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الخطة االستراتيجية
لتقنية المعلومات 2020 -2016

اإلصدارات واملراجعات:

اإلصدار

اعداد  /حتديث

العمل

التاريخ

إعداد هوية العمادة والتخطيط للتخطيط
1.0

م /سامي بنسويسي

مشــاركة داخليــة مــن جميــع األقســام
با لعمــا د ة

14/02/2016

1.1

م /أحمد سمير مرسي

كلمة العميد

02/03/2016

2.0

م/منصور احلفيان  -م /أحمد سمير مرسي

حتليل الوضع احلالي

03/04/2016

3.0

م /سامي بنسويسي  -م /منصور احلفيان

التخطيط االستراتيجي

01/05/2016

3.1

م /منصور احلفيان

املالحق

09/06/2016

4.0

م /أحمد سمير مرسي

مراجعة وتدقيق الوثيقة

13/06/2016

4.1

د /مصلح حمود العضايلة

املراجعة الفنية للوثيقة

28/06/2016

4.2

د /محمد بن سعيد الزهراني

اعتماد الوثيقة

14/07/2016

4.5

د /عبدالرحمن بن سلطان العنقري

املصادقة على الوثيقة

17/08/2016

5.0

جلنة التعامالت االلكترونية احلكومية باجلامعة

اعتماد الوثيقة مبحضر اللجنة األول للعام
 1438/1437هـ وتاريخ  1438/1/25هـ

26/10/2016

٦.0

د /حسن بن شجاع القحطاني

اعتماد مراجعة وحتديث الوثيقة

27/09/2018
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تشــهد جامعــة امللــك فيصــل العديــد من التطورات والنقالت احلديثــة بخصوص األنظمة اإللكترونية
الداعمــة للشــؤون األكادمييــة والشــؤون اإلداريــة ،حيــث تســعى عمــادة تقنيــة املعلومــات دائمـاً للتميز
يف تقــدمي اخلدمــات االلكترونيــة عــن طريــق توفيــر املعلومــات واخلدمــات التقنيــة احلديثــة للجامعــة
ومجتمعهــا ســعياً منهــا نحــو الريــادة اإللكترونيــة للجامعــة يف التحــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة
احلكوميــة ،وذلــك بالتوافــق مــع رؤيــة اململكــة  2030وكذلــك اخلطــة املســتقبلية للتعليــم اجلامعــي
يف اململكــة «آفــاق» ومتاشــياً مــع اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة ،وأيض ـاً اخلطــة التنفيذيــة لــوزارة
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات.
وتهــدف العمــادة لتحقيــق التطويــر املنشــود بتبنــي التحــول نحــو العمليــات اإللكترونيــة ،وتوظيــف
افضــل واحــدث تقنيــات وتطبيقــات احلوســبة والشــبكة املعلوماتيــة وغيرهمــا يف دعــم العمليــة التعليميــة ،ولقــد
شــهدت اجلامعــة الفتــرة املاضيــة حتــوالت عديــدة يف أنشــطتها ويف مجــاالت متعــددة ،ومــن أهــم أهــداف
العمــادة تطبيــق وتبنــي مفهــوم التحــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ،مــن أجــل تطويــر إجــراءات
العمــل ،اخلدمــات ،والوظائــف لزيــادة الفعاليــة والكفــاءة التشــغيلية ،فضـ ً
ا عــن االســتخدام األمثــل للتقنيــة للحــد
مــن اإلجــراءات الورقيــة ،وكذلــك االســتخدام األمثــل للمــوارد خلفــض تكاليــف التشــغيل وتبســيط إجــراءات
العمــل لتقليــل دورة اإلجــراءات وتقليــل الوقــت الــازم ملعاجلتهــا ،وكذلــك توحيــد وتكامــل التطبيقــات وواجهــات
االســتخدام لتحســن طــرق االســتخدام وتكامــل النظــم ،باإلضافــة إلــى حتســن الوصــول إلــى املعلومــات لدعــم
اتخــاذ وصناعــة القــرارات .وذلــك وفــق معاييــر أفضــل املمارســات واملعاييــر التقنيــة واألمنيــة.
وتأتــي اخلطــة االســتراتيجية لتقنيــة املعلومــات انطالق ـاً مــن ثوابــت اجلامعــة االســتراتيجية الســاعية للتطويــر
املســتمر ،وتوافقـاً مــع رؤيــة اململكــة  ،٢٠٣٠لتؤكــد أنهــا يف املســار الصحيــح الــذي رســمه والة األمــر  -حفظهــم
اهلل تعالــى  -حتقي ًقــا لرفاهيــة كل مــن يعيــش علــى هــذه األرض املباركــة ،ومواكبــة ألي تطــور تقنــي عاملــي يعــزز
لهــذا الوطــن حضــوره ومكانتــه مــن خــال مؤسســاته التعليميــة.
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انطالقـاً مــن التوجيهــات الســديدة للقيــادة الرشــيدة باالهتمــام الدائــم ببنــاء مجتمــع املعرفــة وحتقيــق التنميــة املســتدامة
ومتاشــيا مــع التوجهــات االســتراتيجية للمملكــة العربيــة الســعودية و رؤيــة اململكــة  ،2030واخلطــة املســتقبلية للتعليــم
(يســر)
اجلامعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية (آفــاق  ،)2029وبرنامــج التحــول إلــى التعامــات االلكترونيــة احلكوميــة ّ
وعمــا باملعاييــر الدوليــة وأفضــل املمارســات العامليــة يف مجــال حوكمــة تقنيــة املعلومــات ،تســعى جامعــة امللــك فيصــل إلــى
توفيــر بيئــة جامعيــة محفــزة مواكبــة للتقنيــة تســاعدها علــى تقــدمي خدمــات إلكترونيــة متميــزة واملســاهمة بــكل فاعليــة
واقتــدار يف بنــاء مجتمــع املعرفــة.
ومن هنا كان التزام عمادة تقنية املعلومات بجامعة امللكة فيصل بالتخطيط االستراتيجي.
وقــد اســتند تطويــر هــذه اخلطــة االســتراتيجية ،يف مرحلــة أولــى ،علــى حتديــد هويــة العمــادة ورؤيتهــا التــي تســعى إلــى
حتقيقهــا بحلــول ســنة  2020م ،ويف مرحلــة ثانيــة ،علــى حتديــد الوضــع احلالــي لتقنيــة املعلومــات يف مجــال اخلدمــات،
العمليــات ،التنظيــم والتقنيــة ،وقــد مت تطويــر الوضــع املســتقبلي لهــذه املجــاالت لتحديــد الفجــوات بــن الوضــع احلالــي
واملســتقبلي .ويف مرحلــة ثالثــة ،مت حتديــد التوجهــات االســتراتيجية املســتقبلية للعمــادة واألهــداف األساســية التــي
ســتمكن مــن إحــداث نقلــة تقنيــة نوعيــة يف مجــال تقــدمي اخلدمــات اإللكترونيــة لفتــرة اخلمســة ســنوات املقبلــة مــن 2016
إلــى .2020
ويســر عمــادة تقنيــة املعلومــات بجامعــة امللــك فيصــل أن تضــع بــن يــدي القــارئ الكــرمي هــذه الوثيقــة التعريفيــة بخطتهــا
االســتراتيجية 2016-2020م ،ومبــا احتوتــه مــن مواضيــع ابتــدا ًء مــن منهجيــة إعــداد اخلطــة وانتهــا ًء باملبــادرات واملشــاريع
التــي ســتمكن مــن تنفيــذ هــذه اخلطــة.
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فريق عمل الخطة
العميــد
رئيس الفريق

مستشار العميد -
( المشرف )

الفريق االستشاري
( مكتب إدارة المشاريع )

• فريق عمل الخطة :

لضمــان جنــاح إعــداد هــذه اخلطــة ،مت تشــكيل فريــق عمــل للخطــة ،يشــمل جلنــة
إشــراف ،وجلنــة إعــداد ،باإلضافــة إلــى جلنــة األقســام التــي يتولــى كل عضــو منهــا
التركيــز علــى محــور مــن احملــاور الفرعيــة .وقــد مت احلــرص علــى حســن اختيــار
أعضــاء اللجــان والفــرق املختلفــة ،ليكونــوا مــن املتخصصــن املشــهود لهــم باخلبــرة
والكفــاءة.

• منهجية إعداد الخطة االستراتيجية:

أمــام تعــدد منهجيــات التخطيــط االســتراتيجي ،ورغــم اختــاف بعضهــا يف اخلطوات
إال أنهــا تشــترك بشــكل كبيــر يف عناصــر رئيســية .وعلــى هــذا األســاس ،اعتمــد
فريــق عمــل اخلطــة االســتراتيجية لعمــادة تقنيــة املعلومــات بجامعــة امللــك فيصــل،
علــى عــدة أســاليب وأدوات خاصــة بالتخطيــط االســتراتيجي علــى غــرار منــوذج
فايفــر ( ،)pfeifierالتحليــل الرباعــي ( ،)SWOTحتليــل بيســت ( )PESTوإبيســتيل
( ......)EPISTELوهــي مــن أكثــر األســاليب فعاليــة يف هــذا املجــال.
كمــا مت االســتئناس باخلطــة االســتراتيجية للجامعــة ( )2020وحتليــل الرؤيــة العامــة
للجامعــة إضافــة إلــى اخلطــة املســتقبلية للتعليــم اجلامعــي يف اململكــة «آفــاق».

مشــرف قسم الجودة
(المنسق)

مدراء األقسام
(عضو)

قــام فريــق اخلطــة االســتراتيجية أثنــاء تطويرهــا باتبــاع منهجيــة مبنيــة علــى تصــور
طمــوح ومســتقبلي يأخــذ يف احلســبان وضــع العمــادة احلالــي وطريقــة تطويــره
معتمــدة علــى مراحــل تصاعديــة متسلســلة زمنيــا ،ونــورد فيمــا يلــي رســما توضيحيــا
لهــذه املراحــل.

• أو ً
ال :مرحلة اإلعداد:

تعتبــر هــذه املرحلــة التحضيريــة خطــوة أساســية لالنطــاق يف إعــداد اخلطــة.
وتشــمل هــذه اخلطــوة تأســيس وضبــط هيــكل فريــق العمــل ،إعــداد اخلطــة الزمنيــة،
جمــع وحتليــل البيانــات الضروريــة وإعــداد فهــرس اخلطــة.

