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       تسعى إدارة ذكاء األعمال ودعم اتخاذ القرار إلى مواكبة )رؤية اململكة 2030(  ورؤية 

الجامعة السعودية الحديثة عن طريق توفيرمؤشرات ملتخدي القرار في الجامعة نحو 

التحديات الكبيرة التي تواجههم في الحكم على الكم الهائل من البيانات، والذي يتطلب 

توفير حلول فورية أسرع واكثر تخصصية للمساعدة في اتخاذ القرار.

    ومن هنا تكمن أهمية ذكاء األعمال في وضع صورة كلية لعجلة سير العملية التعليمية من 

النواحي األكاديمية، واملالية، واإلدارية والفنية. وذلك من خالل الوصفالدقيق للمؤشرات 

التي تعكس واقع املدخالت واملخرجات واألثر الناتج عن العمليات بأرقام وإحصائيات 

القيمة. واملشاريع  والدراسات  والتقاريراالحصائية  الذكية  أنظمتها  طريق  عن  علمية 

متكاملة  وخدمات  حلول  وتجهيز  البيانات  لجودة  املستمر  بالتحسين  اهتمت  كما    

)2020م(: األول  عامها  خالل  إنجازاتها  أبرز  ومن  عالية،  بمواصفات  تتمتع 

املشاريع الداخلية والخارجية 

 املساهمة في مشروع اعادة هيكلة الجامعة واالدارات  التابعة لها.	 

مشروع مؤشرات الخطة االستيراتيجية.	 

مشروع اعتماد وثائق االعتماد املؤس�سي)للمحكمين الخارجيين(.	 

مشروع تكلفة الطالب الجامعي.	 

مشروع تحليل ساعات العمل األسبوعية للعام الجامعي 2020/2019م.	 

مشروع التقارير السنوية للجامعات.	 

مشروع آلية احتساب أوزان القبول وفق معايير جامعة جدة.	 

 	.)ERP( مشروع تصحيح بيانات نظام

املساهمة في مشروع اغالق امليزانية العامة لعام2020م.	 

مشروع التعاون في خدمة مؤهل والربط مع جهات الجامعة الداخلية لتلقي الطلبات.	 

مشروع مركز متابعة مؤشرات الخطة االستيراتيجية.	 

منصات القيادة والتحكم بالبيانات

منصة التحكم ببيانات الهيئة التعليمية ضمن العبء التدري�سي للعام 2019م.	 

منصة التحكم ببيانات منسوبي الجامعة من طالب وهيئة تعليمية للعام 2020م.	 

منصة التحكم ببيانات منسوبي الجامعة من هيئة ادارية للعام 2020م.	 

الخدمات الكترونية 

توفيرالنماذج االلكترونية لطلب خدمات االدارة على املوقع الرسمي الدارة ذكاء األعمال 	 

ودعم اتخاذ القرار ضمن موقع جامعة جدة.

توفير روابط الدخول االلكترونية على الوثائق والتقارير.	 

التقارير اإلحصائية 

تقارير خارجية:

وزارة التعليم.	 

وزارة املالية.	 

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.	 

مجلس شؤون الجامعات.	 

هيئة التقويم والتدريب.	 

تقارير داخلية:

االدارة العليا، 	 

الوكاالت	 

     امللخص التنفيذي
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العمادات.	 

املراكز.	 

الكليات.	 

 وفي ضوء مسيرة رؤيتنا لتحقيق استيراتيجة ادارة ذكاء األعمال ودعم اتخاذ القرار التي 

تتمحور في أربعة أهداف مرتبطة باألهداف االستيراتيجية للجامعة، فإدارة ذكاء االعمال 

ودعم اتخاذ القرار تركز على حوكمة الوصول للبيانات والحفاظ على صحتها وسالمتها. كما 

تقوم بتطبيق مجموعة من النظريــات واإلجراءات وخصائــص وتقنيات تعمل على تحويل 

البيانــات األوليــة إلى معلومات مفيدة يتــم عرضها عن طريق أدوات تقنية لكل متخذ قرار 

 مع الخطط 
ً
 ملعايير الجودة وتماشيا

ً
بهدف مســاعدته على اتخاذ القرارات املناسبة وفقا

االستراتيجية، فهي تعمل على :

الجامعة  قطاعات  كافة  في  االهتمام  محل  للموضوعات  واآلراء  املعلومات  رصد  		 

للمساندة في إيجاد الحلول ودعم اتخاذ القرار.

