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اإلصدارات
والمراجعات

اإلصدارات والمراجعات         

التاريخالعملإعداد / حتديثاإلصدار

إعداد هوية العمادة والتخطيط للتخطيط مكتب إدارة المشاريع0.1
مشاركة داخلية من جميع األقسام بالعمادة

21/08/2018

04/09/2018تحليل الوضع الحاليمكتب إدارة المشاريع0.3

09/09/2018التخطيط االستراتيجيقسم التطوير والجودة0.5

05/12/2018مراجعة وتدقيق الوثيقةلجنة التخطيط االستراتيجي واالحصاء والمعلومات بعمادة تقنية المعلومات0.9

09/12/2018اعتماد اإلصدار األول من الخطةعميد تقنية المعلومات -  د/ حسن بن شجاع القحطاني1.0

24/01/2019المراجعة الدورية والتحديثاتلجنة التخطيط االستراتيجي واالحصاء والمعلومات بعمادة تقنية المعلومات1.6

12/02/2019اعتماد اإلصدار الثاني من الخطةعميد تقنية المعلومات - د/ حسن بن شجاع القحطاني2.0

05/01/2020اعتمادتحديث اإلصدار الثالث من الخطةعميد تقنية المعلومات - د/ حسن بن شجاع القحطاني3.0

30/06/2020اعتمادتحديث اإلصدار الرابع من الخطةعميد تقنية المعلومات - د/ حسن بن شجاع القحطاني4.0

01/03/2021تحديث ومراجعة الوثيقةلجنة البنية المؤسسية بعمادة تقنية المعلومات5.0

01/02/2022تحديث ومراجعة الوثيقةوحدة التحول الرقمي والبنية المؤسسية6.0
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العديد من التطورات والنقالت احلديثة بخصوص األنظمة اإللكترونية الداعمة لعملية 
التحّول الرقمي، حيث تسعى عمادة تقنية املعلومات دائماً للتميز يف تقدمي اخلدمات 
الرقمية عبر آلية رقمية سهلة وآمنة وفعالة ومستدامة، وذلك بالتوافق مع رؤية اململكة 
2030 وكذلك اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة "آفاق" ومتاشياً مع اخلطة االستراتيجية للجامعة، 

وأيضاً اخلطة التنفيذية لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.
الناشئة  التقنيات  أحدث  توظيف  خالل  من  الرقمي  التحّول  بتبني  املنشود  التطوير  لتحقيق  العمادة  وتهدف 
وتطبيقات احلوسبة والشبكة املعلوماتية وغيرهما لدعم التحّول الرقمي ، ولقد شهدت اجلامعة الفترة املاضية 
حتّوالت عديدة يف أنشطتها ويف مجاالت متعددة، ومن أهم أهداف العمادة تطبيق وتبني مفهوم التحّول الرقمي، 
من أجل تطوير إجراءات العمل، اخلدمات، والوظائف لزيادة الفعالية والكفاءة التشغيلية، فضاًل عن االستخدام 
األمثل للتقنية للقضاء على اإلجراءات التقليدية واستبدالها مبعامالت رقمية، وكذلك االستخدام األمثل للموارد 
خلفض تكاليف التشغيل وتبسيط إجراءات العمل لتقليل دورة اإلجراءات وتقليل الوقت الالزم ملعاجلتها، وكذلك 
توحيد وتكامل التطبيقات وواجهات االستخدام لتحسني طرق االستخدام وتكامل النظم، باإلضافة إلى حتسني 
التقنية  واملعايير  املمارسات  أفضل  معايير  وفق  وذلك  القرارات.  اتخاذ وصناعة  لدعم  املعلومات  إلى  الوصول 

واألمنية، وحتقيقاً لضوابط األمن السيراني الواردة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.
وتأتي اخلطة االستراتيجية للتحّول الرقمي انطالقاً من ثوابت اجلامعة االستراتيجية الساعية للتطوير املستمر 
ودعم االبداع واالبتكار يف مختلف املجاالت العلمية، وتوافقاً مع رؤية اململكة 2030، لتؤكد أنها يف املسار الصحيح 
الذي رسمه والة األمر -حفظهم اهلل تعالى- حتقيقاً لرفاهية كل من يعيش على هذه األرض املباركة، ومواكبة ألي 

تطور تقني عاملي يعزز لهذا الوطن حضوره ومكانته من خالل مؤسساته التعليمية.

تشهد جامعة 
الملك فيصل

د. حسن بن شجاع القحطاني
عميد تقنية املعلومات
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السديدة للقيادة الرشيدة باالهتمام الدائم ببناء مجتمع املعرفة وحتقيق 
العربية  التوجهات االستراتيجية للمملكة  مع  التنمية املستدامة ومتاشياً 
للتعليم اجلامعي يف  املستقبلية  اململكة 2030، واخلطة  ورؤية  السعودية 
اململكة العربية السعودية )آفاق 2029(، وبرنامج التعامالت االلكترونية احلكومية )يّسر( وعماًل 
باملعايير الدولية وأفضل املمارسات العاملية يف مجال التحّول الرقمي، تسعى جامعة امللك فيصل 
إلى توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة ألحدث التقنيات الرقمية الناشئة التي تساعدها يف بناء 

مجتمع املعرفة واالبداع واالبتكار بكل فاعلية واقتدار.
2020ضمن  الوطني  التحّول  برنامج  اململكة  أطلقت  رقمي،  وطن   .. طموح  وطن  شعار  وحتت 
رؤئيتها 2030 وقد نتج عن ذلك تأسيس اللجنة الوطنية للتحّول الرقمي بهدف رسم السياسات 
واالستراتيجيات املتعلقة بالتحّول الرقمي على مستوى األجهزة العامة ووضع اخلطط والبرامج 
الالزمة لتنفيذها وضمان تنسيق املبادرات املتصلة بذلك. ولضمان قيام األجهزة احلكومية بتنفيذ 
برامج ومشاريع برنامج التحّول الوطني 2020 بأقصى سرعة فإن احلل الوحيد لذلك هو تنفيذ 
آلية للتحّول الرقمي على كافة اجلهات احلكومية، سعياً منها لتيسير حياة املواطن بجهود عملية 
وتسريع  وحتسني  الشفافية  درجة  ورفع  الرابعة  الصناعية  الثورة  على  املبنية  الرقمي  التحّول 
املعامالت احلكومية للوصول إلى املجتمع الرقمي املنشود، وقد أدى ذلك إلى تواجد اململكة ضمن 
التحتية وتكاتف  البنية  الرقمي بسبب االستثمار يف  التحّول  الرائدة يف  العشرين  مجموعة دول 

جهود جميع اجلهات احلكومية لتسهيل حياة املواطن.
وقد مت تأسيس وحدة التحّول الرقمي بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات بهدف بناء مجتمع رقمي 
واقتصاد رقمي ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات 
رقمية إلثراء التفاعل واملشاركة املجتمعية الفّعالة مبا يساهم يف حتسني جتربة املواطن واملقيم و 
السائح واملستثمر يف اململكة، وحتقيق اقتصاد رقمي لتطوير الصناعة وحتسني التنافسية والتأثير 
اإليجابي على الوضع االقتصادي وتوليد الوظائف املعرفية وتقدمي خدمات أفضل للمستفيدين، 
والتحفيز على االبداع من خالل استقطاب االستثمارات والشراكات احمللية والعاملية يف مجاالت 
التقنية واالبتكار لتحقيق وطن رقمي طموح. كما أنه قد مت تأسيس وحدة التحّول الرقمي بوزارة 
التعليم بهدف تسريع عملية التحّول الرقمي يف قطاع التعليم، وتعزيز االستفادة من أبرز التقنيات 

احلديثة الداعمة للعملية التعليمية، حيث تقوم الوحدة بعدد من املهام التي من شأنها أن تسهم يف 
دعم توجهات الوزارة املستقبلية املنسجمة مع رؤية اململكة 2030، وما حملته من تأكيد على أهمية 
التقنية ودورها يف النهوض مبختلف القطاعات احليوية يف اململكة، باإلضافة إلى إعداد خطط 
وخارجها،  اململكة  داخل  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتواصل  بالتعليم  اخلاصة  الرقمي  التحّول 
والتنسيق مع إدارات التعليم فيما يتعلق باملشاريع والبرامج اخلاصة بالتحّول الرقمي، فضاًل عن 
بوابة  كمشروع  الرقمي  بالتحّول  املرتبطة  الوزارة  وأعمال  برامج  تنفيذ  ومتابعة  التقارير  إعداد 
املستقبل واملدرسة االفتراضية وكلنا أون الين والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من اجلهات 

الوطنية والعاملية.
وانطالقاً من جميع التوجهات السابقة، قامت عمادة تقنية املعلومات بجامعة امللك فيصل بتأسيس 
وحدة التحّول الرقمي لكي تكون ضمن الهيكل التنظيمي واإلداري للعمادة، سعياً منها لتحسني 
ورفع درجة نضج اخلدمات اإللكترونية احلالية والتي تقدمها مختلف قطاعات اجلامعة وحتويلها 
إلى خدمات رقمية من أجل تيسير العملية األكادميية والبحثية واإلدارية ولدعم اقتصاد املعرفة 
ذلك  التقنية، مستخدمًة يف  االستشارات  وحدة  مع  بالتنسيق  الرقمية  التحّوالت  واالستثمار يف 
أحدث منصات تقنيات متكني التطبيقات والبنية التحتية واحلوسبة السحابية واألمن السيبراني 
وغيرها من الوسائل التقنية احلديثة واملساندة لدعم عملية التحّول الرقمي. ومن هنا جاء التزام 

عمادة تقنية املعلومات بجامعة امللك فيصل بالتخطيط االستراتيجي للتحّول الرقمي. 
املرحلة األولى، على حتديد هوية  الرقمي، يف  للتحّول  وقد استند تطوير اخلطة االستراتيجية 
العمادة ورؤيتها التي تسعى إلى حتقيقها، ويف مرحلة ثانية، على حتديد الوضع احلالي لتقنية 
املعلومات يف مجال اخلدمات، العمليات، التنظيم والتقنية، وقد مت تطوير الوضع املستقبلي لهذه 
املجاالت لتحديد الفجوات بني الوضع احلالي واملستقبلي. ويف مرحلة ثالثة، مت حتديد التوجهات 
االستراتيجية املستقبلية للعمادة واألهداف األساسية التي ستمكن من إحداث نقلة تقنية نوعية 

يف مجال التحّول الرقمي.
ويسر عمادة تقنية املعلومات بجامعة امللك فيصل أن تضع بن يدي القارئ الكرمي هذه الوثيقة 
التعريفية بخطتها االستراتيجية للتحّول الرقمي 2020 - 2024، ومبا احتوته من مواضيع ابتداًء 

مبنهجية إعداد اخلطة وانتهاًء باملبادرات واملشاريع التي ستمكن من تنفيذ هذه اخلطة.

انطالقًا من 
التوجيهات
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التحّول الرقمي

3



13

الخطة االستراتيجية للتحول الرقمي 2020 - 2024

إطار يعمل على إعادة تشكيل الطريقة التي يألفها ويعيش بها الناس 
ويعملون ويفكرون ويتفاعلون ويتواصلون من خاللها، وذلك باإلعتماد 
على أحدث التقنيات املتاحة مع التخطيط املستمر والسعي الدائم 
توفير  على  الرقمي  التحّول  سيعمل  ذلك  على  ومثال  العملية.  اخلبرات  إلعادة صياغة 
إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة عبر حتقيق التغيير اجلذري 
للخدمات املقدمة إلى املستفيدين مع حتسني جتاربهم عبر سلسلة من العمليات املتناسبة 

مترافقة مع صياغة اإلجراءات الالزمة للتفعيل والتنفيذ.
اإلنفاق وتطبيق خدمات  وتقليل  الكفاءة  أداة لتحسني  الرقمي مبثابة  التحّول  يعتبر  كما 
جديدة بسرعة ومرونة عالية، وذلك باإلعتماد على الوسائل التقنية احلديثة مثل إنترنت 
األشياء IoT والتي متّكن األشياء يف حياتنا من اإلتصال ببعضها وباإلنترنت مع توصيلها 
باإلنسان وذلك من خالل بضعة أساليب تقنية رئيسية مثل احلوسبة السحابية واالتصال 
الشبكي ومنصات األمن السيبراني وتأمني األجهزة ووسائل حتليل البيانات ودعم اتخاذ 

القرار واإلدارة والتشغيل الذاتي ومنصات متكني التطبيقات. وبالنسبة لعدد األشياء التي 
ستتضمنها شبكة ربط إنترنت األشياء IoT سيرتفع من 15 مليار )شئ( حالياً إلى 50 مليار 

)شئ( عام 2020 و 500 مليار )شئ( عام 2030.
الصحة  مجاالت  ويف  املواطنني  خدمات  يف  جذرياً  تغييراً  سيحقق  الرقمي  التحّول  إن 
والتعليم والسالمة واألمن، من خالل تغيير مناذج العمل وتغيير العقليات، و االستفادة من 
التقنيات احلديثة لتكون أكثر إدراكاً ومرونة يف العمل وأكثر قدرة على التنبؤ والتخطيط 

للمستقبل مع استبدال العمليات التقليدية بالكامل.
ويتطلب لتحقيق التحّول الرقمي يف املؤسسات أن يتم توفير االتصاالت وتقنية املعلومات، 
العمل  بيئة  يف  اإلبــداع  ثقافة  توافر  وكذلك  التحول،  عملية  نحو  الالزمة  االستراتيجية 
وسيؤدي ذلك إلستدامة تلك االستراتيجيات والتي من شأنها سترفع من القيمة التنافسية 

وسيتم خلق فرص عمل واستثمارات بدالً من البحث عن العمل. 

