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مقدمة:

صيغ وتنسيقات 
البيانات

تعريف
البيانات

هيكل
البيانات

المواقع 
والجهات

اللوائح 
والمتطلبات

تعقيدات
البيانات

ومن هنا نشأت الحاجة إلى استخدام األنظمة التي تقوم على مبدأ الذكاء االصطناعي

كثيرا ما تواجه متخذ القرار العديد من العقبات للوصول إلى القرار المناسب 
في الوقت المناسب وتتمثل هذه العقبات في التالي:

إلدارة ومتابعة مؤشرات 
األداء بجامعة امللك 

فيصل

متكاملة حلوكمة ومتابعة 
مؤشرات األداء واخلطة 

االستراتيجية

من متابعة مؤشرات 
األداء على مستوى 

الوحدات وتأثيرها علي 
املستوى االستراتيجي

خصائص متقدمة ملتابعة 
وقياس التقدم يف تنفيذ 

اخلطة االستراتيجية

سهولة الوصول للبيانات 
اللحظية لدعم واتخاذ 

القرار

يوفر النظاميوفر النظاميمّكن النظاميمثل منظومةنظام إلكتروني

تعريف:
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التحديات التي ساعدت المنتج بحلها:

األثر الرقمي من التحول الرقمي للمنتج:

الوفرة المادية المحققة نتيجة التحول الرقمي في المنتج:

  الحاجة إلى الوصول إلى التقارير واإلحصائيات ومؤشرات مشاريع الجامعة.
  الحاجة إلى سرعة الوصول الى المعلومات الدقيقة عن وضع مؤشرات إجراءات وأعمال ومشاريع 

الجامعة.
  الحاجة إلى الوصول إلى مؤشرات أداء كافة قطاعات الجامعة بشكل آنيًا ولحظيًا التخاذ القارات 

المناسبة.

  تعزيز مصادر المعلومات للوصول إلى القرار المناسب في الوقت المناسب.
  تطبيق مفهوم حكومة بال ورق وزيادة فاعلية الخدمات المقدمة.

  التحول الرقمي في إصدار مؤشرات األداء مّكن الجامعة من توفير تكلفة المعامالت الورقية 
والمطبوعات والتقارير.
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األثر االقتصادي المترتب من وجود المنتج:

األثر االجتماعي المترتب من وجود المنتج:

  رفع نسب اإلنجاز مع تقليل التعامالت الورقية وتوفير التكاليف والوقت والجهد مع إمكانية 
متابعة اإلنجاز.

  تقليل من عدد اإلجراءات البينية لألعمال.
  استثمار وقت الموظفين الذين يقومون بإصدار التقارير بطريقة تقليدية في القيام بمهام أخرى 

تخص التحول الرقمي في الجامعة.
  تحقيق وفورات مالية وحفظ المال العام من خالل زيادة فاعلية الخدمات الرقمية المقدمة.

  تقليل نسبة الخطأ عند إصدار التقارير ومؤشرات األداء بطريقة رقمية.
عالية  بدقة  األداء  ومؤشرات  البيانات  على  الحصول  تكلفة  وتقليل  التشغيلية  الكفاءة  رفع    

مقارنة باألسلوب التقليدي.

  استفادة المجتمع والمواطنين بتسهيل وتسريع إجراءات الخدمات عبر القرارات التي يصدرها 
المسؤولين.

إصدار  إجــراءات  واختصار  وتبسيط  وللمستفيدين،  الجامعة  لمنسوبي  والجهد  الوقت  توفير    
التقارير ومؤشرات أداء قطاعات الجامعة.

  حوكمة الخدمات الرقمية وإجراءات أعمال قطاعات الجامعة.
  تحسين مستوى رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجامعة.
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أهداف النظام

مصدر واحد 
للحقائق

إنشاء لوحات 
معلوماتية

مستودع لبيانات 
المؤسسة 

منصة
تحليل

نظام
المركز الطبي

نظام
البانر

نظام
الحضور واإلنصراف

أنظمة
أخرى

النظام اإلداري
والمالي

نظام البحث
العلمي

مصادر البيانات:
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المجال
الطبي

مجال 
التعليم

مجال الموارد 
البشرية

مجال إدارة 
سلسة التوريد

المجال
المالي

نطاق نظام مؤشرات األداء



نظام ذكاء األعمال )مؤشر(

لمزيد من االستفسارات أو الدعم الفني:

عمادة تقنية المعلومات
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