       رصد وتحليل األحداث والتطورات واملتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية واإلقليمية 	 

والدولية وانعكاساتها على الجامعة، وإبداء الخيارات والبدائل املناسبة حيالها، واقتراح 

التصورات املثلى للتعامل معها.

وتحليلها  وتوثيقها  االدارة  باختصاصات  الصلة  ذات  واملعلومات  البيانات  حصر  		

ومعالجتها وحفظها. ومشاركتها مع املنصات الخارجية بعد اخذ االعتماد في ذلك.

تنظيم تبادل البيانات بين قطاعات الجامعة املختلفة ومتابعتها والتأكد من صحتها  		

وسالمتها.

اإلسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات املتخذة واملوضوعات املطروحة  		

داخل الجامعة من خالل وضع مؤشرات لقياس رضا املستفيدين من قرارات الجامعة.

إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة باملوضوعات ذات األولوية. 		

إجراء البحوث والدراسات الالزمة في املوضوعات ذات الصلة بأهداف اإلدارة. 		

تنظيم وعقد حلقات نقاش ولقاءات بحث مع املسؤولين ومتخذي القرارات التخاذ  		

الحلول الداعمة التخاذ القرار بالجامعة.

بناء شراكة فاعلة مع مراكز دعم اتخاذ القرار األخرى لالستفادة من الدراسات  		

التابعة لها.

املساهمة في اختيار القيادات ذات الكفاءة ومناسبتها للمهام القيادية في الجامعة  		

.
ً
 ودوليا

ً
 ملعايير الجودة محليا

ً
وفقا

كل ذلك ألجل تحقيق استيرتيجيات ادارة ذكاء األعمال ودعم اتخاذ القرار: 

ضمان كفاءة وفعالية مؤشرات التعليم والتعلم 

جودة الخدمات والعمليات الداخلية

رضا عمالء الداخل والخارج

 التفاعل الفعال مع املجتمع

 ومواءمة محاورها بالخطة االستراتيجية للجامعة 

التعليم والتعلم  •

الدراسات العليا والبحث العلمي  •

الحوكمة والتنظيم  •

االستثمار والتمويل  •

املسؤولية االجتماعية  •

ابداع واالبتكار  •



  ضمان كفاءة وفعالية  
مؤشرات التـعليم والتعلم

 لرسالة 
ً
إن إعالن »رؤية 2030« جاء مواكبا  

ا ملسيرتها، لبناء جيل متعلم قادر 
ً
التعليم وداعمـ

 ،
ً
على تحمل املسؤولية واتخاذ القرارات مستقبال

لذلك تسعى ادارة ذكاء األعمال ودعم اتخاذ القرار 

على توفير التقارير والدراسات الالزمة عن مدخالت 

توفيراألنظمة  و  التعليمية  العملية  ومخرجات 

سير  تعكس  التي  املؤشرات  الالزمةلعرض 

متخذي  وتدعم  بجامعةجدة  التعليمية  العملية 

ضوء  في  التعليمية  البيئة  تحسين  على  في  القرار 

السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.
11513

مشروعتقرير احصائي 
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تقارير احصائية مستمرة

تعد التقارير االحصائية أهم مخرجات ادارة ذكاء األعمال 

ببيانات  القرارات  تغذي   والتي  القرار  اتخاذ   ودعم 

وتحدد   التعليمية  العملية  سير  اقع  و تعكس  قيمة 

سيرها. كفاءة  وزيادة  لتحسينها   الالزمة  املتطلبات 

التقارير االحصائية

 تقارير لوزارة التعليم:

تم تعبئة النموذج االلكتروني لوزارة التعليم والذي تطلب بيانات عن جامعة جدة 	 

كالتالي:

- أعداد القطاعات وتصنيفاتها، وكذلك تفاصيل اعداد االدارات واألقسام التابعة للكل 

قطاع. 

- أعداد التخصصات العلمية والشعب في الكليات.

- احصائيات عن متوسطات أعداد الطالب والطالبات في كل شعبة وتخصص.

