
 

1  

 

 

 

 

 

  جامعة املجمعة 
 

 التقرير السنوي 

 هــ 1437 \هـ  1436

 

 

  



 

2  

 الفهرس

 

 

 3 .......................................................................................................................................   كلمة العميد

 4 .......................................................................................................................................... عن العمادة 

 4 .................................................................................................................... الرؤيا الرسالة واالهداف 

 5 .................................................................................................................................. الهيكل التنظيمي 

 6 ................................................................................................... لألقسام النسائية الهيكل التنظيمي 

 7 ....................................................................................................... انجازات ومهام األقسام النسائية 

 8 ........................................................................................................... وحدة تقنية املعلومات بالزلفي 

 10 ................................................................................................................ البوابة االلكترونية مجال 

 15 ....................................................................................... مجال تأمين البنية التحتية وتوفير البرامج

 19 ........................................................................................................................... الدعم الفني مجال 

 21 ....................................................................................................................... امن املعلومات مجال 

 24 ........................................................................................................................ نظم التشغيل مجال 

 28 ................................................................................................................  الداخليةمجال الشبكات 

 32 ...........................................................................................................  مجال الخدمات االلكترونية 

 34 ..................................................................................................... املرئي  الصوتي و  االتصال مجال

 38 .......................................................................................................................... املشاريع املستقبلية 

  



 

3  

 

  

تعتبر عمادة تقنية املعلومات من أهم قنوات االتصال بين الجامعة واملجتمع، فهي تتجاوز بأعمالها الحدود التقليدية 

يتم بإبداع يقوده طموح رائد وبيئة تسعى لتحقيق أعلى مستويات األمن املعلوماتي ملنسوبي  للتواصل ، كل ذلك

 الجامعة وزوارها.

إن طموحاتنا للوصول إلى مصاف الجامعات العاملية واملسابقة للوصول الى مراكز متقدمة في تقييم الجامعات      

ومتابعته  -حفظه هللا  -الدعم الالمحدود من معالي مدير الجامعة ثم   -هللا سبحانه وتعالى  -العالمي لم يكن ليتم لوال 

الدقيقة ألعمال العمادة وتشجيع إدارتها ومنسوبيها لتقديم أفضل وأعلى مستويات الخدمات اإللكترونية ، ومن هنا 

ل عمادة تقنية بدأنا بكوادر وطنية متميزة في هذا املجال نعمل على أن تكون الواجهة اإللكترونية للجامعة من خال

 املعلومات داعمة لكل ما من شأنه تطوير حلقات التواصل بين الجامعة والجمهور.

تسعى لتكون قدوة ألمثالها في أسلوب تقديم الخدمات اإللكترونية  -رغم حداثتها  -إن عمادة تقنية املعلومات      

على عاتقها مهمة توفير الخدمات و املعلومات من هذا الدور الرائد فإن العمادة تحمل  وانطالقاوعرضها وتطويرها، 

الوافية لكافة منسوبي الجامعة وزوارها عبر البوابة اإللكترونية،  كما تسعى العمادة إلى متابعة ومواكبة التطورات 

التقنية الحديثة التي تساهم في تحسين آلية العمل وإنجاز املهام وتبسيط اإلجراءات والتحول نحو بيئة التعامالت 

 إللكترونية وفق توجيهات القيادة الحكيمة كل ذلك لتحقيق خطة التحول إلى تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية.ا

وفي ظل التطور الهائل واملتسارع في املجال التقني لكافة قطاعات املجتمع ولقطاع التعليم العالي على وجه      

تقنيات وتطوير وتنفيذ مشاريع متميزة الستثمارها في حقل الخصوص، تسعى عمادة تقنية املعلومات إلى تبني أحدث ال

 في تأسيس بيوت للخبره في تقنية املعلومات بالتعاون مع الجهات البحثية 
ً
التعليم. كما أن العمادة لن تألو جهدا

كاديمية واالستشارية داخل الجامعة وخارجها الستثمار كل ما من شأنه تعزيز البيئة التقنية باألنظمة اإلدارية واأل

 والتعليمية.

وقد كان لعمادة تقنية املعلومات قصب السبق بين الجامعات الناشئة في تعزيز الربط الشبكي والتواصل الصوتي      

 واملرئي بين جميع مرافق الجامعة لتقديم خدماتها بالشكل األمثل.

ا وهي تقود عجلة التطوير التقني لهذا وتضع العمادة هدف استثمار كل ما هو مفيد من تقنيات حديثة نصب عينيه     

 القلب النابض داخل أسوار هذه الجامعة الفتية راجية من هللا التوفيق.

 عادل بن محمد السعيدد. 
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 العمادةعن 

تلعب عمادة تقنية املعلومات دورها كركيزة من ركائز الجامعة   حيث تعمل على توفير أحدث البرامج والخدمات 

واإلحصائيات للقطاعات التعليمية والثقافية والبحثية واإلدارية كما تعمل بشكل دؤوب على تطوير آليات واالستشارات 

الربط بين قطاعات الجامعة وفروعها وبين الجمهور واملستخدمين وتوفير الدعم التقني لهم ، كل هذا للوصول 

 يحتذى به على مستوى الجامعات
ً
 تقنيا

ً
 الناشئة. بالجامعة إلى أن تكون نموذجا

  الرؤية

 للمعايير العاملية.
ً
 تحقيق منظومه جامعية رقمية ذكية تستند على بنية تحتية عالية الجودة وفقا

 الرسالة

 تقديم حلول تقنية ودعم فني متكامل لجميع قطاعات الجامعة االكاديمية والبحثية واإلدارية ، وفق أحدث التقنيات .

 األهداف

والتقني الالزم لكافة قطاعات الجامعة ومنسوبيها والتعامل مع كافة العوائق التقنية لضمان رفع توفير الدعم الفني • 

 فاعلية الكادر اإلداري والتعليمي.

تقديم خدمات إلكترونية مميزة تعمل على تيسير عملية تواصل الطالب مع مختلف قطاعات وإدارات الجامعة، من • 

ية األداء تعتمد على بيئة اإلنترنت لتكون متاحة لجميع املستخدمين بشكل سهل خالل تأمين وإدارة وصيانة أنظمة عال

 وآمن.

 تأسيس وإدارة البنية التحتية من برمجيات ومعدات تقنية تدعم تحول الجامعة إلى جامعة رقمية.• 

أعضاء هيئة دعم برامج التعليم عن بعد وتوفير بيئة افتراضية مناسبة للمتعلمين تتيح لهم سبل التواصل مع • 

 التدريس بكل سهولة ويسر.

توفير خدمات إلكترونية تفاعلية شاملة ودعمها بأحدث املعدات التقنية الالزمة للمساهمة في تعزيز دور البحث • 

 العلمي في الجامعة.

عات العمل على أتمتة وتكامل جميع النظم والخدمات وتطوير قنوات التواصل البرمجية بين الجامعة ومختلف القطا• 

 األخرى لتفعيل دور الجامعة في دعم مشاريع الحكومة اإللكترونية في اململكة.

