
قسم تقنية المعلومات  باإلدارة : إعداد



رةهو نظام ادارة الكترونية يهدف الى اداالمشاريع اإللكتروني دارة نظام إ

لهندسية ومشاريع اإلنشاءات امشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات والنظافة 

وني برنامج  مرتبطين ببعض ارتباطا كامال مع موقع إلكتر23بأكثر من 

معدات& عمالة ) العقود بنودها كافة مع التحكم المتكامل في , متكامل 

وإصدار ,( ...قطع الغيار ومواد النظافة & أدوات نظافة & وسيارات 

برامج مستخلص المقاول بصورة إلكترونية متكاملة بمجموعة كبيرة من ال

.التي تعمل بصورة منتظمة 

مج كما من مراحل البرناامكانية تحديد صالحيات المسئولين لكل مرحلةمع 

.بوتيةيتميز النظام بانه يتم تفعيله على موقع الجامعة بالشبكة العنك

للمسئولين مراقبة اعمال المقاولين واالعمال االخرى من أي موقعيمكن 

بالعالم وباستخدام الهواتف الذكية

:وفيما يلى عرض تفصيلي لمواصفات النظام 



الصيانة والتشغيل)برنامج مشاريع الباب الثالث : القسم األول -1

(  والنظافة

رياالمقيدة بمخصص شهري وبنود ثابته شهالطويلة األجلوهي العقود 

:وتنقسم لمجموعة من البرامج وهي

( وحدة المشاريع والمناقصات)المشاريع عقود برنامج إدارة 1)

ع ورف, وبياناتها شاملة بنودها وتكاليفها وحسوماتها وغرامتها

.وثائق العقد ومخاطباته اسكنر

:ويشتمل علىإلدارة المشاريعبرامج الطلبات اإللكترونية2)

 انة وحدة الصي)برنامج طلبات الصيانة والنظافة والخدمات

:وينقسم الى عدة أقسام(والنظافة

برنامج إرسال الطلبات لمنسوبي الجامعة.

كافة و, برنامج أوامر العمل واستقبال الطلبات للمقاولين

.التقارير

.وحدة االتصاالتبرنامج 3)

.  لكافة موظفي إدارة المشاريع لجميع أقسامها ووحداتها وشعبها 

ةتسجيل كافة الموظفين واإلداريين لكل أقسام اإلدار.

جميع قاعدة بيانات كاملة لكافة وسائل االتصال الخاصة ب

.موظفي اإلدارة

سهولة البحث السريع والتواصل مع الموظفين.

تقارير كاملة عن الموظف ببياناته وطباعتها.



...  ات آالت التصوير والفاكس& التكييف )برنامج حصر المعدات 4)

وربط المعدة مع طلب صيانتها ...( المولدات& المضخات & 

& معدة وطباعة استيكر رقمي مسلسلي يلصق على ال, إلكترونيا

.اآللة

لمعدات اليومي للعمالة والسيارات وابرنامج التحضير اإللكتروني 5)

.من خالل من له الصالحية, وأدوات النظافة في الموقع

ل اليومي للمباني من خالبرنامج تقييم مستوى أعمال النظافة 6)

.مراقبي المبني

ني من للمبابرنامج االستبانة اإللكترونية لمستوى أداء النظافة 7)

.خالل مسؤولي المباني والعمداء والمدراء
.

.المشاريعلسلفيات اإلدارة لكافة مقاوليبرنامج السلفة اإللكتروني 8)

ع لكل مشروع من المشاريبرنامج اإلنجازات والتقارير المصورة 9)

.لرفع إنجازاته لإلدارة بصورة موثقة ومصور إلكترونيا

لكل عقد من العقد بمواده ومصروفاته برنامج المستودعات 10)

.وأسعارها

ه بكافة محاضربرنامج إصدار المستخلص اإللكتروني المالي 11)

