
   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )8  )  من  (  1صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-01رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

تحسين النادي اإلجتماعي والرياضي والمراكز التجارية والترفيهية  المبادرة AI-01 رقم المبادرة
 إعادة تأهيل النادي الخاص بأعضاء هيئة التدريس والموظفين بما يتناسب مع الموقع والهدف المنشأ من خاللهم ليكون مرفق إجتماعي ورياضي متميز ملحق به مركز تجاري وترفيهي. وصف المبادرة
 مدير إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية وظيفة المسؤول إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 فنية ومالية 1/1 إعداد الدراسات األولية . 1
  2/2 وفقاً لدليل الوصول الشامل 1/2 إعداد نطاق المشروع.  2
  2/3 شهران 1/3 إعداد موجهات التصميم . 3
  2/4 ثالثة أشهر 1/4استكمال أعمال التصميم النهائية  .  4
  2/5شهر  1/5إعداد وثائق المشروع .  5
  2/6شهران  1/6الطرح والتسرية .  6
  2/7شهر  1/7التنفيذ واالستالم االبتدائي .  7

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
4.000,000   

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )8  )  من  (  2صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-01رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

تحسين خدمات إسكان أعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين  المبادرة AI-02 رقم المبادرة
 تحسين الخدمة المقدمة من إدارة السكن لكافة المستفيدين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين وصف المبادرة
 مدير إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية وظيفة المسؤول إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  الموظفين - الباحثين–أعضاء هيئة التدريس  2/1 % من المستفيدين70 1/1 تطوير إستبيان قياس رضاء المستفيدين. 1
  2/2 % من اإلستبيانات100 1/2 تحليل اإلستبيانات وإعداد التقرير. 2
  2/3  الموظفين - الباحثين–إسكان أعضاء هيئة التدريس  1/3 تحديد مشاريع التحسين لخدمات اإلسكان 3
  2/4 وفق أولوية اهمية التنفيذ 1/4جدولة تنفيذ مشارع التحسين  4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
   ــــــــــــــــــــــ

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
الرقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )8  )  من  (  3صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-01رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

تطوير خدمات المطاعم ومرافق اإلسكان بما يتناسب مع متطلبات المستفيدين األساسية والضمنية  المبادرة AI-03 رقم المبادرة
 دراسة الوضع الراهن لخدمات المطاعم ومرافق اإلسكان والعمل على تطويرها بما يتناسب مع متطلبات المستفيدين من تلك الخدمات سواء كانت متطلبات أساسية أو ضمنيه وصف المبادرة
 مدير إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية وظيفة المسؤول إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  الموظفين - الباحثين–أعضاء هيئة التدريس  2/1 % من المستفيدين70 1/1 تطوير إستبيان قياس رضاء المستفيدين عن خدمات المطاعم ومرافق اإلسكان. 1
  2/2 % من اإلستبيانات100 1/2 تحليل اإلستبيانات وإعداد التقرير. 2
 % من مرافق اإلسكان100 2/3 % من خدمات المطاعم100 1/3 تحديد مشاريع تطوير خدمات المطاعم ومرافق اإلسكان 3
  2/4 وفق أولوية اهمية التنفيذ 1/4جدولة تنفيذ مشارع تطوير خدمات المطاعم ومتطلبات المستفيدين  4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
   ــــــــــــــــــــــ

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
الرقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

  جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

  الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )8  )  من  (  4صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-01رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير خدمات الضيافة للقادمين الجدد من الخارج . المبادرة AI-04 رقم المبادرة
إضافة خدمات فندقية متكاملة لمنسوبي الجامعة الجدد .  وصف المبادرة
 مدير إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية وظيفة المسؤول إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 معمارية , ميكانيكية , كهربائية 1/1 تأهيل جميع السكن المخصصة للضيافة  . 1
  2/2% من كافة أثاث الضيافة 100 1/2 استبدال األثاث بموديالت جديدة ومناسبة للمتطلبات األساسية والضمنية للمستخدمين. 2
  2/3  مالعق -....)–% من ادوات المطبخ (أواني 100 1/3 تجهيز المطبخ وتأمين المستلزمات الضرورية للضيف . 3
  2/4 ثالجة , فرن , الميكروويف ,مكواه , التليفزيون 1/4تأمين المستلزمات والمعدات الكهربائية .  4
  2/5بطاطين, مخدات , ماليات .....  1/5تأمين مستلزمات غرف النوم طقم السري كامل وصاالت االنتظار .  5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

1.600.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
الرقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )8  )  من  (  5صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-01رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

  مساجد في سكن أعضاء هيئة التدريس المرحلة الثانية والثالثة .2إنشاء عدد  المبادرة AI-05 رقم المبادرة
العمل على توفير مساجد في سكن أعضاء هيئة التدريس بالمرحلة الثانية والثالثة لتذليل الصعوبات ومعاناة الساكنين   وصف المبادرة
 مدير إدارة األسكان والمرافق الترويحية وظيفة المسؤول إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 شهران 1/1 إعداد الدراسات األولية  . 1
  2/2 شهر 1/2 إعداد المخططات الهندسية والمواصفات الفنية . 2
  2/3 شهران 1/3 تجهيز العقد ووثائق المشروع  . 3
  2/4 شهر 1/4الطرح والترسية .  4
  2/5سنة  1/5التنفيذ واالستالمات االبتدائية  .  5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

3.500.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة

رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

  )8  )  من  (  6صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-01رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير وتحسين خدمات المساجد . المبادرة AI-06 رقم المبادرة
تأهيل جميع مكونات المساجد والجوامع سواء الداخلية أو الخارجية بما يحقق متطلبات الصحة البيئية وراحة المصلين .  وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

 السجاد وإعادة دهان كبائن المصاحف 2/1 % من األعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية100 1/1 تأهيل مساجد السكن أعضاء هيئة التدريس المرحلة األولى . 1
 السجاد وإعادة دهان كبائن المصاحف 2/2 % من األعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية100 1/2 تأهيل جوامع سكن أعضاء هيئة التدريس المرحلة األولى . 2
 السجاد وإعادة دهان كبائن المصاحف 2/3 % من األعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية100 1/3 تأهيل الجامع بسكن الطلبة  . 3
 السجاد وإعادة دهان كبائن المصاحف 2/4 % من األعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية100 1/4تأهيل المصليات في الكليات اإلنسانية .  4
 السجاد وإعادة دهان كبائن المصاحف 2/5 % من األعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية100 1/5تأهيل المصليات في الكليات العلمية .  5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