 اعتماد املواصفات واملنهجيات العاملية في كافة املشاريع التي تقوم العمادة بتبنيها.• 

ة بناء عالقات مهنية مع جهات متخصصة في مجال تقنيات املعلومات لالستفادة من خبراتها لتطوير بيئة تقني• 

 املعلومات بالجامعة.
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  التنظيميالهيكل 
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 قسام النسائية األ –الهيكل التنظيمي 

  

 

 

 مع بالتعاون  تقوم حيث املعلومات، تقنية عمادة(  النسائية الوحدات ) املعلومات تقنية إدارة تتبع 

 لجميع الخدمات بتوفير والصوتية املرئية واالتصاالت والشبكات الفني والدعم املعلومات أمن وحدات

 التربية كلية: في املعلومات تقنية فروع من كل على وتشرف املجمعة جامعة في النسائية القطاعات

 والدراسات العلوم كلية بالغاط، والدراسات العلوم كلية بالحوطة، والدراسات العلوم كلية باملجمعة،

     .برماح

 األقسام النسائية :

 ( منذ انشائها العديد من الخدمات لكليات البنات والتي تشمل :  الوحدات النسائيةقدمت تقنية املعلومات ) 

 الدعم الفني :

 (،  كذلك تدريب مشرفاتdomainمتمثال في صيانة االجهزة وصيانة املعامل وتجهيزها وربط جميع االجهزة بـ) 

 البوابات التابعين لجامعة املجمعة .

 الشبكات :

االنترنت وربط املواقع ونقل االجتماعات واملؤتمرات وورش العمل وجميع املناسبة  متمثال في متابعة خدمة 

 (.Video Converseالجامعية بين مواقع الجامعة املختلفة من خالل تقنية )

 الهاتف الشبكي :

 تركيب أجهزة الهاتف الشبكي والفاكسات في كليات البنات . 
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ـ هـ 1437 – 1436  الوحدة إنجازات    

  الدعم الفني، الشبكات) طلب خدمة مستفيد تشمل  ( 784) تنفيذ عدد(.  

 االختبارات والدورات ومواسم للدراسة وتجهيزها آلي حاسب ( معمل19عدد ) دورية صيانة عمل 

 التدريس هيئة املوظفات وأعضاء أجهزة تشمل املجمعة جامعة بدومين كمبيوتر جهاز(  178 ) عدد ربط 

 إلكترونية . ومنصات

 الفيديو كونفرنس (. تقنية عبر ومؤتمرات عمل ورش)من  املجمعة جامعة مناسبات تغطية 

 عمل دورات تدريبية ملشرفات البوابة االلكترونية  . 
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ـ هـ. 1437 – 1436 الوحدة إنجازات    

  ( طلب. 611 مجموع عدد الطلبات التي تم إنجازها هو ) 

   األجهزة، ربطها بدومين، معامل حاسب آلي من حيث تركيب برامج عديدة، صيانة  13تم خدمة أكثر من

 وغيره 

  ( نقطة في 30تم تركيب عدد ) ربطه عن طريق الوايرلس مع املبنى الرئيس يمبنى طب االسنان بنات و  

 ( نقطة في 118تم تركيب عدد ) طريق الوايرلس مع املبنى بالزلفي وتم ربطه عن بمبنى املرافق باإلسكان

 الرئيس ي

 ( نقطة في 30تم تركيب عدد ) بالزلفي.كلية التربية بنات 

  في غرفة الداتا سنتر وصيانة النقاط التي ال تعمل التي تم املرافق تم تركيب ثالث كبائن أنترنت في مبنى

 تركيبها.
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 مهام وانجازات العمادة

 مجاالت 8قسمت على 
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تعتبر البوابة اإللكترونية الواجهة اإلعالمية األولى للجامعة و التي ُيبنى عليها االنطباع األول عن الجامعة . ويتم 

من خاللها تقديم أهم املعلومات و الخدمات التي تزيد فرص التواصل بين كافة القطاعات من طالب  وأكاديميين ،  و 

ية تدعم العديد من البوابات الفرعية للكليات والعمادات و اإلدارات ، مما إداريين ، حيث أن بوابة الجامعة اإللكترون

يوجب وجود مشرفي بوابات فرعية في كل كلية و عمادة ملتابعة إضافات و تحديث املحتوى الخاص بها . و تدعم البوابة 

 اللغتين العربية و اإلنجليزية . 

 

 الدورات التدريبية –( 1جدول )
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 ه1433

 16 ص 9:30 هـ 1433/  1/  8

 6 ص 10:00 هـ 1433/  1/  9 2

 8 ص 9:30 هـ 1433/  1/  13 3

 6 ص 9:30 ه 1433/  8/  25 4

 9 ص 9:30 ه 1433/  8/  28 5

 8 ص 9:30 ه 1433/  12/  27 6

 9 م 12:15 ه 1433/  12/  27 7

8 

 ه1434

 4 ص 9:30 هـ 1434/  1/  26

 8 ص 10:00 هـ 1434/  4/  14 9

 6 ص 10:00 هـ 1434/  6/  19 10

 7 م 12:00 هـ 1434/  6/  19 11

 18 ص 9:00 هـ 1434/  11/  25 12

 16 م 12:30 هـ 1434/  11/  25 13

14 

 ه1435

 8 ص 9:00 هـ 1435/  2/  20

 4 م 12:00 هـ 1435/  2/  20 15

 5 ص 9:00 هـ 1435/  2/  21 16

 4 م 12:00 هـ 1435/  2/  21 17

 8 ص 10:00 هـ 1435/  2/  22 18

 8 ص 10:00 هـ 1435/  4/  26 19

 10 ص 9:00 هـ 1435/  6/  15 20

 9 م 12:00 هـ 1435/  6/  15 21

 4 ص 10:00 هـ 1435/  7/  21 22

 9 ص 10:00 ه 1436/  2/  9 ه1436 23



 

11  

 6 م 12:00 ه 1436/  2/  9 24

 10 ص 9:00 ه 1436/  4/  22 25

 1 ص 10:00 ه1436/  7/  4 26

 1 ص 10:00 ه1436/  7/  14 27

 5 ص 10:00 ه  1436/  11/  18 28

 7 ص 11:00 ه 1436/  12/  24 29

 8 - دورات تدريبية فردية ه1437 

 228مجموع املستفيدين =   37مجموع الدورات =  

 جدول مواعيد الدورات التدريبية الخاصة بالبوابة اإللكترونية

 

 

 
 عدد املستفيدين من الدورات التدريبية الخاصة بالبوابة اإللكترونية شكل بياني يوضح - ( 1شكل رقم ) 

 الستقرار معظم الجهات على نفس املشرفين مما يساعد
ً
 ويالحظ انخفاض عدد املتدربين في العام األخير نظرا

 في استقرار العمل في البوابة اإللكترونية وسيره بالشكل املطلوب.

 

 هـ 1437 – 1436إنجازات العمادة بمجال البوابة اإللكترونية لعام 

 . العتماده 
ً
 تحديث الهيكل التنظيمي واإلداري للوحدة تمهيدا

 . تطوير البوابة الرئيسية  ، ولوحة تحكم البوابة اإللكترونية 

 . تطوير نظام ترجمة محتوى البوابة اإللكترونية على عدة مراحل 

  للمنهجية الشاملة التي يطبقها برنامج التعامالت  90.07على نسبة تقييم )الحصول 
ً
% ( وفقا

 . م2016إبريل  -اإللكترونية الحكومية ) يّسر ( لتحليل وتقييم بوابات الجهات الحكومية 

  تطوير استضافة البوابة اإللكترونية لتكون على السحابة اإللكترونيةcloud computing  والتي ،

 ل البوابة اإللكترونية بشكل مستمر و مستقر ، مع النسخ االحتياطي املتعدد للبوابة .تضمن عم
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  . االنتهاء من إعداد الخطة الخامسة لتطوير البوابة اإللكترونية 

 . تشغيل نظام إحصائيات البوابات الفرعية التابعة للبوابة اإللكترونية للجامعة 

 طبيق معايير كومودو اعتماد البوابة اإللكترونية كموقع آمن بتComodo . 