- احصائيات عن املوظفين من هيئة تعليمية، وتصنيفات محددة.

-  احصائيات عن املوظفين من هيئة إدارية. 

تزويد الوزارة باإليرادات املالية الخاصة بالجامعات والكيانات غير الربحية لعام 2019م.	 

املنح 	  وعدد  املراحل  لجميع  الجامعة  في  الدارسين  املغربية  بالجنسية  الطلبة  عدد 

املخصصة لهم.

املنح 	  وعدد  املراحل  لجميع  الجامعة  في  الدارسين  الهندية  بالجنسية  الطلبة  عدد 

املخصصة لهم.

بيانات عن الطلبة التنزانيين.	 

بيانات عن الطلبة السودانيين بجامعة جدة وعدد طلبة املنح التنافسية واملرشحون.	 

بيانات عن الطلبة األوزبك.	 

بيانات عن الطالب الكازاخستانيين الدارسين.	 

بيانات عن طالبة دراسات عليا.	 
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تقارير لهيئة التقويم والتدريب

توفير بيانات أداء الطلبة في اختباري القدرات العامة والتحصيلي وأدائهم في املرحلة 	 

الجامعية من عام 1435 وحتى عام 1442هـ.

تقارير لجهات داخل الجامعة

أعداد الطالب و الطالبات الفعلية للبرامج املدفوعة التكاليف من تاريخ 1 / 1 / 2019 	 

م حتى تاريخ 31 / 12.

أعداد املقبولين منذ 2014.	 

وكذلك 	  الدكتوراه  وحملة  التعليمية  والهيئة   2018 وطالبات  عن طالب  اجماليات 

املكلفين لجهات خارجية من حملة الدكتوراه، وبيانات عن الطلبة املتمين للبرامج منذ 

.2017

متوسط الدرجات للعام الدرا�سي املا�سي للفصلين 202001 202002 على مستوى) 	 

املقرر،القسم، البرنامج (، ونسبة النجاح ونسبة الرسوب على مستوى املقرر.

 	.QS معلومات لتصنيفات

حصر بيانات الطالب والطالبات في جميع األقسام والكليات وأعداد املوهوبين وفق 	 

نموذج مركز االبتكار وريادة األعمال.

متوسط عدد الطالب في كل برنامج خالل الثالث سنوات املاضية.	 

البيانات املحدثة للمعيدين واملحاضرين بالجامعة، لللجنة الدائمة لشؤون املعيدين 	 

واملحاضرين ومدر�سي اللغات ومساعدي الباحثين. 

توزيع  قبول الطالب والطالبات في الكليات واألقسام العلمية لآلخر سنتين.	 

تقرير  لحفظ وتوثيق سجالت الطلبة.	 

عدد القرارات اإلدارية الصادرة من اإلدارة العليا بعد تاريخ انشاء إدارة ذكاء األعمال 	 

ودعم اتخاذ القرار.

بيانات الهيئة االدارية.	 

قائمة بالبيانات الوظيفية املحدثة عن املكلفين بمناصب في جميع قطاعات جامعة 	 

جدة واداراتها من )أكاديميين و اداريين(.

تقرير احصائي عن البيانات الوصفية لكليات خليص.	 

تقرير احصائي عن البيانات الوصفية لكليات الكامل.	 

 للفروع.	 
ً
تقرير احصائي عن أعداد الهيئة التعليمية واإلدارية وفقا

قائمة ببيانات طالب وطالبات التسجيل املزدوج املتقدمين على بوابة القبول.	 

أعداد الخريجين 2020.	 

أعداد املتعثرين املستجدين في 2020.	 

بيانات الطالب الغير مجتازين للسنة التحضيرية في 2020 .	 

بيانات الطالب املجتازين للسنة التحضيرية في 2020.	 

بيانات الطالب الغير مجتازين للسنة التحضيرية في 2019.	 

بيانات الطالب مجتازين للسنة التحضيرية في 2019.	 

 	.)BS-CHEM-KS - BS-ICHM-KS ( بيانات الطالب الخريجين في البرامج

أعداد طالب املاجستير التنفيذيين.	 

جميع أعداد املتعاونيين الفعالين حاليا.	 