800.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
الرقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )8  )  من  (  7صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-01رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة  المبادرة AI-07 رقم المبادرة
 حركي) . –إجراء التعديالت الالزمة في المباني ومرافقها بما يحقق متطلبات الوصول الشامل لذوي اإلحتياجات الخاصة (بصري  وصف المبادرة
 مدير إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية وظيفة المسؤول إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 فنية ومالية 1/1 إعداد الدراسات األولية . 1
  2/2 وفقاً لدليل الوصول الشامل 1/2 إعداد نطاق المشروع.  2
  2/3 شهران 1/3 إعداد موجهات التصميم . 3
  2/4 ثالثة أشهر 1/4استكمال أعمال التصميم النهائية  .  4
  2/5شهر  1/5إعداد وثائق المشروع .  5
  2/6شهران  1/6الطرح والتسرية .  6
  2/7شهر  1/7التنفيذ واالستالم االبتدائي .  7

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

1.000.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )8  )  من  (  8صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-01رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تشغيل المحالت التجارية والمطاعم في سكن اعضاء هيئة التدريس المرحلة الثانية  المبادرة AI-08 رقم المبادرة
العمل على طرح المرافق التجارية والترفيهية لمتعهد متخصص بتشغيل المحالت التجارية والمطاعم والمرافق األخرى   وصف المبادرة
مدير إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية  وظيفة المسؤول إدارة اإلسكان والمرافق الترويحية اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 شهر 1/1 إعداد وثائق وشروط المنافسة . 1
  موردين3 2/2 فنيا 1/2 تأهيل الموردين . 2
  2/3  موردين3 1/3 دعوة الموردين للمنافسة على تشغيل المشروع  . 3
  2/4 فني ومالي 1/4تحليل العروض والترسية .  4
  2/5  1/5تسليم الموقع .  5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

   ــــــــــ
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
 رقم

 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437النشاط 
1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  1صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-02رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تأسيس وحدة التفتيش لضمان منشآت ومرافق الجامعة المبادرة SI-01 رقم المبادرة
 يتم المراقبة والتفتيش على منشأة ومرافق الجامعة من حيث تطبيق اللوائح واشتراطات السالمة . وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للسالمة واألمن  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1% من الوحدات المقترحة 100 1/1 إعداد أهداف الوحدة 1
  2/2% من الوحدات المقترحة 100 1/2 إعداد الصالحيات والمسؤوليات 2
  2/3% من الوحدات المقترحة 100 1/3 اقتراح الوظائف  3
  2/4 % من اإلجراءات الفنية واإلدارية100 1/4 إعداد االجراءات والنماذج واللوائح التنظيمية لعمل الوحدة 4
  2/5 اعتماد صاحب الصالحية  1/5 إعداد مقترح ورفعه لصاحب الصالحية لالعتماد 5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

   ــــــــــــــــــ
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  2صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-02رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تدريب منسوبي الجامعة على السالمة والصحة المهنية واإلخالءات . المبادرة SI-02 رقم المبادرة
 إعداد خطة تدريبية شاملة لكافة منسوبي الجامعة عن السالمة والصحة المهنية واإلخالءات . وصف المبادرة
 مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للسالمة واألمن  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة رقم النشاط
  2/1 سنوياً  1/1 إعداد خطة التدريب 1
  2/2 اعتماد الخطة 1/2 رفع الخطة لصاحب الصالحية . 2
  2/3 % الكليات والعمادات والوكاالت واإلدارات100 1/3 توزيع جدولة التنفيذ على كافة وحدات الجامعة . 3

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

150.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  3صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-02رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إستقالل مقر اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي لتفعيل الدور الحيوي لها . المبادرة SI-03 رقم المبادرة
 انشاء مبنى مستقل لإلدارة العامة لألمن والسالمة يضم قاعات وساحات تدريب لمنسوبي الجامعة من السالمة والصحة المهنية . وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للسالمة واألمن  اإلدارة / القسم للمشاريع الجامعة وكالة جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1  شهور3 1/1 اختيار الموقع 1
  2/2  شهور3 1/2 الدراسة والتصميم 2
  2/3  شهور3 1/3 اعداد المواصفات والمتطلبات 3
  2/4  شهر1 1/4 الطرح والترسية 4
  2/5  سنة2 1/5 التنفيذ واإلشراف 5
 تقيناً و إلكترونياً  2/6 أثاث 1/6 تأثيث المقر 6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

30000000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  4صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-02رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تأسيس مركز تدريب للسالمة واألمن لخدمة المجتمع . المبادرة SI-04 رقم المبادرة
تأسيس مركز يعمل على تدريب منسوبي الجامعة والمواطنين لزيادة التوعية بالسالمة والتدريب على أحدث أداوت االمن  وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن   وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للسالمة واألمن  اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 اعتماد صاحب الصالحية 1/1 إعداد مقترح ألنشطة المركز 1
  2/2 الدفاع المدني , التعليم العالي , مؤسسة 1/2 الحصول على موافقات الجهات المعنية 2
  2/3 % من البرامج المعتمدة100 1/3 إعداد مقترح للبرامج والحقائب التدريبية للمركز  3
  2/4 % من التخصصات المعتمدة100 1/4 التعاقد مع مدربين متخصصين ومعتمدين 4
  2/5سنوياً  1/5 إعداد خطة تسويقية للبرامج داخل وخارج الجامعة  5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

200.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة

رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  5صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-02رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إبرام اتفاقيات مع هيئات وجهات متخصصة لتبادل الخبرات والمعرفة على المستوى اإلقليمي والعالمي . المبادرة SI-05 رقم المبادرة
 البحث عن جهات متخصصة في السالمة واألمن لتبادل الخبرات الفنية والعملية في المجال وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن   وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للسالمة واألمن  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة رقم النشاط
  2/1 محلياً , إقليمياً , عالمياً  1/1 إعداد مقترح لمراسلة الجهات المتخصصة ومراسلتها 1
  2/2 زيارات متبادلة بين األطراف 3 1/2 االجتماع وتحديد أوجه التعاون في األنشطة التي تتميز بها الجهات المعنية  2
  2/3  اتفاقية سنوياً 2 1/3 إبرام اتفاقية لتبادل الخبرات الفنية والعملية 3

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

300000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  6صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-02رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 االطالع واستقطاب تقنيات األمن والسالمة الحديثة . المبادرة SI-06 رقم المبادرة
  .للجامعة استقطابها بهدف الحديثة التقنية مستجدات على للتعرف والسالمة األمن مجال في المتخصصة والمؤتمرات والدورات المعارض وحضور المشارك وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للسالمة واألمن  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1  معارض سنوياً 3 1/1 المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة  1
  2/2سنوياً  1/2 البحث عن مستجدات تقنية السالمة واألمن من خالل الموردين 2
  2/3 سنوياً  1/3 إعداد مقترح لتحديث واستكمال منظومة األمن اإللكترونية 3
  2/4 سنة 1/4 ربط األنظمة التقنية واإللكترونية الحالية بعضها ببعض 4
  5/2 سنوياً  5/1استقطاب األنظمة اإللكترونية الحديثة بالجهات األخرى المتعلقة بمجال األمن والسالمة  5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

250000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  7صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-02رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

