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إنجازات وكالة الجامعة





كلمة معالي مدير الجامعة

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على الهادي األمني وعلى آله  وصحابته أجمعني وبعد. 

تكتــب جامعة األمير ســطام بن عبدالعزيز مع تقادم ســنوات مســيرتها وتركُّز اخلبرات لديها املزيدِّ من التطــور واجلودة والتنوع 
املعرفي واإلداري وحتظى في كل خطواتها برعاية كرمية ودعم مستدام من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز وولي عهد األمني صاحب الســمو امللك األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ، كما هو 

شأنهما وفقهما الله مع كافة جامعات بالدنا املباركة واملؤسسات التعليمية بها . 

ومنشــأ االهتمــام بالعلم والعنايــة بصروحه ومخرجاته ، هي القناعة التامــة بأنه الركيزة التي تنبني عليهــا الصروح االقتصادية 
والتنموية واإلنســانية.. وغيرها، وعلى أســاس منه ينشــط احلراك النهضوي، وتتضح الرؤى، وتنقدح األفــكار، وتتكامل اجلهود، 
وللجامعة بحمد الله تعالى حظ وافر من ذلك، األمر التي دفع بها إلى اإلفادة من قدرات منســوبيها ومهاراتهم وإمكاناتهم خلدمة 

املجتمع والوطن واألجيال القادمة وحتقيق االستثمار األمثل ملوارد اجلامعة املالية . 

وحيــث أن لغــة األرقام هي األكثر شــفافية، واألدق تعبيراً واألكثر حتديداً، اجتهت أنظار الزمــالء في وكالة اجلامعة لبناء التقرير 
الســنوي انطالقــاً من ذلك، فجاء مؤكــداً على املبادئ التي تنتهجها اجلامعة في إداراتهــا وتطبيقاتها من حيث الوضوح والتجديد 
العملــي والتطويــر النوعي، ومعبراً فــي الوقت ذاته عن أداء اجلامعة ومنجزاتها املتحققة خــالل العام اجلامعي 1439-1440هـ ، 
راجياً أن تعم االســتفادة منه جميع منســوبي اجلامعة وكذلك املجتمع احمللي ، ليطيب لي أن أعرب عن ســروري ملست في التقرير 
يه  والقائمني عليه وافر الشكر والتقدير، سائاًل الله تعالى لهم وملنسوبي  من جودة في العرض وُحسن في اإلعداد، وأن أسدى مُلِعدِّ

اجلامعة وطالبها وطالباتها دوام التوفيق، ومستقباًل واعداً بإذن الله تعالى. 

مدير الجامعة
أ. د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد
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تعريف بالوكالة : 
أنشــئت وكالة اجلامعة مبوجب املوافقة الســامية من خادم احلرمني الشــريفني  امللك عبدالله 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود رئيس مجلس التعليم العالي بجلســته التاســعة واخلمســني بتاريخ 

1431/4/26هـ .

وتسعى وكالة اجلامعة لتطوير النظام اإلداري واملالي في اجلامعة الذي يشرف عليه أكادمييون 
وإداريــون متميــزون لتقدمي خدماتهم اإلدارية واملالية جلميع منســوبي اجلامعة وتعتبر الوكالة 

عصب حيوي مهم يبني خطط اجلامعة التطويرية واإلدارية واملالية ويتابع تنفيذها .

وتقوم الوكالة باإلشراف على إدارات الكليات واملراكز والوحدات ، باإلضافة إلى إعداد البرامج 
واخلطط اخلاصة بتطوير العمل اإلداري واملالي والفني وتنفيذ وتوزيع ميزانية اجلامعة .

الرؤية :
االرتقاء باملستوى العام لألداء الوظيفي و الوصول به ألعلى املعدالت خلدمة العملية التعليمية.

الرسالة :
العمــل على توفير بيئة عمل فاعلة علــى كافة االصعدة االدارية و التعليمية و البحثية وتنميتها 

وتطويرها لتقدمي جودة عالية من التعليم و األداء اإلداري.

األهداف : 
املساهمة في حتقيق استراتيجيات اجلامعة .. 1
العمل على حتقيق أهداف اجلامعة من خالل العمادات  و االدارات املساندة للوكالة . . 2
العمــل على توفيــر أنظمة إدارية وماليــة واكادميية لإلرتقاء مبســتوى اخلدمات املقدمة . 3

للجهات املستفيدة
توحيد جهود اجلامعة التطويرية في املجاالت اإلدارية و املالية و تنشيطها .. 4
العمل على تطوير اجلهات اإلدارية و املالية باجلامعة .. 5
تطوير مهارات منسوبي اجلامعة اداريا و فنيا .. 6
تطوير إمكانيات اجلامعة البشرية و املادية و تفعيل دورها لتقدمي جودة عالية من التعليم . 7

و األداء اإلداري .
توثيــق الصالت مع املؤسســات التعليمية و الهيئات احلكوميــة و اخلاصة لتطوير التعليم . 8

اجلامعي .
اقتراح تطوير مهام اللجان مبا يخدم العملية التعليمية و اإلدارية باجلامعة .. 9

تقدمي املشــورة العلميــة واقتراح احللول العمليــة و إجراء الدراســات البحثية التي تعزز . 10
اجلانب اإلداري و املالي للجامعة .

مهام ومسؤوليات الوكالة :
تنفيذ السياسة العامة للجامعة.. 1
اإلشــراف علــى جميع العمادات واإلدارات بهــذه الوكالة ومتابعتهــا وتوجيهها نحو تنفيذ . 2

أهدافها وحتقيق رسالتها اجلامعية .
اإلشراف على إعداد اخلطط السنوية واخلمسية املتعلقة بالشؤون اإلدارية واملالية ومتابعة . 3

تنفيذها وإعداد التقارير السنوية ورفعها ملدير اجلامعة
اقتراح البرامج التطويرية والوســائل والتقنيــات احلديثة لكافة قطاعات اجلامعة املتعلقة . 4

بالشؤون اإلدارية واملالية .
العمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه األعمال التطويرية في املجاالت اإلدارية . 5

واملالية .
تقدمي اقتراحات إلعادة هيكلة اجلامعة وتطويرها مبا يتفق مع أهداف اجلامعة .. 6
رفــع التقارير الدورية ملدير اجلامعة عن اخلطط والبرامج التطويرية والصعوبات الناجتة . 7

عن ذلك .