كادميين الحاليين في الجامعة.	 
ٔ
قائمة جميع اال
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املشاريع 

املساهمة في مشروع اعادة هيكلة الجامعة واالدارات التابعة لها

حصر بيانات قبل وبعد اعادة الهيكلة:

تعبئة نموذج وزارة التعليم واملتطلب بيانات عن جامعة جدة للعام الجامعي 2018 قبل 

إعادة الهيكلة وبعد إعادة الهيكلة في العام الجامعي 2020، كالتالي:

	 اجمالي أعداد موظفي جامعة جدة مصنفين الى )عدد األكاديميين، عدد االداريين، عدد 

الفنيين( في كل )كلية-معهد-مركز-عمادة-إدارة( عدد الوحدات اإلدارية وعدد الوحدات 

اإلدارية واألكاديمية امللغاة.

	 عدد الوحدات اإلدارية واألكاديمية املدمجة.

	 عدد الوحدات اإلدارية واألكاديمية املستحدثة. 

	 نسبة الخفض أو الزيادة في امليزانية املحققة.

	 نسبة الخفض في عدد وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واملوظفين الفنيين 

املحققة.

	 عدد البرامج املدمجة.

	 عدد البرامج التي سيتم إحداثها.

مشروع تصميم هيكلة جامعة جدة

الجهات  هياكل جميع  تفاصيل   
ً
لجامعة جدة متضمنا التنظيمي  الهيكل  تصميم  		

بطريقة مبتكرة على املوقع الرسمي للجامعة.

إنشاء النماذج الخاصة بالدراسة. 		

مشاريع لتحسين بيئة املجتمع الجامعي

و  اإلجـراءات   في  املتطورة  الرقمية  التقنيات  تطبيق  ان 

الخارجية   والقطاعات  الجهات  مع  الفعال  التواصل 

اعادة  تدعم  التي  املشاريع  واكمال  االنجاز  سرعة  يعززان 

هندسةالعمليات وتحسين بيئة املجتمع الجامعي بجامعة جدة.
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إنشاء نماذج إلكترونية لتوفير املعلومات من الجهات. 		

إنشاء برنامج إلدخال معلومات الهيكلة 		

تعبئة النماذج املنشئة 		

مشروع مؤشرات الخطة االستيراتيجية

 مشروع انشاء مؤشرات تدعم الخطة االستيراتيجية الخاصة بجامعة جدة، حيث تم :

	 انشاء نماذج الكترونية لتمكين الجهات من ادخال املؤشرات التي تخص كل جهة ، 

ومن ثم حساب متطلبات مؤشرات كل جهة، والذي يعكس أداء تحقيق أهداف الخطة 

االستيراتيجية للجامعة. 

	 استكمال مؤشرات الخطة االستيراتيجية.

	 انشاء مركز ملتابعة مؤشرات الخطة االستيراتيجية.

مشروع اعتماد وثائق االعتماد املؤس�شي)للمحكمين الخارجيين(

مشروع انشاء منصة تكاملية بين جامعة جدة واملحكمين الخارجيين ليتم رفق وثائق 

االعتماد املؤس�سي عليه، و قد تم رفع مايقارب )1500( مستند موثق.

erp مشروع تصحيح بيانات نظام

 
ً
 من مبدأ الحفاظ على جودة البيانات والتكامل مع الجهات الحكومية،  وتحقيقا

ً
انطالقا

للألهداف االستيراتيجية للجامعة  والتي تستهدف االرتقاء بجودة البيانات وإتاحة بيانات 

سليمة وصحيحة، ساهمت ادارة ذكاء األعمال ودعم اتخاذ القرار في مشروع تصحيح 

 لترميز وزارة املوارد 
ً
 من تصنيف البيانات الى توحيد ترميزها وفقا

َ
بيانات نظام )ERP(، بدءا

البشرية والتنمية االجتماعية.

مشروع تكلفة الطالب الجامعي

توفير بيانات للنموذج املرفق من وزارة التعليم عن تكلفة الطالب الجامعي كالتالي: 

- املنصرف الفعلي من بنود تعويضات العاملين بالجامعة.

- املنصرف الفعلي من النفقات التشغيلية.

- اجمالي النفقات التشغيلية.

- اجمالي أعداد طالب الجامعة.