استكمال منظومة التقنية للسالمة واألمن في منشآت ومرافق الجامعة .  المبادرة SI-07 رقم المبادرة
والمرافق بجامعة الملك سعود  العمليات وغرفة والسالمة والمنشآت إستكمال منظومة التقنية في المرور وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن   وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للسالمة واألمن  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة رقم النشاط
  2/1  معارض سنوية3 1/1 المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة 1
  2/2 تقنيات السالمة واألمن 1/2 البحث عن مستجدات تقنية السالمة واألمن من خالل الموردين 2
  2/3 سنوياً  1/3 إعداد تقرير وتحديد الفجوة بين التقنيات الحديثة وما هو مستخدم بالجامعة 3
  2/4 ربعي 1/4 إعداد مقترح التحديث وإستكمال منظومة االمن اإللكترونية 4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

50000000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  8صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-02رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير لوائح وأنظمة السالمة . المبادرة SI-08 رقم المبادرة
تطوير مجموعة من اللوائح والسياسات المتعلقة بسالمة وأمن المدن والمنشآت والمرافق الجامعية واألفراد بما يضمن سالمة وأمن جامعة الملك سعود  وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن   وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للسالمة واألمن  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  I S O   [ 800 ]  2/1وفق الدفاع المدني  1/1 الئحة واشتراطات السالمة في المستودعات  1
  I S O   [ 800 ]  2/2 وفق الدفاع المدني 1/2 المباني األكاديميةاشتراطات السالمة في والئحة  2
  I S O   [ 800 ]  2/3 وفق الدفاع المدني 1/3 مختبراتاشتراطات السالمة في الوالئحة  3
  I S O   [ 800 ]  2/4 وفق الدفاع المدني 1/4 سكاناشتراطات السالمة في اإلوالئحة  4
  I S O   [ 800 ]  2/5 وفق الدفاع المدني 1/5 رافق الترويحيةاشتراطات السالمة في الموالئحة  5
  I S O   [ 800 ]  2/6 وفق الدفاع المدني 1/6 سالمة والمروراشتراطات السالمة في الوالئحة  6
  I S O   [ 800 ]  2/7 وفق الدفاع المدني 1/7 مواقع تنفيذ المشاريع اإلنشائيةاشتراطات السالمة في والئحة  7

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

   ــــــــــــــــــــ
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

    )9  )  من  ( 9صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-02رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 نشر ثقافة السالمة والصحة المهنية لكافة منسوبي الجامعة . المبادرة SI-09 رقم المبادرة
إعداد نشرات ولوحات توعوية لنشر ثقافة السالمة والصحة المهنية لكافة منسوبي الجامعة   وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن   وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للسالمة واألمن  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1  ألف70000 1/1 إعداد رسالة السالمة والصحة المهنية 1
  2/2 ربع  سنوية 1/2 إعداد إحصائيات توعوية عن السالمة والصحة المهنية 2
  2/3 شهرية SMS (1/3إعداد رسائل (  3
  ألف170.000 2/4  لوحة1000 1/4 إعداد لوحات حائط لنشر ثقافة  السالمة والصحة المهنية  4
  2/5  خارجية)–% من شاشات الجامعة (داخلية 100 1/5 إعداد نشرات بالشاشات اإللكترونية بالجامعة  5
  2/6 طالب)  – أعضاء هيئة تدريس –% (موظفين 100 1/6 إعداد نشرات عن طريق البريد اإللكتروني لمنسوبي الجامعة 6
  2/7 %  منسوبي الجامعة100 1/7 المتابعة مع الجهات المعنية باالحتفاالت والمناسبات الخاصة باألمن والسالمة  7

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

1000000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )10  )  من  (  1صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير نظام العمل بمجمعات الخدمات بالجامعة . المبادرة MI - 01 رقم المبادرة
 إعادة هيكلة إدارات التشغيل والصيانة لرفع مستوى األداء في مجمع خدمات المدينة الجامعية للطالب والطالبات . وصف المبادرة
  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للتشغيل والصيانة .  اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 % من األمن النشاط100 1/1 إعادة هيكلة إدارات التشغيل والصيانة. 1
  2/2 إقرار الهيكل من معالي مدير الجامعة 1/2 استحداث إدارة إلدارة مجمعات الخدمات بالجامعة . 2
  2/3 %من األمن العمليات 100 1/3 إعداد اإلجراءات القياسية لعمليات التشغيل والصيانة  3
  2/4 %من األمن إنجاز األعمال 100 1/4 .تأهيل غرف المراقبة والسيطرة بمجمع الخدمات  4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

300.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة

رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )10  )  من  (  2صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تحديث المنظومات الفنية واإللكترونية  المبادرة MI - 02 رقم المبادرة
تحديث أجهزة الحاسب اآللي لتتواكب مع أنظمة الحاسب اآللي الحديثة وقواعد البيانات المتقدمة .  وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للتشغيل والصيانة   اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  Hardwar & software 2/1 1/1 تقييم الوضع الراهن 1
  2/2 الفنية والعامة 1/2 إعداد الشروط والمواصفات. 2
  2/3  شركات3 1/3 تأهيل الشركات المدعوة . 3
  2/4  شركات3 1/4 دعوة الشركات للمنافسة على تصميم البرنامج  . 4
  2/5 فني ومالي 1/5 تحليل عروض المتنافسين . 5
  2/6 شهر 1/6 الترسية والتعميد . 6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

2,000,000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )10  )  من  ( 3صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير وتحديث نفق الخدمات . المبادرة MI - 03 رقم المبادرة
إجراء كافة األعمال للتطوير نفق الخدمات من أرضيات وقواعد ومواسير بما يرفع من كفاءة النفق .  وصف المبادرة
  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للتشغيل والصيانة .  اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1% من الحالي . 60 1/1 تغيير القواعد . 1
  2/2 % من الحالي .40 1/2 تغيير األعمدة . 2
  2/3 % من الحالي .50 1/3 تعديل األرضيات . 3
  2/4 % من الحالي .70 1/4تغيير مواسير الخدمات والمحابس .  4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
127.943.645   

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

  )10 )  من  ( 4صفحة (  بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير أنظمة الحاسب للتشغيل والصيانة . المبادرة MI - 04 رقم المبادرة
تقييم الوضع الحالي ألنظمة التشغيل والصيانة والعمل على تطوير وتحديث أنظمة الحاسب األلي بما يخدم المستفيد وييسر العمل  وصف المبادرة
  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 % لكافة أنشطة الصيانة 100 1/1 إعداد المواصفات الخاصة والفنية . 1
 فنية ومالية 2/2 ثالثة عروض 1/2 مراسلة الموردين إلرسال العروض .  2
  2/3 الترسية على شركة واحدة . 1/3 فتح المظاريف وتحليل العروض الفنية والمالية. 3
  2/4 شهر  1/4الترسية وتسليم الموقع .  4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

