
الدليل التنظيمي إلدارة الخدمات والتطوير
التابعة لإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

بـجامـعة بيــشـة 

(١٤٤٣هـ -٢٠٢٢م) األول  ر  اإلصدا





في اطار رؤية جامعة بيشة الطموحة "منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج" والتي تعد المصدر الرئيس لخطتها االستراتيجية للتحول الرقمي

(2022 - 2026 م)، تلعب اإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات أدوارًا بالغة األهمية في تعزيز واستثمار الموارد التقنية لتوفير خدمات تقنية

متميزة تواكب التطورات المتالحقة في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي وذلك بالتكامل مع جهات الجامعة المختلفة بما يسهم في تحقيق

اليات متنوعة في اطار المسؤولية المجتمعية. كفاءة اإلنفاق والتنمية المستدامة، كما تقوم بأنشطة وفع�

وقد عملت اإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات على وضع عدة مسارات للعمل في كافة االتجاهات المتمثلة في تحسين الخدمات التقنية

لمواكبة التقدم المتسارع في مجال التحول الرقمي من خالل تقديم الدعم التقني الالزم بكافة أنواعه المختلفة والمتنوعة، وتعزيز الترابط مع

المجتمع المحيط في مجال التحول الرقمي، والسعي لتنمية قدرات منسوبي الجامعة وتمكينهم من أدوات العمل الدقيق و األداء المتميز مع

الة، فضًال عن رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجامعة بدورهم في المسؤولية المجتمعية وحث كافة فئات المجتمع على ضمان الجودة الفع�

السعي لتحقيق كفاءة اإلنفاق والتنمية المستدامة في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات.

وهللا الموفق والمستعان

مدير اإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات
م. يحي بن علي شراحيلي

كلمة مدير اإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات



في ظل التطور غير المعهود في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي وفي في إطار رؤية جامعة بيشة الطموحة؛ تسعى إدارة الخدمات

والتطوير التابعة لإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لتوفير خدمات تقنية متميزة تواكب التطورات المتالحقة كما تعمل على تعزيز واستثمار

الموارد التقنية تحقيقًا ألهداف اإلدارة وضمانًا الستثمار التقنيات المتاحة في التطوير، واإلبداع، واالبتكار.
 

وتشهد جامعة بيشة تطوًرا متسارًعا وملموًسا في أنظمتها التقنية، ومعامالتها اإللكترونية، ممثلة في اإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

حيث تعد� اإلدارة القلب النابض والشريان الرئيس الذي يغذي جميع كليات وعمادات وإدارات وقطاعات الجامعة؛ من خالل تقديم حزمة من الخدمات

التقنية، باإلضافة إلى الدعم، والصيانة، والمساندة.
 

وال تزال اإلدارة تواصل جهودها، وتسخر طاقاتها، بتوجيه ومتابعة من سعادة مدير الجامعة أ.د.  محمد محسن صفحي؛ من أجل توفير بيئة جامعية

نموذجية، تفي باحتياجات ومتطلبات منسوبيها.

وهللا الموفق والمستعان

مدير إدارة الخدمات والتطوير
م. إبراهيم خلوفة الخثعمي

كلمة مدير إدارة الخدمات والتطوير



مقدمة: 
انطالقًا من مسؤولية الإدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بجامعة بيشة في إدارة

وتنفيذ ومتابعة جميع الخدمات المساندة وتطويرها كالخدمات التقنية لدعم أنشطة

الجامعة في كافة العمليات الأكاديمية والبحثية والإدارية والمالية، وغيرها بهدف تطبيق

أفضل الممارسات االلكترونية في شتى المجاالت، وفي إطار خطة جامعة بيشة الإستراتيجية

للتحول الرقمي (٢٠٢٢-٢٠٢٦م) وبناًء على توصيات اللجنة الدائمة للتعامالت الإلكترونية بتاريخ

٢١/١٠/١٤٤٣هـ بإعادة هيكلة الإدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات، فقد تم إنشاء إدارة