• ثاني ًا :صياغة هوية العمادة:

وتشــمل هــذه املرحلــة عمليــة حتديــد الرؤيــة ،الرســالة والقيــم التــي ســتقوم عليهــا
اخلطــة االســتراتيجية للعمــادة .وتعتبــر هــذه العناصــر الركائــز األساســية للعمــادة يف
املرحلــة القادمــة (2020 - 2016م).
ومت األخــذ بعــن االعتبــار يف صياغــة هــذه العناصــر ،رؤيــة ،رســالة وقيــم اجلامعــة
التــي مت اعتمادهــا يف خطتهــا االســتراتيجية 2020 - 2016م.
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• منهجية إعداد الخطة االستراتيجية:

• ثالث ًا :تحليل الوضع الحالي:

تشــمل هــذه املرحلــة عمليــة حتليــل البيانــات واملعلومــات التــي مت جمعهــا يف املرحلــة
األولــى وحصــر الوثائــق ذات العالقــة ،مبــا فيهــا اخلطــط والتقاريــر وإجــراء
اســتبيانات ملعرفــة آراء وتطلعــات أصحــاب املصلحــة ذوي العالقــة.
ونتيجــة لذلــك يتــم إعــداد تقييــم ووصــف شــامل للوضــع احلالــي للعمــادة وأقســامها،
ومقارنــة ذلــك باحتياجاتهــا احلاليــة واملســتقبلية .كمــا يشــمل ذلــك حتليــل بيئتهــا
الداخليــة واخلارجيــة ،ودراســة مواطــن القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات عبــر
التحليــل الرباعــي (.)SWOT
كمــا تهــدف هــذه املرحلــة إلــى حتديــد مقــدار الفجــوة التــي مت تســجيلها واملطلــوب
ســ ّدها .وعلــى ضــوء هــذا يتــم حتديــد األهــداف الرئيســة التــي ســتكون مبثابــة
اخلطــوط العريضــة االســتراتيجية.

12

Strategic IT Plan 2016-2020

• رابع ًا :األهداف االستراتيجية:

الهــدف مــن هــذه املرحلــة هــو وضــع األهــداف االســتراتيجية للعمــادة ،وذلــك اعتمــادا
علــى رؤيــة العمــادة ورســالتها (-2020 2016م) .كمــا تتطلــب هــذه املرحلــة حتديــدا
مســبقا ألهــداف طموحــة ومبــادرات رائــدة للعمــادة ،ووضــع األهــداف وحتديــد
الفجــوات بــن الوضــع احلالــي والوضــع املســتهدف ،وضبــط اخليــارات االســتراتيجية
التــي تســاعد علــى حتقيــق األهــداف وســد الفجــوات.

• خامس ًا :الخطة التنفيذية:

يف هــذه املرحلــة مــن اخلطــة يتــم صياغــة مبــادرات تنفيذيــة تتماشــى والتوجهــات
االســتراتيجية للعمــادة وحتقــق األهــداف املرجــوة منهــا .كمــا تهــدف هــذه املرحلــة
إلــى وضــع إطــار عــام لتنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للعمــادة وخارطــة طريقهــا.
وكذلــك إلــى وضــع منهجيــة إلدارة اخلطــة وآليــات متابعتهــا والتأكــد مــن حتقــق
نتائجهــا املرجــوة.
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• الرؤيـــة:
• مفاهيم:

• الرسالة:

الرؤيــة هــي الصــورة املســتقبلية التــي تتطلــع العمــادة إلــى حتقيقهــا .ولصياغتهــا البــد
مــن اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
1 .1ما هي األهداف وما هو شكل النجاح الذي تسعى العمادة إلى حتقيقه؟
2 .2ماذا على العمادة أن تنجزه يف حال توفرت ظروف النجاح؟
3 .3ماهــي الصــورة املســتقبلية التــي تســعى العمــادة إلــى ترســيخها يف اجلامعــة ويف
محيطهــا اخلارجي؟
4 .4ما هي استراتيجية اجلامعة؟
والرؤية يجب أن تكون بسيطة ،واضحة ،طموحة وتعكس رؤية اجلامعة.

• مفاهيم:

• منهجية وضع الرؤية:

الرســالة يجــب أن تكــون واضحــة ،مختصــرة .كمــا تعبــر عــن متيــز اجلامعــة عــن
غيرهــا ومتثــل املرجــع الدائــم للقــرارات داخــل العمــادة.

الرســالة توضــح وســيلة الوصــول لرؤيــة العمــادة .لصياغــة رســالة ناجعــة البــد مــن
اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
1 .1ما هي املهمة الرئيسية التي تؤديها العمادة؟ ( )What
2 .2من هم املستفيدون من خدمات العمادة؟ ()Who
3 .3كيف يتم أداء هذه املهمة ووسائل تقدميها؟ ()How
4 .4ماهي األسباب الرئيسية لوجود العمادة؟ ()Why
5 .5ما الذي مي ّيز العمادة وكيف تنمي تفردها؟

• منهجية وضع الرسالة:

رؤية الجامعة :2020

«التميز يف التعليم والبحث العلمي ،والريادة يف الشراكة املجتمعية».
رؤية العمادة (:)2015

«االعتــراف بهــا واعتبارهــا واحــدة مــن اجلهــات املرموقــة والرائــدة يف املنطقــة
بتمكينهــا مــن النمــو والتميــز يف اخلدمــات والكفــاءة التشــغيلية مــن خــال تنظيــم
وحتســن وتنشــيط مــوارد وإمكانــات تقنيــة املعلومــات».
••مالحظة

إن نــص رؤيــة العمــادة احلالــي طويــل نوعــا مــا ،وهــذا مــن شــأنه أن يفقــده روح الرؤيــة
املســتقبلية ويفقــد معناه.
• رؤية العمادة :2020

بعــد مراجعــة أصحــاب املصلحــة ،وتســجيل آراءهــم ،مت اعتمــاد الصياغــة التاليــة
كرؤيــة مســتقبلية للعمــادة:

• رسالة الجامعة :2020

«تقــدمي تعليــم متميــز وتعلــم مســتمر ،ودعــم االبتــكار والبحــث العلمــي ،وتعزيــز
الشــراكة املجتمعيــة ،وإعــداد الكفــاءات البشــرية ،ضمــن بيئــة محفــزة مواكبــة
للتقنيــة».
• رسالة العمادة (:)2015

«متكــن جامعــة امللــك فيصــل باســتمرار لتحقيــق أهدافهــا املعلنــة بكفــاءة مــن خــال
توفيــر املعلومــات واألجهــزة اآلليــة املتاحــة يف أي وقــت ،ويف أي مــكان مــن خــال
العمــل اجلماعــي والقيــادة والدبلوماســية .توفيــر مــوارد تقنيــة املعلومــات املواكبــة
تقنيــا ،والكافيــة ،والســريعة االســتجابة ،واملوثــوق بهــا واملوجهــة نحــو اخلدمــات
للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس ،واملوظفــن الذيــن يســتخدمون تلــك املــوارد .الســعي
إلــى تنفيــذ احللــول املبتكــرة والتكامليــة والداعمــة ألهــداف ومطالــب وتوقعــات
اجلامعــة ،حيثمــا كان ذلــك مالئمــا .متكــن جامعــة امللــك فيصــل يف التعلــم والتعليــم،
واألبحــاث واإلدارة واخلدمــات ،واالتصــاالت ،والتواصــل.
تقــدمي اخلبــرة وتبــادل املعرفــة واحلمــاس للحصــول علــى معلومــات والتقنيــة ذات
الصلــة ومبــادرات اجلامعــة».
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••مالحظة

إن نص رسالة العمادة احلالي طويل نوعا ما ،ما يفقده طابع الوضوح و االختصار .
• رسالة العمادة :2020

• القيم:

• مفاهيم:

متاشــيا مــع قيــم جامعــة امللــك فيصــل وثقافتهــا ،وضعــت عمــادة تقنيــة املعلومــات
مجموعــة مــن القيــم متثــل قــوة هامــة لدفــع مســيرتها .وهــي قيــم تتوافــق كليــا مــع
اســتراتيجية اجلامعــة واملبــادئ املؤسســية لعمــادة تقنيــة املعلومــات.
• منهجية وضع القيم:

• قيم الجامعة :2020

«االنتماء ،اجلودة ،العمل املؤسسي ،الشفافية ،العدالة ،اإلبداع ،التعلم املستمر».

•قيم العمادة (:)2015

« الريادة ،املسؤولية املجتمعية ،االلتزام بالتعلم املستمر ،اإلبداع ،النزاهة»
• قيم العمادة :2020

بعــد مراجعــة أصحــاب املصلحــة ،وتســجيل آراءهــم ،مت اعتمــاد الصياغــة التاليــة
كقيــم مســتقبلية للعمــادة:
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يف إطــار اإلعــداد للخطــة االســتراتيجية لعمــادة تقنيــة املعلومــات ،تعــد دراســة
وحتليــل الوضــع الراهــن نقطــة انطــاق للتعــرف علــى مميــزات العمــادة والهيــكل
التنظيمــي ملختلــف األقســام ودور كل منهــا وذلــك حتــى نتمكــن مــن فهــم طبيعــة
عمــل العمــادة والــدور املنــوط بهــا .كمــا يســاعد هــذا التحليــل علــى حتديــد نقــاط
القــوة ونقــاط الضعــف بالعمــادة ومــن ثــم القيــام بالتحليــل الرباعــي  SWOTلتحديــد
األهــداف االســتراتيجية لعمــادة تقنيــة املعلومــات بجامعــة امللــك فيصــل.
يف إطار إعداد هذه الوثيقة سنقوم مبا يلي:
1 .1التعرف على مجاالت العمل بالعمادة.
2 .2دراسة اخلطط االستراتيجية باجلامعة.
3 .3االطالع على رؤية اململكة العربية السعودية .2030
4 .4التعرف على مشروع خطة التحول باجلامعة.
5 .5التحليل الرباعي .SWOT
6 .6حتليل الفجوات.

• هيكل تقسيم األعمال:

فيما يلي هيكل تقسيم األعمال املعتمد يف هذه الوثيقة:
 - Lines Of Business – LOBمجاالت العمل
 - Lines Of Business – LOBمجاالت العمل
 - Lines Of Business – LOBمجاالت العمل ...
 - Strategic Business Unit – SBUوحدات العمل االستراتيجي
 - Strategic Business Unit – SBUوحدات العمل االستراتيجي ...

املواطنــن .وذلــك لتحقيــق التطويــر املنشــود بتبنــي التحــول نحــو التعامــات
االلكترونيــة ،وتوظيــف تقنيــات وتطبيقــات احلوســبة والشــبكة املعلوماتيــة وغيرهمــا
يف دعــم العمليــة التعليميــة ،وذلــك مــن أجــل تطويــر إجــراءات العمــل ،اخلدمــات،
والوظائــف لزيــادة الفعاليــة والكفــاءة التشــغيلية ،فضــ ً
ا عــن االســتخدام األمثــل
للتقنيــة للحــد مــن اإلجــراءات الورقيــة ،وكذلــك االســتخدام األمثــل للمــوارد خلفــض
تكاليــف التشــغيل وتبســيط إجــراءات العمــل لتقليــل دورة اإلجــراءات وتقليــل الوقــت
الــازم ملعاجلتهــا ،وكذلــك توحيــد وتكامــل التطبيقــات وواجهــات االســتخدام لتحســن
طــرق االســتخدام وتكامــل النظــم ،وحتســن الوصــول إلــى املعلومــات لدعــم اتخــاذ
وصناعــة القــرارات ،باإلضافــة إلــى إدارة املخاطــر التــي تواجــه تقنيــة املعلومــات،
وأخيــراً القيــام بحوكمــة جميــع العمليــات واإلجــراءات التــي تخــص أمــن املعلومــات
داخــل جامعــة امللــك فيصــل وفــق أفضــل املمارســات يف مجــال صناعــة تقنيــة وأمــن
املعلومــات.
ومــن خــال االطــاع علــى هيــكل عمــادة تقنيــة املعلومــات واألدوار الرئيســية لــكل
قســم ،ميكــن حتديــد مجــاالت العمــل كمــا يلــي:
• البنية التحتية:

ويشمل هذا املجال  3وحدات عمل استراتيجية ( )SBU'sوهي كالتالي:
• قسم أنظمة التشغيل وإدارة شبكات تقنية املعلومات.
• قسم الصيانة والدعم الفني.
• قسم تقنيات التعليم.
• الشبكات وأنظمة التشغيل:

• مجاالت العمل:

تعمــل عمــادة تقنيــة املعلومــات علــى أمتتــه جميــع اإلجــراءات واخلدمــات التــي
تقدمهــا اجلامعــة للفئــات املســتفيدة مــن الطلبــة ،أعضــاء هيئــة التدريــس ،املوظفــن،
واجلهــات اخلارجيــة مبــا يف ذلــك اجلهــات احلكوميــة واجلهــات اخلاصــة وعمــوم

يعنــى قســم الشــبكات وأنظمــة التشــغيل بتحديــث وصيانــة البنيــة التحتيــة والشــبكات
داخــل اجلامعــة .ويشــمل ذلــك كل مــا يتعلــق بتوفيــر أجهــزة وشــبكة التواصــل
وحســابات املســتخدمني وشــبكة الهاتــف داخــل اجلامعــة.
وميكن تلخيص مهام قسم الشبكات وأنظمة التشغيل فيما يلي:
1 .1تشــغيل بيئــة تقنيــة املعلومــات متاشــياً مــع أفضــل املمارســات لتطبيــق مســتويات
اخلدمــة والتعليمــات احملــددة مــع حتديــث البنيــة التحتيــة لتقنيــة املعلومــات.

