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ن مقدمة عن َمّكِ

ن الجامعة في الحكومية الموارد نظام يعتبر• Enteprise َمّكِ
Resource Planning (ERP) لكافة المتينة القاعدة بمثابة 

  .الجامعة في المعلومات أنظمة
ن يقدم•  في يسالتدر هيئة وأعضاء موظفي لجميع الخدمات َمّكِ

.الجامعة
ن نظام يتكامل•  المملكة يف الحكومية اإللكترونية األنظمة مع َمّكِ

  .٢٠٣٠ رؤية ضمن السعودية العربية



ن معايير تنفيذ نظام َمّكِ

العالمي البرمجيات هندسة مقياس وفق التنفيذ تم•
  Unified Methodology (OUM) Oracle.
:التنفيذ مراحل •

Planning التخطيط مرحلة -١                 Phase
Inception التأسيس مرحلة -٢                 Phase
Elaboration اإلعداد مرحلة -٣                 Phase
Construction البناء مرحلة -٤                 Phase
Transition االنتقال مرحلة -٥                 Phase
Production النهائية المرحلة -٦                 Phase



ن تطبيقات َمّكِ

).Oracle Financials(أنظمة أوراكل لإلدارة المالية •
 Oracle Human(أنظمة أوراكل لشؤون الموظفين •

Resources ‐ HR.(
).Oracle Payroll(أنظمة أوراكل للرواتب •
 Oracle Self Service(أنظمة أوراكل للخدمة الذاتية للموظفين •

Human Resources.(
).Oracle Purchasing(أنظمة أوراكل للمشتريات •



 Oracle(أنظمة أوراكل لطلبات الشراء اإللكترونية •
iProcurement.(

).Oracle iSupplier Portal(أنظمة أوراكل للموردين •
).Oracle Sourcing(أنظمة أوراكل للمنافسات •
 Oracle Services(أنظمة أوراكل لخدمات المشتريات •

Procurement.(
).Oracle Inventory(أنظمة أوراكل للمخزون •
.للخدمات الذاتية المحسنة (Mobile Apps)تطبيق الجوال •

ن تطبيقات َمّكِ



ن مع  الدولة ومؤسساتهاوزارات ربط َمّكِ

 ةالعربي النقد ومؤسسة )صرف نظام( المالية الخدمة وزارة•
Saudi السعودية Arabian Monetary Agency.

  .)اعتماد نظام( المالية وزارة•
.اعتماد ةببواب الوزارة استبدلتها .)تبادل بوابة( المالية وزارة•
.)إلتزام منظومة( المدنية الخدمة وزارة•
.عليه العمل جارٍ  .)جامعة نظام( التعليم وزارة•
.عليه العمل جارٍ  .)نزاهة( الفساد مكافحة هيئة•
.مجدول .)شامل( العامة المراقبة ديوان•



ن مع  أنظمة الجامعة األخرىربط َمّكِ

ومراسالت  Active Directory (AD)الدليل النشط •
.وأنظمة أمن المعلومات

).جاٍر العمل عليه(بوابة الجامعة الجديدة •
).جاٍر العمل عليه(النظام األكاديمي •



أعضاء الفريق المشارك في التنفيذ

.فريق إدارة التطبيقات بعمادة تقنية المعلومات•
.تفريق البنية التحتية بعمادة تقنية المعلوما•
.فريق الدعم الفني بعمادة تقنية المعلومات•
:بالتعاون مع•

.اإلدارة المالية–
.الموارد البشرية–
.إدارة المشتريات والمستودعات–



نالعوامل التي ساهمت في تميز نظام َمكِّ 

.التنفيذية اإلدارة دعم•
.المشروع لمتطلبات مناسب عمل فريق توفر•
.المشروع مراحل في الدائمة المستخدمين مشاركة•
.المشروع لفريق ومحددة واضحة ومسؤوليات أدوار•
 االستشاريون شركة وجهة الجامعة جهة من مشاريع مدراء وجود•