التحّول 
الرقمي هو
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التخطيط 
للتخطيط

4
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لضمان جناح إعداد هذه اخلطة، مت تشكيل فريق 
إعداد،  للخطة، يشمل جلنة إشراف، وجلنة  عمل 
باإلضافة إلى جلنة األقسام التي يتولى كل عضو 
منها التركيز على محور من احملاور الفرعية. وقد 
اللجان  أعــضــاء  اختيار  حسن  على  احلـــرص  مت 
والفرق املختلفة، ليكونوا من املتخصصني املشهود 

لهم باخلبرة والكفاءة.

4.1.     فريق عمل الخطة:

رئيس الفريق

الفريقالمنسق
االستشاري

رؤساء
األقسام

والوحدات

لجنة التخطيط 
االستراتيجي ومتابعة 

المشاريع

قسم التطوير 
والجودة

أعضاء

عميد تقنية المعلومات
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4.2.     منهجية إعداد الخطة االستراتيجية للتحّول الرقمي:

أمام تعدد منهجيات التخطيط االستراتيجي للتحّول الرقمي، ورغم اختالف بعضها يف اخلطوات إال أنها تشترك بشكل كبير يف عناصر رئيسية.  وعلى هذا األساس، اعتمد 
فريق عمل اخلطة االستراتيجية للتحّول الرقمي بعمادة تقنية املعلومات بجامعة امللك فيصل، على عدة أساليب وأدوات خاصة بالتخطيط االستراتيجي على غرار منوذج 

فايفر )pfeifier(، التحليل الرباعي )SWOT(، حتليل بيست )PEST( وإبيستيل )EPISTEL(...... وهي من أكثر األساليب فعالية يف هذا املجال.
كما مت االستئناس باخلطة االستراتيجية للجامعة وحتليل الرؤية العامة للجامعة إضافة إلى اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة »آفاق«.

قام فريق اخلطة االستراتيجية للتحّول الرقمي أثناء تطويرها باتباع منهجية مبنية على تصور طموح ومستقبلي يأخذ يف احلسبان وضع العمادة احلالي وطريقة تطويره 
معتمدة على مراحل تصاعدية متسلسلة زمنيا، ونورد فيما يلي رسماً توضيحياً لهذه املراحل.

المرحلة الثالثةالمرحلة األولى المرحلة الخامسةالمرحلة الثانية

13 25

  اإلعداد والتحضير
  جمع وتحليل البيانات

  إعداد الفهرس

  تحليل الوضع الحالي
  التحليل الرباعي

   الرؤية

   الرسالة

   القيم

  الخطة التنفيذية

المرحلة الثانية

4

  األهداف اإلستراتيجية
  األهداف الفرعية

  المبادرات



17

الخطة االستراتيجية للتحول الرقمي 2020 - 2024

أواًل:            مرحلة اإلعداد:

تعتبر هذه املرحلة التحضيرية خطوة أساسية لالنطالق يف إعداد اخلطة. وتشمل هذه اخلطوة تأسيس وضبط هيكل فريق العمل، إعداد اخلطة الزمنية، جمع وحتليل البيانات 
الضرورية وإعداد فهرس اخلطة.

ثانيًا:          صياغة هوية العمادة:

وتشمل هذه املرحلة عملية حتديد الرؤية، الرسالة والقيم التي ستقوم عليها اخلطة االستراتيجية للتحّول الرقمي. وتعتبر هذه العناصر الركائز األساسية للعمادة يف املرحلة القادمة.
ومت األخذ بعني االعتبار يف صياغة هذه العناصر، رؤية، رسالة وقيم اجلامعة التي مت اعتمادها يف خطتها االستراتيجية.

ثالثًا:          تحليل الوضع الحالي:

تشمل هذه املرحلة عملية حتليل البيانات واملعلومات التي مت جمعها يف املرحلة األولى وحصر الوثائق ذات العالقة، مبا فيها اخلطط والتقارير وإجراء استبيانات ملعرفة آراء وتطلعات 
أصحاب املصلحة ذوي العالقة.

ونتيجة لذلك يتم إعداد تقييم ووصف شامل للوضع احلالي للعمادة وأقسامها، ومقارنة ذلك باحتياجاتها احلالية واملستقبلية. كما يشمل ذلك حتليل بيئتها الداخلية واخلارجية، 
 .)SWOT( ودراسة مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات عبر التحليل الرباعي

كما تهدف هذه املرحلة إلى حتديد مقدار الفجوة التي مت تسجيلها واملطلوب سّدها. وعلى ضوء هذا يتم حتديد األهداف الرئيسة التي ستكون مبثابة اخلطوط العريضة االستراتيجية.

رابعًا:         األهداف االستراتيجية للتحّول الرقمي:

الهدف من هذه املرحلة هو وضع األهداف االستراتيجية للتحّول الرقمي، كما تتطلب هذه املرحلة حتديداً مسبقاً ألهداف طموحة ومبادرات رائدة للتحّول الرقمي، ووضع األهداف 
الرقمي وسد الفجوات والتكامل مع اجلهات  التحّول  التي تساعد على حتقيق أهداف  وحتديد الفجوات بني الوضع احلالي والوضع املستهدف، وضبط اخليارات االستراتيجية 

اخلارجية ذات العالقة. 

خامسًا:     الخطة التنفيذية:

يف هذه املرحلة من اخلطة يتم صياغة مبادرات تنفيذية تتماشى والتوجهات االستراتيجية للتحّول الرقمي. كما تهدف هذه املرحلة إلى وضع إطار عام لتنفيذ اخلطة االستراتيجية 
للتحّول الرقمي وخارطة طريقها. وكذلك إلى وضع منهجية إلدارة اخلطة وآليات متابعتها والتأكد من حتقق نتائجها املرجوة.
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هوية عمادة تقنية 
المعلومات

5
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الرؤية:
مفاهيم:

  الرؤية هي الصورة املستقبلية التي تتطلع العمادة إلى حتقيقها. ولصياغتها البد من اإلجابة عن األسئلة التالية:
  ما هي األهداف وما هو شكل النجاح الذي تسعى العمادة إلى حتقيقه؟

  ماذا على العمادة أن تنجزه يف حال توفرت ظروف النجاح؟
  ماهي الصورة املستقبلية التي تسعى العمادة إلى ترسيخها يف اجلامعة ويف محيطها اخلارجي؟

  ما هي استراتيجية اجلامعة؟

  والرؤية يجب أن تكون بسيطة، واضحة، طموحة وتعكس رؤية اجلامعة.

منهجية وضع الرؤية:

 رؤية الجامعة:
  »التميز يف التعليم والبحث العلمي، والريادة يف الشراكة املجتمعية«.

رؤية العمادة 2020:
  بعد مراجعة أصحاب املصلحة، وتسجيل آراءهم، مت اعتماد الصياغة التالية كرؤية مستقبلية للعمادة:

       .5.1

    .5.1.1

.5.1.2

.5.1.3

.5.1.4

  دراسة الوثائق
  تقديم مقترحات

  استبيان آراء أصحاب المصلحة

  فرز آراء أصحاب المصلحة
  صياغة مقترحات نهائية

  عرض المقترح على اإلدارة

  إعتماد النص النهائي للرؤية

مرحلة
أولى

مرحلة
ثانية

مرحلة
ثالثة

123

التميز في مجال التحّول الرقمي والريادة في تقديم حلول رقمية مبتكرة للجامعة والمجتمع
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رسالة الجامعة 2020:
  »تقدمي تعليم متميز وتعلم مستمر، ودعم االبتكار والبحث العلمي، وتعزيز الشراكة املجتمعية، وإعداد الكفاءات البشرية، ضمن بيئة محفزة مواكبة للتقنية«.

رسالة العمادة:

الرسالة:

مفاهيم:
  الرسالة توضح وسيلة الوصول لرؤية العمادة. لصياغة رسالة ناجعة البد من اإلجابة عن األسئلة التالية:

 )Who( من هم املستفيدون من خدمات العمادة؟    )What(  ما هي املهمة الرئيسية التي تؤديها العمادة؟  
 )Why( ماهي األسباب الرئيسية لوجود العمادة؟     )How( كيف يتم أداء هذه املهمة ووسائل تقدميها؟  

  ما الذي ميّيز العمادة وكيف تنمي تفردها؟ 

  الرسالة يجب أن تكون واضحة، مختصرة. كما تعبر عن متيز اجلامعة عن غيرها ومتثل املرجع الدائم للقرارات داخل العمادة.

منهجية وضع الرسالة:

.5.2.1

.5.2.2

.5.2.3

.5.2.4

.5.2

  دراسة الوثائق
  تقديم مقترحات

  استبيان آراء أصحاب المصلحة

  فرز آراء أصحاب المصلحة
  صياغة مقترحات نهائية

  عرض المقترح على اإلدارة

  إعتماد النص النهائي للرؤية

مرحلة
أولى

مرحلة
ثانية

مرحلة
ثالثة

123

تقديم خدمات حكومية تكاملية من خالل بيئة عمل متميزة تقنيًا، آمنة، ومواكبة للتحّول الرقمي 
للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى صدارة عالمية للحكومة الرقمية
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.5.3.1

.5.3.2

.5.3.3

.5.3.4

القيم:5.3.

مفاهيم:
  متاشياً مع قيم جامعة امللك فيصل وثقافتها، وضعت عمادة تقنية املعلومات مجموعة من القيم متثل قوة هامة لدفع مسيرتها. وهي قيم تتوافق كلياً مع استراتيجية 

اجلامعة واملبادئ املؤسسية يف التحّول الرقمي لعمادة تقنية املعلومات. 

منهجية وضع القيم:
 

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

قيم العمادة:
  بعد مراجعة أصحاب املصلحة، وتسجيل آراءهم، مت اعتماد الصياغة التالية كقيم مستقبلية للعمادة:

  دراسة الوثائق
  تقديم مقترحات

  استبيان آراء أصحاب المصلحة

  فرز آراء أصحاب المصلحة
  صياغة مقترحات نهائية

  عرض المقترح على اإلدارة

  إعتماد النص النهائي للرؤية

مرحلة
أولى

مرحلة
ثانية

مرحلة
ثالثة

123

االنتماء، الجودة، العمل المؤسسي، الشفافية، العدالة، اإلبداع، التعلم المستمر
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تحليل الوضع 
الحالي

6
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يف إطار اإلعداد للخطة االستراتيجية للتحّول الرقمي، تُعد دراسة وحتليل الوضع الراهن نقطة انطالق للتعرف على مميزات العمادة والهيكل التنظيمي ملختلف األقسام 
ودور كل منها وذلك حتى نتمكن من فهم طبيعة عمل العمادة والدور املنوط بها. كما يساعد هذا التحليل على حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف بالعمادة ومن ثم القيام 

بالتحليل الرباعي SWOT لتحديد األهداف االستراتيجية للتحّول الرقمي.

  يف إطار إعداد هذه الوثيقة سنقوم مبا يلي: 
  التعرف على مجاالت العمل بالعمادة.       دراسة اخلطط االستراتيجية باجلامعة.

  االطالع على رؤية اململكة العربية السعودية 2030.     التعرف على مشروع خطة التحّول باجلامعة.
  التحليل الرباعي SWOT.        حتليل الفجوات.

هيكل تقسيم األعمال:
  فيما يلي هيكل تقسيم األعمال املعتمد يف هذه الوثيقة:

  Lines Of Business – LOB  - مجاالت العمل      Lines Of Business – LOB  - مجاالت العمل
  Lines Of Business – LOB  - مجاالت العمل      Strategic Business Unit – SBU  - وحدات العمل االستراتيجي

  Strategic Business Unit – SBU  - وحدات العمل االستراتيجي

.6.1

الرؤية
LOB 1SBUSBU

LOB 2SBUSBU

LOB 3SBUSBU
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مجاالت العمل:
تعمل عمادة تقنية املعلومات على تطوير ورفع مستوى نضج األنظمة واخلدمات الرقمية التي تقدمها اجلامعة للفئات املستفيدة من الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، املوظفني، 
واجلهات اخلارجية مبا يف ذلك اجلهات احلكومية واجلهات اخلاصة وعموم املواطنني. وذلك لتحقيق التطوير املنشود بتبني التحّول الرقمي، وتوظيف تقنيات وتطبيقات 
احلوسبة والشبكة املعلوماتية الرقم وغيرهما يف دعم العملية التعليمية، وذلك من أجل تطوير إجراءات العمل، اخلدمات، والوظائف لزيادة الفعالية والكفاءة التشغيلية، 
فضاًل عن االستخدام األمثل للتقنية للحد من اإلجراءات الورقية، وكذلك االستخدام األمثل للموارد خلفض تكاليف التشغيل وتبسيط إجراءات العمل لتقليل دورة اإلجراءات 
وتقليل الوقت الالزم ملعاجلتها، وكذلك توحيد وتكامل التطبيقات وواجهات االستخدام لتحسني طرق االستخدام وتكامل النظم، وحتسني الوصول إلى املعلومات لدعم اتخاذ 
وصناعة القرارات، باإلضافة إلى رفع درجة صمود األمن السيبراني وإدارة املخاطر التي تواجه تقنية املعلومات، وأخيراً القيام بحوكمة جميع العمليات واإلجراءات التي 

تخص األمن السيبراني واألنظمة واخلدمات الرقمية بجامعة امللك فيصل وفق أفضل املمارسات يف مجال التحّول الرقمي واستخدام التقنيات الناشئة.