19

Deanship of Information Technology

.2

.3

.4
.5
.6
.7

2إدارة مركــز املعلومــات الرئيســي املوجــود بعمــادة تقنيــة املعلومــات وكذلــك مركــز
البيانــات االحتياطــي الســتعادة البيانــات ( )DRCمــن خــال التوفيــر واحملافظــة علــى
بيئــة ماديــة مناســبة حلمايــة أصــول تقنيــة املعلومــات واحلمايــة مــن الوصــول غيــر
املصــرح بــه ،التلــف أو الســرقة.
3إدارة أجهــزة وخــوادم تقنيــة املعلومــات مبركــز تقنيــة املعلومــات ومركــز البيانــات
االحتياطــي الســتعادة البيانــات ( )DRCوغيرهــا مــن املواقــع وفقـاً التفاقيات مســتوى
اخلدمــة ( )SLAمــع العمــادات واإلدارات املختلفــة يف اجلامعــة .وهــذا يشــمل:
األجهــزة والبرمجيــات وأنظمــة التطبيقــات وقواعــد البيانــات وغيرهــا مــن اخلدمــات
علــى شــبكة اإلنترنــت ،أجهــزة حمايــة الشــبكات ،أجهــزة ربــط االتصــاالت الســلكية
والالســلكية وأنظمــة الدعــم الفنــي والبنيــة التحتيــة.
4ضمــان أمــن وحمايــة األنظمــة واألجهــزة مــن خــال فهــم متطلبــات األمــن ومواطــن
الضعــف والتهديــدات ،وإدارة هويــات املســتخدمني والتراخيــص بطريقــة موحــدة مــع
عمــل اختبــارات األمــن بانتظــام.
5ضمــان اخلدمــة املســتمرة للحلــول اآلليــة وتطويــر وصيانــة واختبــار خطــط
االســتمرارية لتقنيــة املعلومــات.
6إنشــاء ومراجعــة قاعــدة بيانــات مركزيــة جلميــع عناصــر تهيئــة األجهــزة ()CMDB
وقاعــدة بيانــات إدارة التهيئــة.
7إدارة البيانــات بواســطة النســخ االحتياطــي واختبــارات اســتعادة البيانــات ،ويشــمل
ذلــك إدارة تخزيــن البيانــات داخــل موقــع العمــل وخارجــه والتخلــص بشــكل آمــن مــن
البيانــات واألجهــزة.

• الصيانة والدعم الفني:

تقــدم العمــادة خدمــة الصيانــة والدعــم الفنــي ملنســوبي اجلامعــة مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة
تدريــس وإطــار إداري وتعــد هــذه اخلدمــة أساســية داخــل اجلامعــة
وتقدم من خالل قسم الصيانة والدعم الفني بالعمادة.
تتلخص مهام قسم الصيانة والدعم الفني فيما يلي:
1 .1تثبيــت البرامــج األساســية التــي يحتاجهــا اجلهــاز مــن وينــدوز وأوفيــس وبرنامــج
مكافحــة الفيروســات ،وحتميــل حتديثــات الوينــدوز وحتديثــات برنامــج مكافحــة
الفيروســات.
2 .2ربــط األجهــزة بالشــبكة الداخليــة للجامعــة وإضافتهــا علــى املجــال اخلــاص بالشــبكة،
وحــل مشــاكل الشــبكة.
3 .3تثبيــت برنامــج األوراكل وإعــداد اجلهــاز للدخــول علــى األنظمــة اجلامعيــة ،وحــل
مشــاكل األوراكل.
4 .4إعداد احلسابات اخلاصة باألنترنت والبريد االلكتروني للمستخدمني.
5 .5متديــد كابــات الشــبكة لــإدارات والكليــات والعمــادات واألقســام املختلفــة داخــل
اجلامعــة.
6 .6عمــل صيانــة للطابعــات والشاشــات واألجهــزة املختلفــة مــن خــال موظفــي الدعــم
الفنــي لإللكترونيــات املتواجــد بالورشــة.
7 .7تقــدمي الدعــم الفنــي الكامــل ملنســوبي اجلامعــة واملوظفــن بــاإلدارات والكليــات
املختلفــة.
8 .8اإلشراف على املعامل بالكليات املختلفة من خالل مشريف املعامل املقيمني.
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9 .9عمــل إعــدادات ألجهــزة املســتخدمني لالتصــال باألنترنــت عــن طريــق الهاتــف مــن
خــارج اجلامعــة.
1010تركيــب وتوصيــل الطابعــات الشــبكية واحملليــة يف األقســام واالدارات والكليــات
باجلامعــة.
1111تركيــب أجهــزة احلواســيب املكتبيــة ( )PCsاجلديــدة وربطهــا بالشــبكة الداخليــة
للجامعــة.
• تقنيات التعليم :

نعنــي بتقنيــات التعليــم جميــع األجهــزة االلكترونيــة التــي يتــم اســتخدامها داخــل اجلامعــة
واملتعلقــة بدعــم العمليــة التعليميــة كأجهــزة املؤمتــرات
( ) Video Conferenceوأجهــزة قاعــة التدريــس والتجهيــزات املتعلقــة باملؤمتــرات
واحلفــات داخــل اجلامعــة ...
يقــوم قســم تقنيــات التعليــم يف العمــادة بإســداء جميــع اخلدمــات املتعلقــة بتقنيــات التعليــم
وتتلخــص مهامــه فيمــا يلــي:
 .1إنشــاء وحتديــث املزيــد مــن الفصــول الذكيــة ( )Smart Classroomوتوفيــر الدعــم
الفنــي الــازم لهــا.
 .2دعم الكليات واإلدارات واملراكز بالتقنيات التعليمية احلديثة.
 .3تشــغيل وحتديــث وتطويــر قاعــة التشــريفات اخلاصــة باجلامعــة بأحــدث وســائل
التقنيــة.
 .4إنشاء وحتديث القاعات اخلاصة بنظام املؤمترات املرئية
( )Video Conferenceوتوفير الدعم الفني الالزم لها.
 .5توفير وتشغيل وحتديث مشروع الشاشات اإلعالمية.
 .6التنسيق مع مختلف عمادات وإدارات اجلامعة إلجناح مشاريع اإلدارة التقنية.
التأكــد مــن اســتمرارية عمــل األنظمــة والتقنيــات املتوفــرة داخــل القاعــات
.7
الدراســية وضمــان عــدم تعطــل العمليــة التعليميــة حتــت أي ظــرف وذلــك عبــر مراقبتهــا
عــن طريــق أنظمــة اإلدارة عــن بعــد وعمــل زيــارات يوميــة ميدانيــة.
 .8إعــداد املواصفــات الفنيــة اخلاصــة مبشــاريع املدينــة اجلامعيــة الذكيــة واإلشــراف
عليهــا.
 .9توفيــر الدعــم الفنــي والتقنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس يف مجــال تنميــة مهاراتهــم
التقنيــة وذلــك عــن طريــق عمــل دورات تدريبيــة متواصلــة وتوفيــر فنيــن بشــكل دائــم
لتقــدمي الدعــم.
 .10تركيــب وصيانــة أجهــزة البروجكتــور ،فيديــو كونفرنــس ،شاشــات ،أنظمــة صوتيــة،
الســبورة تفاعليــة (إصــاح ،تغييــر ،طلــب جديــد .)...
 .11صيانة كيبالت
Audio VGA ,HDMI , RCA ,D.PORT ,BNC3,BNC5,..AUX,XLR,

 .12صيانــة كل كــم (لوحــة حتكــم صوتيــة ومرئيــة ،ســبورة بروجكتــور ،مخــارج الكيبــات
األرضيــة ،شاشــة اإلعــان :تشــغيل وتنزيــل إعــان)
 .13جتهيز قاعة اجتماعات ،قاعة احتفاالت ،مسرح (جتهيز وإشراف).
• أمن المعلومات:

✓ تختص وحدة أمن املعلومات بعمادة تقنية املعلومات بجامعة امللك فيصل بكل ما يلزم
لضمان استمرارية اخلدمات املعلوماتية وسالمة احملتوى املعلوماتي وحماية اخلصوصية

لتلك املوارد املعلوماتية ،ويتم ذلك من خالل تطبيق وتطوير سياسات أمن املعلومات وفق
أفضل املمارسات واملعايير املتبعة ،وتنفيذ العمليات والضوابط اإلجرائية والتقنية التي
تضمن تطبيقها من خالل احللول التقنية ألمن املعلومات ،وإدارة وتشغيل احللول األمنية
لتقنية املعلومات .وتهدف وحدة امن املعلومات ب:
ً
		
 .1تنفيذ وتطبيق ومراجعة اجراءات امن املعلومات طبقا لسياسة أمن
		
املعلومات ،وذلك بصفة دورية على نطاق جميع األنظمة واخلدمات
االلكترونية باجلامعة.
		
 .2إجراء حصر جلميع األصول املعلوماتية (أجهزة ومعدات  -برمجيات -
موارد بشرية) ،مع حتديث هذه البيانات بشكل دوري.
 .3تنفيذ إجراءات حماية الدخول إلى أماكن مراكز البيانات.
		
 .4إجراء دراسة وتقييم املخاطر وحتديد الثغرات األمنية يف الضوابط
العليا
		
احلالية ،مع إنشاء وحتديث سجل املخاطر بصفة دورية ورفعه لإلدارة
للتعامل معه.
		
 .5مراجعة إجراءات فصل بيئات التطوير واالختبار والتشغيل وذلك لتقليل
املخاطر والتهديدات األمنية.
		
 .6حتديد مصادر املعلومات وتصنيفها بنا ًء على قيمتها ،وفق املتطلبات
القانونية ،حساسيتها ،وأهميتها بالنسبة للجامعة.
		