كلمة سعادة وكيل الجامعة

حرصت وكالة اجلامعة على مواكبة العصر ، وعلى تطوير مختلف مهامها منذ نشأتها ؛ لتحقيق أهدافها ورسالتها ؛ ورفع مستوى 
التعليــم العالــي في اجلامعة ، وحرصت الوكالة على ضرورة إبقاء جميع األطراف ذات الصلة على اطالع مســتمر على التطورات 
والتغييــرات بشــكل يؤدي إلــى املزيد من التطوير والتحســني ، وتثبيت أجود األنظمة واملعايير التي تخدم وحتقق رســالة اجلامعة 

ورسالة وكالتها في خدمة التعليم .

وقد حتقق  ما نطمح له من إجنازات بفضل الله عز و جل ثم بالدعم واملســاندة واالهتمام البالغ للتعليم ومخرجاته للمؤسســات 
العلمية والتعليمية من القيادة الرشــيدة من لدن خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده األمني األمير  
محمــد بــن ســلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ، وبتوجيهات ومتابعة معالي وزير التعليم وإشــراف مباشــر مــن قبل معالي مدير 

اجلامعة .

ويعــرض هــذا التقرير لوكالة اجلامعة للعام املالي 1440/1439هـ تفاصيل هذه اإلجنازات والتطورات التي تشــكل مصدراً للفخر 
واالعتــزاز ، كمــا حتفزنا جميعاً لتقدمي املزيد مســتقبال ، وقد قيل إن » املـــاضي هو البداية » ، فنحــن نعتبر كل ما قمنا بتنفيذه 

وإجنازه وحتقيقه ماهو إال اللبنة األولى للمزيد في املستقبل بإذن الله .

نشــكر الزمالء والزميالت منســوبي العمادات واإلدارات املســاندة لوكالة اجلامعة على ما بذلوه من جهة ُمقدر وكل القائمني على 
إعداد هذا التقرير من منسوبي الوكالة سائاًل الله تعالى عز وجل دوام التوفيق والسداد .

وكيل الجامعة
أ. د. عبدالله بن عبدالله الجمعة
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الهيكل اإلداري والتنظيمي 
فهرس المحتويات :

رقم الصفحةالموضوع

10الباب األول : عرض لميزانية الجامعة
13الباب الثاني : المشاريع اإلنشائية

15                    الفصل األول / املشاريع اإلنشائية املنجزة
31                    الفصل الثاني / املشاريع اإلنشائية حتت التنفيذ

62                    الفصل الثالث / املشاريع اإلنشائية املستقبلية
66الباب الثالث : المشاريع التقنية

68                    الفصل األول / املشاريع التقنية املنجزة
74                    الفصل الثاني / املشاريع التقنية حتت التنفيذ

84                    الفصل الثالث / املشاريع التقنية املستقبلية

86الباب الرابع : المنافسات والتجهيزات
87                    الفصل األول / املنافسات

89                    الفصل الثاني / العقود
92                    الفصل الثالث / التجهيزات

95الباب الخامس : الشؤون اإلدارية 
96                   الفصل األول / اعداد أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

98                   الفصل الثاني / التدريب والتطوير
100                   الفصل الثالث / االبتعاث

مكتب وكيل الجامعة
عمادة تقنية 

المعلومات والتعليم 
عن بعد

عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر

اإلدارة العامة 
للشؤون اإلدارية 

والمالية
إدارة المشاريع

إدارة التطوير إدارة اإلسكانإدارة السالمةإدارة األمن إدارة الصيانة
اإلداري

إدارة االستثمار 
وتنمية الموارد 

الذاتية

وكيل الجامعة

عمادة الموارد
البشرية
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عرض ميزانية الجامعة :
عرض لميزانية الجامعة للعام المالي 1440/1439هـ

المنصرف الفعليالمعتمد بعد التعديلالمعتمد العام البيان
613.960.000662.060.000546.619.929.65تعويضات العاملني
191.427.000283.120.116.75156.756.560.01السلع واخلدمات
950.000950.00000املنافع االجتماعية
250.473.000263.505.129218.430.292.57املصروفات األخرى
64.809.00075.861.445.1652.800.148.81األصول غير املالية

1.121.619.0001.285.496.690.91974.606.931.22اإلجمالي

اإليرادات الذاتية للجامعة خالل العام المالي 1440/1439هـ .

مبلغ اإليرادنوع اإليراد
865.732.96اجلزاءات والغرامات
95.000بيع الوثائق واألنظمة

73.506.76إيرادات متنوعة غير مصنفة
1.064.239.75اإلجمــــــالــــي

تطور ميزانية الجامعة منذ نشأتها 

االجماليالبيان

1432/1431هـ
 465373املعتمد في امليزانية

542663235املعتمد في امليزانية بعد التعديل
531795709.37املنصرف الفعلي

1433/1432هـ
624662املعتمد في امليزانية

790413437املعتمد في امليزانية بعد التعديل
768704712املنصرف الفعلي

1434/1433هـ
812116املعتمد في امليزانية

1037785000املعتمد في امليزانية بعد التعديل
950806825.62املنصرف الفعلي

1435/1434هـ
1239675املعتمد في امليزانية

1331945000املعتمد في امليزانية بعد التعديل
1150212030.22املنصرف الفعلي

1436/1435هـ
1310970000املعتمد في امليزانية

1351290000املعتمد في امليزانية بعد التعديل
1224768472.17املنصرف الفعلي

1437/1436هـ
1340170000املعتمد في امليزانية

1503182000املعتمد في امليزانية بعد التعديل
1361201415.01املنصرف الفعلي

1438/1437هـ
1063640000املعتمد في امليزانية

1503810000املعتمد في امليزانية بعد التعديل
1475053170املنصرف الفعلي

الباب األول :
عرض لميزانية الجامعة للعام المالي 1439هـ / 1440هـ
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1439/1438هـ
1138282000املعتمد في امليزانية

1453487701.88املعتمد في امليزانية بعد التعديل
1445983158.34املنصرف الفعلي

1440/1439هـ
1121619000املعتمد في امليزانية

1285496690.91املعتمد في امليزانية بعد التعديل
974606931.22املنصرف الفعلي

تطور ميزانية الجامعة منذ نشأتها 

الباب الثاني : 
المشاريع اإلنشائية 

مشاريع ُمنجزة

مشاريع تحت التنفيذ

مشاريع مستقبلية

1432/1431هـ   1433/1432هـ   1434/1433هـ    1435/1434هـ   1436/1435هـ    1437/1436هـ    1438/1437هـ   1439/1438هـ    1440/1439هـ    