  ومن خالل االطالع على هيكل عمادة تقنية املعلومات واألدوار الرئيسية لكل قسم، ميكن حتديد مجاالت العمل كما يلي: 
 

.6.2

  قسم الشبكات ونظم التشغيل

  تقنيات التعليم والدعم الفني

  وحدة األمن السيبراني

  مكتب إصدار شهادات التصديق الرقمي

  قسم النظم والتطبيقات

  وحدة التدريب واإلعالم

  وحدة عالقات المستفيدين

  قسم التطوير والجودة

  مكتب إدارة المشاريع

  وحدة التحّول الرقمي والبنية المؤسسية

البنية التحتية
التقنية واألمنية

التطبيقات والتوعية 
وخدمة المستفيدين

الجودة والمشاريع 
واالستشارات الرقمية

123
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البنية التحتية التقنية واألمنية:
  ويشمل هذا املجال 4 وحدات عمل استراتيجية )SBU's( وهي كالتالي:

  قسم الشبكات ونظم التشغيل.
  قسم تقنيات التعليم والدعم الفني.

  وحدة األمن السيبراني.
  مكتب إصدار شهادات التصديق الرقمي.

قسم الشبكات ونظم التشغيل:
وحسابات  التواصل  وشبكة  أجهزة  بتوفير  يتعلق  ما  كل  ذلك  ويشمل  اجلامعة.  داخل  والشبكات  التحتية  البنية  وصيانة  بتحديث  التشغيل  ونظم  الشبكات  قسم  يعنى 

املستخدمني وشبكة الهاتف داخل اجلامعة. 

  وميكن تلخيص مهام قسم الشبكات ونظم التشغيل فيما يلي:  
  تشغيل بيئة تقنية املعلومات متاشياً مع أفضل املمارسات لتطبيق مستويات اخلدمة والتعليمات احملددة مع حتديث البنية التحتية لتقنية املعلومات.

  إدارة مركز املعلومات الرئيسي املوجود بعمادة تقنية املعلومات وكذلك مركز البيانات االحتياطي الستعادة البيانات )DRC( من خالل التوفير واحملافظة على بيئة 
مادية مناسبة حلماية أصول تقنية املعلومات واحلماية من الوصول غير املصرح به، التلف أو السرقة.

  إدارة أجهزة وخوادم تقنية املعلومات مبركز تقنية املعلومات ومركز البيانات االحتياطي الستعادة البيانات )DRC( وغيرها من املواقع وفقاً التفاقيات مستوى 
اخلدمة )SLA( مع العمادات واإلدارات املختلفة يف اجلامعة. وهذا يشمل: األجهزة والبرمجيات وأنظمة التطبيقات وقواعد البيانات وغيرها من اخلدمات على 

شبكة اإلنترنت، أجهزة ربط االتصاالت السلكية والالسلكية وأنظمة الدعم الفني والبنية التحتية.
  ضمان اخلدمة املستمرة للحلول اآللية وتطوير وصيانة واختبار خطط االستمرارية لتقنية املعلومات.

  إنشاء ومراجعة قاعدة بيانات مركزية جلميع عناصر تهيئة األجهزة )CMDB( وقاعدة بيانات إدارة التهيئة.
  إدارة البيانات بواسطة النسخ االحتياطي واختبارات استعادة البيانات، ويشمل ذلك إدارة تخزين البيانات داخل موقع العمل وخارجه والتخلص بشكل آمن من البيانات 

واألجهزة.

.6.2.1

.6.2.1.1
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قسم تقنيات التعليم والدعم الفني:
 Video( تقدم العمادة خدمة الصيانة والدعم الفني ملنسوبي اجلامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وإطار إداري وذلك ألجهزة تقنيات التعليم كأجهزة املؤمترات
Conference( وأجهزة قاعة التدريس والتجهيزات املتعلقة باملؤمترات واحلفالت داخل اجلامعة وأجهزة احلاسب اآللي والطابعات وملحقاتها، وتعد هذه اخلدمة 

أساسية داخل اجلامعة وتقدم من خالل قسم تقنيات التعليم والدعم الفني.

  تتلخص مهام قسم تقنيات التعليم والدعم الفني فيما يلي:
  تثبيت البرامج األساسية التي يحتاجها اجلهاز من ويندوز وأوفيس وبرنامج مكافحة الفيروسات، وحتميل حتديثات الويندوز وحتديثات برنامج مكافحة الفيروسات.

  ربط األجهزة بالشبكة الداخلية للجامعة وإضافتها على املجال اخلاص بالشبكة، وحل مشاكل الشبكة.
  تثبيت برنامج األوراكل وإعداد اجلهاز للدخول على األنظمة اجلامعية، وحل مشاكل األوراكل.

  إعداد احلسابات اخلاصة باألنترنت والبريد االلكتروني للمستخدمني.
  متديد كابالت الشبكة لإلدارات والكليات والعمادات واألقسام املختلفة داخل اجلامعة.

  عمل صيانة للطابعات والشاشات واألجهزة املختلفة من خالل موظفي الدعم الفني لإللكترونيات املتواجد بالورشة.
  تقدمي الدعم الفني الكامل ملنسوبي اجلامعة واملوظفني باإلدارات والكليات املختلفة.

  اإلشراف على املعامل بالكليات املختلفة من خالل مشريف املعامل املقيمني.
  عمل إعدادات ألجهزة املستخدمني لالتصال باألنترنت عن طريق الهاتف من خارج اجلامعة.

  تركيب وتوصيل الطابعات الشبكية واحمللية يف األقسام واالدارات والكليات باجلامعة.

  تركيب أجهزة احلواسيب املكتبية PCs اجلديدة وربطها بالشبكة الداخلية للجامعة.
  إنشاء وحتديث املزيد من الفصول الذكية )Smart Classroom( وتوفير الدعم الفني الالزم لها.

  دعم الكليات واإلدارات واملراكز بالتقنيات التعليمية احلديثة.
  تشغيل وحتديث وتطوير قاعة التشريفات اخلاصة باجلامعة بأحدث وسائل التقنية.

  إنشاء وحتديث القاعات اخلاصة بنظام املؤمترات املرئية )Video Conferences( وتوفير الدعم الفني الالزم لها.
  توفير وتشغيل وحتديث مشروع الشاشات اإلعالمية.

  التنسيق مع مختلف عمادات وإدارات اجلامعة إلجناح مشاريع اإلدارة التقنية.
  التأكد من استمرارية عمل األنظمة والتقنيات املتوفرة داخل القاعات الدراسية وضمان عدم تعطل العملية التعليمية حتت أي ظرف وذلك عبر مراقبتها عن طريق 

أنظمة اإلدارة عن بعد وعمل زيارات يومية ميدانية.

.6.2.1.2
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  إعداد املواصفات الفنية اخلاصة مبشاريع املدينة اجلامعية الذكية واإلشراف عليها.
  توفير الدعم الفني والتقني ألعضاء هيئة التدريس يف مجال تنمية مهاراتهم التقنية وذلك عن طريق عمل دورات تدريبية متواصلة وتوفير فنيني بشكل دائم لتقدمي الدعم.

  تركيب وصيانة أجهزة البروجكتور، فيديو كونفرنس، شاشات، أنظمة صوتية، السبورة تفاعلية )إصالح، تغيير، طلب جديد ...(..
 AUX, XLR, AUDIO …BNC5 ,VGA, HDMI, RCA, DVI, D.PORT, BNC3 صيانة كيبالت  

  صيانة كل كم )لوحة حتكم صوتية ومرئية، سبورة بروجكتور، مخارج الكيبالت األرضية، شاشة اإلعالن: تشغيل وتنزيل إعالن(
  جتهيز قاعة اجتماعات، قاعة احتفاالت، مسرح )جتهيز وإشراف(.

وحدة األمن السيبراني: 
  تختص وحدة األمن السيبراني وإدارة املخاطر 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 األمن السيبراني وفق أفضل املمارسات واملعايير 
املتبعة، واملعايير األساسية ومعايير األنظمة احلساسة الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني وتنفيذ العمليات والضوابط اإلجرائية والتقنية التي 

تضمن تطبيقها من خالل احللول التقنية ألمن املعلومات، وإدارة وتشغيل احللول األمنية لتقنية املعلومات. وتهدف وحدة األمن السيبراني إلى:
  تنفيذ وتطبيق ومراجعة اجراءات امن املعلومات طبقاً لسياسة أمن املعلومات، وذلك بصفة دورية على نطاق جميع األنظمة واخلدمات االلكترونية باجلامعة.

  إجراء حصر جلميع األصول املعلوماتية )أجهزة ومعدات – برمجيات – موارد بشرية(، مع حتديث هذه البيانات بشكل دوري.
  ضمان أمن وحماية األنظمة واألجهزة وأجهزة حماية الشبكات، من خالل فهم متطلبات األمن ومواطن الضعف والتهديدات، وإدارة هويات املستخدمني والتراخيص 

بطريقة موحدة مع عمل اختبارات األمن بانتظام.
  تنفيذ إجراءات حماية الدخول إلى أماكن مراكز البيانات.

  إجراء دراسة وتقييم املخاطر وحتديد الثغرات األمنية يف الضوابط احلالية، مع إنشاء وحتديث سجل املخاطر بصفة دورية ورفعه لإلدارة العليا للتعامل معه.
  مراجعة إجراءات فصل بيئات التطوير واالختبار والتشغيل وذلك لتقليل املخاطر والتهديدات األمنية.

  حتديد مصادر املعلومات وتصنيفها بناًء على قيمتها، وفق املتطلبات القانونية، حساسيتها، وأهميتها بالنسبة للجامعة.
  العمل على تطبيق أنظمة الكتشاف ومنع الفيروسات والبرمجيات الضارة، مع نشر التوعية واملعلومات الكافية للمستخدمني بهذا اخلصوص.

  املراجعة الدورية لسياسة تشفير املعلومات احلساسة والسرية وذلك على مستوى حفظ ونقل املعلومات.
  عمل نسخ احتياطية للمعلومات وإعدادات األجهزة الشبكية واخلوادم وذلك بشكل دوري مع اختبار هذه النسخ ونقلها بشكل آمن طبقاً لسياسة أمن املعلومات باجلامعة.

  املراجعة املستمرة لسياسات وإجراءات ضمان استرجاع املعلومات املشفرة.

.6.2.1.3
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  اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات التصحيحية والوقائية بناًء على نتائج عملية املراجعة الداخلية واخلارجية للتحقق من تنفيذ سياسة أمن املعلومات باجلامعة.
  التحكم بشبكة احلاسب اآللي والعمل على مراقبة هذه الشبكة ملنع الوصول الغير مصرح به.

  التنسيق مع املركز الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني واإلدارة العامة ألمن املعلومات يف وزارة التعليم بخصوص التعرف على الهجمات املستجدة على األنظمة الرقمية 
وطرق التغلب عليها.

  مراجعة إجراءات تشفير املعلومات املرسلة عبر قنوات اخلدمات الرقمية، وذلك بصفة دورية.
  العمل على احلد من املخاطر والتهديدات األمنية وفقاً للعمليات واإلجراءات املتصلة بإدارة املخاطر.

  مراجعة حتديث أنظمة التشغيل وبرامج إعدادات أجهزة ربط الشبكات، وذلك بصفة دورية.
  تطوير 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.
  وضع اجلدول الزمني للمهام الالزمة لتحقيق التحسني املستمر للبنية التحتية والسياسات األمنية وذلك بالتعاون مع جميع مديري العمليات.

  رفع التقارير لإلدارة العليا بصفة دورية بخصوص اكتشاف الثغرات األمنية يف البرامج واألجهزة الشبكية وأجهزة احلواسيب الشخصية، مع العمل على إصالح هذه الثغرات.
  تنفيذ وتطبيق كافة التوصيات واملعايير األمنية الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني وفقاً لألنظمة واللوائح التنظيمية املعمول بها.

  مراجعة إعدادات أجهزة اخلوادم واحلواسيب الشخصية واحملمولة وأجهزة الربط الشبكي طبقاً لسياسات أمن املعلومات والتأكد من أن جميع االعدادات معدة 
بطريقة آمنة.

  تنفيذ إجراءات التقييم وقياس أداء العمليات األمنية لعمل احلماية املادية واملنطقية لألنظمة وفقاً لسياسة أمن املعلومات باجلامعة.
  مراجعة اإلجراءات اخلاصة بإتالف وسائط التخزين وطمس املعلومات طبقاً لسياسة أمن املعلومات باجلامعة.

  احلرص على ضمان استمرارية مراقبة اإلجراءات األمنية وتوفير إدارة مالئمة للحد من املخاطر.