 معدل أسرع بوابة إلكترونية على مستوى اململكة )بمتوسط  حققت البوابة اإللكترونية للجامعة

 العالمي . pingdomوفق مقياس  ثانية( 2.02سرعة 

  و الذي تم من خالله أتمتة جميع مهام و أعمال  ( إدارة البوابة اإللكترونية) التشغيل التجريبي لنظام

 وحدة البوابة اإللكترونية . 

 

 
 مراحل التطور  –( 2جدول )

 املعيار
 سنوات التطور 

 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433

 48 46 42 35 32 عدد البوابات الفرعية 1

 78 70 54 36 32 عدد املشــــرفين على البوابات الفرعية 2

3 
عدد ملفات الجامعة بمحرك البحث 

 جوجل سكوالر
141 431 645 735 755 

 29553 23381 12859 7470 2751 مجموع صفحات البوابة 4

5 
عدد امللفات الغنية في البوابة )وورد ، 

 بي دي إف ، بوربوينت(
3019 9600 13343 63278 65647 

6 
 W3Cنسبة توافق البوابة مع معايير 

 العاملية
- 100% 100% 100% 100% 

7 
وجود نسخة خاصة من البوابة 

 لألجهزة الذكية
- - 100% 100% 100% 

8 
اعتماد البوابة اإللكترونية كموقع 

 Comodoآمن بتطبيق معايير كومودو 
- - - - 100% 

 مليون  2.3 مليون  1.7 مليون  1.5 ألف 952 ألف 605 عدد الزيارات السنوية للبوابة 9

10 
التدريبية التي نفذتها عدد الدورات 

 العمادة ملشرفي البوابات
7 6 9 7 8 

 . جدول يوضح مراحل تطور العمادة بمجال البوابة اإللكترونية
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 رسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال البوابة اإللكترونية حسب املعايير

 الدورات التدريبيةيوضح نمو وتطور اعداد البوابات الفرعية ومشرفيها و  ( 2)  شكل

 

 

 

 
 مجموع الصفحاترسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال البوابة اإللكترونية حسب  ( 3)  شكل

 

 
 عدد الزيارات السنوي  )باملليون(رسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال البوابة اإللكترونية حسب  ( 4)  شكل
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ستخدم في التصفح  حسب نوع الجهاز  مستخدمي البوابةنسبة رسم بياني يوضح 
ُ
 امل

 

 نسبة مستخدمي البوابة حسب نوع الجهاز ( 5)  شكل

57.0% 

53.7% 

43.0% 

46.3% 

1436 

1437 

 رسم بياني يوضح نسبة مستخدمي البوابة حسب نوع الجهاز 

 الكمبيوتر األجهزة الذكية



 

15  

  

 لطاقـــة األساســـية واالحتياطيـــة وهـــولومـــزودات  مـــن العديـــد مـــن الخـــوادم تحتـــوي العمـــادة علـــى مركـــز للبيانـــات مكـــون 

تحديـــــد درجــــة الحــــرارة وأجهــــزة إطفـــــاء الحرائــــق وتنظــــيم للكهربـــــاء ل مــــن مستشــــعراتمجهــــز بــــالتجهيزات الخاصــــة بـــــه 

علـى ديمومـة عمـل الخـوادم والحفـا  علـى تقـديم الخـدمات ملنسـوبي الجامعـة علـى  للحفـا  عاليـةومواصـفات أمنيـة 

 : علىالعمادة. يقوم العمادة بالعمل مدار الساعة بالتعاون مع جميع وحدات 

 متابعه صيانة أجهزه مركز البيانات بالتعاون مع الشركات ذات االختصاص. .1

 عمل توثيق لجميع أجهزه وخوادم الجامعة املوجودة باملركز. .2

 املشاركة بوضع مواصفات الخوادم وأجهزه الشبكة في املركز. .3

 ساعة في اليوم. 24وضع الخطط ملراقبه مركز البيانات ملدة  .4

ملركــز البيانــات فــي حــاالت مختلفــة )انقطــاع تيــار كهربــائي، انقطــاع التكيــف ، الحريــق وضــع خطــه طــوار   .5

 ألقدر هللا ( .

 . وضع الخطط املستقبلية التطويرية للمركز حسب التصنيفات العاملية .6

 متابعه أعمال الشركات داخل مركز البيانات بالتعاون مع وحدات العمادة. .7

 دارات والكليات والعمادات.توفير البرمجيات والتطبيقات لجميع اإل  .8

 

 هـ 1437 – 1436إنجازات مركز البيانات لعام 

 تنقسم اإلنجازات إلى عده مجاالت:

 مجال تأمين البنية التحتية: .1

  ( عمل خادمDEEP FREEZE.لضمان استمراريه عمل أجهزه املعامل دون توقف ) 

 ( عمل خادمKMS لتفعيل وتنشيط جميع تطبيقات مايكروسفت ضمن ).االتفاقية 

 . توفير وسائل تبريد إضافية في حال تعطل األساسية 

 . تركيب اجهزه استشعار لقياس نسبه الرطوبة ودرجه الحرارة والحرائق وترددات تيار كهربائية 

 .تركيب جهاز تنبيه يعمل على إرسال رسائل للجوال في حال حدوث أي عطل في مواقع مركز البيانات 

 الدخول ملركز البيانات. تصميم برامج لضبط وتسجيل 

  عمـل مخطـط واقعـي ملركـز البيانـات بكامـل املحتويـات املاديـة باسـتخدام البرنـامج الشـهيرvisio    ملحاكـاة

 الواقع والرجوع اليها عند الحاجة 
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 التواصل مع فريق عمل عمادة تقنية املعلومات لعمل نسخ احتياطية  للبيانات 

 

 مجال توفير البرمجيات .2

 البرامج وصالحياتها. متابعه تجديد 

 تـــوفير البـــرامج املطلوبـــة لجميـــع الجهـــات بالجامعـــة (Visio  ,  Project Professional windows, (

…etc       Professional  

     عمـل اتفاقيـة مـع شــركة ادوبـي العامليـة ملــدة ثـالث أعـوام لتزويــد الجامعـة بمنتوجـات((Photoshop , 

adobe acrobat dc pro   …etc     

 توقيع عقود مع شركات مختصة ملتابعه صيانة أجهزه املركز بشكل دوري لعام واحد 

  Oracle Exadata مشروع  .3

  

جديـــد فـــي عـــالم التقنيـــة قامـــت بجلـــب أحـــدث التقنيـــات فـــي    عـــالم قواعـــد  و حرصـــا مـــن الجامعـــة علـــى مواكبـــه كـــل مـــا هـــ