 وأهدافه المشروع نطاق على ومّطلعون ملتزمون المحترفون
.ومحدداته



.التزام فريق العمل•
.خطة عمل شاملة إلدارة المشروع ومراحله•
.الفهم الدقيق لمخاطر وافتراضات المشروع•
.جديدالتزام المستخدم النهائي للتعلم وذلك باستخدام النظام ال•

نالعوامل التي ساهمت في تميز نظام َمكِّ 



ن الصعوبات التي واجهت َمّكِ

.عدم جاهزية البيانات من النظام السابق•
شروع عدم توفر المستخدمين الرئيسيين للنظام في مراحل الم•

.المختلفة أو عند الطلب
.Change Resistanceمقاومة التغيير •



معةمبادرات عمادة تقنية المعلومات في جمع بيانات الجا

النتيجة  وضع البيانات بعد
اإلجراء

وضع البيانات قبل 
اإلجراء

المبادرة م

صرف المواد من  -١
المستودع بشكل آلي 

 حيث يتم. سريع وسهل
البحث عن 

 اختياره برقمه/الصنف
مه أوبكلمة مفتاحية من اس

في أي إدارة وفي أي 
.محافظة

النسبة تقييد العهد آلياً ب -٢
.لألصناف المستدامة

لى تم رفع البيانات ع
 قاعدة بيانات أوراكل
 وتم تصنيفها وفق
سلسلة الموافقات 

الهرمية في الجامعة 
لصرف المواد في 

.الجامعة

يم نظام قاعدة بيانات قد
 جداً ال يمكن تعديله

مقفل بكلمة سر (
على جهاز ) مجهولة

نات مكتبي يتضمن بيا
ية مؤرشفة بطريقة يدو
اً عشوائية تخدم جزئي

.إدارة المستودعات فقط

فة سحب البيانات المؤرش
في قاعدة بيانات 

المستودعات القديمة 
القة ال ع(المستقلة بذاتها 

ا ثم تنظيفه) لها بمدار
.وإعادة تصنيفها

١

ات يتم توليد المستخلص
ناًء وب. الشهرية والسنوية

م على المستخلصات يت
توليد تقارير خاصة 

.بالعقود

قود تم رفع بيانات الع
 على قاعدة البيانات
.وتعريف الموردين

كانت العقود ورقية 
.ومبعثرة بين اإلدارات

ي جمع بيانات العقود ف
.الجامعة

٢



النتيجة اءوضع البيانات بعد اإلجر راءوضع البيانات قبل اإلج المبادرة م

اً أصبح اإلبالغ آلي
هاء من النظام قبل انت

حيث كان . الضمان
انا الضمان ينتهي أحي
ات عندما كانت البيان

كما يمكن . ورقية
ة توليد تقارير خاص

.بالضمانات

ات تم رفع بيانات الضمان
ب النهائية واالبتدائية حس
د الملفات المرسلة للعقو

.والضمانات

ة كانت الضمانات النهائي
.واالبتدائية ورقية

جمع بيانات 
.الضمانات

٣

ي تسير الطلبات ف 
 سلسلة االعتمادات

يها ويتم االرتباط عل
من قبل إدارة 
لي الميزانية بشكل آ

ل بعد اعتمادها من قب
.سعادة الوكيل

كل يتم إدخال المنافسات بش
آلي من قبل الجهة 

.الطالبة) اإلدارة(

ية ال يوجد بيانات ألن عمل
صرف المواد من 

تم المستودع كاملةً كانت ت
ة بسلسلة موافقات ورقي

يدوية في جميع إدارات 
.الجامعة

 شراء(طلبات الشراء 
 المنافسات+ مباشر 
المنافسات + العامة 

المحدودة أو 
)االستشارية

٤