1.000.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )10  )  من  (  5صفحة (  بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير وتأهيل محطة معالجة الصرف الصحي . المبادرة MI - 05 رقم المبادرة
تأهيل مستوى األداء باستبدال النظم القديمة والتجهيزات التالفة لرفع الطاقة اإلنتاجية وجودة األداء  وصف المبادرة
 مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 شهر 1/1 الزيارة الميدانية وجمع البيانات 1
  2/2 شهر 1/2 إعداد الدراسة األولية وتحسين نطاق العمل  2
  2/3 شهران 1/3 إعداد شروط ومواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة للمشروع . 3
  2/4 شهر 1/4طرح المشروع للممارسة العامة .  4
  2/5 شهران 1/5 الترسية وتسليم الموقع . 5
  2/6 - 1/6 متابعة تنفيذ المشروع واالستالم االبتدائي . 6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

   ــــــــــــــــ
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )10  )  من  (  6صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تدشين خدمة إلكترونية للتشغيل والصيانة لجميع المستفيدين بالجامعة . المبادرة MI - 06 رقم المبادرة
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية إلدارة جميع موارد التشغيل والصيانة ومتابعة ومراقبة عمليات التشغيل والصيانة .  وصف المبادرة
  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع   جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 % من مكوناته .100 1/1 مراجعة مكونات برنامج مكسيمو . 1
  2/2 % من االستراتيجية .100 1/2 دراسة استراتيجية التشغيل والصيانة . 2
  2/3 % من التعديالت .100 1/3 حصر التعديالت المطلوبة إضافتها على برنامج مكسيمو . 3
  2/4 % من العمليات والخرائط .100 1/4تحديث العمليات وخرائط التدفق ونماذج العمل .  4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
1.500.000   

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )10  )  من  (  7صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير ألية تتبع األعطال وإصالحها . المبادرة MI - 07 رقم المبادرة
إعداد قاعدة بيانات إلكترونية متخصصة في متابعة وتحديد األعطال ومتابعة اإلصالحات.  وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 % لكافة أنشطة الصيانة 100 1/1 إعداد المواصفات الخاصة والفنية . 1
 فنية ومالية 2/2 ثالثة عروض 1/2 مراسلة الموردين إلرسال العروض .  2
  2/3 الترسية على شركة واحدة . 1/3 فتح المظاريف وتحليل العروض الفنية والمالية. 3
  2/4 شهر  1/4الترسية وتسليم الموقع .  4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

3.500.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )10  )  من  (  8صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير إستراتيجية التشغيل والصيانة  المبادرة MI - 08 رقم المبادرة
إعداد منهجية إلدارة موارد التشغيل والصيانة لرفع وتحسين األداء لجميع عمليات التشغيل والصيانة في المدينة الجامعية   وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

 % من نشاط التشغيل 100 2/1 % من نشاط التشغيل 100 1/1 جمع وتحليل البيانات وتحديد نقاط القوة والضعف  1
 % من نشاط التشغيل 100 2/2 % من نشاط التشغيل 100 1/2 تحديد الرؤية ورسم خريطة التدفق إلستراتيجية التشغيل والصيانة  2
 % من نشاط التشغيل 100 2/3 % من نشاط التشغيل 100 1/3 حصر وإعداد عمليات التشغيل والصيانة  3
 % من نشاط التشغيل 100 2/4 % من نشاط التشغيل 100 1/4 إعداد نماذج العمل لتشغيل والصيانة  4
 إعتماده من معالي مدير الجامعة 2/5 وفقاً ألنظمة الدولة 1/5 إعداد العقد الموحد لخدمات التشغيل والصيانة  5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

250.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

  جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

  الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )10  )  من  (  9صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير نظام العمل بمجمعات الخدمات بالجامعة . المبادرة MI - 9 رقم المبادرة
 تحديث وإحالل األنظمة العالية لجميع الخدمات بالجامعة . وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للتشغيل والصيانة   اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1% 70 1/1 تطوير وإحالل  نظام المراقبة والتحكم بالمجمع . 1
  2/2  مبردات6 1/2 تغير نظام المبردات . 2
  2/3  غاليات 4 1/3 تحديث نظام الغاليات . 3
  2/4 %من األمن إنجاز األعمال 100 1/4 إنشاء محطة صغير للتبريد . 4
  1/5% 60 1/5تحديث نظام عمل تربينات الغاز .  5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
180.000.000   

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

  جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

  الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )10  )  من  (  10صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-03رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

تدريب كوادر بشرية " نسائية" لعمليات التشغيل والصيانة  المبادرة MI - 10 رقم المبادرة
 تحديث وإحالل األنظمة العالية لجميع الخدمات بالجامعة . وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للتشغيل والصيانة   اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 سنوياً  1/1 التدريب خطة إعداد 1
  2/2 الخطة اعتماد 1/2  .الصالحية لصاحب الخطة رفع 2
  2/3 واإلدارات والوكاالت والعمادات الكليات %100 1/3  .الجامعة وحدات كافة على التنفيذ جدولة توزيع 3

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

200,000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  (  1صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

بيئة أكاديمية مستدامة برؤية مستقبلية . الهدف اإلستراتيجي  G- 04-04رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 وضع برامج لبيئة صديقة وصحية  المبادرة EI - 01 رقم المبادرة
العمل على تطوير برامج تستهدف حماية البيئة لتكون بيئة صحية وصديقة للبشرية  وصف المبادرة
مدير إدارة التشجير  وظيفة المسؤول إدارة التشجير اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 % االجهزه واإلنشاءات والكوادر البشرية .100 1/1 انشاء معمل لتدوير المخالت النباتية . 1
  2/2  نوع50 1/2 اختيار أنواع نباتية مالئمة للبيئة المحلية ومتكيفة للظروف الحارة . 2
  2/3 برنامج  1/3 التعاون مع مركز األمير سلطان لدراسات  الصحراوية والبيئية والمياة . 3
  2/4 % برامج 40 1/4 التعاون مع كلية علوم األغذية والزراعة . 4
  2/5 % برامج30 1/5 دعم وتقدير البرامج المنفذة حالياً كأسبوع زراعة الشجرة . 5

 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
5.000.000   

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  (  2صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

بيئة أكاديمية مستدامة برؤية مستقبلية . الهدف اإلستراتيجي  G- 04-04رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 استخدام أنظمة ترشيد الطاقة واالستفادة بقدر المستطاع من المواد الصديقة للبيئة ( الطاقة الخضراء ) . المبادرة EI - 02 رقم المبادرة
 العمل على استخدام النظم واآلليات الحديثة لخفض معدل استهالك الطاقة الكهربائية وخفض استهالك المياه  وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة . اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 % من الطاقة المستخدمة25توفير  1/1 إعداد برامج التشغيل للمنشآت األكاديمية . 1
  2/2 % من الطاقة المستخدمة30توفير  1/2 إعداد برامج التشغيل للمنشآت ومراكز الدراسات في عليشة والملز . 2
  2/3 % من الطاقة المستخدمة25توفير  1/3 استخدام عوازل الحرارة لألسطح والغالفات الخارجية في المباني القديمة 3
  2/4 % من الطاقة المستخدمة 10توفير  1/4 تظليل المناور المفتوحة للمباني التعليمية . 4
  2/5 % 5توفير الطاقة بنسبة   1/5 زيادة المسطحات الخضراء بجوار المباني التعليمية والسكنية  5
  2/6 % من استخدام المياه 25توفير  1/6 استخدام التجهيزات الحديثة لترشيد استخدام المياه  6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