 والتـي تعطـي أقأـ ى أداء لكـل مـن تخـزين وهـي املنصـة األكثـر  Exadata racleO  البيانـات بتدشـين الـــ   
ً
شـمولية هندسـيا

علـــى نظــــام الجامعـــة ويهـــدف املشـــروع إلــــى دمـــج كافـــة قواعـــد بيانـــات  , املعـــامالت عبـــر اإلنترنـــت"OLTPومعالجـــة   البيانـــات

مــات هــذا األمــر ســيؤدي بــدوره إلــى تبســيط العمليــات اإلداريــة والنشــر وتعزيــز الرؤيــة وإتاحــة مراقبــة أفضــل للمعلو  وحيــد،

تحقيـــق و  ســـهولة ادارة محتـــوى قاعـــدة البيانـــات مـــن حيـــث ال جـــم و الجـــودة العمـــل و ضـــمان العمـــل املســـتمر و  والبيانـــات

بـــين جميـــع االنظمـــة املعمـــول بهـــا بالجامعـــة ي ممـــا يـــؤدي إلـــى تحســـين  الفرصـــة الكاملـــة لعمليـــة التكامـــل و تبـــادل البيانـــات

  .ت  الجامعـة البيانـات بـنفس الدرجـة للبنيـة التحتيـة لبيانـا ميـع قواعـدالكفاءة والسرعة والفعاليـة و الجـودة العاليـة لج

 وهناك عدة مشاريع يقوم بدعمها منها : 

 نــات فــان   يــث لــو مــثال تــم اختــراب قواعــد البياوتحديــد مــن يراهــا بح مشــروع تشــفير البيانــاتexport   الشــخ

 املخترب ال يستطيع رؤية البيانات بعد عمل 

 مشـــروعDatabase Vault    حيـــث ال تســـمح للشـــركات التـــي مســـموح لهـــا بالـــدخول علـــى قواعـــد البيانـــات رؤيـــة

 محتوي البيانات مع عدم تعطيل عمل الشركة 

و االسـتفادة مـن حـل جميـع املشـاكل  11.2.0.4الـى  11.2.0.2رفـع اصـدار قاعـدة البيانـات اوراكـل مـن االصـدار وحاليا تم 

و االسـتفادة مـن املميـزات   X5-2 الـى االصـدار X2-2 اصدار أجهزة الخوادم مـن االصـداررفع    و االصدار القديم فياملدرجة 

الـى    Linux 5.5  رفـع االصـدار لنظـام التشـغيل   الجديـد فاإلصـدار تـم ازالتهـا  التـيالخـوادم و املشـاكل  فـيالجديـدة املدرجـة 

 6.7االصدار 
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 تـــــــــم ترحيـــــــــل جميـــــــــع قواعـــــــــد البيانـــــــــات مـــــــــن النـــــــــوع أوراكـــــــــل و  . مشـــــــــروع تجميـــــــــع قواعـــــــــد البيانـــــــــات أوراكـــــــــل

مـــــــن أجهزتهـــــــا القديمـــــــة الـــــــى جهـــــــاز  املاليـــــــة و االداريـــــــة ( –القبـــــــول و الت ـــــــجيل  –االداريـــــــة  )االتصـــــــاالت هـــــــي

 بنجاح الجديد ExaData X5-2ال

              و كـال مـن األدريـة األنظمة : تم تهيئة جميع عمليات التكامل و الدمج بين بيانـات االتصـاالت  التكامل بين بيانات

لتســـهيل و تســـريع عمليـــات  بيانـــات املاليـــة و االداريـــة و بيانـــات القبـــول و التســـجيل علـــى مســـتوى قاعـــدة البيانـــات 

 التكامل بين االنظمة .

                تـــم أخـــذ نـــوعين مـــن النســـخ االحتياطيـــة لقاعـــدة  البيانـــات اوراكـــللقواعـــد  ةاالحتياطيـــمشـــروع أخـــخ الن ـــ ..

 الجديدة.البيانات 

تطــرأ عليهمــا  التــيملكونــات البــزنس و البيانــات و التغيــرات  الفنــيالنــوع االول : و يضــمن أخــذ نســخة مــن التصــميم 

 أشهر. 6يوميا و يتم االحتفا  به ملدة 

: و يضـــمن أخـــذ نســـخة مـــن ملفـــات قاعـــدة البيانـــات بالتحـــديثات اليوميـــة و يـــتم االحتفـــا  بـــه ملـــدة  الثـــانيالنـــوع 

 اسبوع.

 

 مراحل تطور العمادة بمجال تأمين البنية التحتية وتوفير البرامج  .

 تطور البنية التحتية – ( 3جدول رقم ) 

 سنوات التطور  املعيار

1434 1435 1436 1437 

 58 54 50 35 وفرتها العمادة عدد البرامج التي 1

 4 4 3 1 عدد اجهزة حفظ وتوليد الطاقة 2

 10 10 8 3 عدد املستشعرات داخل الركز 3

 جدول يوضح تطور العمادة بمجال تامين البنية التحتية خالل األعوام السابقة
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 رسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال البنية التحتية والبرامج -(  6شكل رقم ) 
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 رسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال البنية التحتية والبرامج 
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قوم تعدات تقنية املعلومات بالجامعة و بأعمال الصيانة بأنواعها املختلفة ألجهزة ومتقوم  العمادة 

 بتوفير الدعم الفني لجميع منسوبي الجامعة، ويتمثل هذا الدعم بتقديم املساعدة وتوفير الحلول على 
ً
أيضا

 املعلومات من خالل فريق متخص  في هذا املجال.مستوى البرامج وأجهزة تقنية 

 

 مهام العمادة على مستوى الدعم الفني  . 

 .إعداد أجهزة الحاسب لالرتباط بالشبكة 

 .تركيب وتعريف الطابعات وملحقات األجهزة املكتبية 

 .تنفيذ ومتابعة برامج الصيانة الوقائية والطارئة ألجهزة الحاسب وملحقاتها وشبكاتها 

  أجهزة الحاسب وملحقاتها وشبكاتها في معامل الحاسبصيانة 

 .تقديم الدعم الفني لجميع البرامج املعتمدة للعمل بها 

 :التحديث املستمر ألنظمة التشغيل والبرمجيات بشكل دوري مثل- Windows , Office 

 الالزمة. فح  ومعاينة أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها والتأكد من مدى صالحياتها وتقديم التوصيات 

 .فح  ومعاينة أجهزة الحاسب اآللي الجديدة املستلمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات املطلوبة 

  ،تجهيز وإعداد معامل الحاسب اآللي للطالب والطالبات في بداية كل فصل دراس ي، ولالختبارات النهائية

 فني .و كلما دعت الضرورة لذلك مع التأكد من خلو تلك األجهزة من أي عطل 

  للتأكد من صالحية 
ً
عمل جوالت تفقدية ملعامل الحاسب اآللي بالجامعة  بصفة دورية أسبوعيا

 األجهزة والبرمجيات وسالمتها من أي عطل فني.

  .هـ 1437 – 1436لعام انجازات العمادة بمجال الدعم الفني 

  ويتم توزيعها    طلب 20تستقبل وحدة الدعم الفني طلبات الصيانة الكتروني  بشكل يومي بما يقارب

 على فريق العمل بشكل دوري .