- تكلفة الطالب والطالبة حسب امليزانية التشغيلية.

 للوحدات األكاديمية.
ً
- بيانات تفصيلية وفقا

مشروع التقارير السنوية للجامعات

 
ً
التنسيق بين الجهات املختلفة بالجامعة لتلبية متطلبات مجلس شؤون الجامعات وفقا

لنماذج املجلس العداد تقارير سنوية للجامعات. 

مشروع التعاون في خدمة مؤهل والربط مع جهات الجامعة الداخلية

املؤهالت  عن  لالستعالم  التعليم  وزارة   
ً
مؤخرا طرحتها  خدمة  هي  "مؤهل"  خدمة 

 وتوثيقها ورفع مستوى جودة البيانات في سوق العمل.  تمنح هذه 
ً
األكاديمية إلكترونيا

الخدمةاملؤسسات التعليمية قدرة من التمكين والجودة في األداء، واالستفادة من البيانات 

املتاحة، وتوظيفها بما يعين أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص من صناعة قرارات 

تدعم مخرجات التعليم في اململكة. 

مشروع آلية احتساب أوزان القبول للطالب

 مشروع لوصف املعايير وخصائصها لخريجي الثانوية وعدم االتساق في متوسط معدالت 

خريجي الثانوية املقبولين في السنة التحضيرية حسب منهجية بيانات خمس سنوات.
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منصات القيادة والتحكم بالبيانات و املؤشرات 

 لرؤية الجامعة السعودية 
ً
العمل على رفع مستوى قياس مؤشرات األداء في جامعة جدة وفقا

 للمعايير املحلية والدولية 
ً
الحديثة ودعم قيادات الجامعة في اتخاذ أصوب القرارات وفقا

تم من خالل الرؤية االستشرافية في املوافقة الكريمة على إنشاء إدارة ذكاء األعمال ودعم 

اتخاذ القرار واليوم سعداء لتقديم أفضل الحلول التي يمكن أن تساعد في تحقيق األهداف 

االستراتيجية للجامعة. ومن ضمن استراتيجية اإلدارة تم إنشاء مركز القيادة والتحكم 

لعامين متواليين لقياس مؤشرات األداء في األعمال وتحقيق نتائج أكثر فعالية، ولكي تكون 

متوائمة مع تطلعات اإلدارة العليا ومع الخطة االستراتيجية لرؤية الجامعة السعودية 

الحديثة. وقد ُصمم مركز القيادة والتحكم لدراسة البيانات اإلحصائية للجامعة ودعم 

مهمة التعليم والتعلم والشفافية والحوكمة الذكية املبنية على معايير بيانية، واملساعدة 

  SHarEPoInt	MS في عملية صنع القرار. وتم استضافتها ضمن موقع مخصص بواسطة

ضمن صالحيات محددة  . وهي   تتألف أساسا  من)40( تقريرا تفاعليا. تم إنشاء التقارير 

من خالل أداة BI	PowER	MS ، كما تم بناء هذه املنصات على مراحل وفق املشاريع التالية:

- مشروع القيادة والتحكم ببيانات الهيئة التعليمية للعام 2019 

- مشروع القيادة والتحكم ببيانات منسوبي الجامعة لعام 2020

- مشروع تحليل ساعات العمل األسبوعية لعام 2020/2019



في  العالم  قيادة  هو   »2030 »رؤية  محاور  أحد 

مجال التعامالت اإللكترونية، وذلك من خالل توسيع 

من  الهندرة  وباعادة  جديدة  مجاالت  لتشمل  نطاقها 

و  الحوكمة  معايير  تحسين  ألجل  مشاريعها،   خالل 

التخفيف من التأخير  في تنفيذ األعمال، 

       تسعى ادارة ذكاء األعمل ودعم اتخاذ القرار ألن 

تكون  أولى الجهات السباقة لتحقيق هذه الرؤية على 

الصعيد الداخلي والخارجي  بجامعةجدة.

جودة الخدمات والعمليات 
الداخلية

توفير مؤشرات نوعية لقياس األداءجودة البيانات
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التميز في اآلداء 

 
ً
دوما القرار  اتخاذ  ودعم  األعمال  ذكاء  ادارة  تتطلع   

القيمة والخدمات  البيانات  بتوفير  ادائها  في  التميز  إلى 

للتخلص  خالل   من  العمل  اجراءات  تسهل  التي  

ولتحقيق  اإلنجاز  وتسريع  املطولة  البيروقراطية  من 

شفافية عالية .