 .7العمل على تطبيق أنظمة الكتشاف ومنع الفيروسات والبرمجيات
الضارة ،مع نشر التوعية واملعلومات الكافية للمستخدمني بهذا اخلصوص.
 .8املراجعة الدورية لسياسة تشفير املعلومات احلساسة والسرية وذلك على مستوى
حفظ ونقل املعلومات.
 .9عمل نسخ احتياطية للمعلومات وإعدادات األجهزة الشبكية واخلوادم وذلك بشكل
دوري مع اختبار هذه النسخ ونقلها بشكل آمن طبقاً لسياسة أمن املعلومات باجلامعة.
 .10املراجعة املستمرة لسياسات وإجراءات ضمان استرجاع املعلومات املشفرة.
 .11اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات التصحيحية والوقائية بنا ًء على نتائج عملية
املراجعة الداخلية واخلارجية للتحقق من تنفيذ سياسة أمن املعلومات باجلامعة.
 .12التحكم بشبكة احلاسب اآللي والعمل على مراقبة هذه الشبكة ملنع الوصول الغير
مصرح به.
 .13التنسيق مع املركز الوطني االسترشادي ألمن املعلومات بهيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات بخصوص التعرف على الهجمات املستجدة على األنظمة االلكترونية وطرق
التغلب عليها.
 .14مراجعة إجراءات تشفير املعلومات املرسلة عبر قنوات اخلدمات االلكترونية ،وذلك
بصفة دورية.
 .15العمل على احلد من املخاطر والتهديدات األمنية وفقاً للعمليات واإلجراءات املتصلة
بإدارة املخاطر.
 .16مراجعة حتديث أنظمة التشغيل وبرامج إعدادات أجهزة ربط الشبكات ،وذلك بصفة
دورية.
 .17تطوير املعايير األمنية يف اجلامعة ،مع ممارسة إدارة أمن املعلومات الفعالة.
التنسيق مع اجلهات اخلارجية بخصوص عمل اختبارات لألنظمة ضد االختراقات ورفع
التقارير بصفة دورية لإلدارة عن أوجه القصور.
 .18وضع اجلدول الزمني للمهام الالزمة لتحقيق التحسني املستمر للبنية التحتية
والسياسات األمنية وذلك بالتعاون مع جميع مديري العمليات.

 .19رفع التقارير لإلدارة العليا بصفة دورية بخصوص اكتشاف الثغرات األمنية يف
البرامج واألجهزة الشبكية وأجهزة احلواسيب الشخصية ،مع العمل على إصالح هذه
الثغرات.
 .20تنفيذ وتطبيق كافة التوصيات واملعايير األمنية وفقاً لألنظمة واللوائح التنظيمية
املعمول بها.
 .21مراجعة إعدادات أجهزة اخلوادم واحلواسيب الشخصية واحملمولة وأجهزة الربط
الشبكي طبقاً لسياسات أمن املعلومات والتأكد من أن جميع االعدادات معدة بطريقة
آمنة.
 .22تنفيذ إجراءات التقييم وقياس أداء العمليات األمنية لعمل احلماية املادية
واملنطقية لألنظمة وفقاً لسياسة أمن املعلومات باجلامعة.
 .23مراجعة اإلجراءات اخلاصة بإتالف وسائط التخزين وطمس املعلومات طبقاً
لسياسة أمن املعلومات باجلامعة.
 .24احلرص على ضمان استمرارية مراقبة اإلجراءات األمنية وتوفير إدارة مالئمة
للحد من املخاطر.
• التطبيقات:

ويشمل هذا املجال عدد  2وحدات عمل استراتيجية ( )SBU'sوهي كالتالي:
• قسم التطبيقات وخدمات الويب
•قسم األنظمة التطبيقية
التطبيقات وخدمات الويب:

تعنــى اخلدمــات االلكترونيــة بجميــع اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل جامعــة امللــك فيصــل
ملنســوبيها مــن طلبــة وموظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس والتــي ميكــن الوصــول إليهــا عبــر
الشــبكة الداخليــة للجامعــة أو مــن خــال البوابــة االلكترونيــة للجامعــة.
ويف عمــادة تقنيــة املعلومــات يوجــد قســم خــاص حتــت مســمى «تطبيقــات وخدمــات الويــب»
وميثــل اجلهــة الرئيســية الداعمــة للخدمــات االلكترونيــة داخــل اجلامعــة وتتلخــص أهــم
مهامــه فيمــا يلــي:
.
.
.
.
.
.

1تصميم وإدارة موقع اجلامعة االلكتروني والذي يعتبر البوابة االلكترونية للجامعة.
2إدارة وتطوير برمجيات الويب وقواعد البيانات اخلاصة بها.
3تقدمي الدعم الفني للخدمات االلكترونية التي مت تطويرها بالقسم.
4تدريــب محــرري وأعضــاء هيئــة التدريــس لتحريــر موقــع اجلامعــة وتقــدمي الدعــم
الفنــي الــازم.
5العمل على حتديث وإثراء محتوى املوقع االلكتروني بشكل مستمر.
6تطويــر العديــد مــن األنظمــة االلكترونيــة لكافــة جهــات اجلامعــة والتــي تعمــل مــن
خــال االنترنــت خلدمــة منســوبي اجلامعــة.

• األنظمة التطبيقية:

نعنــي باألنظمــة التطبيقيــة جميــع األنظمــة املتوفــرة باجلامعــة والتــي تقــع مســؤولية إدارتهــا
وتشــغيلها حتــت مســؤولية عمــادة تقنيــة املعلومــات والتــي تقــدم خدمــات ملختلــف جهــات
اجلامعــة ،حيــث يتــم العمــل علــى حتليــل األعمــال والبيانــات لكافــة جهــات اجلامعــة وكذلــك
تقــوم العمــادة بتطويــر وتنفيــذ وتدشــن التطبيقــات وأيضـاً اســتحداث األنظمــة االلكترونيــة
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األكادمييــة واإلداريــة والتــي تتبلــور علــى هيئــة خدمــات إلكترونيــة موجهــة إلــى املســتفيد
النهائــي (الطلبــة واملجتمــع ،منســوبي اجلامعــة ،اجلهــات اخلارجيــة احلكوميــة واخلاصــة).
ويقــوم قســم األنظمــة التطبيقيــة بالعمــادة بــإدارة هــذه األنظمــة وتتلخــص مهامــه فيمــا يلــي:
 .1تقــدمي الدعــم واملســاندة للمحافظــة علــى اســتمرارية األعمــال مــن خــال اإلشــراف
علــى العديــد مــن األنظمــة داخــل اجلامعــة (أنظمــة تخطيــط املــوارد ،األنظمــة األكادمييــة،
.)...
 .2حتديــد حاجــة إدارات وكليــات اجلامعــة مــن األنظمــة والتطبيقــات مــع متابعــة
تطويرهــا وحتســينها.
 .3إدارة الصالحيات على األنظمة والبرمجيات.
 .4تدريــب املســتخدمني علــى اســتخدام أنظمــة اجلامعــة مــع إعــداد دليــل مســتخدم
لــكل نظــام.
 .5املشــاركة يف تطويــر األنظمــة املرتبطــة بالبوابــة االلكترونيــة بالتعــاون مــع قســم
تطبيقــات وخدمــات الويــب.
 .6التعاون مع قسم الدعم الفني حلل مشاكل املستخدمني واألنظمة.
 .7إدارة ومتابعة احلصول على رخص البرامج التي حتتاجها اجلامعة.
 .8إدارة قواعد البيانات باجلامعة وحتسني أداءها.
 .9املشاركة يف اللجان الفنية لتقييم مشاريع األنظمة والتطبيقات.
 .10إعــداد تقاريــر دوريــة للقســم ومناقشــتها مــع املشــرف يف ســبيل تطويــر األداء ورفــع
الكفــاءة.
 .11تطويــر أنظمــة األعمــال اإلداريــة والتقاريــر وذكاء األعمــال الالزمــة لصناعــة ودعــم
اتخــاذ القــرار.
 .12تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.
• الجودة واالستشارات:

ويشمل هذا املجال عدد  2وحدات عمل استراتيجية ( )SBU‘sوهي كالتالي:
• مكتب إدارة اجلودة
• مكتب إدارة املشاريع
• مكتب إدارة الجودة:

تعتمــد حوكمــة إجــراءات وأعمــال تقنيــة املعلومــات بصفــة أساســية علــى البنيــة التحتيــة
والتــي تدعــم حتليــل األعمــال والبيانــات وكذلــك تطويــر وتنفيــذ وتدشــن التطبيقــات ومــن
ثــم اخلدمــات االلكترونيــة املوجهــة إلــى املســتفيد النهائــي (الطلبــة واملجتمــع ،منســوبي
اجلامعــة ،اجلهــات اخلارجيــة احلكوميــة واخلاصــة) ،ويتــم إدارة هــذه املنظومــة مــن خــال
بيئــة عمــل تدعــم البنيــة املؤسســية وتقــوم بتطبيــق أفضــل املمارســات يف مجــال إدارة
اجلــودة ،إدارة أمــن املعلومــات ،وحوكمــة تقنيــة املعلومــات .وقــد مت إنشــاء وتأســيس مكتــب
إدارة اجلــودة بعمــادة تقنيــة املعلومــات بغــرض تنفيــذ املهــام التاليــة:
 .1العمل على حتسني مستوى أداء العمادة واالرتقاء مبستوى العمل وتطويره.
 .2حتديــد اآلليــة التــي يتــم بهــا مراقبــة جــودة املشــاريع ســوا ًء مــن داخــل عمــادة تقنيــة
املعلومــات أو مــن الشــركات املُتعاقــد معهــا.
 .3الوصــول إلــى مســتويات أعلــى مــن اجلــودة ووضــع األعمــال اخلاصــة بأمــن املعلومــات
والتحــول إلــى التعامــات االلكترونيــة علــى أولويــات املكتب.