مكتب إصدار شهادات التصديق الرقمي: 
قامت عمادة تقنية املعلومات بتأسيس مكتب إصدار شهادات التصديق الرقمي، وذلك ضمن املبادرات التطويرية يف مجال احلكومية الرقمية واألمن السيبراني، حيث 
متكنت اجلامعة من اجتياز جميع متطلبات املركز  الوطني للتصديق الرقمي بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات بنجاح. وقد مت اعتماد اجلامعة كمقدم خدمات تصديق 
حكومي، حيث تخول هذه اخلطوة اجلامعة االستفادة من خدمات املركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجها من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين، وكذلك 
تفعيل خدمات التصديق الرقمي باجلامعة كالتحقق من الهوية والتوقيع الرقمي وتشفير البيانات، ومعاجلة جوانب القصور املتمثلة يف صعوبة التيقن من هوية األطراف 

املتعاملة رقمياً وربطها مع اخلدمات الرقمية باجلامعة.
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.6.2.2

.6.2.2.1

  وتتلخص مهام مكتب خدمات التصديق الرقمي فيما يلي:
  استقبال ومعاجلة طلبات الشهادات الرقمية وإصدارها   

  التحقق من هوية املستفيدين من الشهادة الرقمية وإدخال معلوماتهم يف النظام
  تقدمي املستوى األول من الدعم الفني للمستفيدين فيما يخص شهادات التصديق الرقمي

التطبيقات والتوعية وخدمة المستفيدين:
  ويشمل هذا املجال عدد 3 وحدات عمل استراتيجية )SBU's( وهي كالتالي:

  قسم النظم والتطبيقات    وحدة التدريب واإلعالم    وحدة عالقات املستفيدين

قسم النظم والتطبيقات:
ملختلف  تقدم خدمات  والتي  املعلومات  تقنية  وتشغيلها حتت مسؤولية عمادة  إدارتها  تقع مسؤولية  والتي  باجلامعة  املتوفرة  األنظمة  التطبيقية جميع  باألنظمة  نعني 
جهات اجلامعة، حيث يتم العمل على حتليل األعمال والبيانات لكافة جهات اجلامعة وكذلك تقوم العمادة بتطوير وتنفيذ وتدشني التطبيقات وأيضاً استحداث األنظمة 
االلكترونية األكادميية واإلدارية والتي تتبلور على هيئة خدمات رقمية موجهة إلى املستفيد النهائي )الطلبة واملجتمع، منسوبي اجلامعة، اجلهات اخلارجية احلكومية 
واخلاصة(. ويقوم قسم األنظمة التطبيقية بالعمادة بإدارة هذه األنظمة إضافة إلى مسؤولية إدارة وتشغيل اخلدمات الرقمية املقدمة من قبل جامعة امللك فيصل ملنسوبيها 

من طلبة وموظفني وأعضاء هيئة التدريس والتي ميكن الوصول إليها عبر الشبكة الداخلية للجامعة أو من خالل البوابة االلكترونية للجامعة. 

  وتتلخص مهام قسم النظم والتطبيقات فيما يلي: 
  تقدمي الدعم واملساندة للمحافظة على استمرارية األعمال من خالل اإلشراف على العديد من األنظمة داخل اجلامعة )أنظمة تخطيط املوارد، األنظمة األكادميية،..(.

  حتديد حاجة إدارات وكليات اجلامعة من األنظمة والتطبيقات مع متابعة تطويرها وحتسينها.
  إدارة الصالحيات على األنظمة والبرمجيات.

  تدريب املستخدمني على استخدام أنظمة اجلامعة مع إعداد دليل مستخدم لكل نظام.
  املشاركة يف تطوير األنظمة املرتبطة بالبوابة االلكترونية بالتعاون مع قسم تطبيقات وخدمات الويب.

  التعاون مع قسم الدعم الفني حلل مشاكل املستخدمني واألنظمة.
  إدارة ومتابعة احلصول على رخص البرامج التي حتتاجها اجلامعة.

  إدارة قواعد البيانات باجلامعة وحتسني أداءها.
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  املشاركة يف اللجان الفنية لتقييم مشاريع األنظمة والتطبيقات.
  إعداد تقارير دورية للقسم ومناقشتها مع املشرف يف سبيل تطوير األداء ورفع الكفاءة.

  تطوير أنظمة األعمال اإلدارية والتقارير وذكاء األعمال الالزمة لصناعة ودعم اتخاذ القرار.
  تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

  تصميم وإدارة بوابة اجلامعة االلكترونية.
  إدارة وتطوير برمجيات الويب وقواعد البيانات اخلاصة بها.

  تقدمي الدعم الفني للخدمات الرقمية التي مت تطويرها بالقسم.
  تدريب محرري وأعضاء هيئة التدريس لتحرير موقع اجلامعة وتقدمي الدعم الفني الالزم.

  العمل على حتديث وإثراء محتوى املوقع االلكتروني بشكل مستمر.
  تطوير العديد من األنظمة االلكترونية لكافة جهات اجلامعة والتي تعمل من خالل االنترنت خلدمة منسوبي اجلامعة.

وحدة التدريب واإلعالم:
تقوم هذه الوحدة بشكل أساسي يف تدريب موظفي العمادة على مايستجد من تقنيات وبرامج تساعدهم على إكمال مهامهم داخل العمادة - وكذلك تدريب منسوبي 

اجلامعة على استخدام األنظمة اإللكترونية التي تخص كل منهم يف مجاله. 
العمادة  موقع  على  الرقمي  النشر  واملتمثلة يف  املختلفة  الوسائل  وأنشطتها عن طريق  وفعاليتها  العمادة  دور  بإبراز  الوحدة  املختص يف هذه  اإلعالم  فريق  يقوم  كما 

- اجلامعة - وسائل التواصل االجتماعي  أو الطباعة على املطويات والنشرات والبانرات.

  ميكن تلخيص مهام هذه الوحدة يف النقاط التالية:
  اإلشراف على تنفيذ البرامج التدريبية ملنسوبي العمادة )داخل العمادة أو خارجها( املتعلقة بعملهم والتي تساعدهم على زيادة قدراتهم العملية وكذلك تدريبهم على 

كل ما هو جديد ومتعلق بعملهم يف العمادة مع األخذ بعني االعتبار تطوير اخلطط التدريبية للمتدربني بشكل يواكب التطور يف التقنية.
  القيام بدورات تدريبية ملنسوبي إدارات اجلامعة األخرى حول البرامج واألنظمة اإللكترونية التي تطلقها العمادة والتي تساعد على تيسير العمل وتسعى باجلامعة 

لتحقيق أهداف احلكومة الرقمية. 
  الرفع بتقارير دورية إلدارة العمادة تتضمن تفاصيل البرامج التدريبية املنعقدة يف اجلامعة أو خارجها, اجلهات املشاركة يف الدورات,  بيانات املستفيدين من البرامج 

التدريبية من داخل العمادة أو خارجها التكاليف املالية الالزمة إلقامة هذه الدورات.
  التواصل مع اجلهات ذات العالقة باإلعالم فيما يختص بأخبار وفعاليات وأنشطة العمادة.   
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  تصميم وتنفيذ وحتديث محتوى موقع عمادة تقنية املعلومات واإلشراف على تطويره بشكل دائم.
  إصدار صفحة كاملة يف إشراقة اجلامعة تختص بأخبار جديد التقنية وتغطية األنظمة اإللكترونية املنفذة يف اجلامعة وكيفية التعامل معها . 

  تنفيذ املطويات واملنشورات والبنرات التوعوية يف جميع املجاالت التقنية وذلك بطرق إبداعية إبتكارية تواكب التطورات يف العالم الرقمي.
  تصميم الفيديوهات اإلرشادية والتثقيفية عن اخلدمات الرقمية للعمادة.

  تفعيل وإبراز دور العمادة من خالل قنوات التواصل اإلجتماعي املختلفة مثل تويتر وغيرها.
  التنسيق مع بقية أقسام العمادة يف مامن شأنه تطوير العمل وأيضاً الرفع باحتياجات ومتطلبات القسم الالزمة إلدارة العمادة.

وحدة عالقات المستفيدين:
تقوم وحدة عالقات املستفيدين بتلبية احتياجات املستفيدين )أعضاء هيئة تدريس - موظفني - طلبة - شركات وغيرهم..( املتعلقة بأقسام العمادة املختلفة - مع األخذ 

بعني االعتبار تقدمي خدمة ذات جوده وكفاءة عالية حتقق رضا املستفيدين.
يتم تقدمي خدمة املستفيدين من خالل عدة طرق منها: التواصل املباشر عن طريق زيارة وحدة عالقات املستفيدين يف العمادة،  التواصل الهاتفي - عبراالنترنت عن 

طريق االمييل أو األنظمة اإللكترونية املختلفة مثل ساند.

  يقوم املكتب باملهام التالية:
  احلرص على تطبيق أفضل املعايير واملمارسات يف توفير أنظمة تقنية تهدف إلى استالم جميع أنواع الطلبات املتعلقة بأقسام العمادة.

  إحالة طلبات الدعم إلى األقسام املعنية يف العمادة التخاذ الالزم بحولها وإفادة املكتب باإلجراء املُتخذ عند االنتهاء منه.
  استقبال طلبات املستفيدين –يف حال زيارة املستفيد شخصياً للمكتب -وأخذ املعلومات الالزمة املتعلقة بها وتسجيلها على النظام وإعطاء العميل رقم للطلب.

  محاولة تنفيذ وحل الطلب يف نفس اللحظة – إن أمكن- وإقفاله.

الجودة والمشاريع واالستشارات الرقمية:
ويشمل هذا املجال عدد 4 وحدات عمل استراتيجية )SBU's( وهي كالتالي:
  جلنة البنية املؤسسية.     قسم التطوير واجلودة.

  مكتب إدارة املشاريع.     وحدة التحّول الرقمي والبنية املؤسسية.

.6.2.2.3
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قسم التطوير والجودة:
  تعتمد حوكمة إجراءات وأعمال تقنية املعلومات بصفة أساسية على البنية التحتية والتي تدعم حتليل األعمال والبيانات وكذلك تطوير وتنفيذ وتدشني 
التطبيقات ومن ثم اخلدمات الرقمية املوجهة إلى املستفيد النهائي )الطلبة واملجتمع، منسوبي اجلامعة، اجلهات اخلارجية احلكومية واخلاصة(، ويتم 
إدارة هذه املنظومة من خالل بيئة عمل تدعم البنية املؤسسية وتقوم بتطبيق أفضل املمارسات يف مجال إدارة اجلودة، إدارة أمن املعلومات، وحوكمة تقنية 

املعلومات. وقد مت إنشاء وتأسيس قسم التطوير واجلودة بعمادة تقنية املعلومات بغرض تنفيذ املهام التالية:
  العمل على حتسني مستوى أداء العمادة واالرتقاء مبستوى العمل وتطويره.

  حتديد اآللية التي يتم بها مراقبة جودة املشاريع سواًء من داخل عمادة تقنية املعلومات أو من الشركات املُتعاقد معها.
  الوصول إلى مستويات أعلى من اجلودة ووضع سياسات التحّول الرقمي على أولويات املكتب.

  التأكد من مدى قيام عمادة تقنية املعلومات بتوفير خدمات جيدة واقتصادية وفعالة.
  وضع نظام فعال للمراقبة يتسم باالستمرارية إلثبات أوجه التقصير.

  حتديد متطلبات العمل اجلديدة وتلك الالزمة لصيانة األنظمة واختبار مدى تفعيلها على كافة األنظمة التي تعمل بعمادة تقنية املعلومات.
  التنسيق بني عمادة تقنية املعلومات وعمادة التطوير وضمان اجلودة باجلامعة ملتابعة األعمال املشتركة بخصوص اجلودة.

  املساعدة يف حتقيق أهداف اجلامعة وتوفير املعلومات الدقيقة يف الوقت املناسب خاصة فيما يتعلق منها مبجال تقنية املعلومات واملخاطر وما يتصل بها من مسئوليات.
  القيام بأعمال توثيق األنظمة االلكترونية التي تعمل حتت إشراف عمادة تقنية املعلومات.

  املشاركة يف اللجان املتعلقة بأعمال العمادة واملنبثقة من: )اللجنة الدائمة للتحّول الرقمي – اللجنة الدائمة الستخدام احلاسب اآللي – جلنة الدراسة الذاتية 
SSR – جلان اخلطة االستراتيجية واخلطة التشغيلية وإدارة املخاطر(. 

  تقدمي االستشارات الفنية اخلاصة بالبرامج واألجهزة وحلول تقنية املعلومات لكافة جهات اجلامعة.
  إعداد وحتديث السياسات الداخلية للعمادة وللجامعة مثل )سياسة أمن املعلومات – اخلطة االستراتيجية لتقنية املعلومات – إجراءات إدارة التغيير – خطة 

التحّول للتعامالت االلكترونية احلكومية – اخلطة االستراتيجية والبرنامج التنفيذي للتحّول الرقمي، ... وخالفه(.
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مكتب إدارة المشاريع:
  تعنى إدارة املشاريع بإعداد منهجيات وإجراءات حلسن سير املشاريع ومتابعتها من الفكرة إلى اإلجناز مبا يزيد من فرص إجناحها اعتمادًا على منهجيات 

عاملية، ويوجد يف عمادة تقنية املعلومات يوجد مكتب خاص بإدارة املشاريع وتتلخص مهامه فيما يلي:
  اإلشراف على إجناز مشاريع عمادة تقنية املعلومات: من املبادرة إلى اإلجناز ويشمل ذلك:

متابعة املشاريع الداخلية واخلارجية لتقنية املعلومات: وذلك بالتأكد من مطابقتها للخطط املوضوعة.  o

متابعة إدارة املشاريع: يقوم مكتب إدارة املشاريع مبتابعة مدراء املشاريع وطريقة إدارتهم لها مع متابعة مؤشرات أداء املشاريع على نظام إدارة املشاريع والتأكد   o

من أن مدراء املشاريع قاموا بتحديث ورفع جميع املعلومات اخلاصة باملشاريع اجلارية وفقاً للخطط املعدة.
  إدارة األولويات بني املشاريع: وذلك بتقدمي املشاريع ذات األولوية األعلى والتي تخدم أكثر أهداف العمادة واجلامعة مبا ميكن من استعمال موارد العمادة حسب 

األولويات احملددة.
  التنسيق بني املشاريع: يف بعض األحيان، قد يقوم مكتب إدارة املشاريع بتولي مهام التنسيق بني جميع أو بعض مشاريع العمادة مع جهات أخرى. والتركيز ال 

ينصب هنا على إدارة املشاريع وإمنا على التنسيق املمكن بني املشاريع والربط فيما بينها.
  إعداد منهجية إدارة املشاريع: وذلك بتحديد إجراءات إدارة املشاريع من الفكرة إلى اإلجناز والتسليم وذلك بتحديد كيفية املوافقة على املشاريع، كيفية إطالق أو 
البدء باملشاريع، كيفية التخطيط للمشاريع، كيفية إدارة ومراقبة املشاريع، كيفية إدخال البيانات من قبل مديري املشاريع وإدخال ساعات العمل من قبل فريق املشروع.