سرعة اإلنجاز

ربط متطلبات املشاريع لجميع جهات جامعة جدة بمراكز الكترونية لتوثيق التقارير.. 1

إدارج روابط إلكترونية لطلب خدمات االدارة بفعالية عالية.. 2

تفعيل قنوات التواصل املتعددة مع املستفيدين لتحقيق سرعة التفاعل.. 3

توسيع دائرة الخدمات اإللكترونية

تم انشاء موقع الكتروني خاص باالدارة يتضمن ربط أنظمة االدارة بنظام الدخول املوحد 

.
ً
للجامعة بصالحيات محددة مستقبال

تم تصميم )4( نماذج الكترونية لطلب خدمات من إدارتنا واتاحته على موقع اإلدارة 

الرسمي، كالتالي:

طلب توفير بيانات إحصائية. 		

طلب الدخول على مؤشرات الجامعة قبل وبعد قرار الهيكلة. 		

مؤشرات الخطة االستراتيجية. 		

مركز وثائق االعتماد املؤس�سي. 		
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إعادة هندرة العمليات

1.   من خالل مشروع تحديث بيانات منسوبي الجامعة.

2.  باملساهمة في مشروع اعادة هيكلة الجامعة.

 التواصل الذكي  مع املستفيد

1. تدشين املوقع اإللكتروني لالدارة.

2. تطوير آليات جديدة  للتواصل وتبادل األعمال.

3. تفعيل شبكات التواصل االجتماعي مثل تويتر حيث تحوي 

األعمال  ذكاء  مجال  في  واملقاالت  والفيديوهات  املعلومات 

والطرق  البيانات  سرية  على  الحفاظ  بأهمية  والتوعية 

السليمة لتبادلها.

االهتمام بآراء املستفيدين من خالل  تفعيل استبانة قياس 

.
ً
رضا املستفيد مستقبال

الحفاظ على سرية املعلومات

تفعيل وثيقة عدم االفصاح للمنسوبين.. 1

تصنيف سرية البيانات.. 2

تطبيق آلية سليمة لتبادل البيانات وفق سياسات الهيئة . 3

السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي.



رضا عمالء الداخل والخارج

يعتمد نجاح أي مؤسسة بشكل كبير على معرفة 

ومهارة املوارد البشرية العاملة بها، حيث تمثل قاعدة 

فيها   الكفاءات  وإعداد  لتصميم  األساس  املعرفة 

وتميزوجودة مخرجاتها، التي نسعى من خاللها النضج 

بمستوى الخدمات وبالتالي رضا العمالء . ألجل ذلك 

تهتم االدارة باختيار منسوبيها بعناية وتستمر في تطوير 

مهاراتهم ورفع كفاءة أعمالهم. كما تهتم بتقديم ورش 

العمل لعمالئها في مجال ذكاء األعمال.

تدر�ب�وتنمية  م�سو�ي�ا��امعة

ورش 
عمل

دورات 
تطويرية ملنسوبي االدارة

4
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طاقات بال حدود

االستثمار األمثل للكوادر البشرية

بتوفير الدورات التدريبية املستمرة ملنسوبي ادارة ذكاء األعمال ودعم اتخاذ القرار مثل:

		PowER	BI

PowErPIvot	In	SHarEPoInt

RElEaSE	ManagEMEnt	worKSHoP

taBlauE

توفير بيئة مالئمة وتهيئة اإلطار التنظيمي للعمل:

 تطوير نظام التقييمات وقياس رضا املستفيد عن الخدمات املقدمة من ادارة ذكاء . 1

األعمال ودعم اتخاذ القرار  واالهتمام باآلراء ووجهات النظر لتحسين الخدمات بما 

يتالءم مع احتياجات املستفيدين.

دراسة متطلبات منسوبي االدارة والسعي على تحقيقها.. 2

استمرارية التحفيز املعنوي االيجابي ملنسوبيها والعمل بروح الفريق.. 3

التدريب والتنمية ملنسوبي الجامعة:

عقد ورش عمل تستهدف جميع القيادات للتعريف باألنظمة والبرامج واملستجدات . 1

التقنية لذكاء األعمال.