  معامله محاله للقسم . 1200العمل على انهاء اكثر من 

  وتم عمل  21ية والتي بلغ عدد املعامل فيها  زياره فريق من الدعم الفني ملعامل السنه التحضير

 الصيانة اللزمة .

  ملعامل خدمة املجتمع والتعليم املستمر  لعمل ية فريق من الدعم الفني ملعامل السنه التحضير وزياره

 الصيانة الالزمة .

 . صيانه معمل الكامبرج بكلية املجتمع 

 وتم عمل الصيانة الالزمة لها . 20والتي بلغ عدد املعامل فيها   صيانة معامل التعليم االلكتروني 

  جهاز . 20صيانة اجهزة حافلة التعليم خدمة املجتمع والتعليم املستمر بعدد 
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  جهاز مكتبي لعمادة القبول والتسجيل وعمل الصيانة الالزمة لها . 25صيانة اكثر من 

  جهاز على مجال الدومين 3952تم ربط اكثر من. 

 

 معايير التطور  –( 4جدول )

 املعيار
 سنوات العمل

1435 1436 1437 

 1800 1656 1643 عدد املعامالت املنجزة 1

 63 53 49 عدد املعامل التي تم عمل الصيانة لها 2

 3952 3520 3498 عدد االجهزة املربوطة على دومين الجامعة 3

 7600 7200 6252 عدد الطلبات اإللكترونية 4

 مراحل تطور العمادة بمجال الدعم الفني

 

 (6شكل رقم )

 املنجزةعدد املعامالت  1

 عدد االجهزة املربوطة على دومين الجامعة 3

 عدد الطلبات اإللكترونية 4

 

 

 رسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال الدعم الفني حسب املعايير ( 7)  شكل
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  مراحل تطور العمادة بمجال الدعم الفني
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املعلومات إضافة إلى تطبيق االجراءات والسياسات املتعلقة بأمن تعنى عمادة تقنية املعلومات ب

منية لألنظمة والبرامج والبنى التقنية في الجامعة والتأكد من عملها ضمن أطر سياسات الحماية ألاملراقبة ا

 القياسية.

 

 هـ 1437 – 1436لعام انجازات العمادة بمجال أمن املعلومات 

 عايير الحصول على شهادة املISO 27001   تستهدف مركز البيانات لدى والتي القياسية ألمن املعلومات

 نية املعلومات.عمادة تق

  مكتب التصديق الحكوميالبدء بربط أنظمة الجامعة ذات األهمية بمفاتيح. 

  نظام مراقبة األحداث األمنية للمخدمات والتجهيزات الشبكية والذي يساهم في تحديث وتطوير

 اكتشاف اي خروقات أمنية تحصل للمخدمات والتجهيزات.

 برنامج التوعية األمنية اطالب حم( لة التوعية األمنية بعنوان– Security Awareness Program )

تستهدف جميع منسوبي الجامعة والذي يتضمن نشرة شهرية وعرض تقديمي يعرض على شاشات 

 التلفزة املوزعة حول الجامعة. 

  أكثر تطور الجدار الناري بأنظمة  أنظمةالعمل )بالتعاون مع قسم الشبكات( على تجديدNext 

Generation Firewall 

  بالتعاون مع الشركة تسهم في تحسينللسيرفرات بالنسبة فيروسات المكافح العمل على تطوير اداء 

 ملوارد.والتقليل من استهالك ااالداء 

  العمل بالتعاون مع قسم الشبكات على انشاء منطقةDMZ  خص  للمواقع االلكترونية
ُ
في الشبكة ت

 من الحماية ضد أي هجمات محتملة.
ً
 الخاصة بالجامعة بحيث توفر لها مزيدا

 مراحل تطور العمادة بمجال أمن املعلومات .

 جدول معايير املراقبة األمنية  - ( 5جدول رقم ) 

   سنوات التطور  املعيار

1433 1434 1435 1436 1437 

الدخول و الخروج على األنظمة مصادقة  عملياتمجموع  1

 داخل الشبكة

- 893،114 900,415 945,300 3,976,731 

 350,831 200,220 160,110 137،310 - عدد التصاريح املرفوضة للدخول للشبكة 2

 176,458 15,700 13,420 4712 - عدد عمليات التعديل التي أجريت على املخدمات 3

4 
 

التي تم  Virus/malwareعدد امللفات الخبيثة من نوع 

 صدها

215 1154 1770 29,209 248,620 

 4,318 2,588 830 609 71التي   Spyware/graywareعدد امللفات الخبيثة من نوع  5
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 تم صدها

 3,459,103 2,609,455 1,490,220 604,431 34,605 عدد صفحات الويب الخطرة التي تم صدها 6

 3,712,041 3,107,109 1,492,820 606,194 34,891 مجموع األخطار )امللفات الخبيثة( التي تم صدها 7

 %99.6 %99.5 %99 %97 %92 نسبة التصدي للملفات الخبيثة 8

سيرفرات يظهر في الجدول السابق نسبة استيعاب وقدرة أنظمة املراقبة األمنية ملراقبة تصاريح الدخول لألنظمة وعمليات التعديل على الخدمات في 

 الجامعة  كما يظهر الجدول قدرة أنظمة املكافحة األمنية للتصدي للملفات واألخطار األمنية 

 

 
 

 التي تم صدها Virus/malwareعدد امللفات الخبيثة من نوع  4

5 

 
 التي تم صدها  Spyware/graywareعدد امللفات الخبيثة من نوع 

 

 

 في التصدي واكتشاف األخطار  يظهر مدى ازدياد قدرة أنظمة املكافحة األمنية  - ( 8شكل رقم ) 

 .من امللفات الخبيثة
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 مجموع عمليات الدخول و الخروج على األنظمة داخل الشبكة 1

 عدد التصاريح املرفوضة للدخول للشبكة 2

 عدد صفحات الويب الخطرة التي تم صدها 6
 

 

 

 مدى ازدياد قدرة أنظمة املراقبة األمنية الكتشاف عمليات الدخول الغير مصرح يظهر  – ( 9شكل رقم ) 

 لها كما تظهر مدى ازدياد القدرة على التصدي لصفحات الويب الخطرة.
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هو القلب النابض للخدمات اإللكترونية في الجامعة، فهو يقوم بتقديم منظومة متكاملة من  إدارة نظم التشغيل

اإلدارية واألكاديمية بالجامعة التي تخدم جميع و  التقنية الخدمات اإللكترونية املختلفة ألتمتة جميع العمليات

منسوبي الجامعة من موظفين إداريين وأعضاء هيئة التدريس والطالب، ومن أجل الوصول إلى تقديم أفضل خدمة 

 بأفضل خوادم التشغيل وخوادم تخزين البيانات وكذلك أنظمة التشغيل املتطورة إدارة النظم فقد تم دعم 

2Windows Server2012R إلى جزئين رئيسيين، الجزء األول يقوم باستضافة جميع  إدارة النظم، وينقسم عمل

الخوادم التي تقدم الخدمات اإللكترونية لوحدات الجامعة املختلفة، وتشمل الخوادم الفعلية والخوادم االفتراضية 

ة تخزينية عالية قابلة للنمو من طاقتوفر أيضا ، وي(القادرة على احتواء عدد كبير من الخوادم بتكلفة وصيانة أقل)

بحفظ البيانات بأنواعها املختلفة للرجوع  نقومأجل تلبية االحتياجات املتزايدة للبيئة اإللكترونية في الجامعة، وكذلك 

لها في حالة الفقد أو الطوار  وذلك من خالل خدمات التخزين االحتياطي بتقنيات متقدمة تمكننا من التأكد من 

ات املخزنة وسهولة وسرعة استرجاعها عند الحاجة، الجزء الثاني هو تشغيل األنظمة ويشمل تشغيل سالمة البيان

، CMS، االتصاالت اإلداريةActiveDirectoryومراقبة وإدارة األنظمة الرئيسية في الجامعة وهي نظام الدليل النشط

، نظام التعليم PMOإدارة املشاريع ،نظام  comtنظام اللجان واملجالس ،OFFICE365نظام البريد اإللكتروني

 .D2Lااللكتروني 

 هـ 1437 – 1436عام  انجازات العمادة بمجال نظم التشغيل

  خادم    97ازداد عدد الخوادم االفتراضية ليصل إلى. 