  دعم وتدريب مدراء املشاريع: وذلك عبر تدريبهم على استعمال املنهجية املعدة من قبل املكتب وكذلك تدريبهم على استخدام نظام إدارة املشاريع.
  إعداد التقارير لإلدارة العليا: وذلك بجمع التقارير الواردة من مختلف املشاريع والبرامج، ومقارنتها وتلخيصها، ومن ثم يقدم تقريراً موجزاً عنها إلى اإلدارة ملراجعتها.
  جمع وأرشفة ومشاركة الدروس املستفادة: يقوم مكتب إدارة املشاريع باحلرص على جمع وأرشفة الدروس املستفادة من املشاريع املنجزة مع تغذية قاعدة الدروس 

املستفادة ومشاركتها مع جميع مدراء املشاريع األخرى.
  قاعدة البيانات التاريخية: كما يجب على مكتب إدارة املشاريع حتمل مسؤولية قواعد البيانات التاريخية وسجالت املشاريع، إضافة إلى مقاييس ونتائج أداء املشاريع.
  الدعم والتدريب: إضافة إلى وظيفته الرئيسية، فإن مكتب إدارة املشاريع قد يصبح مسؤوالً عن تدريب وتطوير موظفي عمادة تقنية املعلومات يف إدارة املشاريع 

بالتنسيق مع وحدة التدريب واإلعالم. 
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وحدة التحّول الرقمي والبنية المؤسسية:
وكذلك متابعة  باجلامعة  الرقمي  للتحول  الطريق  برامج ومشاريع خارطة  تنفيذ  أجل  باجلامعة من  الرقمي  للتحول  الدائمة  اللجنة  التنسيق مع    

استراتيجيات وتوصيات اللجنة الوطنية للتحّول الرقمي يف الدولة وتنفيذ هذه االستراتيجيات مبشاريع التحول الرقمي باجلامعة.
  تهدف وحدة التحّول الرقمي إلى حتسني ورفع درجة نضج اخلدمات الرقمية احلالية والتي تقدمها مختلف قطاعات اجلامعة وحتويلها إلى خدمات 
رقمية من أجل تيسير العملية األكادميية والبحثية واإلدارية ولدعم اقتصاد املعرفة واالستثمار يف التحّوالت الرقمية بالتنسيق مع وحدة االستشارات 
التقنية، مستخدمًة يف ذلك أحدث املنصات التقنية يف مجال التطبيقات والبنية التحتية واحلوسبة السحابية واألمن السيبراني وغيرها من الوسائل 
التقنية احلديثة واملساندة لدعم عملية التحّول الرقمي ومواكبة التطور السريع عامليًا لتحقيق كامل األهداف االستراتيجية للتحّول الرقمي وتتلخص 

مهام وحدة التحّول الرقمي فيما يلي:

  تقوم وحدة التحّول الرقمي والبنية املؤّسسية باألعمال التالية:
  مراجعة واستكمال البنية املؤّسسية: املراجعة والتحديث املستمر واستكمال العمل املنجز الذي يخص البنية املؤّسسية احلالية.

.)Architecture principles( تعريف املبادئ املؤّسسية جلامعة امللك فيصل  
.)Tailor Architecture framework( اختيار وتخصيص إطار البنية املؤّسسية حسب حاجيات اجلامعة   

))EA Metamodel and Content Framework( حتديد النموذج العام للبنية املؤّسسية وإطار عمل احملتوى  

.)Implement Architecture tools( حتديد أدوات البنية املؤّسسية  

)Capability Assessment( تقييم القدرات املؤّسسية  
  تعريف رؤية البنية املؤّسسية )Architecture Vision(، وحتتوي على عناصر الرؤية ومبادئ بنية األعمال، والتطبيقات، والبيانات، والتقنية.

  التوثيق املستمر للوضع احلالي للبنية املؤّسسية )Baseline Architecture( ويشمل ذلك:

الوضع احلالي لبنية األعمال:
  نبذة مختصرة عن اجلهة وعن أعمالها ومهامها األساسية. 

  األهداف االستراتيجية مع الرؤية والرسالة.
  الهيكل التنظيمي مع قائمة بالوحدات اإلدارية ومهامها بشكل مختصر.

  قائمة بكل اخلدمات على مستوى اجلامعة مبا فيها الرئيسية واملساندة. 
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  املبادرات واملشاريع احلالية القائمة.
  الوضع احلالي للبنية التقنية املتوفرة يف اجلهة متضمنة مراكز البيانات وتقنية االتصاالت والشبكات وأنظمة تشغيل اخلوادم وأنواعها والوسائط التخزينية.

الوضع احلالي ألنظمة وتطبيقات أعمال اجلهة األساسية والتطبيقات الداعمة وقواعد البيانات وأدوات تطوير التطبيقات املستخدمة.... إلخ.
  التوثيق املستمر للوضع املستقبلي )املنشود( للبنية املؤّسسية )Target Architecture( مبا يتوافق مع أفضل املمارسات مبا يف ذلك تكامل التطبيقات لتكون متمحورة 

حول اخلدمة )Service Oriented( ويشمل ذلك:
الوضع املنشود لبنية األعمال.  

الوضع املنشود لبنية التطبيقات.  
الوضع املنشود لبنية البيانات.  
الوضع املنشود لبنية التقنية.  

  حتليل الفجوة بني الوضع احلالي واملستقبلي للبنية املؤّسسية وتعريف املشاريع واملبادرات املطلوب تنفيذها والكفيلة بتحقيق عملية التحّول من الوضع احلالي إلى 

الوضع املستقبلي مبا يف ذلك عملية التحّول الرقمي باجلامعة.
  حتديد األولويات وتسلسل التنفيذ لالنتقال من الوضع احلالي إلى الوضع املستقبلي.

  حتديد مواصفات متطلبات البنية املؤّسسية.

  اعداد منوذج حلوكمة البنية املؤّسسية بجامعة امللك فيصل )هيكلية احلوكمة، والعمليات، واملهارات واألدوار واملسؤوليات(.
  حتديد متطلبات تنفيذ حوكمة البنية املؤّسسية

  إعداد مناذج لكل إجراءات حوكمة البنية املؤّسسية.

  توثيق وأمتته البنية املؤّسسية:
توثيق كل مخرجات البنية املؤّسسية.  

.)Enterprise Architecture Repository( إدارة محتويات مستودع البنية املؤّسسية  
إدارة متطلبات البنية املؤّسسية.  
إدارة التغيير بالبنية املؤّسسية.  

أمتتة إجراءات حوكمة البنية املؤّسسية.  
.)...ERP ربط النظام مع بقية األنظمة )نظام إدارة املشاريع، نظام تخطيط املوارد  
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متابعة وحتيني مؤشرات تنفيذ حوكمة البنية املؤّسسية.  

  احلوكمة والتحديث املستمر للبنية املؤّسسية من خالل:
ضمان أن البنية املؤّسسية املنشودة )Target Architecture( مت تطويرها والتواصل يف شأنها مع كل أصحاب املصلحة بطريقة فعالة.  

استخدام منوذج حوكمة البنية املؤّسسية كنقطة مرجعية وحيدة حلوكمة وإدارة كل أصول البنية املؤّسسية.  
يجب أن يدعم منوذج احلوكمة التكامل بني إجراءات ممارسة البنية املؤّسسية واخلطة االستراتيجية ومكتب إدارة املشاريع.  

متابعة وحتيني مؤشرات تنفيذ حوكمة البنية املؤّسسية.  
التحديث املستمر للبنية املؤّسسية على النظام مبا يعكس حقيقة الوضع الراهن والوضع املنشود للبنية املؤّسسية والفجوة بينهما وذلك بــــــــــــ:  

.)Baseline Architecture( تتبع وتوثيق كل التغييرات احلاصلة على البنية املؤّسسية احلالية  
  تتبع املشاريع احلالية املتعلقة بالبنية املؤّسسية من خالل مؤشرات األداء وبالتنسيق مع مكتب إدارة املشاريع.

.)Target Architecture( املراجعة الدورية للبنية املؤّسسية املنشودة  
تطوير منوذج تشغيلي لوحدة التحّول الرقمي والبنية املؤّسسية والذي يشمل على األقل:  

  هيكل وسياسات الوحدة.      املهام األساسية للوحدة.

  اإلجراءات.       مؤشرات قياس أداء الوحدة.
  األدوار واملسؤوليات.

  إعداد خطة حتسني مستمر إلجراءات إدارة بنية األعمال وتقنية املعلومات وتطويرها بشكل مستمر بناًء على مؤشرات أداء معّرفة.
  إعداد سياسة واضحة على مستوى اجلامعة وهيكلة مشاريع وأنظمة تقنية املعلومات وطريقة إدارتها وتعديلها.

  تعريف مببادئ حوكمة البنية املؤّسسية، وأفضل املمارسات العاملية املتبعة لتطبيقها، والفوائد املستهدفة من تطبيقها.
  تعريف نقاط االلتقاء والتعاون والتنسيق واإلجراءات الالزمة )Interaction Model( بني وحدة التحّول الرقمي والبنية املؤّسسية واملكاتب األخرى كمكتب إدارة 

املشاريع ومكتب إدارة االستراتيجية وكذلك اإلدارات املختلفة األخرى.
  حتديد األدوات املناسبة إلدارة إجراءات العمل وإدارة التغيير املؤّسسي، ووضع اخلطط الالزمة لذلك.

  تعريف الرؤية والرسالة واألهداف املتعلقة بالبنية املؤّسسية يف اجلامعة.
  تعريف مبادئ البنية املؤّسسية.

  حتديد معايير التوثيق املتبعة يف البنية املؤّسسية. 

  تصميم عناصر البنية املؤّسسية.
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  حتديد اجراءات مراجعة مستندات البنية املؤّسسية وسبل اعتمادها.

  إنشاء اإلطار العام للبنية املؤّسسية يف اجلامعة.
  توفير الوعي واملعرفة مبفهوم البنية املؤّسسية وفوائدها لإلدارة العليا وجميع اجلهات باجلامعة.

  التقييم الدوري ملستوى نضج البنية املؤّسسية وتطوره.
  توثيق االستراتيجية وحتديد األهداف املرجوة من تطبيق البنية املؤّسسية وسبل حتقيقها. 

  التنسيق مع اإلدارة العليا باجلامعة بشأن البنية املؤّسسية وتطويرها.
  توضيح مهام وأدوار حوكمة البنية املؤّسسية يف اجلامعة.

بناء النماذج املرجعية مثل:
النموذج املرجعي للبيانات.   النموذج املرجعي للبنية التحتية للتقنية. النموذج املرجعي لألعمال.   النموذج املرجعي للتطبيقات.   

  احلصر والتوثيق والتحليل الدوري للوضع احلالي للبنية املؤّسسية ويشمل ذك بنية األعمال وبنية التطبيقات، وبنية البيانات، والبنية التحتية للتقنية.
  البناء الدوري للتصور املستقبلي للبنية املؤّسسية ويشمل ذك بنية األعمال وبنية التطبيقات، وبنية البيانات، والبنية التحتية للتقنية.

  اإلعداد الدوري خلطة التحّول الرقمي بني الوضع احلالي والوضع املستقبلي والذي يشمل ما يلي: 
إجراء حتليل الفجوات.      حتديد املشاريع الالزمة للتحول.  

ترتيب املشاريع بحسب األولوية.     اعداد خارطة طريق )خطة التحّول الرقمي(.  
حتليل وتوثيق املوارد والنتائج املطلوبة من املشاريع.   املراجعة واالعتماد من أصحاب العالقة باجلامعة.  

خطة استخدام وتطبيق البنية املؤّسسية.    خطة إدارة تنفيذ مخرجات البنية املؤّسسية.  
  توفير وتعزيز املعرفة مبفهوم البنية املؤّسسية لكافة موظفي اجلامعة والتوعية بفوائدها بحيث تصبح جزءا من ثقافتهم.

  دراسة جميع مبادرات مشاريع التحول الرقمي ومواءمتها مع البنية املؤّسسية قبل طرحها.
  إدارة فعالة للبنية املؤّسسية انطالقا من نظام البنية املؤّسسية مبا يسمح بحوكمة املشايع واالستفادة املثلى البنية احلالية املوجودة باجلامعة مع حسن التخطيط للبنية املستقبلية.