.على محاضر الحكومة الرسميةإلكترونيا



(  دسيةاإلنشاءات الهن)برنامج مشاريع الباب الرابع : القسم الثاني -2

ائق وتشمل تفاصيل العقد ومراحل المشروع وأهدافه والمالحظات والعو

ازه وحفظ واوامر التغيير وملفاته وتقاريره ونتائجه ونسبة تحقيق انج

.الوثائق بسحبها اسكنر

.برنامج التعاميد المباشرة: القسم الثالث-3

سم مشاريع الق& مخططات )المساحيبرنامج القسم : القسم الرابع-4

.وتصفح المخطط من خالل الجوال في العمل الميداني( المساحي

ن ويمك, برنامج الصادر والوارد لمخاطبات العقود: القسم الخامس-5

.بكافة أنظمة البحث السريع عن المعاملة, قراءتها من خالل الجوال 

يانة برنامج الصيانة الوقائية للمضخات كارت ص: )القسم السابع-7

زيارات وكافة ال,( المكينة& المضخة )بتسجيل نتائج الفحص ,(مضخة

لتنبيه بصورة أسبوعية  ـشهرية أو ربع سنوية أو سنوية أو أي فترة وا

.اإللكتروني لصيانة كل مضخة

لية برنامج متابعة الحالة التشغيلية لمحطات التح: القسم الثامن-8

,  لتقاريرمع متابعة القراءات إلكترونيا للمياه الناتجة وطباعة اوالمعالجة 

.ومتابعة ذلك من خالل الهواتف الذكية

لناتجة مع متابعة القراءات إلكترونيا للمياه اجبرنام: القسم الثامن-8

.ومتابعة ذلك من خالل الهواتف الذكية, وطباعة التقارير



دعات إلدارة المستوبرنامج متابعة حركة المستخلصات : القسم التاسع -9

.واإلدارة المالية ومتابعة تفاصيل المستخلصات

لكل وذلك بإعطاء صالحية, برنامج كامل للصالحيات : القسم العاشر -10

ير مع إمكانية التحكم الكامل في تقار, لكل برنامج من البرامج, مختص 

.وإدخال وعرض لكل إمكانيات البرامج

وأعمالها , موقع إلكتروني لإلدارة بإنجازاتها:القسم الحادي عشر -11

.وأهداف اإلدارة, والهيكل الوظيفي 

ريس برنامج طلبات صيانة فلل أعضاء هيئة التد: الثاني عشرالقسم -9

زة الفلل وحصر أجه, بإرسال الطلب الكترونيا للمتعهد المسؤول السعوديين 

.والجدولة لمواعيد دخول الفلل إلكترونيا

البرامجوفيما يلي توضيح مختصر لكل 



من عدد ال نهائيتسجيليتم من خالل البرنامج 

شمل العقود الجديدة وبكافة بنودها وبياناتها وت

:االتي

مه كافة تفاصيل العقد والمقاول شاملة رق

إطراف وتاريخ استالم الموقع, تكلفته, العقد

.العقد

مخاطبات ومراحل تسليم المشروع.

 (المقاول& العقد )وثائق المشروع شاملة

كافة بنود العقد وتشتمل على:

بند العمالة.

بند السيارات والمعدات.

بند أدوات النظافة.

 (.مواد النظافة& قطع الغيار )بند  المواد

بنود الحسومات والغرامات.

بنود أخرى.

التقصير.

.وحسوماتها وغرامتها الشهرية, التكلفة , وتشتمل هذه البنود على االعداد 



العقـد 

عمالة 

قطع 

غيار

السيارات

الحسومات 

والغرامات

رالتقصي

أدوات 

النظافة

المعدات 

...أخرى 



:قسم برامج الطلبات اإللكترونية الى أربع برامج أساسيةتن

ة وحد)برنامج طلبات الصيانة والخدمات والنظافة -1

:وينقسم الى ( الصيانة والنظافة
برنامج إرسال الطلبات من منسوبي الجامعة

دة بيانات إرسال الطلبات إلكترونيا من منسوبي الجامعة المسجلين لدي قاع

من خالل اسم (المشروع)الجامعة الى برنامج استقبال طلبات العقد 

.المستخدم والرقم السري بالجامعة

إمكانية متابعة كافة مراحل الطلب من حين إرساله مارا بكافة مراحلة

.عمله الى مرحلة غلقه من مرسله

 غير عن طلبه ومعرفة طلبات المنجزة ووتقارير كاملة البحث المتكامل

.امنجزة وحصر متكامل لكافة طلباته بكافة انواعها لكل عقد على حد

 إرسال االستفسارات والشكاوي لإلدارة والتواصل المباشرة بكل

.مالحظاتهم وأرفاق تقارير مصورة عن مالحظات مبناهم



جبعد استخدام البرنام

قبل البرنامج



عرض توضيحيي



مرسل الطلب

( المستفيد)

التمديد في حالة

طول فتره العمل 
ييتم توجيه الفن

في هذه المرحلة 

قبول الطلب  لم
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مشرف )المقاول

(المشروع

الغاء الطلب 

جارى العمل 

أتمام الالزم 

تمديد 

اغالق الطلب من 

قبل المستفيد

أتمام الالزم 

اغالق الطلب من 

قبل المستفيد

إتمام من ناحية المستلم 

الغلق من ناحية المرسل

رسل يتم تبليغ الم

الكترونيا بغلق

الطلب 