معةمبادرات عمادة تقنية المعلومات في جمع بيانات الجا



النتيجة د وضع البيانات بع
اإلجراء

ل وضع البيانات قب
اإلجراء

المبادرة م

ى يخدم النظام حت -١
 ٥٠اآلن أكثر من 

مج/وكالة/كلية/إدارة
وحدة والعدد في /مع

.  ازدياد
 تم تدريب أكثر -٢

موظفاً من / ٩٠/من 
مختلف اإلدارات 
حتى اآلن على 
.الصرف اآللي

ظيفة تم رفع بيانات ن
ومصنفة بطريقة 
ى قياسية عالمية عل

نظام أوراكل تخدم 
جميع إدارات 
.اءالجامعة بال استثن

ن ال يوجد بيانات أل
 عملية صرف المواد
 من المستودع كاملةً 

لة كانت تتم بسلس
موافقات ورقية 
ع يدوية في كل جمي
.إدارات الجامعة

ي وُمعتَ  مدي طلبات َجمُع بيانات ُمِعّدِ
صرف المواد من المستودع في 

.جميع إدارات الجامعة

٥

معةمبادرات عمادة تقنية المعلومات في جمع بيانات الجا



النتيجة د وضع البيانات بع
اإلجراء

وضع البيانات قبل اإلجراء المبادرة م

أدخلت إدارة  -١
د مراقبة المخزون بع
تدريبها على هذه 

اآللية أغلب 
األرشيف الورقي 
ذ الضخم المتراكم من

.نشأة الجامعة
يرسل نظام  -٢

أوراكل إشعاراً 
.بتقييد عهدة

يمكن لصاحب  -٣
العهدة إجراء مناقلة 

بشكل آلي لكل 
صنف عليه مقيد 

قل بإرسال طلب بالن
جاٍر (والموافقة 

).العمل عليها

سهلت هذه اآللية 
على موظفي إدارة 
المخزون عملية 
إدخال األرشيف 
الورقي الضخم 

م حيث يت. المتراكم
إدخال عدد كبير من 
أصناف العهد في 
ع ملف إكسل ثم ترف
هذه األصناف 
المستدامة دفعةً 

واحدة مع ضمان 
.عدم التكرار

يوجد عدد كبير من الخزائن 
شفة الممتلئة بالعهد الورقية المؤر

منذ نشأة الجامعة وحتى إطالق 
نظام صرف المواد اآللي في 

).٢٠١٨بداية (أوراكل 

قامت عمادة تقنية 
 المعلومات بالتعاون
ي مع الشركة المنفذة ف

 إيجاد آلية على نظام
أوراكل إلدخال 

األرشيف الورقي 
الضخم للعهد 

.المتراكمة

٦

معةمبادرات عمادة تقنية المعلومات في جمع بيانات الجا



النتيجة عد وضع البيانات ب
اإلجراء

 وضع البيانات قبل
اإلجراء

المبادرة م

 أحدثت هذه البيانات نقلةً  -١
 وبدأت.  نوعيةً في المشروع

 الشركة المنفذة بتجهيز نظام
أوراكل للعمل على بيانات 

بيانات  فمثالً أصبح هناك. حقيقية
شخصية ساعدت على توزيع 

) الصالحيات(المسؤوليات 
وتشغيل نظام المستودعات 
وإدخال العهد وتفعيل إدارة 

ات الميزانية والمالية والمشتري
وإدخال قيود بمختلف أنواعها 

رة وتوليد مسيرات واكتمال الدو
.المالية

ميع لم تتضمن هذه التقارير ج -٢
ثل البيانات األساسية المطلوبة م

 البيانات التاريخية والوظائف
.الشاغرة والمشغولة

زودت إدارة 
 اإلحصاء الشركة

ر المنفذة بتقاري
حديثة من مدار 
تتضمن أغلب 
ية البيانات الشخص
واألساسية 
عة لمنسوبين الجام