  العمل على استضافة وتشغيل خوادم نظام التعليم االلكترونيD2L. 

  تشغيل نظام البريد االلكترونيoffice365  .ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب 

 العمل مع نظام القبول والتسجيل على ربط أنظمتهم بقاعدة بيانات الدومين. 

 العمل مع نظام اللجان واملجالس لربطه بقاعدة بيانات الدومين. 

 العمل مع نظام إدارة املشاريع على ربطه بقاعدة بيانات الدومين. 

  ت اإلدارية واألرشفة من خوادم وقواعد بيانات تأمين احتياجات نظام االتصاال. 

 تأمين خوادم لفروع الجامعة الرئيسية. 

  العمل على اختبار نظام الـVDI .بشكل تجريبي 

  انشاء بيئةcloud private. 
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  انشاء  NLB ) لجميع سيرفرات التعليم االلكتروني   )توزيع الحمل على السيرفراتD2L. 

  انشاءclustering   على جميع سيرفراتIBM  الخاصة بالــCloud . 

 زيادة حجم الـIBM Storage  . إلستيعاب حجم البيانات 

  انشاءvolume .بحجم عالي وربطها بالسيرفرات  

  تفعيل خدمةAPP Controller  .الخاص بمدراء السيرفرات للدخول املوحد 

  االفتراضية الجديدةنقل مجموعة من الخوادم القديمة لتعمل في البيئة. 

 

 مراحل تطور العمادة بمجال نظم التشغيل .

 استخدام املوارد – ( 6 جدول رقم )

 سنوات التطور  املعيار

1432 1433 1434 1435 1436 1437 

 6080 5559 2669 1381 672 461 عدد املستخدمين على الدومين  1

 50T 50T 80T 86T 126T T126 نظام التخزين لساحة امل 2

 97 74 93 49 - - د السيرفرات االفتراضيةعد 3

 46 45 45 36 26 11 عدد السيرفرات املادية  4

 97 74 51 33 - - عدد االستضافة بالسحابة  5

                                                                                          يوضح استخدام املوارد                                                                                                          جدول    

 

 
 لين بالدومينعدد املستخدمين امل ج -(  10شكل رقم ) 

   

 

461 672 

1381 

2669 

5559 
6080 

1432 1433 1434 1435 1436 1437 

 عدد المستخدمين

 عدد المستخدمين
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 عدد املستخدمين على الدومين 1

 نظام التخزين لساحة امل 2

 د السيرفرات االفتراضيةعد 3

 عدد السيرفرات املادية 4
 

 

  حجم مساحة التخزين املستخدمة وعدد السيرفرات -(  11شكل رقم ) 

 

 . ل تطور نظام البريد اإللكتروني مراح

استخدام املوارد – ( 7 جدول رقم )   

 سنوات التطور  املعيار

 مالحظة  النسبة 1437

 يوم180خالل فترة  2.0M 397.9% االيميالت اليومية  نشاطات 1

 669.7K 104.1% ملفات التخزين السحابي  2

 482K 1908.3% ملفات الشيربوينت 3

  617conference أنشطة االسكايب 4
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  تعنى عمادة تقنية املعلومات بعمل التالي على الشبكة الداخلية للجامعة :

 .وضع املواصفات الفنية لشبكة الجامعة بما يتوافق مع املواصفات القياسية العاملية 

 .تركيب نقاط الشبكة بمختلف الفروع حسب حاجة املوقع وعند الطلب 

  الصيانة بجميع الفروع لحل األعطال الطارئة.متابعة أعمال 

 .متابعة أعمال شركة االتصاالت السعودية لتركيب دوائر جديدة أو حل املشاكل بها 

 .مراقبة الشبكة ملعرفة أسباب األعطال والتمكن من حلها في أسرع وقت ممكن  

 هـ 1437 – 1436عام  انجازات العمادة بمجال الشبكة 

العمادة توسعة مركز البيانات وترقيته بأحدث أنظمة الشبكة والتي توفر قوة في األداء من أهم انجازات 

( والذي يوفر  Nexus7Kواالستقرار ، حيث تعتبر جامعة املجمعة أول منظمة حكومية في اململكة تستخدم نظام )

ل على نظام مزدوج الحماية االستقرار املطلوب لعمل الشبكة . كما تم تطوير جدار الحماية للشبكة حيث أصبح يعم

أحدهما جدار ناري خارجي واآلخر جدار ناري مركزي ليتم توفير أقأ ى درجات الحماية املطلوبة ملوارد الشبكة باملركز .

                   

  م ب .555إلى  م ب 310رفع سرعة اإلنترنت بالجامعه من 

  متابعة تركيب وفح  شبكة ومعامل املباني العاجله برماح. 

  ألف نقطة تقريبا .21000بلغ عدد نقاط الشبكة بالجامعه 

  تنسيق ومتابعة طلب ايصال خدمة االتصاالت واالنترنت من شركة اإلتصاالت السعودية

 السكن الجامعي باملجمعة والزلفي .    ملبنى

  تجهيز شبكة مبنى ادارة الصيانه والتشغيل والخدمات بالسكن الجامعي باملجمعه والزلفي

 بشبكات انترنت متكامله .

 . تجهيز شبكة مبنى الخدمات الطبيه بالسكن الجامعي باملجمعه 

 . ربط الصالة متعددة األغراض بالكلية الطبيه التطبيقيه للبنات باملجمعه بشبكة الجامعه 

 تركيب شبكة حاسب آلي بمعامل مختلفه بكليات البنات وتشغيلها وربطها بشبكة الجامعه 

 ض فروع الجامعة .تطوير شبكات بع 

  نقطة شبكة لجميع فروع الجامعة. 850تركيب 

  تجهيز شبكة املواقع الفرعيه الصغيره املستحدثه في مبنى كلية التربيه للبنات باملجمعه وكلية طب

 األسنان بالزلفي ومبنى الشؤون املاليه واإلداريه ومبنى إدارة الخدمات وربطها بشبكة الجامعه.