 سوف يتم تقديم سلسلة من الورش للتوعية بسياسات سرية البيانات وسالمة تبادلها.. 2

العمل على إقامة ورش ملنسوبي الجامعة لنشر مفاهيم ذكاء األعمال وأهميتها.. 3

الجامعة  منسوبي  بجميع  األعمال  ذكاء  ادارة  تهتم   

عام  بشكل  الفني  أو  اإلداري  أو  األكاديمي  الكادر  من 

اآلداء  بمستوى  للرقي  وذلك  خاص،  بشكل  وبمنسوبيها 

بجامعة جدة.



نتحمل  أن  هو   »2030 »رؤية  محاور  أحد 

املشاركة  خالل  من  وذلك  مجتمعنا،  في  املسؤولية 

املجتمعية بأنواعها املختلفة كنشر املعرفة أو حتى من 

خالل املشاركة في الفعاليات واألعمال التطوعية.

       تسعى ادارة ذكاء األعمل ودعم اتخاذ القرار ألن 

تكون من أولى الجهات السباقة لتحقيق هذه الرؤية 

على الصعيد الداخلي والخارجي  بجامعةجدة.

التفاعل الفعال
 مع املجتمع

املشاركات املجتمعية

5
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الشراكة املجتمعية

تتمثل شراكتنا املجتمعية في الحضوروالتنظيم للمؤتمرات ذات العالقة بالبيانات وذكاء األعمال، 

كذلك من خالل ورش العمل التي ستقدمها االدارة للمجتمع في سبيل نشر الوعي عن أهمية 

الحفاظ على سالمة البيانات وكيفية االستفادة الفعالة منها.

أما األعمال التطوعية فان االدارة تهتم باملبادرة في األعمال التطوعية املعروضة على منصة 

العمل التطوعي للموارد البشرية واملساهمة بكل ماهو مفيد للمجتمع.

التعاون مع الجهات الخارجية ذات العالقة في مجال خدمة املجتمع

 - نشر ثقافة تبادل البيانات وفق سياسات  الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي، 

بالتنسيق مع الجهات املختصة بجامعة جدة.

-   حضور الفعاليات االجتماعية.

األعمال التطوعية

-  حضور ورش عمل األعمال التطوعية املنظمة من قبل مركز جامعة جدة للعمل التطوعي.

- التنظيم ملؤتمر الكتروني.

املبادرة في األعمال التطوعية املعروضة على منصة العمل التطوعي للموارد البشرية    -

واملساهمة بكل ماهو مفيد للمجتمع.



 »2030 »رؤية  دعم  في   
ً
مهما  

ً
عامال التقنية  تعتبر 

واملهام  اإلجـراءات  في  الرقمية  التقنيات  تطبيق  عبر 

الحكومـــية وبالتالي تسريعها، والتي تتطلب وضع حلول 

تتمتع بمواصفات  بنية تحتية  تقنية متطورة وتجهيز 

عالية بما يعّزز الكفاءة واإلنتاجية بجامعة جدة.

االستشراف املستقبلي 
الدارة ذكاء األعمال ودعم 

اتخاذ القرار
أنظمة ذكية تفاعلية

أنظمة ذكية خوادم عالية الكفاءة
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على  القرار  اتخاذ  ودعم  األعمال  ذكاء  ادارة  تعمل   

وجودة  متجددة  مضامين  ذات  مناسبة  خدمات  توفير 

تنمية  في  يساهم  بما  معلوماتية  أمنية  وحماية  عالية 

العملية اإلدارية والتعليمية على حد سواء.