الذين هم على 
.رأس عملهم

ال يوجد بيانات 
 شخصية كاملة كذلك

ال يوجد بيانات 
.أساسية على اإلطالق

جمع البيانات 
ية الشخصية واألساس

ولدها بتحليل تقارير ت
.إدارة اإلحصاء

٧

معةمبادرات عمادة تقنية المعلومات في جمع بيانات الجا



النتيجة د وضع البيانات بع
اإلجراء

ل وضع البيانات قب
اإلجراء

المبادرة م

أصبح من الممكن 
ى توليد مسيرات عل
نظام أوراكل 
ر ومقارنتها مع مسي

نظام مدار وحصر 
الفروقات 
.وتصحيحها

قامت عمادة تقنية 
المعلومات بسحب 
هذه البيانات من 

 نظام مدار ثم رفعت
ه الشركة المنفذة هذ

البيات على 
.أوراكل

ل ال يوجد بيانات مث
البدالت 

واالستحقاقات 
والحسميات 
.يةوالحسابات البنك

قامت عمادة تقنية المعلومات 
بسحب ما أمكن من البيانات 

ت المتوفرة في مدار مثل البدال
واالستحقاقات والحسميات 
.والحسابات االبنكية وغيرها

٨

تم إصدار مسير 
الرواتب األول من 
نظام أوراكل في 
الشهر السادس 

للعام ) يونيو(
م والذي تم ٢٠١٨

احتسابه للشهر 
التاسع للعام 

.هـ١٤٣٩

زالت الفروقات 
بإدخال البيانات 
ح المفقودة وتصحي
.بعض األخطاء

 هناك فروقات بين
مسير رواتب 

أوراكل ومسير 
رواتب مدار لشهر 

رمضان للعام 
.  هـ ١٤٣٩

قامت عمادة تقنية المعلومات 
بالتعاون مع الشركة المنفذة 
ية وإدارات الموارد البشرية والمال

ار بسد الفروقات بين مسير مد
ومسير أوراكل للشهر الثامن 

.هـ ١٤٣٩للعام 

٩

معةمبادرات عمادة تقنية المعلومات في جمع بيانات الجا



النتيجة د وضع البيانات بع
اإلجراء

ل وضع البيانات قب
اإلجراء

المبادرة م

تجهيز بعض 
ل الخدمات الذاتية مث
إظهار البيانات 
األساسية وطلب 

اإلجازات بأنواعها 
ب والتعريف بالرات
ية باللغتين العرب
.واإلنجليزية

 جمعت عمادة تقنية
المعلومات معظم 

ل هذه البيانات بشك
.يدوي

بيانات الخدمات 
 الذاتية غير كاملة
ة مثل اإلدارة الفعلي
لكل موظف 

ومعرفة مدير كل 
إدارة فعلية في 

.الجامعة

جمع بيانات الخدمات الذاتية ١٠

معةمبادرات عمادة تقنية المعلومات في جمع بيانات الجا



مؤشرات قياس فعالية النظام

 مثل .السابق النظام في موجودة تكن لم جديدة خدمات تقديم•
 )جازاتواإل بالراتب كالتعريف ( الذاتية والخدمات الجوال تطبيق

 / الشراء طلبات / المستودع من المواد صرف وطلبات
.المنافسات

 اسمقي مثل المملكة مستوى على خارجية مقاييس على اإلعتماد•
.خرىاأل الوزرات مع الربط ومقاييس اإللكترونية للخدمات يسر

.الجامعة في اإلدارات بعض رأي استطالع•
.اإلحصائيات•



إحصائيات في الموارد البشرية

/  عدد الموظفين 
أعضاء هيئة التدريس

الصالحية م

٣٠٠٠ عضو هيئة التدريس/ الخدمات الذاتية للموظف  ١

١٣٠ الخدمات الذاتية للمدير ٢

٧٥٠ عدد اإلجازات شهريا ٣

٣٠٠ تعريف بالراتب ٤

تقريراً  ٢٥٠يزيد على  تقارير ٥



إحصائيات في أنظمة المشتريات والمستودعات

أعضاء هيئة / عدد الموظفين 
التدريس

الصالحية م

٢٧٠ طلب صرف مواد من المستودع ١
٩٠ المنافسات/ طلبات الشراء  ٢
٣٠ طلبات المستخلصات ٣
١١ طلبات التعميد ٤



بليةالتوصيات والمقترحات المستق

ة زيادة الخدمات اإللكترونية في نظام مكن بالتعاون مع وكال•
.مثل الخدمات الذاتية والقرارات الصادرة من مكن. الجامعة

.BIإضافة موديوالت جديدة مثل موديول اللوحات اإللكترونية •
.SSOالدخول الموحد على أنظمة الجامعة •
.ددتكثيف الدورات التدريبية للمستخدمين الحاليين والج•



كمشكراً ل