  هـ1437  هـ1437 5.000.000
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة

رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  (  3صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

بيئة أكاديمية مستدامة برؤية مستقبلية . الهدف اإلستراتيجي  G- 04-04رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تحقيق التوازن البيئي داخل المدن الجامعية . المبادرة EI - 03 رقم المبادرة
زيادة المسطحات الخضراء لتوازن األكسجين مع ثاني أكسيد الكربون داخل المدن الجامعية  وصف المبادرة
 مدير إدارة التشجير وظيفة المسؤول إدارة التشجير اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

 % بنية تحتية شاملة .100 2/1 2 مليون م2 1/1 زراعة األشجار والمسطحات الخضراء لتخفيف درجات الحرارة . 1
 2 ألف م60 2/2 % 100 1/2 تقليل التلوث وتوفير الظل . 2
  2/3  1/3 إنشاء الحديقة النباتية . 3

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
100.000.000   

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  (  4صفحة (  بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

بيئة أكاديمية مستدامة برؤية مستقبلية . الهدف اإلستراتيجي  G- 04-04رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 توفير مصادر مياه متنوعة لري المزروعات . المبادرة EI- 04 رقم المبادرة
البحث عن إيجاد بدائل متنوعة لمصادر المياة لري المسطحات الخضراء حدائق الجامعة  وصف المبادرة
مدير إدارة التشجير  وظيفة المسؤول إدارة التشجير اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1  آبار سطحية عميق5 1/1 حفر آبار سطحية وعميقة لإلستخدام في أغراض الري . 1
  2/2  / يومياً 3 م3000 1/2 االستفادة من مياه فائض محظة التنقية المعالجة بالجامعة . 2
  2/3  / يومياً 3 م4000 1/3 االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بالرياض . 3
  4/2  / يومياً 3 م2000 4/1توريد مياه صالحة لري المزرعات ( متعهد ) .  4
  5/2  متر مكعب 20000 5/1انشاء خزان استراتيجي ألغراض الري .  5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

3236.0000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة

رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  (  5صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

بيئة أكاديمية مستدامة برؤية مستقبلية . الهدف اإلستراتيجي  G- 04-04رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إنشاء مشاتل جديدة وفقاً للتقنيات الحديثة . المبادرة EI - 05 رقم المبادرة
إعداد دراسات إلنشاء مشاتل جديدة بحدائق الجامعة وفق أفضل التقنيات الزراعية للمشاتل.  وصف المبادرة
 مدير إدارة التشجير وظيفة المسؤول إدارة التشجير اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

 % تعبئة الري المتحكم به آلياً .100 2/1 8عدد  1/1 إنشاء بيوت محمية في مشتل الجامعة . 1
% اإلضاءه . 100 2/2 6عدد  1/2 إنشاء بيوت محمية مشتل ديراب . 2
 % درجة الحرارة .100 2/3  1/3 إنشاء مستودعات خاصة بأعمال المزروعات . 3
 مستودع مبيدات وبذور نباتية زراعية . 2/4  مليون نبات حولي مزكرشه10 خط النتاج 2 4/1تركيب خطوط إنتاج إلكثار النباتات .  4
 مكانة زراعة البذور 2/5  غرفه1 5/1  إنشاء غرفة إنبات البذور . 5
  2/6 مختبر 1 6/1إنشاء مختبر لعزل المياه المرضية وفحص التربة والمياه .  6
  2/7 3م1500 خزان سعة 1 7/1إنشاء خزان مياه مرفق به محطة لتحليه المياه .  7

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
23.000.000   

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )4  )  من  (  1صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطوير منهجية إدارة المشاريع وفق معايير عالمية معتمدة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-05رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 PMIإعداد منهجية إدارة المشاريع وفقاً لمعايير إدارة المشاريع  المبادرة PI – 01 رقم المبادرة

 الجودة ) وتضمن التناغم العام مع متطلبات المشاريع – النطاق – التكلفة – تضمن إدارة محددات المشروع ( الوقت  PMIإعداد منهجية إدارة المشاريع وفقاً للمعايير القياسية الدولية إلدارة المشاريع  وصف المبادرة
والموردين وتتيح تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسة . 

مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع   جهة المبادرة
رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

% لكافة أنشطة الوكالة  100 2/1 شهر 1/1 تحليل الوضع الراهن للوكالة  1
% لكافة أنشطة الوكالة  100 2/2 شهر 1/2 تحديد نقاط القوة والضعف والتوصيات . 2
  PMI  1/3  2/3 دراسة معايير إدارة المشاريع  3
 % لكافة مراحل المشاريع 100 2/4 شهر 1/4 تحديد مراحل ومعارف دورة حياة المشروع  4
  PMI 2/5الدليل المعرفي اإلصدار الرابع  1/5 تحديد عمليات دورة حياة المشروع ( الدراسة والتصميم واالشراف ) . 5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
  ــــــــــــــــــــــ 

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )4  )  من  (  2صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطوير منهجية إدارة المشاريع وفق معايير عالمية معتمدة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-05رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إعداد دليل اإلجراءات القياسية إلدارة المشاريع . المبادرة PI – 02 رقم المبادرة
إعداد اإلجراء شاملة لخطوات العمل الموحد إلدارة مشاريع الجامعة لضبط ومحاسبة مختلف أنشطة المشاريع وضمان تحقيق أهداف المشروع .  وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 % من عمليات الدراسات واإلشراف100 1/1 حصر كافة عمليات ( الدراسات والتصميم واإلشراف )  1
  2/2 أيام 5 1/2 تنفيذ ورشة عمل مع جهاز اإلشراف . 2
  2/3  يوم30 1/3 إعداد خطوات العمل التفصيلية . 3
  2/4 - 1/4 المراجعة الفنية لخطوات العمل . 4
  2/5 % من كافة العمليات 100 1/5 إعداد النماذج . 5
  2/6 % من كافة العمليات 100 1/6 إعداد خرائط التدفق . 6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

100.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )4  )  من  (  3صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطوير منهجية إدارة المشاريع وفق معايير عالمية معتمدة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-05رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تحديث المواصفات الفنية والقياسية للمشاريع . المبادرة PI – 03 رقم المبادرة
إعداد قاعدة بيانات متخصصة لكافة المواصفات الفنية بمختلف التخصصات لكافة مشاريع الجامعة .  وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