حلول واعدة

نظرة إستراتيجية لدعم اتخاذ القرار

أنظمة ذكية تفاعلية

 نظام القيادة والتحكم بالبيانات:	 

يوفر مؤشرات عن  في جامعةجدة،  القرار  يستهدف صناع  تفاعلي  متكامل  نظام  	

منسوبي الجامعة من طالب وموظفين وأكاديميين، ويحول البيانات األولية إلى معلومات 

معرفية التي من شأنها أن تمكن الجهة من التحليل وعمل محاكاة للتقديرات والتوقعات 

املختلفة، كما يساعد على التنبؤ باملستقبل. ليدعم القرارات املبنية على املعرفة واملعتمدة 

على بيانات حقيقية آنية. للوقوف على التحديات ومعرفة الصعوبات وإيجاد فرص التطور 

و التقدم.حيث يحتوي النظام على عدة شاشات تعكس مؤشرات هامة ومختلفة من أهمها:

 تصنيفات ألعضاء هيئة التدريس وفق رؤية الجامعة السعودية االحديثة.. 1

التصنيفات العاملية للطالب.. 2

تحليل اإلعتماد األكاديمي بالكليات ومراقبة حالة الدفعات الدراسية.. 3

الطالب الخريجين ملتابعة الخريجين وبياناتهم وآليه التواصل معهم بعد التخرج.. 4

الطالب املقيدون ومعرفة البيانات التفصيلية لهم.. 5

طالب الدراسات العليا والبرامج املدفوعة.. 6

الطالب املقبولين ومعرفة البيانات التفصيلية لهم.. 7

بيانات الطالب واملواد املسجلة.. 8

الطالب و املواد و الرسائل العلمية في الدراسات العليا. . 9

	MS إصدار سطح  PowER	 BI ويجري تصميم جميع التقارير التفاعلية وتنفيذها داخل

 متطلبات القيادات العليا ومتخذي القراربصالحيات محددة.
ً
املكتب  . متضمنا
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عملية تنظيف البيانات

لتحقيق نزاهة عالية للبيانات التي تم جمعها، وإدارة األعمال البيانية يقوم أعضاء فريق 

دعم القرار تشغيل مجموعة من عمليات التكرير للقضاء على أي أخطاء، أو االزدواجية 

أو عدم التطابق مع كل مرة يتم جمع بعض البيانات. باإلضافة إلى ذلك يقوم هذا الفريق 

بضمان التوافق بين جميع البيانات قبل نشرها داخل مراكز القيادة والتحكم وهذا قد 

يتطلب إضافة أعمدة أو جداول إضافية لتطابق البيانات. والتأكد من صحتها في أق�سى 

الصور املوضوعية وكذلك للتأكد من أن جميع البيانات مترابطة داخل النظام من أجل 

خلق تجربة تفاعلية في التقارير املنتجة. 

ردم الفجوة بين التقنيات الحديثة والتقليدية 

تحديث أدوات تحليل البيانات.. 1

 ليسهل توفير البينات الالزمة . 2
ً
تفعيل تطبيقات األنظمة على األجهزة الذكية مستقبال

باستمرار لدعم اتخاذ القرار.

البنية املعلوماتية:

مصادر بيانات املركز الحالية تتنوع بين أربع بيئات مختلفة:

1- البيانات التعليمية 

 هذه البيانات املتعلقة بقطاعات التعليم. حاليا يتم استضافتها ضمن أوراكل rDBMS والتي 

تديرها ElluCIan بانر 8. 

2-بيانات التوظيف و املوظفين

يجري تخزين جميع البيانات املتعلقة باملوارد البشرية في نظام إدارة املوارد البشرية في أوراكل 

. ERP وتديرها املوارد البشرية في نظام

3- البيانات الداخلية و التشغيلية

جميع البيانات التي يتم تخزينها وإدارتها من قبل أي تطبيق أو نظام داخلي ألغراض اإلدارة، مثل 

 .SQl	SErvEr	rDBMS نظام ساعات العمل األسبوعية، ويجري تخزينها داخل

4- البيانات املتعلقة بالدراسات العليا

يتم إدارة بعض من بيانات الدراسات العليا من خالل نظام الدراسات العليا وتخزينها داخل 

rDBMS	SErvEr	SQl ، مثل البيانات املتعلقة  بطالب وطالبات الدراسات العليا واملجاالت 

البحثية واألطروحات.

قسم األنظمة التعليمية في مركز التحول الرقمي وتكنولوجيا املعلومات هو املسؤول عن هذه 

البيانات.في الوقت الحاضر ، أما إدارة ذكاء األعمال ودعم القرار فتتمثل مهامها في عملية إنشاء 

"DatawarEHouSE" لجمع البيانات من البيئات األربع  املذكورة.




