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وزارة التعليم العالي - جامعة الملك سعود  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعالدراسات والتصاميم وإلشراف (مرحلة ثانية)االسم١

دراسات وتصاميمطبيعتهعقود الدراسات والتصاميم واالشراف على مشاريع الجامعةوصف موجز

تصميم وإنشاء وتحهيز مبنى السنة التحضيرية للطالب االسم٢
منطقة الرياضالموقع(الكليات اإلنسانية)

فصول دراسية ومعامل ومكاتب ادارية ومكاتب اعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

دراسة وتصاميم مسارات الحركة وتعديل المداخل الرئيسية االسم٣
منطقة الرياضالموقعللجامعة وإنشاء األنفاق في التقاطعات مع اإلشراف

عقود دراسات وتصاميم المسارات المرورية ومداخل الجامعة وصف موجز
دراسات وتصاميمطبيعتهالرئيسية والمرافق التابعة

تأمين وتحديث مولدات كهربائية إحتياطية لكافة مرافق االسم٤
منطقة الرياضالموقعالجامعة

مواد ومستلزمات صناعيةطبيعتهتأمين مولدات كهربائيةوصف موجز

تطوير العملية التعليمية ومناهج كلية الطب بالتعاون مع االسم٥
منطقة الرياضالموقعالجامعات العالمية

استشاراتطبيعتهاتفاقيات التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليميةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء مستوعات متنوعة (كيماوية ، مركزية ، للمطابع)االسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتصميم وانشاء المباني وملحقاتهاوصف موجز

تنفيذ المرحلة األولى من برامج تطوير المخطط العام للمدينة االسم٧
منطقة الرياضالموقعالجامعية بالدرعية

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتنفيذ التصاميم للمباني والمرافق والخدمات المساندةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتجديد وتحديث أجهزة ونظم الحاسب اآللي (مرحلة رابعة)االسم٨

المعلومات والبياناتطبيعتهتأمين االجهزة والنظموصف موجز

تطوير وتحديث نظام المعلومات اإلداري والمالي واألكاديمي االسم٩
منطقة الرياضالموقع(مرحلة ثانية)

المعلومات والبياناتطبيعتهتصميم وتنفيذ وتأمين النظاموصف موجز
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معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد (مرحلة ثالثة)االسم١٠

المعلومات والبياناتطبيعتهتأمين االجهزة والنظم والشبكاتوصف موجز

برنامج اإلعتماد والتقويم األكاديمي وبرنامج تطبيق الجودة االسم١١
منطقة الرياضالموقعوتطوير األقسام األكاديمية (مرحلة ثانية)

استشاراتطبيعتهالتعاقد والتعاون مع مؤسسات االعتماد والتقويم وبرامج الجودهوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء وتجهيز معامل ومراكز البحوث (مرحلة ثانية)االسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ اعمال المباني وتأمين االجهزة والمعاملوصف موجز

التوأمة مع الجامعات العالمية لتطوير وتحديث الخطط والبرامجاالسم١٣
منطقة الرياضالموقع(مرحلة ثانية)

التعاقد والتعاون مع الجامعات العالمية في مجال الخطط وصف موجز
استشاراتطبيعتهوالبرامج

إستقطاب العلماء المتميزين في المؤسسات التعليمية والبحثية االسم١٤
منطقة الرياضالموقعوالدولية (مرحلة ثانية)

استشاراتطبيعتهالتعاقد مع الجهات المختلفه لتوفير العلماء المتميزينوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مظالت بمواقف وحدات الجامعةاالسم١٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مظالت مواقف السيارات بالجامعةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء مركز الوقاية اإلشعاعية بالجامعة مع اإلشرافاالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مباني مركز الوقاية االشعاعية مع االشرافوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتأثيث وتجهيز الكليات والمباني الجديدة (مرحلة ثانية)االسم١٧

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتأمين االثاث والمستلزمات التعليميةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإعادة تأهيل مباني الجامعة والبنية التحتية (مرحلة ثانية)االسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ اعمال الترميم والتعديل وبعض االعمال االنشائيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير وتحديث نظام المعلومات الصحية بالمستشفيين االسم١٩



٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٢/١٤٣١للسنة المالية 

معلومات المشروعم

الجامعيين (مرحلة ثانية)

المعلومات والبياناتطبيعتهتصميم وتنفيذ وتأمين النظاموصف موجز