   ثالثة أشهر 1/1جمع وتحليل وتنسيق البيانات .  1
   ثالثة أشهر 1/2إعداد المعايير والمتطلبات الخاصة .  2
   أسبوع 1/3طلب العروض والتعميد .  3
   %30تقديمات  1/4مراجعة واعتماد المرحلة األولى  4
   %60تقديمات  1/5مراجعة واعتماد المرحلة الثانية  5
   %90تقديمات  1/6مراجعة واعتماد المرحلة الثالثة  6
   ثالثة أشهر 1/7التشغيل التجريبي وتثبيت البرنامج .  7
   سنة 1/8الدعم والمساندة الفنية .  8

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

400.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             
8                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )4  )  من  (  4صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطوير منهجية إدارة المشاريع وفق معايير عالمية معتمدة  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-05رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إعداد برنامج تدريب مدراء المشاريع وجهاز اإلشراف . المبادرة PI – 04 رقم المبادرة
إعداد برامج تدريبية لجميع المهندسين والفنيين والمشرفين على مختلف تخصصاتهم ومستوياتهم وذلك لتوحيد التوقعات وطريقة وأسلوب العمل لتحقيق أهداف المشروع .  وصف المبادرة
 مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1شهر  1/1 تحديد اإلحتياجات التدريبية  1
  2/2 شهر 1/2 موافقة صاحب الصالحية    2
  2/3 شهر 1/3 تأهيل المدربين 3
  2/4  شهور3 1/4 تأهيل وتجهيز قاعة التدريب في الوكالة  4
  2/5 % من البرامج التدريبية المعتمدة100 1/5 تصميم الحقائب التدريبية 5
  2/6 كافة مهندسي الوكالة 1/6 تنفيذ البرامج التدريبية من قبل عمادة المهارات 6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

600.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  (  1صفحة (  بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطوير معايير ومفاهيم الجودة الشاملة لكافة أنشطة الوكالة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-06رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تحسين بيئة العمل بوكالة الجامعة للمشاريع المبادرة QI-01 رقم المبادرة
 تطوير وتحسين البيئة الداخلية للعمل من الجانب الصحي واالجتماعي والنفسي . وصف المبادرة
 وكيل الجامعة للمشاريع وظيفة المسؤول مكتب وكيل الجامعة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 شهر 1/1 جمع وتحليل بيانات بيئة العمل . 1
 % الوظائف100 2/2 % من مساحة الوكالة100 1/2 التحليل الوظيفي وتحديد الفراغ الداخلي بمبنى الوكالة . 2
  2/3 % مساحة الوكالة100 1/3 إعداد وتطوير المخططات المعمارية والديكور . 3
  2/4 % من اإلدارات العامة ووحداتها التنظيمية100 1/4 إعداد المخططات الهندسية لألثاث . 4
  2/5 % مساحة الوكالة100 1/5 إعداد المخططات الهندسية ألعمال اإلضاءة واالتصاالت . 5
  6/2ثالثة اشهر  6/1تنفيذ المخططات وأعمال التأهيل  6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

1.000.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  (  2صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطوير معايير ومفاهيم الجودة الشاملة لكافة أنشطة الوكالة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-06رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إعداد الدليل المعرفي إلجراءات العمل للوكالة . المبادرة QI-02 رقم المبادرة
حصر وإعداد إلجراءات القياس وخطوات العمل وإعداد النماذج وخرائط التدفق والوثائق اإلرشادية   وصف المبادرة
 مدير إدارة التطوير والجودة وظيفة المسؤول إدارة التطوير والجودة اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

 كافة عمليات الدراسات والمشاريع  2/1 اإلجراءات وخارطة التدفق والنماذج . 1/1إعداد الدليل المعرفي الجزء األول إلجراءات .  1
  2/2  1/2إعداد الدليل المعرفي الجزء الثاني .  2
  % متطابق مع المواصفات العالمية 100 2/3 اجراءات الجودة 1/3 إعداد الدليل المعرفي الجزء الثالث خدمات التشغيل والصيانة . 3
 وخريطة التدفق . 2/4 اإلجراء والنماذج 1/4 إعداد الدليل المعرفي الجزء الرابع إجراءات الشؤون اإلدارية . 4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

250.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  (  3صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطوير معايير ومفاهيم الجودة الشاملة لكافة أنشطة الوكالة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-06رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطوير موقع الوكالة اإللكتروني . المبادرة QI-03 رقم المبادرة
 تحديث وإثراء لبيانات موقع الوكالة اإللكتروني وإعداد إحصائيات اإلنجاز وتحميل وتحليل أدلة اإلجراءات وملفات نظام الجودة . وصف المبادرة
  وظيفة المسؤول  اإلدارة / القسم وكالة الجامعة  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 شهر 1/1 تقييم الوضع الراهن 1
  2/2 شهران 1/2 تحديد نقاط تطوير الموقع اإللكتروني 2
  2/3 شهران 1/3 جمع بيانات تغذية الموقع اإللكتروني  3
  2/4 شهر 1/4 تنفيذ التطوير والتشغيل التجريبي 4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

  ــــــــــــــ 
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  (  4صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطوير معايير ومفاهيم الجودة الشاملة لكافة أنشطة الوكالة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-06رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

  .9001/2008حصول إدارات الوكالة على شهادة المطابقة أيزو  المبادرة QI-04 رقم المبادرة
  .9001/2008توثيق وتأهيل لكافة إدارات الوكالة للحصول على نظام إدارة الجودة للمواصفات القياسية أيزو  وصف المبادرة
 مدير إدارة التطوير والجودة وظيفة المسؤول إدارة التطويرو الجودة اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1  1/1إعداد الهيكل التنظيمي إلدارات الوكالة  1
  2/2  1/2 إعداد أهداف ومهام إدارات الوكالة 2
  3/2  3/1 إعداد صالحيات ومسؤوليات إدارات الوكالة 3
  4/2  4/1 إعداد إجراءات وخرائط التدفق ونماذج عمل إدارات الوكالة. 4
  4/3  5/1 إعداد دليل الوصف الوظيفي إلدارات الوكالة 5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

100,000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )5  )  من  ( 5صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

تطوير معايير ومفاهيم الجودة الشاملة لكافة أنشطة الوكالة الهدف اإلستراتيجي  G- 04-06رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إعداد برامج لنشر ثقافة الجودة . المبادرة QI-05 رقم المبادرة
نشر ثقافة الجودة لكافة منسوبي الوكالة بما يحقق أهدافها اإلستراتيجية  وصف المبادرة
 مدير إدارة التطوير والجودة وظيفة المسؤول إدارة التطوير والجودة اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  تنفيذي2000 2/1  قيادي25 1/1  التنفيذين ) .–برنامج رسائل الجودة ( القيادات  1
  2/2  شاشات6 1/2 إضافة الشاشات اإللكترونية . 2
  2/3  نسخة 1000 1/3 رسالة الجودة . 3
 سنويا 2/4 9001وفق معايير الجودة مواصفة األيزو  1/4 مسابقة التميز على مستوى اإلدارة . 4

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

145.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )3  )  من  (  1صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