1053182000

1037785000

542663235

صفر

املعتمد في امليزانية

املعتمد في امليزانية بعد التعديل

املنصرف الفعلي

---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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المشاريع اإلنشائية الُمنجزة

٥٣٨٧٧٣٠ ريال

٧٧٤٠٩٤٣٥ ريال
٧٩٥٦٤٣٧٥ ريال

٨٧٩٦٥٩٠ ريال
٥٣٨٧٧٣٠ ريال٤٦٤٧٤٦٥٫٧٩ ريال

٢٠١٩٧٠٢٦ ريال

ة - 
شاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجل

إن

سر .
ي الدوا

ضيرية بواد
ة التح

ي السن
ت - مبن

طالبا

ة - 
شاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجل

إن

سليل .
ة بال

ساني
ت - كلية العلوم والدراسات االن

طالبا

شاء مبنى ملحق لكلية العلوم 
ان

سليل
ب بال

سانية للطال
والدراسات اإلن

شاء مبني االمن واالستعالمات 
مشروع ان

ة بالخرج
ي العاجل

مبان
لل

مشروع استكمال اعمال السور لكلية 

ي الدواسر 
العلوم واآلداب بواد

مشروع استكمال اعمال تشغيل محطة 

ي باألفالج
ف الصح

معالجة مياه الصر

تأثيث  كلية المجتمع باألفالج

المشاريع اإلنشائية تحت التنفيذ

إنشاء مبني اإلدارة 

إنشاء كلية الطب مع االشراف والتجهيز بالمدينة الطبية

انشاء كلية التربية بحوطة بنى تميم

إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية التربية بالخرج / الهياثم

إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني تميم

إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية باألفالج .

إنشاء مبني التشغيل والصيانة

إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم الطبية التطبيقية  بالخرج / الهياثم

إنشاء الموقع العام وكلية العلوم واآلداب المرحلة الثانية بوادي الدواسر

إنشاء محطة الكهرباء باألفالج

إنشاء الموقع العام بالمدينة الطبية 

تأثيث كلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر

استكمال إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل .

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

١٤٣٦٣٨٨١٤

١٣٠٨١٣٦١٩

١٣٩٩٢٣٤٥٠

٦٣٢٣٣١٢٥

٧٢٩٢٤١٢٩

٧٥٨٦٥٧٠٨

٣١٥٠٧١١٥

٢٠٥٤٢١٤٨١

٧٥٠٧٢٥٤٧

٣٨٠٢٧٣٢٠

١٠٩٨٥٠٠٠٠

٥٦٤٢٢٣٠١

١٤٨٩٤٠٢٠

١٠٧٧٣١٦٦

إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات  –  لكليات البنات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية و كلية العلوم 
الطبية التطبيقية و كلية التربية بوادي الدواسر .
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الفصل األول 
المشاريع اإلنشائية الُمنجزة

المشاريع اإلنشائية المستقبلية
منشآت رياضية مع التصميم

تصميم وانشاء المستشفى الجامعي بالخرج
انشاء وتجهيز المركز االجتماعي

انشاء قاعة االحتفاالت الكبرى والمناسبات
تصميم وانشاء وتجهيز المكتبة المركزية بالجامعة

انشاء مبنى إدارتي االمن والسالمة بالخرج مع االشراف
انشاء مبنى والقاعات اإلضافية لكية إدارة االعمال بالخرج بنات

انشاء محطة تحويل الكهرباء المحورية بوادي الدواسر
تأثيث كلية العلوم اإلنسانية العاجلة بنات بالسليل   مع االشراف

تأثيث كلية السنة التحضيرية   العاجلة بنات بوادي الدواسر مع االشراف والتصميم
تاثيث كلية التربية العاجلة بنات بوادي الدواسر مع االشراف والتصميم

تأثيث كلية العلوم االنسانية العاجلة بنات بوادي الدواسر مع االشراف والتصميم
تأثيث كلية العلوم الطبية التطبيقية العاجلة  بنات بوادى الدواسر مع االشراف والتصميم

تأثيث كلية لعلوم اإلنسانية العاجلة  بنات باألفالج  مع االشراف والتصميم
تأثيث كلية التربية بنات العاجلة  بالخرج   مع االشراف

تصميم وانشاء وتجهيز المطاعم بالمدينة الطبية
انشاء المستودعات المركزية

أنشاء منشاءات رياضية بوادي الدواسر
تأثيث كلية العلوم الطبية التطبيقة العاجلة بنات بالخرج  مع االشراف

إشراف وتنفيذ استكماالت المباني العاجلة بالسليل وادي الدواسر
إشراف وتنفيذ استكماالت المباني العاجلة بالخرج وحوطة بني تميم واألفالج

تصميم وانشاء كلية طب االسنان بالخرج
انشاء كلية إدارة االعمال للبنات مع التصميم واالشراف

انشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات في الخرج مع التصميم واالشراف
انشاء كلية الصيدلة بالخرج مع تصميم االشراف

انشاء مباني السنة التحضيرية مع التصميم واالشراف
انشاء كلية التربية بالخرج بنين مع التصميم واالشراف

انشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
تصميم وانشاء كلية الهندسة بوادي الدواسر مع االشراف

انشاء كلية الهندسة وعلوم الحاسب للبنات مع التصميم واالشراف
تصميم انشاء كلية إدارة االعمال بحوطة بني تميم مع االشراف

كلية التربية بوادي الدواسر بنين مع التصميم واالشراف
انشاء الموقع العام لمجمع الكليات الصحية المرحلة الثانية

ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
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ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
ريال

٧٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
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٥٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٦٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٤٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٨٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٩٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٥٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٣٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٣٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
١٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
١٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
١٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
١٢٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
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٢٠٠٠٠٠٠٠٠٫٠٠
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الموقعالتكلفة المعتمدةاسم المشروع

بوادي الدواسر77409435 ريالإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - مبني السنة التحضيرية بوادي الدواسر .

بالسليل79564375 ريالإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل .

السليل5387730 ريالانشاء مبنى ملحق لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية للطالب بالسليل

اخلرج8796590 ريالمشروع انشاء مبني االمن واالستعالمات للمباني العاجلة باخلرج

وادي الدواسر 4647465.79 ريالمشروع استكمال اعمال السور لكلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر 

االفالج5387730 ريالمشروع استكمال اعمال تشغيل محطة معاجلة مياه الصرف الصحي باألفالج

االفالج20197026 ريالتأثيث  كلية املجتمع باألفالج

إجمالي عدد
المشاريع المنجزة

هو 7 مشاريـع

إجمالي التكلفة 
201390351.8 ريال

المشاريع اإلنشائية المنجزة .

بيانات تفصيلية عن المشاريع : 

اسم المشروع:  انشاء مباني ومعامل و قاعات عاجلة للطالبات  لكلية السنة التحضيرية – بوادي الدواسر

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1439/3/1هـ1435/7/14وادى الدواسر77409434.62 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

ويتكون املشروع ومن كلية السنة التحضيرية وقاعات دراسة ومعامل واملبنى الواحد من ثالثة طوابق ) نسبة االجناز 98 % (
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صورة حديثة للمشروع

اسم المشروع:  انشاء مباني ومعامل و قاعات عاجلة للطالبات – كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1439/04/10 هـ1435/7/14السليل79564375.34 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

ومساحة اجمالية 28000م2 ويتكون املشروع من كلية العلوم اإلنسانية وقاعات دراسة ومعامل واملبنى الواحد من ثالثة طوابق

)نسبة االجناز 100 % (
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صورة حديثة للمشروع

اسم المشروع: انشاء مبنى االمن واالستعالمات للمباني العاجلة بالخرج

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/02/07هـ1438/2/2هـاخلرج8796590 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

ويتكون املشروع من مبنى مسطحه 600 م عدد 2 مبنى ) نسبة االجناز 97 % (
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صورة حديثة للمشروع

اسم المشروع: انشاء مبنى ملحق لكلية العلوم والدراسات للطالب بالسليل

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/02/09هـ1438/6/9هـالسليل5387730 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

ويتكون املشروع من مبنى  مسطح 550م 2 عدد4 ادوار )نسبة االجناز 98 % (
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صورة حديثة للمشروع

اسم المشروع : تأثيث كلية المجتمع باألفالج

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

02/23/ 1440 هـ12/21/ 1438 هـاالفالج20197026 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

تأثيث يتكون من ثالث ادوار مبسطح 13.500 م2 ) نسبة االجناز %95 (
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صورة حديثة للمشروع

اسم المشروع : استكمال اعمال السور لكلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر  

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/01/02هـ1438/10/29هـوادي الدواسر4647465.79 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

املشروع يتكون من سور مسبق الصب يحيط بالكلية واعمال ردم وتسوية بجانب السور من الداخل واخلارج للكلية 

)نسبة االجناز 95 % (
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صورة حديثة للمشروع

اسم المشروع: استكمال اعمال تشغيل محطة معالجة المياه الصرف الصحي باألفالج 

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/02/19هـ1438/10/11هـاالفالج2378000 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

يتكون املشروع عدد اربع مضخات ومحطة كهرباء مدمجة بقدرة )500kva  ( و مولد جهد متوسط بقدرة 1 ميجا وات 

)نسبة االجناز %95 (
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صورة حديثة للمشروع

الفصل الثاني
المشاريع اإلنشائية تحت التنفيذ
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ثانيًا: المشاريع اإلنشائية تحت التنفيذ خالل العام المالي1438 / 1439هـ  :

إجمالي عدد 
المشاريع التي 

تحت التنفيذ هو 
14 مشـروع

إجمالي التكلفة 
1168366195 ريال

الموقعالتكلفة المعتمدة اسم المشروع

اخلرج143638814 ريالإنشاء مبني اإلدارة 

اخلرج130813619 ريالإنشاء كلية الطب مع االشراف والتجهيز باملدينة الطبية

بحوطة بنى متيم139923450 ريالانشاء كلية التربية بحوطة بنى متيم

باخلرج / الهياثم63233125 ريالإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية التربية باخلرج / الهياثم

بحوطة بني متيم72924129 ريالإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيم

باألفالج75865708 ريالإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية باألفالج .

اخلرج31507115 ريالإنشاء مبني التشغيل والصيانة

إنشــاء مباني قاعات دراســية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات  –  لكليات البنات كلية العلوم والدراســات اإلنسانية و كلية 
العلوم الطبية التطبيقية و كلية التربية بوادي الدواسر .

بوادي الدواسر205421481 ريال

باخلرج / الهياثم75072547 ريالإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم الطبية التطبيقية  باخلرج / الهياثم

وادي الدواسر38027320 ريالإنشاء املوقع العام وكلية العلوم واآلداب املرحلة الثانية بوادي الدواسر

األفالج109850000 ريالإنشاء محطة الكهرباء باألفالج

اخلرج56422301 ريالإنشاء املوقع العام باملدينة الطبية 

وادى الدواسر14894020 ريالتأثيث كلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر

بالسليل10773166 ريالاستكمال إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل .
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بيانات تفصيلية عن المشاريع تحت التنفيذ

اسم المشروع: إنشاء مبنى اإلدارة العامة بالخرج

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/12/3هـ1434/6/6هـاالفالج143638814 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

مبني يتكون من أربعة طوابق مبساحة كلية 39300م2 وعدد من املكاتب االدارية وبدروم ) نسبة االجناز %49 (

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع : انشاء مبنى التشغيل والصيانة مبنى التشغيل والصيانة مع تصميم االشراف

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/12/1ه1434/11/2هـاالفالج31507115 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

مبني التشغيل والصيانة مبساحة )9915م2( بعدد ثالثة طوابق ويحتوي على عدد من املكاتب وإدارة التشغيل والصيانة لكامل مباني 
اجلامعة واخلدمات االدارية واملساندة للجامعة ) نسبة االجناز %77 (

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع : إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية باألفالج .