22

Strategic IT Plan 2016-2020

 .4التأكــد مــن مــدى قيــام عمــادة تقنيــة املعلومــات بتوفيــر خدمــات جيــدة واقتصاديــة
وفعالــة.
 .5وضع نظام فعال للمراقبة يتسم باالستمرارية إلثبات أوجه التقصير.
 .6حتديــد متطلبــات العمــل اجلديــدة وتلــك الالزمــة لصيانــة األنظمــة واختبــار مــدى
تفعيلهــا علــى كافــة األنظمــة التــي تعمــل بعمــادة تقنيــة املعلومــات.
 .7التنســيق بــن عمــادة تقنيــة املعلومــات وعمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة باجلامعــة
ملتابعــة األعمــال املشــتركة بخصــوص اجلــودة.
املســاعدة يف حتقيــق أهــداف اجلامعــة وتوفيــر املعلومــات الدقيقــة يف الوقــت
.8
املناســب خاصــة فيمــا يتعلــق منهــا مبجــال تقنيــة املعلومــات واملخاطــر ومــا يتصــل بهــا مــن
مســئوليات.
 .9القيــام بأعمــال توثيــق األنظمــة االلكترونيــة التــي تعمــل حتــت إشــراف عمــادة تقنيــة
املعلومــات.
 .10املشــاركة يف اللجــان املتعلقــة بأعمــال العمــادة واملنبثقــة مــن( :جلنــة التعامــات
االلكترونيــة احلكوميــة  -اللجنــة الدائمــة الســتخدام احلاســب اآللــي  -جلنــة الدراســة
الذاتيــة ( - )SSRجلــان اخلطــة االســتراتيجية واخلطــة التشــغيلية وإدارة املخاطــر).
 .11تقــدمي االستشــارات الفنيــة اخلاصــة بالبرامــج واألجهــزة وحلــول تقنيــة املعلومــات
لكافــة جهــات اجلامعــة.
 .12إعــداد وحتديــث السياســات الداخليــة للعمــادة وللجامعــة مثــل (سياســة أمــن
املعلومــات  -اخلطــة االســتراتيجية لتقنيــة املعلومــات  -إجــراءات إدارة التغييــر  -خطــة
التحــول للتعامــات االلكترونيــة احلكوميــة  -إدارة املشــاريع).
• مكتب إدارة المشاريع:

تعنــى إدارة املشــاريع بإعــداد منهجيــات وإجــراءات حلســن ســير املشــاريع ومتابعتهــا مــن
الفكــرة إلــى اإلجنــاز مبــا يزيــد مــن فــرص إجناحهــا اعتمــادا علــى منهجيــات عامليــة.
يف عمــادة تقنيــة املعلومــات يوجــد مكتــب خــاص بــإدارة املشــاريع وتتلخــص مهامــه فيمــا
يلــي:
1 .اإلشــراف علــى إجنــاز مشــاريع عمــادة تقنيــة املعلومــات :مــن املبــادرة إلــى اإلجنــاز
ويشــمل ذلــك:
		
• متابعة املشاريع الداخلية واخلارجية لتقنية املعلومات :وذلك
بالتأكــد مــن مطابقتهــا للخطــط املوضوعــة.
		
• متابعة إدارة املشاريع :يقوم مكتب إدارة املشاريع مبتابعة مدراء
املشاريع وطريقة إدارتهم لها مع متابعة مؤشرات أداء املشاريع على نظام
إدارة املشاريع والتأكد من أن مدراء املشاريع قاموا بتحديث ورفع جميع
املعلومات اخلاصة باملشاريع اجلارية وفقا للخطط املعدة.
2 .إدارة األولويــات بــن املشــاريع :وذلــك بتقــدمي املشــاريع ذات األولويــة األعلــى والتــي
تخــدم أكثــر أهــداف العمــادة واجلامعــة مبــا ميكــن مــن اســتعمال مــوارد العمــادة
حســب األولويــات احملــددة.
3 .التنســيق بــن املشــاريع :يف بعــض األحيــان ،قــد يقــوم مكتــب إدارة املشــاريع بتولــي
مهــام التنســيق بــن جميــع أو بعــض مشــاريع العمــادة مــع جهــات أخــرى .والتركيــز ال
ينصــب هنــا علــى إدارة املشــاريع وإمنــا علــى التنســيق املمكــن بــن املشــاريع والربــط
فيمــا بينهــا.

.

.
.
.
.
.

4إعــداد منهجيــة إدارة املشــاريع :وذلــك بتحديــد إجــراءات إدارة املشــاريع مــن الفكــرة
إلــى اإلجنــاز والتســليم وذلــك بتحديــد كيفيــة املوافقــة علــى املشــاريع ،كيفيــة إطــاق
أو البــدء باملشــاريع ،كيفيــة التخطيــط للمشــاريع ،كيفيــة إدارة ومراقبــة املشــاريع،
كيفيــة إدخــال البيانــات مــن قبــل مديــري املشــاريع وإدخــال ســاعات العمــل مــن قبــل
فريــق املشــروع.
5دعــم وتدريــب مــدراء املشــاريع :وذلــك عبــر تدريبهــم علــى اســتعمال املنهجيــة املعــدة
مــن قبــل املكتــب وكذلــك تدريبهــم علــى اســتخدام نظــام إدارة املشــاريع.
6إعــداد التقاريــر لــإدارة العليــا :وذلــك بجمــع التقاريــر الــواردة مــن مختلــف املشــاريع
والبرامــج ،ومقارنتهــا وتلخيصهــا ،ومــن ثــم يقــدم تقريــراً موجــزاً عنهــا إلــى اإلدارة
ملراجعتهــا.
7جمــع وأرشــفة ومشــاركة الــدروس املســتفادة :يقــوم مكتــب إدارة املشــاريع باحلــرص
علــى جمــع وأرشــفة الــدروس املســتفادة مــن املشــاريع املنجــزة مــع تغذيــة قاعــدة
الــدروس املســتفادة ومشــاركتها مــع جميــع مــدراء املشــاريع األخــرى.
8قاعــدة البيانــات التاريخيــة :كمــا يجــب علــى مكتــب إدارة املشــاريع حتمــل مســؤولية
قواعــد البيانــات التاريخيــة وســجالت املشــاريع ،إضافــة إلــى مقاييــس ونتائــج أداء
املشــاريع.
9الدعــم والتدريــب :إضافــة إلــى وظيفتــه الرئيســية ،فــإن مكتــب إدارة املشــاريع قــد
يصبــح مســؤوالً عــن تدريــب وتطويــر موظفــي عمــادة تقنيــة املعلومــات يف إدارة
املشــاريع.

• الشؤون اإلدارية والمالية (وحدة مساندة):

(وحدة مساندة وليست استراتيجية).
تهتــم الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بــكل مــا يتعلــق باالتصــاالت اإلداريــة مــع اجلهــات داخــل
جامعــة امللــك فيصــل .كمــا تعنــى بــاإلدارة املاليــة للمشــاريع والعالقــة مــع املقاولــن.
يوجد قسم خاص يف العمادة يعنى بالشؤون اإلدارية واملالية وتتلخص مهامه فيما يلي:
		
االتصاالت اإلدارية :ويتمثل ذلك يف األمور املتعلقة بصادر ووارد
.1
وأرشيف ونسخ خطابات العمادة.
تقدمي التسهيالت اإلدارية لألقسام واألنظمة العاملة بالعمادة.
.2
متابعة واعتماد كشف احلضور واالنصراف ملنسوبي العمادة.
.3
إعداد ميزانية العمادة والتقرير السنوي بالتنسيق مع أقسام العمادة 		
.4
ذات العالقة.
متابعة احتياجات العمادة من قطع غيار وأجهزة ومستلزمات احلاسب 		
.5
اآللي وخالفه وإعداد مناذج الشراء اخلاصة بها.
متابعة معامالت املوردين وإنهاء اجراءاتها اإلدارية واملالية يف العمادة 		
.6
واإلدارات األخرى ذات العالقة.
إعداد طلبات الصيانة والنظافة للعمادة ومرافقها املختلفة ومتابعتها.
.7
التنسيق مع اإلدارات والكليات فيما يتعلق بتركيب أو استبدال األجهزة
.8
مع احلاجة إلى متديدات أو صيانة.
املشاركة يف اللجان املتعلقة بأعمال العمادة .
.9

.10
.11

متابعة عقد التشغيل ومستخلصاته املالية إضافة إلى ما تستجد من 		
عقود ومناقصات.
النواحي اإلعالمية وتنظيم استقبال الوفود الزائرة للعمادة.

• دراسة الخطط االستراتيجية:

خالل مرحلة إعداد هوية العمادة ،مت مالحظة ما يلي:
✓ يعتبــر نــص رؤيــة العمــادة احلالــي طويــا نوعــا مــا ،وهــذا مــن شــأنه أن يفقــده وضــوح
الرؤيــة املســتقبلية واملعنــى.
✓ يعتبــر نــص رســالة العمــادة احلالــي طويــا نوعــا مــا ،ممــا يفقــده طابــع الوضــوح
واالختصــار.
ومــن خــال االطــاع علــى اخلطــة االســتراتيجية لعمــادة تقنيــة املعلومــات  ،2011مت
مراجعــة كل مــن:
• قائمة املشاريع . 5102 – 1102
• مؤشرات القياس.
• نسبة التقدم يف املشاريع.
• ترابط املشاريع باألهداف االستراتيجية للعمادة .
يف إطــار إعــداد اخلطــة االســتراتيجية لعمــادة تقنيــة املعلومــات ،يجــب علينــا االطــاع علــى
اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة  2020والتــي متثــل إطــارا عامــا خلطــة العمــادة.
وقــد مت حتديــد أهــداف اجلامعــة ضمــن اخلطــة االســتراتيجية  2020منهــا مــا ســتعمل
عمــادة تقنيــة املعلومــات علــى حتقيقــه خــال الســنوات القادمــة.
لــذا وجــب االطــاع علــى هــذه األهــداف وإدراجهــا ضمــن اخلطــة االســتراتيجية للعمــادة
 2020مبــا يســاعد علــى حتقيقهــا خــال الســنوات القادمــة .وقــد مت حتديــد الهــدف
االســتراتيجي الرابــع وأهدافــه الفرعيــة الثانــي والثالــث كأهــداف رئيســية تقــع مســؤولية
إجنازهــا وإجناحهــا حتــت عمــادة تقنيــة املعلومــات:

الهدف االستراتيجي :4

«توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية
ويتضمن األهداف الفرعية التالية (اخلاصة بعمادة تقنية املعلومات):
•  2-4دعم البنية التحتية لتقنية املعلومات.
•  3-4توفير منظومة إلكترونية فعالة يف اجلوانب التعليمية والبحثية واإلدارية.

• خطة التحول:

يف إطــار التوجــه العــام داخــل اململكــة العربيــة الســعودية وبدعــم خــاص مــن برنامــج
«يســر» مت إطــاق مشــروع «خطــة التحــول للتعامــات
التعامــات االلكترونيــة احلكوميــة ّ
االلكترونيــة» بجامعــة امللــك فيصــل وهــو مشــروع ذو طبيعــة استشــارية يقــوم بدراســة
وتوثيــق الوضــع احلالــي للخدمــات احلكوميــة اخلاصــة باجلامعــة وكذلــك البنيــة املؤسســية
ومــن ثــم العمــل علــى وصــف الوضــع املســتقبلي للخدمــات االلكترونيــة احلكوميــة.
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السعودية ...العمق العربي واإلسالمي...
قوة استثمارية رائدة...
ومحور ربط القارات الثالث...
تتضمن رؤية  ٢٠٣٠احملاور التالية:
• مجتمع حيوي.
• اقتصاد مزدهر.
• وطن طموح.
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•التحليل الرباعي:

اســتنادا إلــى دراســة الوضــع احلالــي ســيتم العمــل علــى التحليــل الرباعــي مــن
خــال مصفوفــة ( )SWOTوالتــي تهــدف إلــى حتديــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف
والتهديــدات والفــرص بعمــادة تقنيــة املعلومــات والتــي ســيتم منهــا توليــد األهــداف
االســتراتيجية.
ويعتمــد حتديــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف علــى معرفــة دقيقــة بالبيئــة الداخليــة
للعمــادة فيمــا يعتمــد حتديــد التهديــدات والفــرص علــى اإلحاطــة بالبيئــة اخلارجيــة
للعمــادة والتــي ميكــن أن يكــون لهــا تأثيــرات ســلبية أو إيجابيــة علــى ســير عمــل
العمــادة نحــو حتقيــق أهدافهــا املرســومة.