االستثمار األمثل للموارد المالية  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-07رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 ضبط آليات السيطرة على محددات المشروع . المبادرة FI-01 رقم المبادرة
 تحديد وصف دقيق لمحددات المشروع ووضع آليات للسيطرة عليها بما يحقق كفاءة تنفيذ المشاريع . وصف المبادرة
 مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  P M I 2/1 1/1 جمع البيانات وتحديد محددات المشاريع . 1
  2/2 % من مراحل المشروع100 1/2حصر لمحددات المشاريع وإعداد آليات السيطرة عليها .  2

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

   ـــــــــــــــــ
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )3  )  من  (  2صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

االستثمار األمثل للموارد المالية  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-07رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تعزيز استثمار مواقع الجامعة . المبادرة FI-02 رقم المبادرة
 العمل على حصر مواقع الجامعة التي يمكن أن تجلب عائداً مالياً مجزياً للجامعة والعمل على تأهيله . وصف المبادرة
 وكيل الجامعة للمشاريع وظيفة المسؤول مكتب وكيل الجامعة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة رقم النشاط
  2/1 % من مساحة الجامعة 100 1/1 حصر مواقع الجامعة ذات االستثمار المجزي 1
  2/2 % من مساحة الجامعة100 1/2إعداد دراسة مقترحة عن تكلفة التأهيل والعائد على االستثمار   2
  2/3% من المواقع المعتمدة  100 1/3إعداد دراسة تسويقية للمواقع   3

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

   ـــــــــــــ
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )3   )  من  (  3صفحة (  بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

االستثمار األمثل للموارد المالية  الهدف اإلستراتيجي  G- 04-07رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تطبيق تقنيات الهندسة القيمية على مشاريع الجامعة االستراتيجية . المبادرة FI-03 رقم المبادرة
 العمل على إعداد منهجية إدارة المشاريع االستراتيجية للجامعة وقف تقنيات الهندسية القيمية . وصف المبادرة
 مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

 مطبقة سابقاً ومحدد نتائجها  2/1 مصادر معتمدة 1/1 حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة لتقنيات الهندسة . 1
  2/2 شهر 1/2تحليل القيمية للبيانات واستخراج نتائج التحليل  2
 % من قيمة تنفيذ المشروع 25توفير   2/3% 10إعطاء قيمة مضافة من المساحات  1/3إعداد منهجية إدارة المشاريع وفقاً لتقنيات الهندسة القيمية   3

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

   ــــــــــــــــــ
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة

رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  1صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

 " ITأتمتت كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي " الهدف اإلستراتيجي  G- 04-08رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تحويل كافة أعمال اإلدارة العامة للسالمة واالمن إلكترونياً . المبادرة TI-01 رقم المبادرة
تحويل كافة األعمال المنفذة باإلدارة العامة للسالمة واالمن من ورقية إلي إلكترونية   وصف المبادرة

مدير عام اإلدارة العامة للسالمة  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للسالمة واألمن اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة
 واألمن 

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 شهر 1/1 الزيارة الميدانية وجمع البيانات 1
  2/2 شهر 1/2 إعداد الدراسة األولية وتحسين نطاق العمل  2
  2/3 شهران 1/3 إعداد شروط ومواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة للمشروع . 3
  2/4 شهر 1/4طرح المشروع للممارسة العامة .  4
  2/5 شهران 1/5 الترسية وتسليم الموقع . 5

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية
  ــــــــــــــــــــــ 

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  2صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

 " ITأتمتت كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي " الهدف اإلستراتيجي  G- 04-08رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

تطوير آلية تتبع األعطال وإصالحها  المبادرة TI - 02 رقم المبادرة
إعداد قاعدة بيانات إلكترونية متخصصة في متابعة وتحديد األعطال ومتابعة إصالحها حتى إغالق الطلب.  وصف المبادرة
مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة  وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للتشغيل والصيانة   اإلدارة / القسم وكالة الجامعة للمشاريع جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  Hardwar & software 2/1 1/1 تقييم الوضع الراهن 1
  2/2 الفنية والعامة 1/2 إعداد الشروط والمواصفات. 2
  2/3  شركات3 1/3 تأهيل الشركات المدعوة . 3
  2/4  شركات3 1/4 دعوة الشركات للمنافسة على تصميم البرنامج  . 4
  2/5 فني ومالي 1/5 تحليل عروض المتنافسين . 5
  2/6 شهر 1/6 الترسية والتعميد . 6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

3,000,000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  3صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

 " ITأتمتت كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي " الهدف اإلستراتيجي  G- 04-08رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 PMOSتصميم قاعدة بيانات الكترونية لنظام مكتب المشاريع  المبادرة TI – 03 رقم المبادرة
تصميم برنامج إلكتروني متخصص بإدارة عمليات المشاريع يوفر ويؤمن المشاركة لغرف اإلشراف وربط اإلدارات المعنية بمختلف أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف المشروع .  وصف المبادرة
 اإلدارة العامة للمشاريعمدير عام  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  PMI  2/1يتطابق مع  1/1 تحديد نطاق البرنامج وأنشطته . 1
  2/2 الفنية والعامة 1/2 إعداد الشروط والمواصفات الفنية للبرنامج  . 2
  2/3  شركات3 1/3 تأهيل الشركات المدعوة . 3
  2/4  شركات3 1/4 دعوة الشركات للمنافسة على تصميم البرنامج  . 4
  2/5 فني ومالي 1/5 تحليل عروض المتنافسين . 5
  2/6 شهر 1/6 الترسية والتعميد . 6
  7/2ستة شهور  7/1التنفيذ والتدريب  7
  8/2سنة  8/1الدعم الفني  8

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

600.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             
8                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9 )  من  (  4صفحة (  بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

 " ITأتمتت كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي " الهدف اإلستراتيجي  G- 04-08رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إعداد قاعدة بيانات أسعار تكاليف المشاريع . المبادرة TI – 04 رقم المبادرة

دراسة جداول الكميات لمشاريع الجامعة المسعرة والمنفذة خالل العشر سنوات الماضية وتدقيقها وتحليلها وإعداد تقديرات بنود الكميات القياسية الموحدة لمشاريع الجامعة وفق التنسيق والترميز  وصف المبادرة
والتبويب المتعارف عليه في بيوت الخبرة الهندسية المحلية والعالمية وحسب جداول الكميات القياسية الموحدة . 

مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع  وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة
رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  وصف أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1شهران  TIMPERLINE  . " 1/1تأمين برنامج "  1
  2/2 ثالثة أشهر 1/2 جمع وتحليل وتنسيق البيانات . 2
  2/3 ثالثة أشهر 1/3 ضبط البرنامج مع متطلبات الجامعة . 3
  2/4 ثالثة أشهر 1/4 إدخال البيانات . 4
  2/5 ثالثة أشهر 1/5 التشغيل التجريبي . 5
  2/6  مستخدمين5 1/6 تثبيت البرنامج بعدد مستخدميه  . 6
  7/2 شهر 7/1التدريب على تطبيقات البرنامج .  7
  8/2 سنة 8/1الدعم والمساندة الفنية .  8

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

300.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             
8                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  5صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

 " ITأتمتت كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي " الهدف اإلستراتيجي  G- 04-08رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تأسيس نظام الكتروني لتأهيل الموردين . المبادرة TI – 05 رقم المبادرة
إعداد معايير تأهيل المقاولين واالستشاريين وتصميم قاعدة بيانات إلدارة المعلومات و تقييم وتحديث ملقماتهم بصورة دورية حسب المعلومات الراجعة من الموقع والجهات الخارجية .  وصف المبادرة
 مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  وصف أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  2/1 المتغيرة والثابتة 1/1إعداد معايير التأهيل .  1
  2/2 وفق نظام ولوائح الدولة 1/2 إعداد المتطلبات الخاصة . 2
  2/3 - 1/3 إعداد نماذج التأهيل . 3
  2/4 ثالثة شركات 1/4 طلب العروض والتعميد . 4
  2/5 %  من البرنامج60 1/5 مراجعة واعتماد المرحلة األولى 5
  2/6 %  من البرنامج90 1/6 مراجعة واعتماد المرحلة الثانية 6
  2/7  مستخدمين5 1/7التشغيل التجريبي وتثبيت البرنامج  .  7
  2/8 سنة 1/8الدعم والمساندة الفنية .  8

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

300.000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة

رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             
8                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  ( 6صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

 " ITأتمتت كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي " الهدف اإلستراتيجي  G- 04-08رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إعداد برنامج لألرشفة اإللكترونية للمخططات ووثائق المشروع . المبادرة TI – 06 رقم المبادرة
إعداد وتصميم قاعدة بيانات لحفظ وثائق ومخططات مشاريع الجامعة ومتابعة اإلجراءات المتخذة عليها .  وصف المبادرة
 مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع وظيفة المسؤول اإلدارة العامة للمشاريع اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  وصف أنشطة تنفيذ المبادرة رقم النشاط
  2/1شهران  1/1 "  والتجهيزات.  MICROTEC DOCتأمين البرنامج "  1
  2/2 % من وثائق المشاريع100 1/2 ترتيب وتنظيم الوثائق القديمة . 2
  2/3 % من مخططات المشاريع100 1/3 ترتيب وتنظيم المخططات الهندسية  . 3
  2/4 % من بيانات المشاريع100 1/4 إدخال البيانات . 4
  2/5 % من وثائق المشاريع100 1/5 المسح الضوئي للوثائق . 5
  2/6 ثالثة أشهر 1/6 التشغيل التجريبي . 6
  2/7  مستخدمين5 1/7تثبيت البرنامج   7
  2/8  مستخدمين5 1/8التدريب .  8
  2/9 سنة 1/9الدعم والمساندة الفنية .  9

 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
300.000   

 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             
8                                                             
9                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  ( 7صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

 " ITأتمتت كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي " الهدف اإلستراتيجي  G- 04-08رقم الهدف  
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

    QMCSإعداد قاعدة بيانات إلدارة عمليات الجودة  المبادرة TI-07 رقم المبادرة
نظام إلكتروني إلدارة سجالت وعمليات وتقارير الجودة .  وصف المبادرة
 مدير إدارة التطويرو الجودة وظيفة المسؤول إدارة التطويرو الجودة اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  Hardwar & software 2/1 1/1 تقييم الوضع الراهن 1
  2/2 الفنية والعامة 1/2 إعداد الشروط والمواصفات. 2
  3/2  شركات3 3/1 تأهيل الشركات المدعوة . 3
  4/2  شركات3 4/1 دعوة الشركات للمنافسة على تصميم البرنامج  . 4
  5/2 فني ومالي 5/1 تحليل عروض المتنافسين . 5
  6/2 شهر 6/1 الترسية والتعميد . 6
  7/2ستة أشهر  7/1 التنفيذ واإلشراف 7
  8/2 شهران 8/1 التطبيق والتدريب 8

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

    لایر100.000
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             
7                                                             
8                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  ( 8صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

 " ITأتمتت كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي " الهدف اإلستراتيجي  G- 04-08رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 إعداد برنامج لألرشفة . المبادرة TI-08 رقم المبادرة
 تطوير آليات حفظ واسترجاع ومتابعة الوثائق والمخططات الهندسية . وصف المبادرة
 مدير إدارة التطوير والجودة وظيفة المسؤولإدارة التطوير والجودة  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  Hardwar & software 2/1 1/1 تقييم الوضع الراهن 1
شهر  2/2 الفنية والعامة 1/2 إعداد الشروط والمواصفات. 2
  2/3  شركات3 1/3 تأهيل الشركات المدعوة . 3
  2/4  شركات3 1/4 دعوة الشركات للمنافسة على تصميم البرنامج  . 4
  2/5 فني ومالي 1/5 تحليل عروض المتنافسين . 5
  6/2 شهر 1/6 الترسية والتعميد . 6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

150,000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة
رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 



   
 

جامعة الملك سعود  
وكالة الجامعة للمشاريع 

الخطة اإلستراتيجية 
 

 وكالة الجامعة للمشاريع

   )9  )  من  (  9صفحة (   بطاقة تنفيذ مبادرة SPF-01نموذج رقم : 
  

"   IT أتمتت كافة أعمال الوكالة بإستخدام تقنية الحاسب اآللي "الهدف اإلستراتيجي  G- 04-08رقم الهدف 
 بيئة تعليمية داعمة الهدف األسمى 6رقم الهدف األسمى 

 تجهيز قاعدة بيانات إلدارة الموارد المالية للمشاريع . المبادرة TI-09 رقم المبادرة
 تطوير برنامج يعمل على رفع كفاءة المصادر المالية للمشاريع . وصف المبادرة
 مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع وظيفة المسؤولاإلدارة العامة للمشاريع  اإلدارة / القسموكالة الجامعة للمشاريع  جهة المبادرة

رقم 
 )KPI’Sمؤشرات تحقيق المبادرة (م  أنشطة تنفيذ المبادرة النشاط

  Hardwar & software 2/1 1/1 تقييم الوضع الراهن 1
  2/2 الفنية والعامة 1/2 إعداد الشروط والمواصفات. 2
  2/3  شركات3 1/3 تأهيل الشركات المدعوة . 3
  2/4  شركات3 1/4 دعوة الشركات للمنافسة على تصميم البرنامج  . 4
  2/5 فني ومالي 1/5 تحليل عروض المتنافسين . 5
  2/6 شهر 1/6 الترسية والتعميد . 6

  .   ..………………………    استشاري                    الوكالة       لية التنفيذآ
 تاريخ اإلنجاز المتوقع تاريخ بدء التنفيذ التكلفة التقديرية

150,000   
 

 البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة

رقم 
 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 النشاط

1                                                             
2                                                             
3                                                             
4                                                             
5                                                             
6                                                             

 