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/12/5هـ1435/7/13هـاالفالج75895708.6 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

إنشاء مباني عاجلة للطالبات وقاعات دراسة ومعامل مساحة املبنى )28000م2( ويتكون من قاعات وفصول دراسية وسعة الطالبات 
1800 طالبة ) نسبة االجناز 73 % (

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع : إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية حوطة بني تميم 

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/07/02هـ1435/7/13حوطة بني متيم72924129 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

إنشاء مباني عاجلة للطالبات وقاعات دراسة ومعامل مساحة املبنى )28000م2( ويتكون من قاعات وفصول دراسية وسعة الطالبات 
1800 طالبة ) نسبة االجناز 73 % (

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع : انشاء مباني وقاعات دراسية ومعامل اضافية عاجلة لكلية التربية  للطالبات

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/12/20هـ1436/4/18باخلرج / الهياثم58508599 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

ويتكون املبنى من قاعات دراسة ومعامل  واملبنى مكون من ثالثة طوابق  مبساحة إجمالية  28000م2 )نسبة التنفيذ 75 %(

صورة حديثة للمشروع



47 46

اسم المشروع: انشاء معامل و قاعات عاجلة للطالبات - كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/12/15هـ1435/6/27هـباخلرج / الهياثم69436400 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

مبساحة إجمالية  28000 م2  )نسبة التنفيذ 75 %( ويتكون املبنى من قاعات دراسة ومعامل واملبنى مكون من ثالثة طوابق

صورة حديثة للمشروع



49 48

اسم المشروع:  تصميم وإنشاء كلية التربية بحوطة بني تميم 

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1441/4/4هـ1434/6/7هحوطة بني متيم126421167 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

 مبني يتكون من ثالثة طوابق مبساحة كلية مقدارها )36.750م2(. )نسبة االجناز %56(

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع: إنشاء الموقع العام بالمدينة الطبية

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1441/11/27هـ1435/12/20هـباخلرج556422301 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

مشروع انشاء املوقع العام باملدينة الطبية )يحتوى على  االسوار، البوابات عدد )5( بوابات فرعية وبوابة رئيسية واحدة ، الطرق 
محطة معاجلة مياه الصرف الصحي ، محطة حتلية املياه ، غرفة الكهرباء ، بئر للمياه ، املستودع الطبي . ) نسبة االجناز %16 (

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع: إنشاء محطة الكهرباء باألفالج

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

20/04/14361439/1/11 هـباألفالج109.850.00 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

إنشاء محطة للكهرباء مغذية ملجمع الكليات باألفالج مع عمل توصيل اخلط املغذى للشبكة باحملطة  )نسبة االجناز %85 (

مت ايقاف املشروع من قبل وزارة املالية	 

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع: إنشاء الموقع العام وكلية العلوم واآلداب المرحلة الثانية بوادي الدواسر المرحلة الثانية 

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/8/25هـ18/12/1435 هـبوادي الدواسر38,027,319.97 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

يتكون من االسوار والبوابات للمرحلة األولى وعمل الطرق واملواقف وعمل بوابات رئيسية وفرعية ومحطة معاجلة للصرف الصحي 
وحتلية للمياه للموقع ) نسبة االجناز %90 (

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع: إنشاء كلية الطب بالخرج

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1442/2/17هـ1435/06/03اخلرج130813619.32 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

مبني يتكون من ثالثة طوابق مبساحة )36500م2( ) نسبة االجناز %60 (

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع:  إنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات  –  لكليات البنات كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية و كلية العلوم الطبية التطبيقية و كلية التربية بوادي الدواسر .                  

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/8/4هـ1435/7/14وادى الدواسر205421481.58 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

مبساحة إجمالية 72000م2 ويتكون املشروع من ثالث كليات هي كلية التربية  وكلية العلوم اإلنسانية وكلية العلوم الطبية التطبيقية  من 
قاعات دراسة ومعامل  واملبنى الواحد  مكون من ثالثة طوابق )نسبة التنفيذ %90 (

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع: تأثيث كلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر 

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/10/23هـ1438/10/9هـوادي الدواسر14894020 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

تأثيث ملبنى الكلية مبسطح 10500م2 بسعة طالب 2500طالب ملبنى مكون من ثالثة ادوار ) نسبة االجناز %75 (

صورة حديثة للمشروع
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اسم المشروع: استكمال كلية العلوم والدراسات االنسانية عاجلة السليل 

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

1440/11/23هـ1439/10/17هـالسليل10773166 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

انشاء املوقع العام للكلية + استكمال االعمال املتبقية ملبني الكلية  ) نسبة االجناز %20 (

صورة حديثة للمشروع
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الفصل الثالث
المشاريع اإلنشائية المستقبلية

الفصل الثالث
المشاريع اإلنشائية المستقبلية

إجمالي عدد 
المشاريع 
المستقبلية
 33 مشروعًا

إجمالي التكلفة 
2.851.000.000 ريال
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الموقعالتكلفة المتوقعةاسم المشروع

اخلرج70000000.00 ريالمنشآت رياضية مع التصميم

اخلرج500000000 ريالتصميم وانشاء املستشفى اجلامعي باخلرج

اخلرج50000000.00 ريالانشاء وجتهيز املركز االجتماعي

اخلرج60000000.00 ريالانشاء قاعة االحتفاالت الكبرى واملناسبات

اخلرج40000000.00 ريالتصميم وانشاء وجتهيز املكتبة املركزية باجلامعة

اخلرج20000000.00 ريالانشاء مبنى إدارتي االمن والسالمة باخلرج مع االشراف

اخلرج8000000.00 ريالانشاء مبنى والقاعات اإلضافية لكية إدارة االعمال باخلرج بنات

اخلرج90000000.00 ريالانشاء محطة حتويل الكهرباء احملورية بوادي الدواسر

السليل20000000.00 ريالتأثيث كلية العلوم اإلنسانية العاجلة بنات بالسليل   مع االشراف

وادي الدواسر20000000.00 ريالتأثيث كلية السنة التحضيرية   العاجلة بنات بوادي الدواسر مع االشراف والتصميم

وادي الدواسر20000000.00 ريالتاثيث كلية التربية العاجلة بنات بوادي الدواسر مع االشراف والتصميم

وادي الدواسر20000000.00 ريالتأثيث كلية العلوم االنسانية العاجلة بنات بوادي الدواسر مع االشراف والتصميم

وادي الدواسر20000000.00 ريالتأثيث كلية العلوم الطبية التطبيقية العاجلة  بنات بوادى الدواسر مع االشراف والتصميم

االفالج20000000.00 ريالتأثيث كلية لعلوم اإلنسانية العاجلة  بنات باألفالج  مع االشراف والتصميم

