 مستمر() التنفيذ تحت الوطني دافع برنامج 

 مستمر() التنفيذ تحت التطوعي العطاء بنك 

 مستمر() التنفيذ تحت المجتمعية المسؤولية بنك 

 التنفيذ تحت السعودية وأرامكو امالدم جامعة بين الشراكة 

 التنفيذ تحت  الخيرية ارتقاء وجمعية الدمام جامعة بين الشراكة 

 التنفيذ تحت إطعام وجمعية الدمام جامعة بين الشراكة 

 مشاريــــع التطويــــر الشامــــل
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 التنفيذ تحت صلة مبادرة 

  7    6    5 4 3 2    التميز في خدمات ما بعد التخرج لمركز الخريجين المهنية والتنمية الخريجين مركز

 التأسيس مرحلة .المهنية والتنمية الخريجين مركز وخدمات أعمال تطوير 

 التنفيذ تحت الدمام جامعة خريجي بيانات تحديث مشروع 

     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  للجامعة االستراتيجيةمشروع تطوير )الوكاالت ( ومتابعة تطبيق الخطة  اإلداري التطوير وكالة

 المشروع تنفيذ انتهاء 2020 -2016 للجامعة االستراتيجية الخطة راجعةم 

 التنفيذ تحت .المجتمع وخدمة والتطوير للدراسات الجامعة وكالة تطوير مشروع 

 األكاديمية للشؤون الجامعة وكالة تطوير مشروع.  

     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مشروع تطوير وتطبيق الهياكل التنظيمية للجامعة  

 المشروع تنفيذ انتهاء .للجامعة التنظيمية الهياكل حصر 

 المشروع تنفيذ انتهاء .التنظيمية للهياكل األولية المسحية الدراسة 

 المشروع تنفيذ انتهاء .التوصيات وجمع المسحية الدراسة حول المقترحات تحليل 

 البشرية واردالم نظام في الدمام جامعة موظفي بيانات تنقيح مشروع.  

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (ISO 9001مشروع تطوير وتوثيق وأتمتة العمليات واإلجراءات للوكالة والجامعة )

 التنفيذ تحت الدمام بجامعة المطبقة واألنظمة والسياسات اللوائح قائمة مسودة 

 المشروع تنفيذ انتهاء هـ1436 وتوصيفها الدمام جامعة وظائف دليل 

 المشروع تنفيذ انتهاء هـ1435 الدمام بجامعة الوظيفي والتوصيف التنظيم دليل 

     10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مشروع تطوير اإلداريين والفنيين بالجامعة )التدريب والتأهيل المستمر للعاملين( 

 مستمر() التنفيذ تحت (.التدريب توطين) الداخلية التدريبية البرامج مشروع 

 مستمر() التنفيذ تحت .الخارجية التدريبية البرامج مشروع 

 مستمر() التنفيذ تحت .العامة اإلدارة معهد برامج 

 المشروع تنفيذ انتهاء .الدمام جامعة لمنسوبي الوظيفي الرضا مستوى قياس مشروع 

 المشروع تنفيذ انتهاء  الفنيةو واإلدارية االكاديمية للكوادر اإلدارية المهارات لتطوير استكشافية دراسة 

 المشروع تنفيذ انتهاء م2017 -2016 لعام التدريبية الخطة 

         6 5 4 3 2 1  مشروع تعزيز العالقات اإلنسانية داخل وخارج الجامعة

 التنفيذ تحت الذات وتطوير التنظيمي السلوك في  مختصة تدريبية برامج 

      وتطبيق نظام دعم اتخاذ القرار  مشروع تطوير  القرار دعم وحدة
 مستمرة

    

 المشروع تنفيذ انتهاء القرار دعم لوحدة التحتية البنية 

 المشروع تنفيذ انتهاء التابلو رخص 

 المشروع تنفيذ انتهاء الوحدة بيانات مستودع وتطوير تصميم 

 التنفيذ تحت .بالوحدة خاصال والتدريب المكتبات شؤون وعمادة الجامعي المستشفى نظام ربط 

     مشروع بناء قاعدة بيانات متكاملة للجامعة
 

     مستمرة

     مشروع بناء وتطبيق الهوية الموحدة للجامعة  الجامعة هوية وحدة
 

     مستمرة

 مشاريــــع التطويــــر الشامــــل