  التنسيق مع مكتب إدارة املشاريع باجلامعة بهدف حوكمة مشاريع التقنية ومراقبة املشاريع املنجزة ومدى حتقيقها لألهداف املوضوعة.
  التحديث والتوثيق املستمر للبنية املؤّسسية على أداة البنية املؤّسسية.

  املوائمة بني اخلطة االستراتيجية واملشاريع واملبادرات ورصد حتقق أهداف اخلطة االستراتيجية.
  رفع مستوى نضج البنية املؤّسسية باجلامعة.

  إعداد دليل اإلجراءات اخلاصة بالبنية املؤّسسية باجلامعة.
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  التأكد من تنفيذ البنية املؤّسسية املستقبلية التي مت تطويرها خالل هذا املشروع والعمل على التحسني املستمر ملوجودات البنية املؤّسسية يف اجلامعة.
  مراجعة واستكمال البنية املؤّسسية.

  توثيق وأمتتة البنية املؤّسسية وإدارة النظام.
  احلوكمة والتحديث املستمر للبنية املؤّسسية.

  دراسة التقنيات احلديثة املتعلقة بالتحّول الرقمي ووضع تصور آللية تطبيقها يف اجلامعة.
  إعداد جداول أعمال والعروض التقدميية ومحاضر اللجنة الدائمة للتحّول الرقمي باجلامعة.

  عقد ورش العمل التعريفية بالتحّول الرقمي لكافة قطاعات اجلامعة.

  تطوير البنية التحتية التقنية واألمنية مبا يدعم عملية التحّول الرقمي يف اجلامعة.
  تطبيق أفضل املمارسات واملنهجيات يف إدارة املشاريع واجلودة لدعم التحّول الرقمي بكافة قطاعات اجلامعة.

  تعزيز اخلدمات الرقمية باجلامعة. 
  متابعة وتنفيذ استراتيجيات وتوصيات اللجنة الوطنية للتحّول الرقمي يف الدولة، مبا يف ذلك اخلطة االستراتيجية الرقمية لقطاع التعليم والتي من شأنها رفع جودة 

جتربة التعليم وحتسني البيئة التعليمية، باإلضافة إلى
  العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية اخلاصة باالتصاالت وتقنية املعلومات والنطاق العريض لإلنترنت.

  دعم وتنمية االبتكار يف التقنيات املتطورة اإلبداعية لدعم عملية التعلم والتعليم الرقمي.
  دعم عملية حتليل البيانات الضخمة الداعمة لعملية التحّول الرقمي واالستفادة منها من خالل االستثمار يف االقتصاد الرقمي.

  حوكمة التحّول الرقمي باجلامعة من خالل وضع السياسات واإلجراءات واملعايير ومؤشرات األداء القابلة للقياس.

  تطوير سياسات واستراتيجيات التحّول الرقمي باجلامعة والتوافق مع اآلليات املنفذة يف وزارة التعليم ووزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.
  املشاركة يف إعداد اخلطة االستراتيجية واخلطة التنفيذية للتحول الرقمي.

  دراسة وحتديد االحتياج التدريبي ملنسوبي اجلامعة يف مجال التحول الرقمي.
  التنسيق مع اجلهات ذات العالقة باجلامعة بهدف إعداد وتنفيذ خطط البرامج والدورات والورش واألنشطة التدريبية لتطوير قيادات التحول الرقمي.

  التنسيق مع اجلهات ذات العالقة باجلامعة بهدف إعداد ونشر البرامج التوعوية املتعلقة بالتحول الرقمي.
  متابعة ومراقبة تقدم وإجناز خطط وخارطة طريق التحول الرقمي.

  الرفع باملبادرات املتعلقة بالتحّول الرقمي وإيجاد مصادر التمويل الالزم لذلك.
  املساهمة بالتطوير الرقمي السريع يف اجلامعة وفق أفضل وأحدث املمارسات العاملية لهذا املجال.
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دراسة الخطة االستراتيجية للتحّول الرقمي:
  يف إطار إعداد اخلطة االستراتيجية للتحّول الرقمي مت االطالع على اخلطة االستراتيجية للجامعة 2020 والتي متثل إطارًا عامًا للخطة، وتتمحور 
مجاالت العمل الرئيسية للخطة االستراتيجية للجامعة حول التعليم والتعليم، البحث العلمي، والشراكة املجتميعة، كما أن اخلطة االستراتيجية 

للتحّول الرقمي ستساهم يف دعم وتعزيز هذه املجاالت الرئيسية للخطة االستراتيجية للجامعة من خالل التالي:
  تطوير البنية التحتية الرقمية اخلاصة باالتصاالت وتقنية املعلومات والنطاق العريض لإلنترنت.

  دعم وتنمية االبتكار يف التقنيات املتطورة اإلبداعية لدعم عملية التعلم والتعليم الرقمي.
  دعم عملية حتليل البيانات الضخمة الداعمة لعملية التحّول الرقمي واالستفادة منها من خالل االستثمار يف االقتصاد الرقمي.

  دعم وتعزيز عملية التجارة الرقمية باجلامعة.
  حوكمة التحول الرقمي باجلامعة من خالل وضع السياسات واإلجراءات واملعايير ومؤشرات األداء القابلة للقياس.

  تطوير وحتديث احلكومة اإللكترونية وحتويل هذا املفهوم إلى حكومة رقمية.
  تطوير سياسات واستراتيجيات التحّول الرقمي باجلامعة والتوافق مع اآلليات املنفذة يف وزارة التعليم ووزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.

  الرفع باملبادرات املتعلقة بالتحّول الرقمي وإيجاد مصادر التمويل الالزم لذلك.
  مواءمة احلوكمة الرقمية مع االستراتيجيات الوطنية.

  حصر التحديات التي تواجه التحول القتصاد ومجتمع رقمي باجلامعة.

  وضع مقترحات لتطوير البنية التشريعية املتعلقة بالتحّول الرقمي.
  املساهمة بالتطوير الرقمي السريع يف اجلامعة وفق أفضل وأحدث املمارسات العاملية لهذا املجال.

  التواصل والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج اململكة لدعم عملية التحّول الرقمي.
  إعداد تقارير عن واقع تطبيق التحّول الرقمي يف اجلامعة ورفعها بصفة دورية لإلدارة.

  حتليل وتقييم التحديات التي تواجه مشاريع وبرامج التحّول الرقمي.

  متابعة مشاريع وبرامج التحّول الرقمي التي ستخدم مجاالت العمل الرئيسية للجامعة.
  لذا وجب االطالع على هذه األهداف وإدراجها ضمن اخلطة االستراتيجية للتحّول الرقمي مبا يساعد على حتقيقها خالل السنوات القادمة وقد مت 
حتديد الهدف االستراتيجي الرابع من األهداف االستراتيجية للجامعة بخطتها االستراتيجية وكذلك أهدافه الفرعية الثاني والثالث كأهداف رئيسية 

تقع مسؤولية إجنازها وإجناحها ضمن اخلطة االستراتيجية للتحّول الرقمي:

6.3
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الهدف االستراتيجي:
»توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية«

  ويتضمن األهداف الفرعية التالية )اخلاصة بعمادة تقنية املعلومات(:
  دعم البنية التحتية لتقنية املعلومات.

  توفير منظومة إلكترونية فعالة يف اجلوانب التعليمية والبحثية واإلدارية والشراكة املجتمعية.

رؤية المملكة 2030:
السعودية.. العمق العربي واإلسالمي.. قوة استثمارية رائدة.. ومحور ربط القارات الثالث..

  تتضمن رؤية 2030 احملاور التالية:
  مجتمع حيوي

  اقتصاد مزدهر
  وطن طموح

التحليل الرباعي:
استناداً إلى دراسة الوضع احلالي سيتم العمل على التحليل الرباعي من خالل مصفوفة SWOT والتي تهدف إلى حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف والتهديدات 

والفرص والتي سيتم منها توليد األهداف االستراتيجية.
ويعتمد حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف على معرفة دقيقة بالبيئة الداخلية للجامعة فيما يعتمد حتديد التهديدات والفرص على اإلحاطة بالبيئة اخلارجية للجامعة 

والتي ميكن أن يكون لها تأثيرات سلبية أو إيجابية على سير عمل نحو حتقيق أهدافها املرسومة.

.6.4

.6.5
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نقاط القوة

التهديداتالفرص

نقاط الضعف

للخطة  عــام  كــإطــار  للجامعة  االستراتيجية  واخلــطــة  الــدعــم  توفير   
االستراتيجية للتحّول الرقمي.
  تفعيل وحدة التحّول الرقمي.

  تفعيل البنية املؤسسية.
  تفعيل مكتب إدارة املشاريع. 

  وجود قسم مستقل معني بالتخطيط والتطوير واجلودة
  وجود أقسام ووحدات إدارية خاصة بكل مجال من مجاالت العمل.

  توفر التجهيزات وموارد البنية التحتية التقنية واألمنية.
  وجود قسم نسائي بعمادة تقنية املعلومات ميكن تطوير خبراته ومهامه 

للمساعدة يف بعض األعمال التي تتطلب موارد بشرية إضافية.
  تقييم متميز من قبل برنامج التعامالت االلكترونية احلكومية »يّسر« 

ملختلف خدمات اجلامعة.

  تشجيع اململكة للتعليم واملبادرات من خالل اخلطة 2030.

  املشاريع الرقمية.

  التوجه العام نحو جامعة رقمية متكاملة مع اجلهات اخلارحية ذات 
العالقة.

  شغور بعض الوظائف يف الهيكل التنظيمي احلالي.

  بعض إجراءات الدعم الفني حتتاج إلى رفع درجة نضجها.

للخدمات  املستمر  والتحسني  والتخطيط  التوثيق  إلى  احلاجة    
الرقمية.

  احلاجة إلى تدريب منسوبي العمادة على التقنيات الناشئة يف 
مجال التحّول الرقمي Emerging Technologies وفق أفضل 

املمارسات العاملية.
  بعض املكونات التقنية والتطبيقات حتتاج إلى التحسني املستمر 

إلجراءات العمل. 
  إجراءات البنية املؤسسية باجلامعة حتتاج إلى التحسني املستمر.

  تراجع التمويل احلكومي.

  احلاجة إلى تطوير مركز التشغيل االحتياطي.

  بعض طلبات التطوير اجلديدة من قبل جهات اجلامعة ال توائم 
اخلطة االستراتيجية  للجامعة.

  احلاجة إلى جدولة طلبات تفعيل وتطوير اخلدمات الرقمية.

1

3

2

4

SWOT



الخطة االستراتيجية للتحول الرقمي 2020 - 2024

42

تحليل الفجوات:
بعد االطالع على البيئة الداخلية واخلارجية جلامعة امللك فيصل، مت إجراء حتليل دقيق من خالل حتديد االحتياجات املستقبلية وبنية املجاالت املختلفة لتقنية املعلومات، 
واالجتاهات التنظيمية العامة والتوقعات. وأسفر التحليل يف حتديد الثغرات املختلفة التي ينبغي سدها وفرص التحسني لتحقيق مجموعة من األهداف الشاملة. ثم تـم 

التنسيق بني الثغرات التي مت حتديدها واألهداف، وصياغتها يف مجموعة من املبادرات ليتم تنفيذها.

  وتبني الصفحات التالية تفصياًل لنتائج التحليل:
 

.6.6

العمليات واإلجراءات الداخلية بعمادة تقنية المعلومات

وضع حلول رقمية مبتكرة إلجراءات وعمليات الدعم الفني القائمة يف عمادة تقنية املعلومات وخاصة فيما يخص تقدمي الدعم الفني عن بعد الوضع احلالي

تطوير اإلجراءات والعمليات الرقمية بالعمادة الوضع املستهدف

اإلمكانية الحلول المتوقعة  
سد الفجوة

ممكن حصر ومنذجة اإلجراءات الداخلية للعمادة من خالل تطوير نظام حلول

الدعم الفني

 مطلوب وضع حلول رقمية مبتكرة إلجراءات الدعم الفني القائمة يف العمادة لضمان سرعة االستجابة للطلبات الواردة
 مطلوب تفعيل 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 رقمي ومتميز الوضع املستهدف

اإلمكانية الحلول المتوقعة  

سد الفجوة
ممكن حصر وتوثيق جميع إجراءات الدعم الفني
ممكن وضع منهجية واضحة لتقييم مستوى خدمات الدعم الفني
ممكن وضع حلول رقمية مبتكرة إلجراءات الدعم الفني حسب مستويات اخلدمة

1

2
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الخدمات الرقمية وهندسة اإلجراءات

 مطلوب حتديث حصر )Catalog( اخلدمات الرقمية بالعمادة             احلاجة لرفع مستوى نضج بعض اخلدمات
 بعض إجراءات اخلدمات الرقمية معقدة                                           احلاجة لتطوير منهجية واضحة للدعم الفني للخدمات الرقمية

 مطلوب التحديث املستمر لدليل اخلدمات الرقمية
 احلاجة لتطوير منهجية االستجابة لطلبات التطوير اجلديدة للخدمات الرقمية وعدم املوائمة أحياناً اخلطة االستراتيجية