الخدمات والتطوير والتي ُتعنى بمتابعة تشغيل الأنظمة االلكترونية وتطويرها وتقديم

الدعم الفني التقني والمساندة لكافة قطاعات الجامعة ومنسوبيها كما تسعى لتعزيز

العالقات مع كافة المستفيدين والشركاء داخليًا وخارجيًا، فضًال عن رسم االستراتيجيات

ووضع الخطط واقتراح السياسات فيما يتعلق بالمشاريع التقنية والإشراف على أنشطتها

وآخذًة في اعتبارها مؤشرات محددة لقياس الأداء وتطويره.



أوًال: أهداف إدارة الخدمات
والتطوير: 

 

التوعية بالخدمات التقنية لمنسوبي الجامعة وكافة المستفيدين. 

التخطيط ألنشطة وفعاليات إدارة الخدمات التقنية ومتابعتها باستمرار. 

تقديم الدعم الفني لجميع الخدمات التقنية في قطاعات الجامعة ومنسوبيها. 

ضمان جودة الخدمات التقنية ومعامل الحاسب اآللي بالجامعة وتطويرها باستمرار. 

تحقيق كفاءة اإلنفاق التقني وضمان االستدامة للخدمات التقنية بالجامعة.
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ثانيًا: نطاق العمل
 

ُتعنى إدارة الخدمات والتطوير في اإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية

اليات المرتبطة بالخدمات التقنية بالجامعة، المعلومات بجميع األنشطة والفع�

كما تسعى لتقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني لضمان جودتها

واستمراريتها، وبما يحقق االستدامة من خالل التخطيط والتقويم والتطوير

المستمر.



ثالثًا: الهيكل التنظيمي والمسؤوليات
 (ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND RESPONSIBILITIES)



 (ORGANIZATIONAL STRUCTURE CHART) ١/ الهيكل التنظيمي
تندرج إدارة الخدمات والتطوير تحت اإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات وتضم قسم خدمات المستفيدين وقسم

المشاريع



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

١/٢ مهام مدير إدارة الخدمات والتطوير:
االشراف االداري على جميع أعمال إدارة الخدمات التقنية المساندة ومتابعة تنفيذ وتطبيق جميع التعليمات والقرارات المتعلقة بذلك حسب األنظمة

واللوائح الصادرة من الجهات المعنية.
تحديث وتطوير االنظمة اإللكترونية/ التقنية المستخدمة وذلك لتحقيق االهداف وفق أفضل البرامج والتقنيات العالمية المستخدمة في ذات المجال.

توفير الدعم الفني لمستخدمي األنظمة وبرامج الخدمات التقنية وتدريبهم الستخدام البرامج بالشكل األمثل.
حل المشاكل التقنية ووضع آليات وبدائل لضمان استمرارية العمل.

وضع المعايير للبرامج اإللكترونية المستخدمة وذلك لقياس مدى تحقيق اهداف االدارة.
تحديد االحتياجات من البرامج واألنظمة التقنية والعمل على تطويرها، وتعزيز عمليات الربط اإللكتروني وفق متطلبات الحكومة الذكية واستراتيجية

الجهة.
التأكد من جاهزية وسالمة وأمن كافة األجهزة وأنظمة التشغيل التقنية ومتابعة أدائها وصيانتها

تقديم خدمات الدعم والمساندة التقنية لكافة الوحدات التنظيمية في الجهة.
تقديم الدعم الفني التقني لمنسوبي الجامعة.

وضع مبادئ وضوابط إلدارة وتوجيه العمليات التقنية وتحسين االنتاجية.
تعزيز العالقات مع الشركاء الداخليين والخارجيين لضمان تقديم خدمات وفق أفضل المعايير.

وضع برامج تعزز التعلم المستمر وتطوير وتدريب وتحفيز فرق العمل لضمان تقديم الخدمات التقنية بأعلى جودة.
المتابعة الدورية لمؤشرات األداء واعداد تقارير نسب االنجاز ورفعها لمدير اإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات.