اخلرج20000000.00 ريالتأثيث كلية التربية بنات العاجلة  باخلرج   مع االشراف

اخلرج25000000.00 ريالتصميم وانشاء وجتهيز املطاعم باملدينة الطبية

اخلرج30000000.00 ريالانشاء املستودعات املركزية

وادي الدواسر30000000.00 ريالأنشاء منشاءات رياضية بوادي الدواسر

اخلرج20000000.00 ريالتأثيث كلية العلوم الطبية التطبيقة العاجلة بنات باخلرج  مع االشراف

السليل ووادي الدواسر120000000.00 ريالإشراف وتنفيذ استكماالت املباني العاجلة بالسليل وادي الدواسر

اخلرج واحلوطة واالفالج120000000.00 ريالإشراف وتنفيذ استكماالت املباني العاجلة باخلرج وحوطة بني متيم واألفالج

اخلرج120000000.00 ريالتصميم وانشاء كلية طب االسنان باخلرج

اخلرج120000000.00 ريالانشاء كلية إدارة االعمال للبنات مع التصميم واالشراف

اخلرج120000000.00 ريالانشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات في اخلرج مع التصميم واالشراف

اخلرج108000000.00 ريالانشاء كلية الصيدلة باخلرج مع تصميم االشراف

اخلرج110000000.00 ريالانشاء مباني السنة التحضيرية مع التصميم واالشراف

اخلرج100000000.00 ريالانشاء كلية التربية باخلرج بنني مع التصميم واالشراف

االفالج160000000.00 ريالانشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

وادي الدواسر150000000.00 ريالتصميم وانشاء كلية الهندسة بوادي الدواسر مع االشراف

اخلرج120000000.00 ريالانشاء كلية الهندسة وعلوم احلاسب للبنات مع التصميم واالشراف

حوطة بنى متيم100000000.00 ريالتصميم انشاء كلية إدارة االعمال بحوطة بني متيم مع االشراف

وادي الدواسر120000000.00 ريالكلية التربية بوادي الدواسر بنني مع التصميم واالشراف

اخلرج200000000.00 ريالانشاء املوقع العام ملجمع الكليات الصحية املرحلة الثانية
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الباب الثالث : 
 

- مشاريع ُمنجزة

- مشاريع تحت التنفيذ

- مشاريع مستقبلية

مشاريع التقنية المنجزة

مشروع تأسيس مركز تطوير المحتوى الرقمي 

ت برنامج التحول الوطني)
(إحدى مبادرا

سير المعامالت 
مشروع تطوير نظام 

االلكترونية

توريد وتركيب كاميرات المراقبة بالمدينة 

الجامعية والمباني األخرى في مدينة الخرج

تجهيز شبكة المراقبة التلفزيونية وتوصيل اإلنترنت 

لمباني إسكان الطالب بالمدينة الجامعية بالخرج

٢٩٤٢٩٣٥ ريال

٢٩٨٥٠٠ ريال

٦٨٣٣٠٩٢ ريال

٨٦٣٣٦١١٫٩١ ريال
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مشاريع التقنية المستقبلية

٢٠٠٠٠٠ ريال٦٥٠٠٠٠٠ريال٥٠٠٠٠٠٠ ريال

نظام إدارة خدمات الطباعة
وتأمين شراء طابعات – المرحلة

األولى بالمدينة الجامعية

نظام األرشفة 
اإللكترونية

خطة التحول
الرقمي الثانية

مشاريع تقنية تحت التنفيذ

٦,٥٠٦,٠١٧ ريال

٢،٢٦٥،٢٥٠ ريال

٧،٤٧٩،٩٢٣ ريال

٥،٧٠٣،٣٥٠ ريال

٤,٧٢٧,٢٦٦ ريال

٥,٥٥٢,٧١١ ريال

٣,٧٧٧,١٩٠ ريال

ع تأثيث مبنى كلية العلوم والدراسات 
مشرو

ي الدواسر
سانية بواد

االن

كاء األعمال  
لبيانات ونظم ذ

بناء مستودع ا
مشروع 

ج التحول الوطني)
ت برنام

شاريع مبادرا
(أحد م

وير المرحلة األولى 
مشروع تط

للخدمات اإللكترونية

صيانة والدعم 
ت التشغيل وال

مشروع تقديم خدما

مالية واإلدارية واألكاديمية
الفني لألنظمة ال

ل بالخرج (أجهزة تعليمية)
تأثيث كلية إدارة األعما

ي (إحدى 
ى التعليم

وير المحتو
مشروع إدارة وتط

ج التحول الوطني)
ت برنام

مبادرا

ى الرقمي 
وير المحتو

هيز معامل مركز تط
مشروع تج

ج التحول الوطني)
ت برنام

بالجامعة (احدى مبادرا
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الفصل األول :
مشاريع التقنية المنجزة

الفصل األول
مشاريع التقنية المنجزة

المشاريع التقنية بالجامعة
أواًل: المشاريع التقنية المنجزة خالل العام المالي 1439 / 1440هـ:

التكلفة المعتمدةاسم المشروع

6833092 ريالمشروع تأسيس مركز تطوير احملتوى الرقمي ) إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني(

298500 ريالمشروع تطوير نظام سير املعامالت االلكترونية

8633611.91 ريالتوريد وتركيب كاميرات املراقبة باملدينة اجلامعية واملباني األخرى في مدينة اخلرج

2942935 ريالجتهيز شبكة املراقبة التلفزيونية وتوصيل اإلنترنت ملباني إسكان الطالب باملدينة اجلامعية باخلرج

إجمالي تكلفة 
الخمسة مشاريع 

المنجزة 
18708138.91 ريال
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اسم المشروع : مشروع تأسيس مركز تطوير المحتوى الرقمي )إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني(

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

6,833,092 ريال
اجلزء الغربي من الطابق األول 

بكلية إدارة األعمال باخلرج
2018/10/21م2017/12/3 م

وصف تفصيلي للمشروع

تطمح اجلامعة إلى تأسيس مركز تطوير احملتوى الرقمي للبرامج األكادمية في اجلامعة بغرض استخدامه في انتاج املقررات الرقمية, كما تسعى 
إلى تشغيل املركز على مستوى استديوهات االنتاج الرقمي و املرئي وأيضاً تسعى إلى تشغيل مستودع الكائنات التعليمية )LOR( من أجل االرتقاء 

باملنظومة األكادميية داخل اجلامعة.