 اإللكترونيه بمختلف الكليات بشبكة الجامعه . استمرار ربط املنصات 

  تطوير شبكة الحاسب اآللي في عدد من فروع الجامعة لكي تتوافق مع املعايير الدولية باستخدام

      احدث النظم واالجهزة .
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 :ـ ه 1437 – 1436 املشاريع املنجزة بمجال الشبكات

Project 
Priorit

y 

Project Name Project Summary 

1 AL-GHAT NEW Main 
Building 

Plan, Design & implement AL-GHAT new main building network 
infrastructure. 

2 HOWDA SUDAIR 
NEW Main Building 

Plan, Design & implement Howda-Sudair new main building network 
infrastructure. 

3 New Project Support 
Building 

Plan, Design & implement PMO support building in Main Campus 
Majmaah new main building network infrastructure. 

4 Change DC Core 
Desing 

Plan, Design & implement DC Core design by adding new VDC as 
internet segment for seprate internet form devices for high performance 
& throughput 

5 DMZ Design Plan, Design & implement DMZ zone in Data Center for published 
services. 

6 Yeser GSN Plan, Design, implement & integrate MU Data Center connectivity with 
YESER GSN Project 

7 Cisco Support 
Contract Renewal 

We already conduct meetings, studied and recommend cisco support 
contract renewal for 2 years. In phase one, we are covering only MU 
Head Office Data Center All Cisco Devices.  

8 Upgrade Interne 
Links Bandwidth 

Currently, we have one internet link from STC and 2nd internet link from 
ITC.  As per our network is growing & internet users are increasing. So, 
we need to upgrade our both internet links. We already conduct 
meetings, studied & recommended required bandwidth upgradation to IT 
deanship.  

9 Upgrade MU 
branches MPLS link 
Bandwidth 

We already conduct meetings, studied and recommend required 
upgrade MPLS link bandwidth for all MU branches.  

10 Upgrade Brocade 
ADX Load Balancers 

Currently, all our BlueCoat Proxy traffic is Load balancing by Brocade. 
We already sent request to Finance department for upgrade Brocade 
Load Balancers from 1G to 10G & support 

11 Change Data Center 
Firewall 

As per our previous meetings with Different Vendors like Palo Alto & 
Fortinet, IT deanship decide to go with Fortinet Next Generation Firewall. 
Currently we have Fortinet High End NGFW boxes in our Data Center 
for PoC. PoC is going to start soon for minimum one Month. Firewall 
purchasing final decision depends upon PoC results. 

12 Cisco Wireless LAN 
Extension 

As we know,many MU branches are looking for Wireless LAN secure 
services. So, we have plan to extend current Cisco Wireless LAN 
services into remaining branches. For this we need to call companies to 
do site survey and provide us Layer 1 work and recommended mounting 
Cisco Access Points. We have already 2 Wireless LAN Controllers in our 
Data Center. Each Wireless LAN controller supports 500 Access Points. 
So, in this porject we can cover  all MU branches using maximum 1000 
Access Points without High availability. Option # 2. Using High 
Availability, we can use maximum 500 AP. 

13 Change Cisco ISE 
Design & 
Implementation 

We have 2 boxes of Cisco ISE. This is excellent device to secure our 
network from end points. We are looking to implement Cisoc ISE. Before 
implement we want to re-design Cisco ISE infrastructure. We also 
required to upgrade Cisco ISE license for extend base devices and 
required Profiling and Posturing features.  

14 RiverBed WAN 
Optimization 

We already have this excellent WAN optimiztion harware appliance in 7 
branches. Now, we have plan to extend this olde project to remaining 
large branches in phase 2. 

15 Branch End 
Firewalls 

Currently, we don't have any branch end firewalls that is security threat 
for our Data Center. WAN link between Data Center & Branches 
bandwidth wasting due to unwanted network traffic. So, we need 
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firewalls in branches for filter bad/unwanted traffic on branch end. After 
that WAN link utilization will be secure and more efficient. 

16 Network Access 
Control 

We have Cisco ISE, but need to upgrade license, re-desing & 
implement. We have to compate total Cisco ISE project cost and 
compare with other best vendors same Network Access Control 
solutions. If their solutions excellent with low cost then we will go with 
other vendors solutions like ARUBA NAC/ClearPass Policy 
Manager(Same function as Cisco ISE. 

17 Brocade Core Level 
Switches 

As per our previous meeting with Brocade team, we agreed to start PoC 
with Brocade Core level switches in one of MU branch to test Brocade 
full functionalities & features. 

18 Dell Quest TPAM This is priviledge password manager that automates, control & secure 
the entier process of granting administrators credentials to perfrom 
duties. 

19 BlueCoat SSL Traffic 
Interception 

Started with BlueCoat Team 

20 BlueCoat Support 
Contract Renewal 

We required BlueCoat Support maintainance renewal contract for get 
product updates & support from BlueCoat team. 

21 Solarwinds Support 
Contract Renewal 

We required Solarwinds Support maintainance renewal contract for get 
product updates & support from Solarwinds team. 

 

 مراحل تطور العمادة بمجال الشبكات .

 تطور مجال الشبكات حسب املعايير – ( 8 جدول رقم )
 سنوات التطور  املعيار

1432 1433 1434 1435 1436 1437 

 18 25 19 17 12 3 عدد االفرع املتصلة بشبكة االلياف البصرية 1

 555 310 155 155 100 100 سرعة االنترنت 2

 540 409 370 310 250 90 عدد املوزعات بالجامعة 3

 403 295 260 190 120 27 عدد الكبائن املوجودة بالجامعة 4

 1800 1500 1500 1500 500 100 عدد نقاط الشبكة املنجزة 5

 %40 %29 %18 - - - ة على أساس عدد الفروع نسبة تغطية الشبكة الالسلكي 6

 %53 %48 %42 - - - ة على أساس عدد نقاط املشروعنسبة تغطية الشبكة الالسلكي 7

 يوضح املعايير املقاس عليها تطور العمادة بمجال الشبكاتجدول 
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 عدد االفرع املتصلة بشبكة االلياف البصرية 1

 عدد املوزعات بالجامعة 3

 بالجامعةعدد الكبائن املوجودة  4

 

 

  رسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال الشبكات حسب املعايير - ( 12 شكل رقم )

 

 سرعة االنترنت 2

 عدد نقاط الشبكة املنجزة 5

 

رسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال الشبكات حسب املعايير -(  13شكل رقم ) 
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تطوير بوابة الخدمات اإللكترونية بشكل كامل والتي تحتوى على العديد من األنظمة ب تعنى العمادة

والتطبيقات التي تم برمجتها من قبل فريق البرمجة في الوحدة لتخدم أعضاء هيئة التدريس و املوظفين وجميع 

الجامعة املطورة منسوبي الجامعة والتكامل بين انظمة الجامعة الخارجية والداخلية، واإلشراف على انظمة 

 من جهات خارجية وأخذ نسخ احتياطية لها. 

 

 هــ  1437 - 1436عام نجازات العمادة بمجال الخدمات اإللكترونية عام ا

 تطوير النسخة الثانية من بوابة الخدمات اإللكترونية. 

 تطوير بوابة اإلسكان الجامعي. 

 نظام التشغيل والصيانة. 

 نظام إدارة تصاريح املركبات. 

 ربط قيد الطالب وسجل الخريج على شبكة GSN 

  (البيانات املفتوحة)موقع إحصائيات الجامعة. 

 موقع جائزة جامعة املجمعة لالبتكار وريادة األعمال). 