رسم االستراتيجيات ووضع الخطط واقتراح السياسات العملية فيما يتعلق بالمشاريع التقنية.
اإلشراف على أنشطة المشاريع التقنية حسب أهدافها، وأولويتها، وأهميتها، ومتابعتها .

تعزيز العمليات المساندة للمشاريع التقنية، ودعم التعامل مع أصحاب المصلحة في المشروع.



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

٢/٢ مهام رئيس قسم خدمات المستفيدين:
التشغيل واإلشراف على الوحدات المختلفة التابعة للقسم.

اإلشراف وضمان تطبيق اجراءات الحفاظ على جميع معدات تقنية المعلومات بالجامعة. 
الصيانة الوقائية ألجهزة الحاسب اآللي بصورة دورية.

توثيق سجالت أعمال التصليح والصيانة، وأرشفتها إلكترونيًا.
تقديم توصيات بشأن شراء أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها .

تقديم المساعدة والدعم الفني لمنسوبي الجامعة بكافة قطاعاتها.
تطبيق إجراءات األمان لحماية جميع األجهزة .

التأكد من أن جميع األنظمة اإللكترونية محدثة .
توثيق إجراءات األعمال، وتطبيق السياسات، وتعميمها، والحرص على تحديثها باستمرار.

استقبال بالغات األعطال الخاصة بأجهزة الحاسب اآللي، والتوجيه بما يلزم.
متابعة صيانة األجهزة والطابعات وباقي المعدات مع الشركات.
وضع الخطط المرحلية والتنفيذية والتشغيلية ألعمال القسم.

تحديد المواصفات والشروط الفنية المطلوب توافرها في أجهزة ومستلزمات تقنية المعلومات، وفحصها قبل الشراء، وضمان مطابقتها
للمواصفات المطلوبة.

تركيب أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها الخاصة بمنسوبي الجامعة في جميع قطاعاتها، وصيانتها الدورية، والقيام بالتحديثات الالزمة،
وتوفير الدعم الفني التقني ، ومتابعة تنفيذ ذلك يوميا.

متابعة األعطال الطارئة، وضمان كفاية األجهزة حسب المعايير الفنية.
اإلشراف على إنشاء قاعدة معلومات بجميع أجهزة تقنية المعلومات بالجامعة.



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

١/٢/٢ مهام مدير وحدة الهواتف الشبكية واالتصال
المرئي:

إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس المباشر.
متابعة تركيب وتشغيل وصيانة الهواتف الشبكية، أجهزة التحكم الخاصة باالتصال المرئي. 

تقديم الدعم الفني لالجتماعات واالنشطة والفعاليات المقامة حضوريًا او عن بعد. لجميع قطاعات الجامعة المختلفة.
متابعة بالغات األعطال على التذاكر اإللكترونية والعمل على معالجتها بصورة عاجلة.

استالم المعامالت الخاصة بالوحدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

متابعة أداء عمل خوادم الخدمات الصوتية والفيديو كونفرنس.
المساهمة في تقديم االقتراحات لتطوير العمل داخل الوحدة. 

إعداد التقارير الدورية للمهام ورفعها إلى الرئيس المباشر (صاحب الصالحية). 



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

٢/٢/٢ مهام مدير وحدة الصيانة والدعم الفني:

إعداد الخطط السنوية والسعي الى تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس المباشر (صاحب الصالحية).
تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الحاسب االلي والطابعات وآالت التصوير وجميع ملحقاتها.

تحديث ومتابعة تحديثات البرامج اإللكترونية وأنظمة التشغيل التقنية.
إضافة أجهزة الحاسب االلي بإدارات وقطاعات الجامعة المختلفة على مجال الجامعة.

توثيق اإلجراءات المتعلقة بإدارة وصيانة المعدات واألجهزة المحمولة، وأرشفتها إلكترونيًا.
تثبيت برنامج مضاد الفيروسات لحماية جميع األجهزة، وتطبيق إجراءات األمان والوقاية.