نقــــاط القوة

 )1توفيــر الدعــم واخلطــة االســتراتيجية للجامعــة كإطــار
عــام للخطــة االســتراتيجية للعمــادة.
 )2إطــار بشــري كــفء وذو خبــرات متميــزة مــدرك حمليــط
ومتطلبــات العمــل باجلامعــة.
 )3تأسيس وتشغيل مكتب إلدارة املشاريع.
 )4وجود أقسام خاصة بكل مجال من مجاالت العمل.
 )5وجود مكتب مستقل بإدارة اجلودة.
 )6توفر التجهيزات وموارد البنية التحتية.
 )7وجــود قســم خــاص بالطالبــات ميكــن تطويــر خبراتــه
ومهامــه .للمســاعدة يف بعــض األعمــال التــي تتطلــب مــوارد
بشــرية إضافيــة.
 )8تقييــم متميــز مــن قبــل برنامــج التعامــات االلكترونيــة
«يســر» ملختلــف خدمــات اجلامعــة.
احلكوميــة ّ

• تحليل الفجوات:

بعــد االطــاع علــى البيئــة الداخليــة واخلارجيــة لعمــادة تقنيــة املعلومــات ،مت إجــراء
حتليــل دقيــق مــن خــال حتديــد االحتياجــات املســتقبلية وبنيــة املجــاالت املختلفــة
لتقنيــة املعلومــات ،واالجتاهــات التنظيميــة العامــة والتوقعــات .وأســفر التحليــل يف
حتديــد الثغــرات املختلفــة التــي ينبغــي ســدها وفــرص التحســن لتحقيــق مجموعــة
مــن األهــداف الشــاملة .ثــم تـــم التنســيق بــن الثغــرات التــي مت حتديدهــا واألهــداف،
وصياغتهــا يف مجموعــة مــن املبــادرات ليتــم تنفيذهــا خــال مدة اخلطة ( 5ســنوات).
وتبني الصفحات التالية تفصيال لنتائج التحليل:

نقاط الضعف

 )1شــغور بعــض الوظائــف يف الهيــكل التنظيمــي احلالــي
واحلاجــة إلــى وضــع آليــات للتنســيق بــن األقســام.
 )2أغلب إجراءات الدعم الفني حتتاج إلى أمتته.
 )3احلاجــة إلــى التوثيــق والتخطيــط والتحســن املســتمر
للخدمــات اإللكترونية.
 )4احلاجــة إلــى تدريــب منســوبي العمــادة علــى التقنيــات
احلديثــة وأفضــل املمارســات العاملية.
 )5بعــض املكونــات التقنيــة والتطبيقــات حتتــاج إلــى
التحســن املســتمر إلجــراءات العمــل.
 )7إجــراءات البنيــة املؤسســية باجلامعــة حتتــاج إلــى
التحســن املســتمر.

SWOT
الفرص

 )1تشــجيع اململكــة للتعليــم واملبــادرات مــن خــال اخلطــة
.0302
 )2مشــروع خطــة التحــول للتعامــات االلكترونيــة
ا حلكو ميــة .
 )3االنفتاح على جامعات أخرى داخل اململكة.
 )4التوجه العام نحو إدارة بدون ورق.
 )5قيــاس برنامــج التعامــات االلكترونيــة احلكوميــة
«يســر» واخلــاص مبرحلــة التميــز والتحســن.
ّ

26

Strategic IT Plan 2016-2020

التهديدات

 )1تراجع التمويل احلكومي.
 )2احلاجة إلى تطوير مركز التشغيل االحتياطي.
 )3بعــض طلبــات التطويــر اجلديــدة مــن قبــل جهــات
اجلامعــة ال توائــم اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة
 )4احلاجــة إلــى جدولــة طلبــات تفعيــل وتطويــر اخلدمــات
االلكترونية .

Deanship of Information Technology
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الهيكل التنظيمي
• مطلوب حتديث الهيكل التنظيمي للعمادة بهدف التنسيق بني األقسام.
• مطلوب توحيد أعمال األقسام التي تقدم أعمال الدعم الفني.
• مطلوب التنسيق بني بعض األقسام التي لها مهام متداخلة.
• مطلوب توحيد أهداف قسم األنظمة التطبيقية وقسم خدمات الويب من اجل تنفيذ وربط املشاريع املشتركة حتت مظلة واحدة
• مطلوب حتديث الوصف الوظيفي مبا يتوافق مع الوظائف املستحدثة.

الوضع احلالي

الوضع املستهدف

هيكلة بمعايير عالمية
		

سد الفجوة

اإلمكانية

احللول املتوقعة

حتديث الهيكل التنظيمي للعمادة مبا يتوافق مع املعايير العاملية واجلودة الشاملة ويدعم حتقيق رؤية العمادة.

ممكن

تطوير الدليل التنظيمي لألقسام والعمليات وبطاقات الوصف الوظيفي.

ممكن

توحيد ودمج بعض األقسام التي لها أعمال وكفاءات متشابهة مبا يوحد اجلهود املبذولة.

ممكن

اإلجراءات الداخلية بالعمادة
الوضع احلالي

• مطلوب أمتتة إجراءات وعمليات الدعم الفني القائمة يف العمادة وخاصة فيما يخص تقدمي الدعم الفني عن بعد.

الوضع املستهدف

أمتتة كل اإلجراءات والعمليات بالعمادة

سد الفجوة

		

اإلمكانية

احللول املتوقعة

حصر ومنذجة وأمتته كل اإلجراءات الداخلية للعمادة.

ممكن

الدعم الفني
• مطلوب استكمال أمتتة إجراءات الدعم الفني القائمة يف العمادة لضمان سرعة االستجابة للطلبات الواردة.
• مطلوب تفعيل أمتتة الدعم الفني عن بعد.
• مطلوب ترتيب اإلجراءات واملهام بني األقسام التي توفر الدعم الفني داخل العمادة.
• مطلوب حتديث وتطوير منهجية الدعم الفني بالعمادة

الوضع احلالي

دعم فني الكتروني ومتميز

الوضع املستهدف
سد الفجوة

		

سد الفجوة
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احللول املتوقعة

اإلمكانية

حصر وتوثيق جميع إجراءات الدعم الفني

ممكن

وضع منهجية واضحة لتقييم مستوى خدمات الدعم الفني.

ممكن

أمتتة جميع إجراءات الدعم الفني حسب مستويات اخلدمة.

ممكن

إنشــاء مكتــب خدمــات ٍ( )Service deskلتلقــي طلبــات الدعــم حســب نظــام نقطــة اتصــال واحــدة
()Single Point Of Contact

ممكن
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الخدمات االلكترونية

الوضع احلالي

• مطلوب حتديث حصر  Catalogاخلدمات االلكترونية بالعمادة
• احلاجة لرفع مستوى نضج بعض اخلدمات.
• بعض إجراءات اخلدمات االلكترونية معقدة.
• احلاجة لتطوير منهجية واضحة للدعم الفني للخدمات االلكترونية
• مطلوب التحديث املستمر لدليل اخلدمات االلكترونية.
• احلاجة لتطوير منهجية االستجابة لطلبات التطوير اجلديدة للخدمات االلكترونية وعدم املوائمة احيانا اخلطة االستراتيجية.
• احلاجة لتحسني التنسيق بني األقسام املرتبطة بتطوير األنظمة التطبيقية.

الوضع املستهدف

خدمات الكترونية متميزة
احللول املتوقعة

سد الفجوة

اإلمكانية

إعداد حصر دقيق للخدمات االلكترونية عبر إعداد بيان  Catalogكامل ودقيق

ممكن

دعم تنفيذ مبادرات خطة التحول إلى التعامالت االلكترونية لتوثيق وأمتتة أهم اخلدمات االلكترونية

ممكن

إعداد منهجية واضحة للدعم الفني اخلاص باخلدمات االلكترونية

ممكن

إعداد دليل مستخدم لكل اخلدمات االلكتروني

ممكن

تطوير البوابة االلكترونية للجامعة

ممكن

إعــداد منهجيــة واضحــة إلدارة اخلدمــات االلكترونيــة مــع مراجعــة اســتراتيجية االســتجابة للطلبــات
اجلديــدة (إطــار  ITILمثــاال)
إعداد منهجية موحدة للعمل مع األقسام املرتبطة بتطوير األنظمة التطبيقية

ممكن
ممكن

التطبيقات واألنظمة التقنية
الوضع احلالي

• احلاجة لتحديث حصر األنظمة االلكترونية واخلدمات املقدمة من قبل هذه األنظمة.
• احلاجة للتحديث املستمر لدليل األنظمة االلكترونية باجلامعة
• عدم توفر دليل للتكامل بني األنظمة واخلدمات االلكترونية
• احلاجة لتوفير منهجية للطلبات اجلديدة لألنظمة االلكترونية
• احلاجة لتحسني التنسيق بني األقسام املرتبطة بخدمات الويب

الوضع املستهدف

تطبيقات وأنظمة تقنية متكاملة ومتمحورة حول الخدمات
احللول املتوقعة

سد الفجوة

اإلمكانية

حتديث حصر األنظمة االلكترونية واخلدمات املقدمة من قبل هذه األنظمة

ممكن

حتديث دليل األنظمة االلكترونية باجلامعة

ممكن

إعداد منهجية واضحة إلدارة األنظمة االلكترونية مع مراجعة استراتيجية االستجابة للطلبات اجلديدة

ممكن

إعداد منهجية موحدة للعمل مع األقسام املرتبطة بخدمات الويب

ممكن
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البنية التحتية لتقنية المعلومات
• احلاجة حلوكمة البنية التقنية يف املباني اجلديدة
• احلاجة لتفعيل موقع بديل ملركز البيانات
• مطلوب التحديث املستمر خلطة استمرارية األعمال
• مطلوب التحديث املستمر خلطة التعايف من الكوارث
• مطلوب تفعيل مركز إدارة عمليات الشبكات ( )NOCبالعمادة
• مطلوب تطوير وحتديث إجراءات واضحة وموثقة ألعمال مركز البيانات والشبكات
• مطلوب توفير منهجية وإجراءات واضحة للعمل املشترك مع أقسام التطوير

الوضع احلالي

الوضع املستهدف

بنية تحتية تقنية متطورة ومتكاملة وآمنة لكل جهات الجامعة
احللول املتوقعة

سد الفجوة

اإلمكانية

مراجعة البنية التقنية يف البنايات اجلديدة

ممكن

إنشاء مركز للتعايف من الكوارث

ممكن

حتديث خطة استمرارية األعمال

ممكن

نقصا
تدريب املوارد البشرية احلالية واستقطاب الكفاءات يف االختصاصات التي تشكو ً

سد الفجوة

حسب توفر امليزانية

إنشاء مركز إلدارة عمليات الشبكات  NOCبالعمادة

ممكن

مراجعة وحصر وتوثيق جميع إجراءات أعمال مركز البيانات والشبكات

ممكن

إعداد منهجية عمل وتوثيق اإلجراءات اخلاصة بالعمل املشترك مع أقسام التطوير

ممكن

التعلم واالبتكار
• مطلوب تطوير التدريب ورفع كفاءة منسوبي العمادة فيما يخص التقنيات احلديثة.
• مطلوب زيادة عدد املوظفني يف بعض االختصاصات

الوضع احلالي
الوضع املستهدف

بيئة عمل محفزة وموارد بشرية متميزة وذات كفاءة عالية
احللول املتوقعة

سد الفجوة
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اإلمكانية

دعم وتهيئة وتنمية املوارد البشرية

ممكن

التدريب على إدارة املشاريع وفق PMI

ممكن

التدريب على إدارة التخطيط االستراتيجي والتشغيلي.