 احلاجة لتحسني التنسيق بني األقسام املرتبطة بتطوير األنظمة التطبيقية

الوضع احلالي

تطوير ورفع مستوى النضج والتكامل للخدمات الرقمية الوضع املستهدف

اإلمكانية الحلول المتوقعة  

سد الفجوة

ممكن إعداد حصر دقيق للخدمات الرقمية عبر إعداد بيان )Catalog( كامل ودقيق
ممكن إعداد منهجية واضحة للدعم الفني اخلاص باخلدمات الرقمية
ممكن وضع حلول رقمية مبتكرة إلجراءات الدعم الفني حسب مستويات اخلدمة
ممكن إعداد دليل مستخدم لكل اخلدمات الرقمية
ممكن تطوير البوابة االلكترونية للجامعة
ممكن )CCMI منهجية – ITIL إعداد منهجية واضحة إلدارة اخلدمات الرقمية مع مراجعة استراتيجية االستجابة للطلبات اجلديدة )إطار
ممكن إعداد منهجية موحدة للعمل مع األقسام املرتبطة بتطوير األنظمة التطبيقية

التطبيقات واألنظمة التقنية

 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 الرقمية

 احلاجة لتوفير منهجية للطلبات اجلديدة لألنظمة االلكترونية             احلاجة لتحسني التنسيق بني األقسام املرتبطة بخدمات الويب
الوضع احلالي

تطبيقات وأنظمة تقنية متكاملة ومتمحورة حول اخلدمات الوضع املستهدف

اإلمكانية الحلول المتوقعة  

سد الفجوة
ممكن 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

3
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البنية التحتية الرقمية

 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 )NOC( بالعمادة
 مطلوب تطوير وحتديث إجراءات واضحة وموثقة ألعمال مركز البيانات والشبكات

 مطلوب توفير منهجية وإجراءات واضحة للعمل املشترك مع أقسام التطوير

الوضع احلالي

تطبيقات وأنظمة تقنية متكاملة ومتمحورة حول اخلدمات الوضع املستهدف

اإلمكانية الحلول المتوقعة  

سد الفجوة

ممكن مراجعة البنية التقنية يف البنايات اجلديدة
ممكن إنشاء مركز للتعايف من الكوارث
ممكن حتديث خطة استمرارية األعمال

حسب توفر امليزانية تدريب املوارد البشرية احلالية واستقطاب الكفاءات يف االختصاصات التي تواجه نقصاً
ممكن إنشاء مركز إلدارة عمليات الشبكات )NOC( بالعمادة
ممكن مراجعة وحصر وتوثيق جميع إجراءات أعمال مركز البيانات والشبكات 
ممكن إعداد منهجية عمل وتوثيق اإلجراءات اخلاصة بالعمل املشترك مع أقسام التطوير

5
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التعلم واالبتكار واالبداع

 مطلوب تطوير التدريب ورفع كفاءة منسوبي عمادة تقنية املعلومات فيما يخص التقنيات الناشئة الداعمة للتحّول الرقمي
 مطلوب زيادة عدد املوظفني يف بعض االختصاصات

الوضع احلالي

بيئة عمل محفزة وموارد بشرية متميزة وذات كفاءة عالية يف التقنيات الداعمة للتحّول الرقمي الوضع املستهدف

اإلمكانية الحلول المتوقعة  

سد الفجوة

ممكن دعم وتهيئة وتنمية املوارد البشرية
ممكن PMI التدريب على إدارة املشاريع وفق
ممكن التدريب على إدارة التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للتحّول الرقمي
ممكن إدراج برامج تدريب ونقل املعرفة من شركات القطاع اخلاص ضمن نطاق املشاريع املنفذة خاصة يف مشاريع التحّول الرقمي
ممكن التدريب على تطبيق معايير اجلودة وااليزو التي تتعلق بإدارة خدمات تقنية املعلومات واستمرارية األعمال وأمن املعلومات وإدارة اجلودة
ممكن   CMMI تطبيق منهجية – COBIT تطبيق اطار حوكمة التحّول الرقمي كوبيت – ITIL التدريب على تطبيق مكتبة البنية التحتية لتقنية املعلومات

ممكن البيانات  التدريب على تطبيقات الروبوتات والدرونز – تقنيات الواقع املعزز والواقع االفتراضي – تقنيات الذكاء االصطناعي – تقنيات 
الضخمة – تقنيات التفاعل املتقدم بني االنسان واآللة – تقنيات اجليل اخلامس من شبكات االتصال – أدوات وتطبيقات األمن السيبراني

6
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التخطيط االستراتيجي للتحّول الرقمي:
بعد االنتهاء من دراسة الوضع احلالي وحتليل الفجوات سيتم يف هذه الوثيقة املرور إلى مرحلة حتديد اخليارات االستراتيجية للتحّول الرقمي ومن ثم حتديد األهداف 

التي سيتم العمل على حتقيقها.
  يف إطار هذا القسم من وثيقة اخلطة االستراتيجية للتحّول الرقمي سيتم: 

  حتديد اخليارات االستراتيجية للتحّول الرقمي.

  حتديد األهداف االستراتيجية واملبادرات.

  حتديد التقاطعات بني املشاريع الداعمة للتحّول الرقمي واألهداف االستراتيجية للتحّول الرقمي.
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  إطار بشري كفء وذو خبرات متميزة مدرك حمليط ومتطلبات العمل باجلامعة. 

  تفعيل البنية املؤسسية.
  تفعيل وحدة التحّول الرقمي.

  وجود أقسام ووحدات إدارية خاصة بكل مجال من مجاالت العمل.
  وجود قسم مستقل للتخطيط والتطوير و اجلودة.

  توّفر منشآت وموارد البنية التحتية.
  وجود قسم نسائي بعمادة تقنية املعلومات ميكن تطوير خبراته ومهارته للمساعدة يف بعض 

األعمال التي تتطلب موارد بشرية إضافية.
  تقييم متميز من قبل برنامج التعامالت االلكترونية احلكومية »يّسر« ملختلف خدمات اجلامعة.

من  واملبادرات  للتعليم  اململكة  تشجيع    
خالل اخلطة 2030.

  التوجه العام نحو جامعة رقمية متكاملة 
مع اجلهات ذات العالقة.

  التوجه العام نحو جامعة رقمية متكاملة 
مع اجلهات اخلارحية ذات العالقة.

  تراجع التمويل احلكومي

  احلاجة إلى تطوير مركز التشغيل االحتياطي 
من  اجلــديــدة  التطوير  طلبات  بعض    
اخلطة  تــوائــم  ال  اجلامعة  جــهــات  قبل 

االستراتيجية للجامعة
ــة طــلــبــات تفعيل    احلــاجــة إلـــى جــدول

وتطوير اخلدمات الرقمية .

  شغور بعض الوظائف يف الهيكل التنظيمي احلالي 

  بعض إجراءات الدعم الفني حتتاج إلى أمتتة
للخدمات  املستمر  والتحسني  والتخطيط  التوثيق  إلى  احلاجة    

الرقمية
الناشئة  التقنيات  على  العمادة  منسوبي  تدريب  إلــى  احلاجة    

وأفضل املمارسات العاملية يف مجال التحّول الرقمي.
  بعض املكونات التقنية والتطبيقات حتتاج إلى التحسني املستمر 

إلجراءات العمل 
  إجراءات البنية املؤسسية باجلامعة حتتاج إلى التحسني املستمر

- االستفادة من خبرات اجلامعات األخرى باململكة.
- االستفادة من جلنة البنية املؤسسية يف دراسة املشاريع واألوليات 

والتدريب على منهجيات عاملية يف إدارة املشاريع.
- تعزيز البنية التحتية الداعمة للتحّول الرقمي.

- البدء يف تنفيذ املشاريع الرقمية. 
الــرقــمــي يف حتقيق األهـــداف  الــتــحــّول  ــفــادة مــن وحـــدة  - االســت

االستراتيجية للتحّول الرقمي. 

- إعادة هيكلة وحدات اجلامعة ضمن التوجه العام للجامعة
- رفع درجة النضج والتكامل خلدمات اجلامعة بهدف الوصول إلى جامعة 

رقمية رائدة يف التحّول الرقمي.
- حتسني عملية توثيق إجراءات ومنهجيات العمل نحو هدف خدمات رقمية.
- عمل زيارات ومقارنات مرجعية مع جامعات أخرى لالستفادة من جتاربها

- تعويض نقص املوظفني بأنظمة وإجراءات آلية

- البحث عن موارد بديلة واستثمارات ذاتية
التوجه االستراتيجي  البنية املؤسسية للمواءمة بني  - تعزيز دور جلنة 

وطلبات املشاريع اجلديدة.
- االستفادة من مشروع مركز التشغيل االحتياطي

- اعتماد سياسة واضحة وتعميمها يف كل ما يتعلق باملبادرات اجلديدة.
يف  التقنية  االستشارات  ووحــدة  الرقمي  التحّول  وحــدة  دور  تعزيز   -
حتقيق األهداف االستراتيجية للجامعة من خالل االستثمار القائم 

على اقتصاد املعرفة.

- التوجه نحو إعداد منهجية لتقييم املوظفني ورفع اإلنتاجية.
الطلبات  وقبول  التطوير  أقسام  الضغط على  لتخفيف  إجــراءات  إعداد   -

ذات األولوية القصوى.
- حوكمة املشاريع وترشيد النفقات. 

- التوجه نحو التدريب الذاتي والداخلي على برامج التحّول الرقمي.

.6.7)TOWS(تحديد الخيارات االستراتيجية للتحّول الرقمي
سيتم فيما يلي االستناد إلى التحليل الرباعي TOWS لتحديد اخليارات االستراتيجية للتحّول الرقمي.
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األهداف االستراتيجية )بطاقات األداء المتوازن(:
تسعى جامعة امللك فيصل من خالل خطة االستراتيجية للتحّول الرقمي إلى رفع إنتاجية وكفاءة مختلف أقسام عمادة تقنية املعلومات يف خدمة جميع جهات اجلامعة 

ودعم عملية التعلم والتعليم والبحث العلمي. 
وبناء على حتليل الفجوات وحتديد اخليارات االستراتيجية للتحّول الرقمي مت حتديد األهداف االستراتيجية التالية التي ستسعى عمادة تقنية املعلومات بجامعة 

 .Balanced Score Card BSC -امللك فيصل إلى حتقيقها والتي مت تقسيمها وفق األربعة مناظير لبطاقة األداء املتوازن

األهداف الرئيسية للتحّول الرقمي للجامعة:

الهدف األول: جامعة رقمية رائدة في التحّول الرقمي ومتكاملة مع الجهات ذات العالقة:
ال شك أن التوجه نحو جامعة رقمية ميثل جزءاً من التوجه العام لدى حكومة اململكة العربية السعودية. وإذ يساهم هذا التوجه يف تسريع اإلجراءات واخلدمات املقدمة 

مختلف جهات اجلامعة وكذلك الطلبة وأعضاء هيئة التدريس كان التوجه نحو حتقيق هذا الهدف من املتطلبات امللحة بعمادة تقنية املعلومات.
 

.6.8

.6.8.1

6.8.1.1

المشروع السياسة التنفيذية

جامعة رقمية رائدة 
يف التحّول الرقمي 

ومتكاملة مع اجلهات 
ذات العالقة

      تهدف هذه السياسة إلى تعزيز مستوى تقدمي اخلدمات الرقمية وتعزيز األمن السيبراني: 
  تعديل الهيكل التنظيمي للعمادة مبا يتوافق مع املعايير العاملية واجلودة الشاملة

  إنشاء الدليل التنظيمي لألقسام والعمليات ووصف وظيفي لكل األقسام واملوظفني
  تعزيز دور القسم النسائي بعمادة تقنية املعلومات يف أعمال التشغيل والدعم الفني

  حصر ومنذجة وأمتتة كل اإلجراءات الداخلية للعمادة
  إعداد إجراءات إدارة التغيير بني األقسام

  تنفيذ املشاريع الرقمية والداعمة للتحّول الرقمي

حصر ومنذجة اإلجراءات الداخلية للعمادة
من خالل تطوير نظام حلول
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الهدف الثاني: دعم الحفاظ على البيانات الخاصة بالجامعة وإتاحة الوصول إليها بشكل صحيح وآمن
يعتبر احلفاظ على أمن املعلومات من أهم املتطلبات يف جامعة امللك فيصل وذلك حلساسية هذه املعلومات وسريتها والتي ميكن أن تتعلق بالبيانات الشخصية للطلبة 

وأعضاء هيئة التدريس وغيرها من املعلومات املفترض احلفاظ على خصوصيتها. لذا كان ال بد من تعزيز هذا اجلانب يف إطار اإلعداد للخطة االستراتيجية للعمادة.

6.8.1.2

المشروع السياسة التنفيذية

دعم احلفاظ على 
البيانات اخلاصة 
باجلامعة وإتاحة 

الوصول إليها بشكل 
صحيح وآمن

تهدف هذه السياسة إلى العناية بأمن املعلومات مبا يجنب تعرض اجلامعة إلى االختراقات وغيرها مبا يؤدي 
وتوفر  والــعــمــادة  بيانات اجلامعة  استرجاع  إلــى  الــوصــول  إلــى  تهدف  كما  السرية  املعلومات  إلــى  الــوصــول  إلــى 
اخلدمات الرقمية وغيرها يف أسرع وقت ممكن حال حدوث أي طــارئ. وميكن الوصول إلى هذه األهــداف عبر 

اخلطوات التالية:

  دعم وترقية البنية التحتية ومركز التشغيل االحتياطي
SOC إنشاء مركز تشغيل لألمن السيبراني  

  إعادة هيكلة قسم الشبكات مبا يتناسب مع التطورات العاملية يف املجال
  توثيق إجراءات العمل وإدارة التغيير مبا يدعم التنسيق بني مختلف األقسام

  تنفيذ املشاريع املتعلقة باألمن السيبراني لتحقيق وتطبيق كافة ضوابط الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

إرساء نظام شامل ألمن املعلومات
واألمن السيبراني
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الهدف الثالث: تحسين خدمات الدعم الفني والتقني الالزم لكافة جهات الجامعة ومنسوبيها:
ميثل الدعم الفني أبرز جزء يف خدمة مختلف جهات اجلامعة ومنسوبيها وذلك ملا يقدمه قسم الدعم الفني من خدمات الصيانة الوقائية وكذلك تقدمي حلول 
للمشاكل الطارئة واملتعلقة باألعمال الرئيسية ملختلف جهات اجلامعة والتي تعتبر عمادة تقنية املعلومات املساند الرئيسي لها يف توفير خدماتها ومساعدتها على 

القيام باألعمال اليومية.

