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وزارة الخدمة المدنية - معهد االدارة العامة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعالتعاون مع الجامعاتاالسم١

استشاراتطبيعتهتقديم استشاراتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير البنية التحتية التقنية بالمركز الرئيس والفروعاالسم٢

تحديث خطوط الربط للشبكة وتحديث بيئة السيرفرات الى وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهالبيئة االفتراضية بالفروع
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وزارة التربية والتعليم - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتأهيل (١٥٠٠) مبنى مدرسي (مرحلة ١١)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل على أعمال تجديد وإصالح وتعديلوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء (٢٥) مجمع تعليمي مع التجهيز والتأثيثاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل كل مجمع على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء (١٤٠) مدرسة نماذج مختلفة مع التجهيز والتأثيثاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ١٢ ـ ٤٨ فصل دراسيوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء (١١٠) مدارس نماذج صغيرة مع التجهيز والتأثيثاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهكل مدرسة تتكون من ٩ ـ ١٢ فصل دراسيوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإنشاء وتنفيذ مجمع دار القلم التعليمي مع التجهيز والتأثيثاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهيشتمل على ثالث مراحل تعليميةوصف موجز

منطقة حائلالموقعإنشاء مبنى إدارة التربية والتعليم بحائلاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتتكون من عدة طوابق تضم عدة ادارات واقسام .وصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء (١٠) مباني إلدارات اإلشراف التربوياالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمكاتب ادارية .وصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء (٢٠) صالة متعددة األغراضاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهصاالت لممارسة االنشطة الطالبية .وصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء ملعب مجمعاالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهملعب لممارسة االنشطة الرياضية بكافة انواعهاوصف موجز
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معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعدمج المدارس الصغيرةاالسم١٠

تأمين المتطلبات الالزمة لدمج المدارس الصغيرة القريبة من وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبعض

الخدمات اللوجستية (تطوير المستودعات ونظام اإلدارة االسم١١
عقود عامةالموقعوالنقل)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهنظام لتطوير المستودعات والنقلوصف موجز

تأثيث وتجهيز مباني إدارات ومكاتب التربية والتعليم االسم١٢
عقود عامةالموقعالجديدة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأعمال التأثيث والتجهيز لمباني إدارات التعليم الجديدةوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - وزارة التعليم العالي - الديوان العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعنظام التعليم العالي األهلياالسم١

الحاسب اآلليطبيعتهتأمين نظام للتعليم العالي األهليوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - جامعة الملك سعود  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعإعادة تأهيل مباني الجامعة والبنية التحتية (مرحلة سادسة)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعته اعمال ترميم وتعديل بعض االعمال االنشائيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير المخطط العام للمدينة الجامعية (المرحلة الثالثة)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ أعمال التصميم والتطويروصف موجز

عقود عامةالموقعتنفيذ المبادرات التطويرية لبرامج الخطة االستراتيجيةاالسم٣

المعلومات والبياناتطبيعتهتطوير الخطط االستراتيجيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتجهيز األنظمة المعلوماتية والصحية بالمدينة الطبيةاالسم٤

المعلومات والبياناتطبيعتهتجهيز األنظمة المعلوماتية والصحيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإعادة تأثيث الكليات ووحدات الجامعة األخرىاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتأمين األثاث والتجهيزاتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإعادة تأهيل مركزي الطالبات بعليشة والملزاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإلعادة التأهيل والتجهيزوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - جامعة الملك عبدالعزيز  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعإنشاء مبنى كلية التربية (طالب)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية وقاعات ومكاتب مع الخدماتوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء مبنى كلية الحقوقاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية وقاعات ومكاتب مع الخدماتوصف موجز

إنشاء مبنى معامل االختبارات غير اإلتالفية والنفق الهوائي االسم٣
عقود عامةالموقعلمعامل الطيران

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ أعمال المباني واإلنشاءاتوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء كلية العلوم الطبية (طالب)االسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية وقاعات ومكاتب مع الخدماتوصف موجز

عقود عامةالموقعتجهيزات المعامل والفصول المتقدمة (مرحلة إضافية)االسم٥

سلع وخدمات أخرىطبيعتهلتجهيز المعامل والفصول الدراسيةوصف موجز

استكمال إنشاء مباني السنة التحضيرية (طالب ، طالبات) االسم٦
عقود عامةالموقع(م٣)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول ومعامل ومكاتبوصف موجز