 

 .بمجال الخدمات االلكترونيةمراحل تطور العمادة 

 تطور الخدمات االلكترونية – ( 9 جدول رقم )
 سنوات التطور المعيار

 هـ1437 هـ 1436 هـ1435 هـ 1434 1433

 2 0 2 3 3 عدد البوابات الفرعية )الجديدة( 1

 5 8 6 9 9 عدد الخدمات اإللكترونية )الجديدة( 2

 13 27 35 44 100 عدد العمليات داخل الخدمات اإللكترونية )الجديدة( 3

 58008 1054 2548 15680 13938 )الجديدة( عدد صفحات مواقع أعضاء هيئة التدريس واملوظفين 4

 43782 18196 7699 10117 11136 )الجديدة( عدد امللفات الغنية في مواقع أعضاء هيئة التدريس واملوظفين 5

 4501 11241 161599 27460 - )الجديدة( الطلبات عبر بوابة النماذج اإللكترونية 6

  برامج عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الطلبات عبر بوابة 7

 )الجديدة(

8408 14828 31698 3584 4565 

 0 1046 6211 5222 - نظام الدورات التدريبية لعمادة الجودة وتطوير املهارات الطلبات عبر 8

 559 1432 1768 363 - نظام الدورات التدريبية لعمادة التعليم اإللكتروني الطلبات عبر 9

 377 2485 2984 - - التطوير والتخطيط اإلداري نظام الدورات التدريبية إلدارة  الطلبات عبر 10

 2100MB 3400MB 5500MB 7610MB 9150M حجم قاعدة البيانات )تراكمي، تقريبي( 11

 جدول إحصائي للعمليات في الخدمات االلكترونية
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 رسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال الخدمات االلكترونية حسب املعايير 

 النماذج اإللكترونية )الجديدة(الطلبات عبر بوابة  6

 الطلبات عبر بوابة برامج عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر  )الجديدة( 7

 الطلبات عبر نظام الدورات التدريبية لعمادة الجودة وتطوير املهارات 8

 

 

 

 

 املعاييررسم بياني يوضح تطور العمادة بمجال الخدمات االلكترونية حسب  - ( 14شكل رقم ) 

 

 

  رسم بياني يوضح مقدار توسع حجم قاعدة البيانات للخدمات االلكترونية - ( 15شكل رقم ) 
 بامليجابايت
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وكذلك   الصوت والصورة  بث االتصال في مجالي  قامت العمادة منذ تأسيس الجامعة بتوفير احدث وسائل

وذلك من خالل توفير األجهزة الالزمة لذلك وحرصت العمادة على   اإللكتروني لجهات الجامعة املختلفةالفاكس 

 من أبعاد التعلم التفاعلي لتعدد فوائدها العامة 
ً
 جديدا

ً
مواكبة املستحدثات التكنولوجية التي أتاحت ُبعدا

جميع الكليات في املحافظات بعضها ببعض ،حيث الفيديو كونفرنس لربط   وذلك من خالل استخدام الية  والتعليمية

إنه ُيستخدم في توصيل التعليم عن ُبعد وتحسين االتصال بين عناصر املنظومة التعليميةي حيث يستطيع الربط بين 

كل من املعلم واملتعلم على الرغم من تواجدهم في أماكن مختلفة من خالل شبكة تلفزيونية عالية القدرة يستطيع 

يعمل على تحقيق قدر كبير من التفاعل اإليجابي   خاللها أن يرى ويسمع املعلم، ويتبادل األسئلة معهم مما الطالب من

 . بمجال االتصال الصوتي واملرئي  وقد قدمت العمادة إنجازات كثيرة

 : هـ 1437 – 1436انجازات بمجال االتصال الصوتي واملرئي لعام 

 .video conference)وحدة بث مرئي ) 7تم تسليم وتركيب  -

 للكليات في محافظة املجمعة وخارجها. فعاليات 13والبالغ عددها  الجامعةتم نقل جميع فعاليات  -

 وإعادة برمجتها وتحويل لغتها إلى اللغة العربية .110صيانة أجهزة رجيع وصرفها من جديد و تحديث عدد  -

 جهاز عهدة عن طريق النظام االلكتروني في بوابة الخدمات االلكترونية . 96نقل  -

مع نظام  Huawei مع كلية علوم الحاسب في عملية تكامل أجهزة االتصال الخاصة بالكلية من شركةالتعاون  -

 االتصال الصوتي .

  مشروع الفوترة لنظام الهواتف الشبكية . -

 تطور مجال االتصال الصوتي واملرئي – ( 10جدول رقم ) 

 سنوات التطور  املعيار

1432 1433 1434 1435 1436 1437 

 206 269 880 500 750 800 تسليم وتركيب هاتف شبكي

 6 3 4 4 2 2 تسليم وتركيب هاتف اجتماعات شبكي

 video)تسليم وتركيب وحدة بث مرئي )

conference 

- 4 15 15 6 7 

 13 7 30 - - - برنامج الفاكس اإللكترونيتركيب وتثبيت 

 8 9 17 14 - - نقل الفعاليات واالجتماعات

 جدول يوضح عدد تسليم وتركيب الهواتف بأنواعها
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 شكل بياني يوضح توزيع الهاتف الشبكي -(  16شكل رقم ) 
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  . إعداد جائزة معالي مدير الجامعة للمواقع الفرعية و مواقع أعضاء هيئة التدريس واملوظفين املتمّيزة 

  . إعداد خطة النسخة الخامسة للبوابة اإللكترونية للجامعة 

  . العمل على تجهيز خطة استضافة للبوابة اإللكترونية للجامعة 

 . عمل نظام االصالح والتحكم عن بعد 

  تدريبه ملوظفي الوحدة .عمل دورات 

 . مشروع إعادة ترتيب كبائن الشبكة بفروع الجامعة 

 .مشروع الشبكة الالسلكية ) املرحلة الثانية ( الستكمال تغطية باقي فروع الجامعة 

  نقطة شبكة بفروع الجامعة حسب االحتياج . 500مشروع تركيب 

  الحصول على شهادةISO 27001 ISMS ها الجامعة كأول جامعة حديثة تحصل على هذه ألمن املعلومات تتفرد ب

 الشهادة.

 .إجراء دورات تدريبية لكادر وحدة أمن املعلومات لزيادة خبرتها ورفع كفائتها 

  .اضافة برنامج تدريبي يضاف الى برنامج التوعية األمنية والذي سوف يستهدف منسوبي الجامعة 

 الت.توفير نظام فوترة ملعرفة التكاليف الفعلية لالتصا 

 .تفعيل التكامل بين خدمات االتصال الصوتي واملرئي 

 . انشاء نظام نماذج واستبيان عمادة الجودة 

 . تسهيل الدخول املوحد للطالب 

 . انشاء نظام مجلة العلوم الصحية 

 . انشاء موقع لالختراعات واملخترعين 

 التصميم الجديد لبوابة الخدمات اإللكترونية 

  الحالي للمستوى رفع تصنيف مركز البياناتTier III . 

 ( وضع مواصفات مركز البيانات البديلDisaster Recovery Site ) 

  تشغيل نظام الـVDI في مبنى اليحيى 

 ضبط الخدمات في خوادم الفروع 

 ضبط نظام النسخ االحتياطي .  

 