ممكن
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سد الفجوة

إدراج برامج تدريب ونقل املعرفة من شركات القطاع اخلاص ضمن نطاق املشاريع املنفذة

ممكن

التدريب على تطبيق معايير اجلودة وااليزو التي تتعلق بتقنية املعلومات

ممكن

التدريب على تطبيق مكتبة البنية التحتية لتقنية املعلومات ITIL

ممكن

الشراكة مع مدينة امللك عبد العزيز ببرنامج بادر حلاضنات التقنية عند وجود ابتكار لتمكني
العمادة من امتالك حصة يف املشروع

ممكن

العائد على االستثمار في تقنية المعلومات

الوضع احلالي

الوضع املستهدف

• بعض املبادرات املهمة متوقفة لعدم توفر التمويل الالزم
• العمل على رفع مستوى نضج البنية املؤسسية باجلامعة
• مصادر التمويل محدودة
• العمل على تطوير منوذج معياري متبع حلوكمة تقنية املعلومات

تطوير استغالل الفرص فيما يخص الموارد المتاحة والعمل على تنويع مصادر التمويل
احللول املتوقعة

سد الفجوة

اإلمكانية

توفير متطلبات التمويل احلكومي  -خطط  -تواصل

ممكن

إعداد وتوفير ميزانية مشاريع تقنية املعلومات

ممكن

حوكمة تقنية املعلومات COBIT

ممكن

حوكمة البنية املؤسسية

ممكن

TOGAF

حوكمة إدارة املشاريع

ممكن

إيجاد مصادر للتمويل الذاتي

ممكن

إيجاد مشاريع تقنية ذات مردود مالي ميكن االستثمار فيها

ممكن

تقدمي استشارات يف تقنية املعلومات

ممكن

توفير تدريب الكتروني متخصص يف تقنية املعلومات للمجتمع احمللي

ممكن
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التخطيط االستراتيجي
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بعــد االنتهــاء مــن دراســة الوضــع احلالــي وحتليــل الفجــوات ســيتم يف هــذه الوثيقــة املــرور إلــى مرحلــة حتديــد
اخليــارات االســتراتيجية ومــن ثــم حتديــد األهــداف التــي ســيتم العمــل علــى حتقيقهــا خــال اخلمــس ســنوات
القادمــة لبلــوغ الرؤيــة املرســومة للعمــادة مــع حلــول ســنة 2020م.
يف إطار هذا القسم من وثيقة اخلطة االستراتيجية سيتم:
1 .1حتديد اخليارات االستراتيجية للعمادة.
2 .2حتديد األهداف االستراتيجية واملبادرات.
3 .3حتديد التقاطعات بني املشاريع التنفيذية واألهداف االستراتيجية.
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تحديد الخيارات االستراتيجية للعمادة ()TOWS
سيتم فيما يلي االستناد إلى التحليل الرباعي  SWOTلتحديد اخليارات االستراتيجية لعمادة تقنية املعلومات.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

الفرص
: Opportunities

1تشجيع اململكة للتعليم واملبادرات من خالل
اخلطة .0302
2مشروع خطة التحول للتعامالت االلكترونية
احلكومية.
3االنفتاح على جامعات أخرى داخل اململكة
وخارجها.
4التوجه العام نحو إدارة بدون ورق.
5قياس برنامج التعامالت االلكترونية
يسر واخلاص مبرحلة التميز
احلكومية ّ
والتحسني.
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نقاط القوة
: Strengths
1توفــر دعــم وخطــة اســتراتيجية للجامعــة كإطــار
عــام للخطــة االســتراتيجية للعمــادة.
2إطــار بشــري كــفء وذو خبــرات متميــزة مــدرك
حمليــط ومتطلبــات العمــل باجلامعــة.
3تأسيس وتشغيل مكتب إلدارة املشاريع.
4وجــود أقســام خاصــة بــكل مجــال مــن مجــاالت
العمــل.
5وجود مكتب مستقل بإدارة اجلودة.
6تو ّفر منشآت وموارد بنية حتتية.
7وجــود قســم خــاص بالطالبــات ميكــن تطويــر
خبراتــه ومهارتــه للمســاعدة يف بعــض األعمــال
التــي تتطلــب مــوارد بشــرية إضافيــة.
8تقييــم متميــز مــن قبــل برنامــج التعامــات
يســر ملختلــف خدمــات
االلكترونيــة احلكوميــة ّ
ا جلا معــة .

• دعم اخلطة االستراتيجية للجامعة
• االســتفادة مــن قســم الطالبــات بالدعــم والتدريــب وتوزيــع
املهــام األعمــال
• االستفادة من اخلبرات املوجودة يف التدريب الداخلي
• االستفادة من خبرات اجلامعات األخرى باململكة
• تعزيز ودعم مكتب إدارة املشاريع
• االســتفادة مــن مكتــب إدارة املشــاريع يف دراســة املشــاريع
واألوليــات والتدريــب علــى منهجيــات عامليــة يف إدارة
املشــاريع.
• التعريــف بتجربــة العمــادة يف إنشــاء مكتــب إدارة املشــاريع
لــدى اجلامعــة
• تطوير مستوى نضج اخلدمات االلكترونية
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نقاط الضعف
: Weaknesses

شــغور بعــض الوظائــف يف الهيــكل التنظيمــي
احلالــي واحلاجــة إلــى وضــع آليــات للتنســيق بــن
األقســام
أغلب إجراءات الدعم الفني حتتاج إلى أمتته
احلاجــة إلــى التوثيــق والتخطيــط والتحســن
املســتمر للخدمــات اإللكترونيــة
احلاجــة إلــى تدريــب منســوبي العمــادة علــى
التقنيــات احلديثــة وأفضــل املمارســات العامليــة
بعــض املكونــات التقنيــة والتطبيقــات حتتــاج إلــى
التحســن املســتمر إلجــراءات العمــل
إجــراءات البنيــة املؤسســية باجلامعــة حتتــاج إلــى
التحســن املســتمر

إعــادة هيكلــة العمــادة ضمــن التوجــه العــام
للجا معــة
مراجعــة مهــام ودور األقســام لالســتجابة
للمتطلبــات اجلديــدة إلنشــاء املبــادرات
التطويريــة وإدارة املشــاريع واألعمــال التشــغيلية.
أمتتــة إجــراءات عمــل العمــادة نحــو هــدف
عمــادة بــا ورق
أمتتة الدعم الفني
حتســن عمليــة توثيــق إجــراءات ومنهجيــات
العمــل يف العمــادة
عمــل زيــارات ومقارنــات مرجعيــة مــع جامعــات
أخــرى لالســتفادة مــن جتاربهــا
تعويــض نقــص املوظفــن بأنظمــة وإجــراءات
آليــة
االســتفادة مــن دعــم برنامــج يســر وطــرح
مبــادرات لبلــوغ مرحلــة التميــز والتحســن ثــم
مرحلــة التكامــل مــن قيــاس يســر

.
.
.
.
.

التهديدات
: Threats

1تراجع التمويل احلكومي
2احلاجة إلى تطوير مركز التشغيل
االحتياطي
3بعض طلبات التطوير اجلديدة من
قبل جهات اجلامعة ال توائم اخلطة
االستراتيجية للجامعة
4احلاجة إلى جدولة طلبات تفعيل وتطوير
اخلدمات االلكترونية
5

البحث عن موارد بديلة واستثمارات ذاتية
تعزيــز دور مكتــب إدارة املشــاريع للمواءمــة بــن التوجــه
االســتراتيجي وطلبــات املشــاريع اجلديــدة.
االستفادة من مشروع مركز التشغيل االحتياطي
اعتمــاد سياســة واضحــة وتعميمهــا يف كل مــا يتعلــق
باملبــادرات اجلديــدة

التوجــه نحــو إعــداد منهجيــة لتقييــم املوظفــن
ورفــع اإلنتاجيــة بالعمــادة.
إعــداد إجــراءات لتخفيــف الضغــط علــى أقســام
التطويــر وقبــول الطلبــات ذات األولويــة القصــوى
حوكمة املشاريع وترشيد النفقات
التوجــه نحــو التدريــب الذاتــي والداخلــي
بالعمــادة مــع حتفيــز املوظفــن.

األهداف االستراتيجية (بطاقات األداء المتوازن):

تســعى عمــادة تقنيــة املعلومــات بجامعــة امللــك فيصــل مــن خــال هــذه اخلطــة االســتراتيجية إلــى رفــع إنتاجيــة وكفــاءة مختلــف أقســام العمــادة يف خدمــة جميــع جهــات
اجلامعــة ودعــم عمليــة التعلــم والتعليــم والبحــث العلمــي.
وبنــاء علــى حتليــل الفجــوات وحتديــد اخليــارات االســتراتيجية مت حتديــد األهــداف االســتراتيجية التاليــة التــي ستســعى عمــادة تقنيــة املعلومــات بجامعــة امللــك فيصــل
إلــى حتقيقهــا مــع حلــول ســنة  2020والتــي مت تقســيمها وفــق األربعــة مناظيــر لبطاقــة األداء املتــوازن . BSC Balanced Score Card -
• األهداف الرئيسية للعمادة:
• الهدف األول :عمادة بال ورق:

ال شــك أن التوجــه نحــو عمــادة بــا ورق ميثــل جــزءا مــن التوجــه العــام لــدى حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية .وإذ يســاهم هــذا التوجــه يف تســريع اإلجــراءات واخلدمــات
املقدمــة مختلــف جهــات اجلامعــة وكذلــك الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس كان التوجــه نحــو حتقيــق هــذا الهــدف مــن املتطلبــات امللحــة بعمــادة تقنيــة املعلومــات.