الهدف الرابع: تطوير البنية التحتية التقنية واألمنية بما يدعم عملية التحّول الرقمي في الجامعة:

6.8.1.3

6.8.1.4

المشروع السياسة التنفيذية

حتسني خدمات 
الدعم الفني والتقني 
الالزم لكافة جهات 
اجلامعة ومنسوبيها

تهدف هذه السياسة إلى التخلي قدر املستطاع عن اإلجراءات الورقية واملرور عبر برامج إلدارة التذاكر وكذلك 
عبر برامج للتدخل عن بعد. وميكن حتقيق هذا الهدف عبر ما يلي:

Microsoft Service Management توريد برنامج إلدارة طلبات الدعم الفني: ميكن تفعيل وتطوير نظام  
  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
ITIL تطبيق مكتبة البنية التحتية لتقنية املعلومات  

رفع درجة النضج
لعمليات الدعم الفني

المشروع السياسة التنفيذية

تطوير البنية التحتية 
التقنية واألمنية مبا 
يدعم عملية التحّول 
الرقمي يف اجلامعة

تهدف هذه السياسة إلى دعم البنية التحتية الداعمة للتحّول الرقمي:

  أمتتة وحوكمة البنية املؤسسية باجلامعة
  إعادة النظر يف طريقة توزيع األجهزة واملسؤولية مع أقسام التطوير

  تطوير اإلجراءات الرقمية بقسم الشبكات
  إنشاء نظام إلدارة موارد قسم الشبكات

  دعم قسم الشبكات بخبرات يف اختصاص متابعة مركز البيانات
)Microsoft System Center( تطوير وتفعيل جميع وحدات نظام إدارة البنية التحتية لالنظمة  

دعم البنية التحتية والتقنية للجامعة
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الهدف الخامس: تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات في إدارة المشاريع والجودة لدعم التحّول الرقمي بكافة قطاعات الجامعة: 6.8.1.5

المشروع السياسة التنفيذية
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تهدف هذه السياسة إلى دعم التوجه نحو اعتماد منهجيات عاملية ومعتمدة يف كل مجاالت العمل بالعمادة:

PMI التدريب على إدارة املشاريع وفق  
  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

ITIL تطبيق مكتبة البنية التحتية لتقنية املعلومات  
COBIT اعتماد حوكمة التحّول الرقمي  

TOGAF  حوكمة البنية املؤسسية  
  حوكمة إدارة املشاريع

  الشراكة مع مدينة امللك عبد العزيز برنامج بادر حلاضنات التقنية عند وجود ابتكار لتمكني العمادة من امتالك حصة يف املشروع
  احلصول على اعتمادات دولية يف أنظمة إدارة استمرارية األعمال

  حتديد االحتياجات االستراتيجية للجامعة من البيانات املستخدمة يف تنفيذ أعمالها
البيانات مثل  إدارة وحوكمة  العاملية يف مجال  املمارسات  بناًء على أفضل  البيانات  إدارة وحوكمة  وإجــراءات ومعايير  تطوير سياسات    

)31000 ISO ،27001 DAMA-DMBOK، ISO(
  تطوير استراتيجية البيانات واحلفاظ عليها مبا يشمل:

    -  تأسيس تنظيمات إلدارة البيانات             -  حتديد وتعيني ممثلني إلدارة البيانات
  حتديد اجلهات املسؤولة عن اإلشراف على عمليات حوكمة البيانات، وجتهيز الوثائق اخلاصة بذلك مثل خطط مشاريع إدارة البيانات

  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

Completeness تعريف إجراءات فحص اكتمال البيانات  
 Consistency تعريف إجراءات فحص اتساق البيانات  

Compliance تعريف إجراءات فحص التوافق مع املعايير  
  تعريف إجراءات فحص تكرار البيانات
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الهدف السادس: تعزيز الخدمات الرقمية وتحديث البوابة اإللكترونية للجامعة: 6.8.1.6

المشروع السياسة التنفيذية

تعزيز اخلدمات 
الرقمية 

وحتديث البوابة 
اإللكترونية 

للجامعة

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز اخلدمات الرقمية:

  دعم وتعزيز التوجه نحو البيانات املفتوحة
  االستخدام األمثل لقنوات تقدمي اخلدمة املتعددة

  حتديث نظام األرشفة االلكترونية
  مراجعة وحتديث جميع سياسات البوابة اإللكترونية للجامعة

.UI وكذلك واجهات املستخدم User Experience رفع مستوى جتربة املستخدم  
الذكية  والساعات  األجهزة  تطبيقات  مثل  الرقمية  القنوات  مختلف  على  وإتاحتها  الرقمية  اخلدمات  تطوير    

ومتصفحات الويب.
  حتديث وتطوير استبيان رضا املستفيدين من اخلدمات الرقمية.

  حتديث وتطوير أدلة اخلدمات الرقمية
  حتديث وتطوير موقع اجلامعة ليشمل خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة.

التحسني املستمر للبوابة اإللكترونية 
واخلدمات الرقمية للوصول إلى أعلى 
مستويات النضج والتكامل مع اجلهات 

احلكومية ذات الصلة

التوجه نحو رفع قيمة مؤشر نضج 
اخلدمات احلكومية الرقمية جلامعة 
امللك فيصل على مرصد اخلدمات 

احلكومية
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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 )4(: توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية
  الهدف الفرعي رقم )4-2(: دعم البنية التحتية لتقنية املعلومات

  الهدف الفرعي رقم )4-3(: توفير منظومة الكترونية فعالة يف اجلوانب التعليمية والبحثية واإلدارية 

التقاطعات بين المشاريع التنفيذية واألهداف االستراتيجية
على الرغم من أن املشاريع الواردة حتت كل هدف استراتيجي تصب بشكل مباشر جتاه بلوغ ذلك الهدف، إال أن هذه املشاريع قد تسهم وبشكل غير مباشر يف حتقيق 

أكثر من هدف استراتيجي، مع اختالف نسبة مساهمة تلك املشاريع يف بلوغ تلك األهداف.
يبني امللحق رقم )2( مدى مساهمة تلك املشاريع يف بلوغ األهداف االستراتيجية املنشودة لعمادة تقنية املعلومات بجامعة امللك فيصل.

.6.8.2

.6.8.3
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المالحق
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الملحق رقم 1: المصطلحات:

الملحق رقم 2: التقاطعات بين المشاريع التنفيذية واألهداف االستراتيجية:

مشاريع التحّول الرقمي:
ُن اجلامعة من االنتقال بشكل مدروس من الوضع احلالي إلى الوضع املستقبلي مع عرض أهداف كل  يتم يف هذا القسم عرض تفاصيل مختلف املشاريع التي ستُمكِّ
مشروع، ومن ثم عرض تفاصيل املشاريع الواجب تنفيذها من أجل تنفيذ احللول املقترحة وسيتم استعراض هذه التفاصيل ببرنامج التحّول الرقمي وهي وثيقة مستقلة.

يتم حتديث قائمة املشاريع بناًء على تقدم عملية إجنازها وتغير الوضع احلالي والوضع املستقبلي للبنية املؤسسية والتي تشمل بنية األعمال، بنية التطبيقات، بنية البيانات 
وبنية التقنية. حيث جتتمع جلنة البنية املؤسسية بشكل دوري مع مكتب إدارة املشاريع والفرق الفنية واجلهات ذات العالقة باجلامعة.

دليل المشاريع
يقّدم هذا القسم من الوثيقة قائمة مبشاريع التحّول الرقمي التي مت حتديدها يف وثيقة حتليل الفجوات. يتم حتديث قائمة املشاريع بناًء على تقدم عملية إجنازها وتغير 
الوضع احلالي والوضع املستقبلي للبنية املؤسسية والتي تشمل بنية األعمال، بنية التطبيقات، بنية البيانات وبنية التقنية. حيث جتتمع جلنة البنية املؤسسية بشكل دوري 

مع مكتب إدارة املشاريع والفرق الفنية واجلهات ذات العالقة باجلامعة. حيث تبرز بطاقة كل مشروع البيانات التالية: 

.7.1

.7.2

.7.2.1

.7.2.2

1
االبتكار

إنتاج األفكار الجديدة
الهادفة وتطويرها

2
الحوكمة

النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال الجامعة 
ومراقبتها بما يحقق الشفافية والعدالة والمساءلة

3
التغيير

التحّول من الوضع الراهن إلى 
وضع مستقبلي أفضل
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2022 مشروع  توريد وتخصيص نظام إدارة البحث العلمي

2020 نظام إدارة ترقيات أعضاء هيئة التدريس

2022  نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس

2020 مشروع جتديد رخص الدعم الفني خلوادم مركز البيانات

2022
 مشروع جتديد رخص الدعم الفني للبنية التحتية اخلاصة بأنظمة التعلم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد واألنظمة املساندة له.

2023 مشروع ترقية البنية التحتية الالسلكية

2021 مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة حماية الشبكة وزيادة كفاءة األنترنت

2020
مشروع ربط شبكة محطة األبحاث الزراعية والتدريب والبيطرية )طريق قطر( بشبكة 

املقر الرئيسي للجامعة

2020  مشروع توريد وتركيب وتشغيل وبرمجة النظام االلكتروني الطبي للمستشفى البيطري التعليمي

المبادرات والمشاريع

عالقة غير مباشرة بالهدفعالقة مباشرة بالهدفاألهداف االستراتيجية
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2020  مشروع حتويل ربط املباني القدمية مبركز البيانات الرئيسي جلامعة امللك فيصل عن طريق الفايبر

2023 مشروع ترقية خادم التحكم بالوصول إلى نظام التحكم بالنقاط الشبكية والشبكة الالسلكية

2021 نظام إدارة املراقبة األمنية )املرحلة الثانية(

2023  نظام إدارة املراقبة األمنية )املرحلة الثالثة(

2022 مشروع تنفيذ وتشغيل نظام الدعم الفني واالستشاري للعملية االكادميية باجلامعة

2021
مشروع )منتجاتي( لتطوير تطبيق األجهزة الذكية ملتجر املنتجات الغذائية

"KFU Food Products Smart App

2023 )DRC( مشروع تأسيس البنية التحتية والبرمجية ملركز التشغيل االحتياطي

2021 Digital Training Portal  مشروع )تدريب( "تطوير منصة التدريب الرقمي

2020 مشروع )تصديق( إلصدار التوقيع واخلتم اإللكتروني على الوثائق والشهادات واملعامالت

2023
مشروع )جواب( للرد على استفسارات ومقترحات املستفيدين باستخدام روبوت الذكاء 

AI Chabot االصطناعي

2023 مشروع نظام )إثبات احلضور الذكي( لتطبيق األجهزة الذكية حلضور الطلبة باحملاضرات

2022
 مشروع توريد وتركيب وتشغيل وحتديث بيئة البنية التحتية فائقة االندماج وقواعد 

البيانات ألنظمة اجلامعة مبا فيها منظومة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد

2022   مشروع حتديث أنظمة الهواتف الشبكية وأنظمة أجهزة االتصال املرئي
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2020  مشروع تطوير نظام احلضور واالنصراف وربط أجهزة البصمة باجلامعة.

2022 -BI-مشروع  توريد وتركيب وتشغيل نظام ذكاء األعمال 

2021  مشروع الربط والتكامل مع منظومة جامعة )الربط مع وزارة التعليم - املرحلة الثانية(

2021
 مشروع الربط والتكامل مع منصة التزام التابع لوزارة املوارد البشرية والتنمية 

االجتماعية لتبادل البيانات الوظيفية.

2021
 مشروع الربط والتكامل مع خدمة النفاذ الوطني املوحد )آي آم( )I am( )الربط مع 

مركز املعلومات الوطني(

2021  مشروع الربط والتكامل مع نظام صرف )الربط مع وزارة املالية(

2021  مشروع الربط والتكامل مع منظومة مراسالت التابعة لبرنامج يّسر )تبادل املراسالت احلكومية(

2021  مشروع الربط والتكامل مع مشروع منصة هايبرون التابع لوزارة املالية إلعداد امليزانية والتخطيط.

2020
 مشروع الربط والتكامل مع منصة اعتماد التابع لوزارة املالية إلدارة امليزانية والعقود 

والتعميدات واملنافسات واملشتريات واملدفوعات واحلقوق املالية

2020  مشروع الربط والتكامل مع نظام نزاهة )الربط مع الهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد(

2023  مشروع نظام صحة )الربط مع وزارة الصحة(

2020  مشروع الربط والتكامل مع نظام  شامل التابع للديوان العام للمحاسبة )الرواتب واملالية(.

2023  الربط مع البريد السعودي

2023  حصول عمادة تقنية املعلومات بجامعة امللك فيصل على شهادات االعتماد الدولية )األيزو(
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