اسم المشروع : مشروع تطوير نظام سير المعامالت اإللكترونية

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

2018/06/27م2017/09/28م298،500 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

يهدف املشروع إلى حتقيق اآلتي:

1- ترقية نظام سير املعامالت اإللكترونية إلى اإلصدار األحدث.

2- إضافة حتسينات على آلية عمل النظام.

3- تطوير شاشات النظام للعمل على األجهزة اللوحية.

4- ربط النظام بتقنيات التصديق الرقمي.

5- ربط النظام بخاصية الدخول املوحد للخدمات.
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اسم المشروع : توريد وتركيب كاميرات المراقبة بالمدينة الجامعية والمباني األخرى في الخرج

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

8,633,611.91 ريال
كليات وادارات اجلامعة في 

مدينة اخلرج
2018/03/27 م2017/3/27 م

وصف تفصيلي للمشروع

الهدف  
انشاء وتهيئة شبكة أنظمة املراقبة املرئية التي تعتمد على كاميرات املراقبة وملحقاتها من أجهزة تسجيل وحتكم، فتوضع الكاميرات مبا يتناسب مع 
املوقع املراد مراقبته داخل املبنى او خارجه وفقا للمعاير العاملية وذلك لتهيئة البنية التحتية للجامعة الستيعاب جميع املتطلبات التقنية وتأمني موارد 

مراقبة ذات كفاءة.

اسم المشروع : تجهيز شبكة المراقبة التلفزيونية وتوصيل االنترنت لمباني إسكان الطالب بالمدينة الجامعية

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

2,942,935 ريال
إسكان الطالب باملدينة اجلامعية 

باخلرج
2018/5/6 م2017/10/9 م

وصف تفصيلي للمشروع

تنفيذ االعمال الالزمة لتجهيز مباني إسكان الطالب في املدينة اجلامعية مبدينة اخلرج بأجهزة

املراقبة التلفزيونية وتوصيل شبكة االنترنت.
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الفصل الثاني 
مشاريع تقنية تحت التنفيذ

الفصل الثاني
مشاريع تقنية تحت التنفيذ

ثانيًا: المشاريع التقنية تحت التنفيذ خالل العام المالي 1439 / 1440هـ:

إجمالي تكلفة 7 
مشاريع والتي 

تحت التنفيذ
 53903691.91 ريال
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التكلفة المعتمدةاسم المشروع

6,506,017 ريالمشروع تأثيث مبنى كلية العلوم والدراسات االنسانية بوادي الدواسر

2،265،250 ريالمشروع بناء مستودع البيانات ونظم ذكاء األعمال  )أحد مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني(

7،479،923 ريالمشروع تطوير املرحلة األولى للخدمات اإللكترونية

5،703،350 ريالمشروع تقدمي خدمات التشغيل والصيانة والدعم الفني لألنظمة املالية واإلدارية واألكادميية

4,727,266 ريالتأثيث كلية إدارة األعمال باخلرج )أجهزة تعليمية(

5,552,711 ريالمشروع إدارة وتطوير احملتوى التعليمي )إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني(

3,777,190 ريالمشروع جتهيز معامل مركز تطوير احملتوى الرقمي باجلامعة )احدى مبادرات برنامج التحول الوطني(

اسم المشروع : توريد وتركيب كاميرات المراقبة بالمدينة الجامعية والمباني األخرى في الخرج

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

6,506,017 ريال
كلية اآلداب والعلوم والدراسات 

اإلنسانية بوادي الدواسر
2019/7/5م2014/5/3م

وصف تفصيلي للمشروع

يهدف املشروع إلى توريد وتركيب تقنيات الصوت والصورة باألعداد اآلتية:

1- جتهيز 120 قاعة دراسية.

2- جتهيز 27 غرفة اجتماعات.

3- جتهيز قاعة مطالعة واحدة.

4- جتهيز مسرح واحد.

تفاصيل المشاريع التقنية تحت التنفيذ
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اسم المشروع : مشروع بناء مستودع البيانات ونظم ذكاء األعمال )إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني(

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

2019/05/28م2017/11/29م250.265.2 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

يهدف املشروع إلى حتقيق اآلتي:

1- بناء مستودع بيانات شامل جلميع مصادر البيانات لكل وحدة رئيسية باجلامعة.

2- تطبيق عمليات جودة البيانات بشكل كامل وأساسي مبستودع البيانات.

3- تطوير 100 مؤشر أداء والتقرير املرافق لكل مؤشر.

4- تدريب املستخدمني النهائيني وتوفير اإلمكانية لهم الستخراج التقارير ولوحات األداء وفق احتياجات العمل.

5- ربط النظام بخاصية الدخول املوحد للخدمات.

اسم المشروع : مشروع تطوير المرحلة األولى للخدمات اإللكترونية

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

2019/03/31م2014/08/24م2،265،250 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

يهدف املشروع إلى حتقيق اآلتي:

1- تطوير بوابة اخلدمات اإللكترونية لتشمل كافة اخلدمات اإللكترونية املقدمة للجامعة واملجتمع.

2- حتسني أداء إجراءات العمل في اجلامعة وأمتتها من خالل استهداف عدد من اخلدمات التي تقدم ورقًيا وحتويلها إلى خدمات إلكترونية.

3- تكامل التطبيقات احلاسوبية.

4- التكامل مع اجلهات احلكومية األخرى من خالل الربط بقناة التكامل احلكومية.

5- زيادة مستوى األمان عبر اعتماد تقنيات التصديق الرقمي.
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اسم المشروع : مشروع تقديم خدمات التشغيل والصيانة والدعم الفني لألنظمة المالية واإلدارية واألكاديمية

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

2020/05/20م2017/05/21م350.703.5 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

يهدف املشروع إلى حتقيق اآلتي:

1- تقدمي خدمات الدعم القياسي وتشغيل وصيانة األنظمة املالية واإلدارية واألكادميية القائمة باجلامعة.

2- توفير استشاري أعمال متخصص وغير متفرغ للمشروع.

3- توفير 2 مبرمجني دائمني باملوقع.