عمادة بال ورق

السياسة التنفيذية

المشروع

إعادة هيكلة العمادة

تهدف هذه السياسة إلى إعادة النظر يف الهيكل احلالي لعمادة تقنية املعلومات مبا يساعد على تعزيز مستوى
تقدمي اخلدمات بالعمادة وتعزيز أمن املعلومات:
• تعديل الهيكل التنظيمي للعمادة مبا يتوافق مع املعايير العاملية واجلودة الشاملة
• إنشاء الدليل التنظيمي لألقسام والعمليات ووصف وظيفي لكل األقسام واملوظفني
• تعزيز دور قسم الطالبات يف أعمال التشغيل والدعم الفني
• حصر ومنذجة وأمتتة كل اإلجراءات الداخلية للعمادة
• إعداد إجراءات التواصل والتكامل بني األقسام
• إعداد إجراءات إدارة التغيير بني األقسام
• تنفيذ كل املشاريع املنبثقة عن خطة التحول إلى التعامالت اإللكترونية
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• الهدف الثاني :دعم الحفاظ على البيانات الخاصة بالجامعة وإتاحة الوصول إليها بشكل صحيح وآمن:

يعتبــر احلفــاظ علــى أمــن املعلومــات مــن أهــم املتطلبــات يف جامعــة امللــك فيصــل وذلــك حلساســية هــذه املعلومــات وســريتها والتــي ميكــن أن تتعلــق بالبيانــات الشــخصية للطلبــة وأعضــاء
هيئــة التدريــس وغيرهــا مــن املعلومــات املفتــرض احلفــاظ علــى خصوصيتهــا .لــذا كان ال بــد مــن تعزيــز هــذا اجلانــب يف إطــار اإلعــداد للخطــة االســتراتيجية للعمــادة.
دعم احلفاظ على البيانات اخلاصة
باجلامعة وإتاحة الوصول إليها بشكل
صحيح وآمن

السياسة التنفيذية

إرساء نظام شامل
ألمن البيانات وأمن
املعلومات

المشروع
تهــدف هــذه السياســة إلــى العنايــة بأمــن املعلومــات مبــا يجنــب تعــرض اجلامعــة إلــى االختراقــات
وغيرهــا مبــا يــؤدي إلــى الوصــول إلــى املعلومــات الســرية كمــا تهــدف إلــى الوصــول إلــى اســترجاع بيانــات
اجلامعــة والعمــادة وتوفــر اخلدمــات االلكترونيــة وغيرهــا يف أســرع وقــت ممكــن حــال حــدوث أي طــارئ.
وميكــن الوصــول إلــى هــذه األهــداف عبــر اخلطــوات التاليــة:
• تطوير البنية التحتية ومركز التشغيل االحتياطي (مشروع )DR
• إعادة هيكلة قسم الشبكات مبا يتناسب مع التطورات العاملية يف املجال
• تطوير وتفعيل نظام األرشفة االلكترونية
• توثيق إجراءات العمل وإدارة التغيير مبا يدعم التنسيق بني مختلف األقسام

الهدف الثالث :تحسين خدمات الدعم الفني والتقني االزم لكافة جهات الجامعة ومنسوبيها:

ميثــل الدعــم الفنــي أبــرز جــزء يف خدمــة مختلــف جهــات اجلامعــة ومنســوبيها وذلــك ملــا يقدمــه قســم الدعــم الفنــي مــن خدمــات الصيانــة الوقائيــة وكذلــك تقــدمي حلــول للمشــاكل الطارئــة
واملتعلقــة باألعمــال الرئيســية ملختلــف جهــات اجلامعــة والتــي تعتبــر عمــادة تقنيــة املعلومــات املســاند الرئيســي لهــا يف توفيــر خدماتهــا ومســاعدتها علــى القيــام باألعمــال اليومية.
حتسني خدمات الدعم الفني
والتقني الالزم لكافة جهات
اجلامعة ومنسوبيها

المشروع

السياسة التنفيذية
إعادة هيكلة الدعم
الفني

تهــدف هــذه السياســة إلــى التخلــي قــدر املســتطاع عــن اإلجــراءات الورقيــة واملــرور عبــر برامــج إلدارة
التذاكــر وكذلــك عبــر برامــج للتدخــل عــن بعــد .وميكــن حتقيــق هــذا الهــدف عبــر مــا يلــي:
• توريد برنامج إلدارة طلبات الدعم الفني :ميكن تفعيل وتطوير نظام Microsoft Service Management
• إعادة هيكلة قسم الدعم الفني ليشمل جميع طلبات الدعم من أجهزة وشبكات وخدمات الكترونية وأنظمة.
• تدريب موظفي الدعم الفني على استعمال البرامج وكذلك على تقدمي الدعم
• تطبيق مكتبة البنية التحتية لتقنية املعلومات ITIL

الهدف الرابع :تطوير البنية التحتية والبيئة التقنية:

المشروع

السياسة التنفيذية
تطوير البنية التحتية والبيئة التقنية

دعم البنية التحتية
والتقنية للجامعة
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تهدف هذه السياسة إلى دعم البنية التحتية للعمادة وعمل كل ما يلزم حلماية البيانات وإعداد حلول بديلة لألعطال الطارئة:
• تطوير البنية التحتية الرقمية باملباني اجلديدة للجامعة (إسكان أعضاء هيئة التدريس)......
• تطوير البنية التحتية ومركز التشغيل االحتياطي (مشروع )DR
• أمتتة وحوكمة البنية املؤسسية باجلامعة
• إعادة النظر يف طريقة توزيع األجهزة واملسؤولية مع أقسام التطوير
• أمتتة اإلجراءات بقسم الشبكات
• إنشاء نظام إلدارة موارد قسم الشبكات
• إنشاء مركز تشغيل الشبكات NOC
• دعم قسم الشبكات بخبرات يف اختصاص متابعة مركز البيانات
• تطوير وتفعيل جميع وحدات نظام إدارة البنية التحتية لالنظمة ()Microsoft System Center
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الهدف الخامس :تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات في اإلدارة والجودة لرفع الكفاءة التشغيلية:

السياسة التنفيذية

تطبيق أفضل املمارسات واملنهجيات يف اإلدارة واجلودة لرفع الكفاءة التشغيلية

دعم التوجه نحو
منهجيات عاملية

المشروع
تهدف هذه السياسة إلى دعم التوجه نحو اعتماد منهجيات عاملية ومعتمدة يف كل مجاالت العمل بالعمادة:
• التدريب على إدارة املشاريع وفق PMI
• التدريب على إدارة التخطيط االستراتيجي والتشغيلي.
• إدراج برامج تدريب ونقل املعرفة من شركات القطاع اخلاص ضمن نطاق املشاريع املنفذة
• تطبيق معايير اجلودة ايزو التي تتعلق بتقنية املعلومات
• تطبيق مكتبة البنية التحتية لتقنية املعلومات ITIL
• اعتماد حوكمة تقنية املعلومات COBIT
• حوكمة البنية املؤسسية TOGAF
• حوكمة إدارة املشاريع
• حتديد قائمة من املشاريع التي ميكن إجنازها داخليا
• الشــراكة مــع مدينــة امللــك عبــد العزيــز برنامــج بــادر حلاضنــات التقنيــة عنــد وجــود ابتــكار لتمكــن العمــادة مــن
امتــاك حصــة يف املشــروع .
• احلصول على اعتمادات دولية يف أنظمة إدارة استمرارية األعمال
• حتديد االحتياجات االستراتيجية للجامعة من البيانات املستخدمة يف تنفيذ أعمالها
• تطويــر سياســات وإجــراءات ومعاييــر إدارة وحوكمــة البيانــات بنــا ًء علــى أفضــل املمارســات العامليــة يف مجــال إدارة
وحوكمــة البيانــات مثــل ()DAMA-DMBOK، ISO 27001، ISO 31000
• تطوير استراتيجية البيانات واحلفاظ عليها مبا يشمل:
• تأسيس تنظيمات إلدارة البيانات
• حتديد وتعيني ممثلني إلدارة البيانات
• حتديــد اجلهــات املســؤولة عــن اإلشــراف علــى عمليــات حوكمــة البيانــات ،وجتهيــز الوثائــق اخلاصــة بذلــك مثــل
خطــط مشــاريع إدارة البيانــات
• توثيق عمليات حوكمة البيانات والنماذج املستخدمة يف ذلك
• تعريف إطار عمل «إدارة صحة البيانات»
تعريف مهامه وصالحيات وآليات تنفيذ الفحص والتدقيق واملراجعة لبيانات اجلامعة
• توثيق نتائج فحص البيانات ومشاركتها مع اجلهات املختصة
• تعريف إجراءات فحص اكتمال البيانات Completeness
• تعريف إجراءات فحص اتساق البيانات Consistency
• تعريف إجراءات فحص التوافق مع املعايير Compliance
• تعريف إجراءات فحص تكرارات البيانات
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الهدف السادس :زيادة العائد على االستثمار في تقنية المعلومات:

زيادة العائد على االستثمار يف تقنية املعلومات

المشروع

السياسة التنفيذية

التوجه نحو دعم االستثمار
واالعتماد على املوارد الذاتية

تهدف هذه السياسة إلى إيجاد موارد ذاتية للعمادة:
• توفير متطلبات التمويل احلكومي – خطط – تواصل
• إعداد وتوفير ميزانية مشاريع تقنية املعلومات
• االستغالل األمثل للموارد املتاحة
• إيجاد مصادر للتمويل الذاتي
• مشروع برنامج الدورات التدريبية
• مشروع برنامج النماذج والتقييمات االلكترونية
• مشروع برنامج دعم التخطيط االستراتيجي

الهدف السابع :تحديث الخدمات اإللكترونية وموقع الجامعة:

حتديث اخلدمات اإللكترونية وموقع
اجلامعة

السياسة التنفيذية

املشروع

تهدف هذه السياسة إلى بلوغ مستوى التكامل للخدمات اإللكترونية:
التوجه نحو تفعيل
• دعم وتعزيز التوجه نحو البيانات املفتوحة
خطة للتحسني املستمر
• االستخدام األمثل لقنوات تقدمي اخلدمة املتعددة
للبوابة واخلدمات
• مراجعة وحتديث جميع سياسات البوابة اإللكترونية للجامعة
اإللكترونية لبلوغ
• رفع مستوى جتربة املستخدم User Experience
مستوى التكامل
• تطوير اخلدمات اإللكترونية وموقع اجلامعة ليشمل ذوي االحتياجات اخلاصة.

• أهداف الجامعة التي تدعمها العمادة:

ضمن إعداد اخلطة االستراتيجية للجامعة ،مت إعداد قائمة من األهداف والتي ستقوم عمادة تقنية املعلومات بدعمها وهي كما يلي:
الهدف االستراتيجي رقم ( :)4توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية
الهدف الفرعي رقم ( :)4-2دعم البنية التحتية لتقنية املعلومات
الهدف الفرعي رقم ( :)4-3توفير منظومة الكترونية فعالة يف اجلوانب التعليمية والبحثية واإلدارية
• التقاطعات بين المشاريع التنفيذية واألهداف االستراتيجية

علــى الرغــم مــن أن املشــاريع الــواردة حتــت كل هــدف اســتراتيجي تصــب بشــكل مباشــر جتــاه بلــوغ ذلــك الهــدف ،إال أن هــذه املشــاريع قــد

38

Strategic IT Plan 2016-2020

Deanship of Information Technology

39

المالحــــق
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تســهم وبشــكل غيــر مباشــر يف حتقيــق أكثــر مــن هــدف اســتراتيجي ،مــع اختــاف نســبة مســاهمة تلــك املشــاريع يف بلــوغ
تلــك األهــداف.
يبــن امللحــق رقــم ( )2مــدى مســاهمة تلــك املشــاريع يف بلــوغ األهــداف االســتراتيجية املنشــودة لعمــادة تقنيــة املعلومــات
بجامعــة امللــك فيصــل يف خطتهــا  2016-2020م.
الملحق رقم  :1المصطلحات:

المصطلح

التعريف

االبتكار

إنتاج األفكار اجلديدة الهادفة وتطويرها

الحوكمة

النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال
اجلامعة ومراقبتها مبا يحقق الشفافية
والعدالة واملساءلة.

التغيير

التحول من الوضع الراهن إلى وضع
مستقبلي أفضل.
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• الملحق رقم  :2التقاطعات بين المشتاريع التنفيذية واألهداف االستراتيجية:
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