تركيب البرامج اإللكترونية وتعريف الطابعات وآالت التصوير على أجهزة الحاسب بقطاعات الجامعة المختلفة.
متابعة بالغات األعطال على التذاكر اإللكترونية والعمل على معالجتها بصورة عاجلة. 

استالم المعامالت الخاصة بالوحدة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

المساهمة في تقديم االقتراحات لتطوير العمل داخل الوحدة.
إعداد التقارير الدورية للمهام ورفعها إلى الرئيس المباشر (صاحب الصالحية).



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

٣/٢/٢ مهام مدير وحدة معامل الحاسب اآللي:

إعداد الخطط السنوية والسعي الى تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس المباشر(صاحب الصالحية).
تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومعامل الحاسب االلي.

تحديث ومتابعة تحديثات البرامج اإللكترونية وأنظمة التشغيل.
إضافة أجهزة معامل الحاسب االلي على مجال الجامعة.

عمل قائمة بمعامل الحاسب اآللي وتحديثها بشكل دوري.
عمل جدول للصيانة الدورية لمعامل الحاسب اآللي.

متابعة بالغات األعطال على التذاكر اإللكترونية والعمل على معالجتها.
استالم المعامالت الخاصة بالوحدة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المساهمة في تقديم االقتراحات لتطوير العمل داخل الوحدة.
إعداد التقارير الدورية للمهام ورفعها إلى الرئيس المباشر (صاحب الصالحية).



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

٤/٢/٢ مهام مدير وحدة التقييم والمتابعة:

إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس المباشر (صاحب الصالحية).
استالم األنظمة الخاصة باإلدارة والجامعة وادارتها.

متابعة بالغات األعطال على التذاكر اإللكترونية والعمل على معالجتها.
استالم المعامالت الخاصة بالوحدة واتخاذ االجراءات الالزمة.

المساهمة في تقديم االقتراحات لتطوير العمل داخل القسم.
إعداد التقارير الدورية للمهام ورفعها إلى الرئيس المباشر (صاحب الصالحية).



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

٣/٢ مهام رئيس قسم المشاريع:
التخطيط للمشاريع التقنية وتحديد اآلليات واإلجراءات والسياسات التي من خاللها يتم تنفيذ المشاريع مع مراعاة التطابق مع معايير ضمان الجودة

حسب المواصفات العالمية.
التشغيل واإلشراف على الوحدات المختلفة التابعة للقسم.

دراسة المشاريع التقنية وتصنيفها حسب أهدافها، وأولويتها، وأهميتها .
تصميم البرامج واألنشطة الخاصة بكل مشروع .

دعم التعامل مع محددات المشروع (النطاق، الوقت، التكلفة، الجودة).
توفير الدعم لعمليات المساندة (المخاطرة، الموارد البشرية، االتصال، الشراء)

تعزيز وتقوية التعامل مع أصحاب المصلحة في المشروع .
دعم استخدام الطرق واألدوات والمنهجيات .

دعم مكتب إدارة مشاريع التحول الرقمي.
توثيق إجراءات األعمال، ووضع السياسات، وتعميمها، والحرص على تحديثها المستمر .

إعداد المعايير والنظم واللوائح التنظيمية لضبط الجودة، ومراقبتها .
متابعة تنظيمات وتعليمات الجودة، ومراجعتها، وتحديثها .

تبليغ األنظمة واللوائح والمعايير المطلوبة لضبط الجودة إلى جميع الوحدات التابعة للقسم، ومن يلزمه بقطاعات الجامعة المختلفة.
تطبيق اإلجراءات اإلدارية والفنية والنماذج الكفيلة بتحسين األداء وتطويرها.

رفع التقارير الدورية والسنوية عن تقويم األداء بشكل عام، واقتراح التوصيات العملية لالرتقاء بمستوى القسم.
القيام بالزيارات الميدانية للوحدات للتدقيق الداخلي، ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لحاالت عدم المطابقة .

