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أهداف النظام:

تقويم زمني إلكتروني تنظيمي يتضمن مناسبات جامعة الملك فيصل وفعالياتها 
الخاصة والمشاركة فيها داخل رحابها وخارجها، ويقدم خدمة اإلعالن عن الفعالية 

بكل تفاصيلها األساسية ، وحجز القاعة المناسبة لها.

تعريف النظام:

اإلعـــالمـــي  الــعــمـــــل 
والفعـاليـات بالجـامعـة

جـمـيــع الطـلبـــــات 
المقدمة إلكترونيًا

جميع أوقات القاعـات 
المتاحة والغير متاحة

فعاليات الجامعة

عــمــلــيـــة الـــحـــجـــز 
للفعاليات والقاعات

الطلبات المقدمة 
إلـــكــــتـــــرونـــيــــًا

تنظيم

أرشفة

معرفة

إبراز

تنظيم

متابعة
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التحديات التي ساعدت المنتج بحلها:

األثر الرقمي من التحول الرقمي للمنتج:

الوفرة المادية المحققة نتيجة التحول الرقمي في المنتج:

  الحاجة في بعض الفعاليات إلى التنظيم من قبل الجهة المعنية بالجامعة.
  تنفيذ أكثر من فعالية في نفس الوقت يسبب ازدحام للمستفيدين في بعض المواقع وسوء 

توزيع الحضور على أماكن عقد الفعاليات.
  بعض مسارات الفعاليات ال توجه مباشرة إلى الفئات المستفيدة.

  االرتقاء بالعمل اإلعالمي والفعاليات بالجامعة عبر تقويم زمني إلكتروني منظم.
  االستغالل األمثل والكفاءة التشغيلية ألماكن عقد الفعاليات بالجامعة.

  تقليل الكلفة التشغيلية للقاعات وذلك من خالل التنظيم الجيد الستخدام أماكن الفعاليات.
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األثر االقتصادي المترتب من وجود المنتج:

األثر االجتماعي المترتب من وجود المنتج:

األعمال  لقطاعات  وتسويقها  الجامعة  مرافق  باستغالل  الفعاليات  عقد  وجدولة  تنظيم    
والمجتمع وزيادة الجانب االستثماري في هذا المجال.

  االستفادة من موظفي الجامعة العاملون سابقًا على اإلجراءات التقليدية للخدمة وتخصيصهم 
في أعمال أخرى تخدم التحول الرقمي بالجامعة.

  تقليل الوقت والتكلفة المطلوبة من المستفيد للحصول على الخدمة.

)المحاضرات،  الجامعة  داخل  المنظمة  الفعاليات  على  والمستفيدين  المجتمع  فئات  تعرف    
ورش العمل، الحفالت، المسابقات، المؤتمرات، المنتديات، الملتقيات، ... وخالفه(.

  فتح قنوات رقمية واستثمارية للتعاون مع المستفيدين والمجتمع.
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الفئات المستهدفة:

جميع منسوبي الجامعة

الزوار من خارج الجامعة

قاعة  أو  فعالية  حجز   - الفعاليات  على  اإلطالع 
متابعة الطلب - استعراض الطلبات

اإلطالع على الفعاليات فقط



لمزيد من االستفسارات أو الدعم الفني:

عمادة تقنية المعلومات

٠ ١ ٣  ٥ ٨ ٩  ٥ ٥ ٨ 4
٠ ١ ٣  ٥ ٨ ٩  ٥ 2 ١ ١
dit.sad@kfu.edu.sa