اسم المشروع : تأثيث كلية إدارة األعمال بالخرج )أجهزة تعليمية(

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

2019/3/10م2017/7/13املدينة اجلامعية اخلرج4,727,266 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة وتقنيات التعليم في مختلف مواقع الكلية. 
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اسم المشروع : مشروع إدارة وتطوير المحتوى التعليمي )احدى مبادرات برنامج التحول الوطني(

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

2019/3/10م2017/7/13املدينة اجلامعية – اخلرج5,552,711 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

توفير حلول إدارة تطوير احملتوى واألدوات االزمة له باإلضافة إلى اعتماد آليات تســاعد على تطوير املقررات اجلامعية اإللكترونية وفقا ملعايير عاملية 
وبطريقة فاعلة وســريعة، فضال عن تأســيس مختبرات للواقع االفتراضي في اجلامعة لالســتفادة منها في أعمال التعليم. ويوفر املشروع أيضا خدمات 

نقل املعرفة والتدريب في مجاالت محددة لها عالقة بخدمات وتقنيات التعلم اإللكتروني.

اسم المشروع : مشروع تجهيز معامل مركز تطوير المحتوى الرقمي بالجامعة )احدى مبادرات برنامج التحول الوطني(

التكلفة اإلجمالية
حالة املشروع

موقع املشروع
تاريخ بداية ونهاية العمل باملشروع

النهايةالبدايةحتت التنفيذمنجز

2017/12/282018/11/17املدينة اجلامعية – اخلرج3,777,190 ريال

وصف تفصيلي للمشروع

جتهيز معامل مركز تطوير احملتوى الرقمي باجلامعة من حيث توفير أجهزة حاســب افتراضية  VDI لعدد 21 معمل منهم جتهيز ســبعة معامل بشــكل 
كامــل مــن حيث )نقاط الشــبكة واألثاث والديكورات ونقاط الكهرباء و أجهزة تقنيات التعليم وكاميــرة مراقبة والطابعة وجهاز التحكم بالدخول وتركيب 

األجهزة الطرفية مع الشاشات فيها( و تركيب األجهزة الطرفية في أربعة عشر معمل مجهزين بشكل كامل من قبل اجلامعة 
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الفصل الثالث
مشاريع التقنية المستقبلية

ثالثًا: المشاريع التقنية المستقبلية:

التكلفة المتوقعةاسم المشروع

5000000 ريالنظام إدارة خدمات الطباعة وتأمني شراء طابعات – املرحلة األولى باملدينة اجلامعية

6500000ريالنظام األرشفة اإللكترونية

200000 ريالخطة التحول الرقمي الثانية

إجمالي تكلفة 
3 مشاريع 
مستقبلية 

11700000 ريال
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الباب الرابع :
 المنافسات والتجهيزات

الفصل األول
المنافسات
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المبلغ اإلجماليالجهات المستفيدة عدد المنافساتنوع المنافسة

45888624 ريال36التشغيل والصيانة

24106177 ريال21تشغيل برامج السنة التحضيرية

157500 ريال11تزويد وايصال اخلدمات العامة للجامعة

5305932 ريال11التقنية

إجمالي عدد 
المنافسات هي

 7 منافسات

إجمالي تكلفة 
المنافسات

 75458233 ريال

الفصل الثاني
العقود
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العقود اإلستشارية لإلشراف على مشاريع التأثيث

الجهات المستفيدةالتكلفةعدد العقود

66791001 ريال5

الفصل الثالث
التجهيزات
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مستلزمات مكتبية 

عدد الجهات المستفيدةاجمالي المبلغعدد العمليات

178096711 ريال21

مستلزمات مواد كيميائية ومخبرية وطبية

عدد الجهات المستفيدةاجمالي المبلغعدد العمليات

30448958 ريال18

ترميم وتأهيل وتجهيز وتأثيث

عدد الجهات المستفيدةاجمالي المبلغعدد العمليات

944719.86 ريال7

صيانة أجهزة طبية

عدد الجهات المستفيدةاجمالي المبلغعدد العمليات

13219872 ريال22

صيانة أجهزة إلكترونية وكهربائية وتعليمية

عدد الجهات المستفيدةاجمالي المبلغعدد العمليات

13453428 ريال9

تأمين سيارات وقطع غيار 

عدد الجهات المستفيدةاجمالي المبلغعدد العمليات

13564486 ريال7
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مستلزمات تعليمية

عدد الجهات المستفيدةاجمالي المبلغعدد العمليات

666406.65 ريال10

كساوي

عدد الجهات المستفيدةاجمالي المبلغعدد العمليات

202752.64 ريال6

أنظمة تعليمية

عدد الجهات المستفيدةاجمالي المبلغعدد العمليات

14123895 ريال9

الباب الخامس :
 الشؤون اإلدارية 

) تعيين – تدريب وتطوير – أبتعاث (
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الفصل األول
أعداد أعضاء هيئة التدريس والموظفيـن

أعداد القوى العاملة في الجامعة للعام المالي 1440/1439هـ 

التصنيف الوظيفي
المجموعغير سعوديسعودي

الكلي المجموعانثىذكرالمجموعانثىذكر

1576---9246521576املراتب من األولى حتى اخلامسة عشرة

73652412285953809752203أعضاء هيئة التدريس

61---491261الوظائف  الصحية

10---9110الوظائف التعليمية

131---11516131املستخدمون

55---52355العمال

18851208309361439410084093االجمالي
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الفصل الثاني
التدريب والتطوير

ملخص الدورات والبرامج

الفئة المستهدفةعدد المستفيدينالجهة المقدمةعدد البرامج والدورات

موظفي اجلامعة واملجتمع2028خدمة املجتمع71 برنامج تعليمي وتدريبي

املجتمع267خدمة املجتمع9 دبلومات 

املجتمع65خدمة املجتمع2 جتسير

موظفي اجلامعة162إدارة التطوير اإلداري11

7.105.291.32إجمالي تكلفة البرامج والدورات التدريبية
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الفصل الثالث
االبتعاث

أعداد المبتعثين من المعيدين والمحاضرين للخارج والداخل للعام المالي   1439 / 1440هـ

وضع  المبتعثينجهة االبتعاث
الدرجة المبتعث لها

المجموعأخرىالدكتوراهالماجستير

املبتعثون للخارج

15252262اجلدد

10514537287املقيدون

3018553اخلريجون

املبتعثون في الداخل

1127341اجلدد

427120134املقيدون

1015840اخلريجون

االجمالي 

265225103اجلدد

14721657420املقيدون 

40331386اخلريجون 
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