متابعة تنظيمات الجودة، ومراجعتها، وتحديثها، حسب التغذية الراجعة من نتائج الزيارات والدراسات اإلحصائية .
توثيق إجراءات األعمال، وتطبيق السياسات، وتعميمها، والحرص على تحديثها باستمرار.



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

١/٣/٢ مهام مدير وحدة التخطيط والتطوير
والتدريب:

إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس المباشر (صاحب الصالحية).
تخطيط وتطوير االنظمة المستخدمة وذلك لتحقيق االهداف وفق أفضل البرامج والتقنيات العالمية المستخدمة في ذات المجال.

التخطيط لبرامج تعزز التعلم المستمر وتطوير وتدريب فرق العمل لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة.
متابعة تطبيق مبادئ وضوابط إدارة العمليات وتحسين الخدمات.

دعم تفعيل العمليات المساندة للمشاريع، ودعم التعامل مع أصحاب المصلحة في المشروع.
توفير الدعم التقني والتدريب للمستخدمين الستخدام البرامج بالشكل األمثل.

المساهمة في تقديم االقتراحات لتطوير العمل داخل القسم.
إعداد التقارير الدورية للمهام ورفعها إلى الرئيس المباشر (صاحب الصالحية).



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

٢/٣/٢ مهام مدير وحدة الجودة الشاملة:

رسم االستراتيجيات ووضع الخطط واقتراح السياسات فيما يتعلق بالمشاريع.
اقتراح المعايير القياسية للبرامج والبرمجيات.

تطبيق ومتابعة مبادئ وضوابط إدارة وتوجيه العمليات وتحسين الخدمات.
المتابعة الدورية لمؤشرات األداء واعداد تقارير نسب االنجاز بالقسم ورفعها لصاحب الصالحية.

متابعة تنفيذ أنشطة المشاريع حسب أهدافها، وأولويتها، وأهميتها ومتابعتها.
تفعيل العمليات المساندة للمشاريع، ودعم التعامل مع أصحاب المصلحة في المشروع.

توفير الدعم الفني الالزم لألنشطة والمشاريع.



(RESPONSIBILITIES AND ROLES) ٢/ المسؤوليات واألدوار

٣/٣/٢ مهام مدير وحدة التدقيق والمراجعة:

إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس المباشر (صاحب الصالحية).
استالم المعامالت الخاصة بالوحدة واتخاذ االجراءات الالزمة.

مراجعة األنظمة الخاصة باإلدارة والجامعة وادارتها.
متابعة بالغات األعطال على التذاكر اإللكترونية والعمل على معالجتها.

المساهمة في تقديم االقتراحات لتطوير العمل داخل القسم.
إعداد التقارير الدورية للمهام ورفعها إلى الرئيس المباشر (صاحب الصالحية).



رابعًا: بيانات التواصل
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ابراهيم خلوفة الخثعميمدير إدارة الخدمات والتطوير

 قسم خدمات المستفيدين

8334

8339سلطان محمد لزهر 

الصيانه و الدعم الفني 

ظافر عبدالهادي الدوسري 
محمد فارس المعاوي 

دغش احمد البيشي 
مشاعل فهد الجهني
سميرة سعيد العمري

اسماء عبدالرحمن المعاوي
زينة علي الشهري

اسيل فيصل القحطاني
عال سعيد القزني

8000

محمد حاوي الغامدي 
نايف عبدهللا الشهراني  8000الهواتف الشبكيه

UB_IT@UB.EDU.SA

IALKHATHAMI@UB.EDU.SA

SMLAZHER@UB.EDU.SA

UB_IT@UB.EDU.SA
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البريد اإللكترونيتحويلة داخليةاالسم

8000UB_IT@UB.EDU.SA ناصر محمد الجهمي 
صالح إبراهيم الغامدي المعامل 

محمد عوض القرني قسم المشاريع 
UB_IT@UB.EDU.SAنوره دخيل هللا القحطاني 8881



تواصل معنا

017-623-8000

UB_IT@ub.edu.sa

WWW.UB.EDU.SA

@UB_GACIT



تم بـحمد اللـه..