عقود عامةالموقعتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلوماتاالسم٧

آالت ومعداتطبيعتهلتنفيذ أعمال تحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلوماتوصف موجز

عقود عامةالموقعالبنية التحتية لفرع أبحراالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتنفيذ القناة الرئيسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحيوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاء كلية علوم التأهيل الطبياالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية وقاعات ومكاتب مع الخدماتوصف موجز
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معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعاستكمال إنشاء وتجهيز كلية الدراسات البحريةاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى ومكاتب وقاعاتوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

المنطقة الشرقيةالموقعتطوير أنظمة الصيانة والتشغيلاالسم١

الحاسب اآلليطبيعتهتطوير انظمة التشغيل والصيانةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء شبكة ري وتشجير المدينة الجامعيةاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتمديد شبكة مياه وتشجير المدينة الجامعيةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مبنى االدارة العامة للخدمات الفنيةاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني ومكاتب ادارية وقاعات اجتماعات وورشوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء وتجهيز معامل النمذجةاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني ومكاتب ادارية وقاعات اجتماعاتوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء معهد الريادهاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني ومكاتب ادارية وقاعات اجتماعاتوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتوسعة المكتبة المركزيةاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني ومكاتب ادارية وقاعات اجتماعاتوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - جامعة االمام محمد بن سعود  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

قاعات دراسية إضافية في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز االسم١
منطقة الرياضالموقعللطالبات

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندة ومعاملوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتصميم وتوسعة مبنى الخدمات الطبيةاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندة ومعامل وقاعاتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء مواقف السيارات للطالباالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندة لمواقف السياراتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء المرحلة الثالثة من إسكان أعضاء هيئة التدريساالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندةوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتصميم وإنشاء إسكان أعضاء هيئة التدريس باالحساء (١)االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندةوصف موجز

إنشاء محطة التحويل الكهربائية في المدينة الجامعية االسم٦
المنطقة الشرقيةالموقعباألحساء

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء محطة التحويل الكهربائيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإعادة تأهيل مجموعات مكتبات الجامعةاالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاعمال تعديل واصالحوصف موجز

األعمال التكميلية بمدينة الملك عبدالله للطالبات (مرحلة االسم٨
منطقة الرياضالموقعخامسة)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندة ومعامل وقاعاتوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - جامعة الملك فيصل  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

مجمع الكليات الطبية بطريق العقير مع البنية األساسية االسم١
المنطقة الشرقيةالموقع(المرحلة الثانية)

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب إدارية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألعضاء هيئة التدريس .

المنطقة الشرقيةالموقعإسكان أعضاء هيئة التدريس (المرحلة الرابعة)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفلل وشقق سكنية مع التأثيثوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاء مبنى كلية الدراسات التطبيقيةاالسم٣

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب إدارية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألعضاء هيئة التدريس .

الفصول والمعامل لكلية الطب البيطري وكلية العلوم الزراعية االسم٤
المنطقة الشرقيةالموقعبمحطة التدريب والبحث الزراعي

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب إدارية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألعضاء هيئة التدريس .

عقود عامةالموقعالبنية األساسية لإلتصاالت واألنظمة اإللكترونيةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتجهيز الربط الكهربائيوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - جامعة أم القرى  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة مكة المكرمةالموقعتأمين وتجهيز معامل ومختبراتاالسم١

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتأمين معامل ومختبرات لكليات الجامعةوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - الجامعة االسالمية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء وتجهيز مبنى المعهد الثانوي بالجامعة مع االسم١
منطقة المدينة المنورةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز وتصميم مبنى المعهد الثانوي بالجامعةوصف موجز

تصميم وإنشاء وتجهيز مبنى المعهد المتوسط بالجامعة مع االسم٢
منطقة المدينة المنورةالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز وتصميم مبنى المعهد المتوسط بالجامعةوصف موجز

تصميم وإنشاء وتجهيز وحدات سكنية جديدة للطالب االسم٣
منطقة المدينة المنورةالموقعالجامعة مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتصميم وتجهيز وحدات سكنية جديدة لطالب الجامعةوصف موجز

تصميم وإنشاء وتجهيز مبنى المراكز المستقلة (مركز الوثائق االسم٤
منطقة المدينة المنورةالموقعوالمحفوظات , مركز تنمية مهارات الطالب ) مع اإلشراف

إنشاء وتصميم وتجهيز مركز الوثائق والمحفوظات ومركز تنميةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمهارات الطالب

منطقة المدينة المنورةالموقعتصميم وإنشاء وتجهيز صالة متعددة اإلغراض مع اإلشرافاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتصميم وتجهيز صالة متعددة األغراضوصف موجز
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١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الملك خالد  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تأمين المعامل واألجهزة والمعدات التعليمية لكلية العلوم االسم١
منطقة عسيرالموقعواآلداب بتنومة

توريد وتركيب المعامل والمختبرات واألجهزة والمعدات وصف موجز
سلع وخدمات أخرىطبيعتهالتعليمية

منطقة عسيرالموقعالجودة اإلعتماد األكاديمياالسم٢

الحاسب اآلليطبيعتهبرنامج اإلعتماد األكاديمي والجودة النوعيةوصف موجز

منطقة عسيرالموقعتأثيث مشاريع المرحلة األولى (المدينة الجامعية للطالب)االسم٣

سلع وخدمات أخرىطبيعتهلتأثيث المدينة الجامعية للطالبوصف موجز

منطقة عسيرالموقعتنسيق الموقع العام ودرء أخطار السيول وتصريف األمطاراالسم٤

ترصيف ممرات المشاه والساحات وتشجير وإنارة الطرق وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالممرات وتصريف األمطار

منطقة عسيرالموقعإنشاء محطة التحويل الكهربائية الجنوبيةاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء المبنى وتأمين األجهزة الكهربائيةوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم الطبية التطبيقية (طالبات)االسم٦

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين واعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة عسيرالموقعتأسيس وإتاحة األنظمة اإللكترونية المساندةاالسم٧

الحاسب اآلليطبيعتهلتأسيس األنظمة اإللكترونية المساندةوصف موجز



١٤:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة طيبة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة المدينة المنورةالموقعتعديالت وترميمات اضافية (مرحلة ثانية)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال الترميمات لمباني الجامعةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعإدارة المشاريعاالسم٢

استشاراتطبيعتهإدارة مشاريع الجامعةوصف موجز

منطقة المدينة المنورةالموقعانشاء محطة تحويل الكهرباء بمحافظة ينبع ومحافظة العالاالسم٣

محطات وشبكات الكهرباءطبيعتهانشاء محطة تحويل الكهرباء بفروع الجامعة (ينبع - العال)وصف موجز



١٥:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة القصيم  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة القصيمالموقعتأثيث وتجهيز كلية العلوم واآلداب بمحافظة عيون الجواءاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد أجهزة ومكاتب ومستلزمات تعليميةوصف موجز

منطقة القصيمالموقعتأثيث وتجهيز كلية العلوم واآلداب بمحافظة النبهانيةاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد أجهزة ومكاتب ومستلزمات تعليميةوصف موجز

منطقة القصيمالموقعتأثيث وتجهيز كلية العلوم واآلداب بمحافظة رياض الخبراءاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد أجهزة ومكاتب ومستلزمات تعليميةوصف موجز

منطقة القصيمالموقعتحسين األداء المؤسسي للجامعة وتحسين مخرجاتهااالسم٤

استشاراتطبيعتهاستشارات مع الخبراء لتطوير أعضاء هيئة التدريسوصف موجز

منطقة القصيمالموقعتجهيز معامل ومختبرات كليات الجامعةاالسم٥

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتوريد أجهزة ومعدات تعليميةوصف موجز

مشروع البنية التحتية للشبكة الالسلكية وأمن المعلومات االسم٦
منطقة القصيمالموقعللجامعة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتمديدات وأجهزة وكيابل ومكاتب وفصول ومعاملوصف موجز

استكمال إنشاء وتجهيز مباني المستشفى الجامعي مع االسم٧
منطقة القصيمالموقعاإلشراف

خدمات الموقع والمرافق العامة وتأمين أجهزة طبية ومعدات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالتمديدات الطبية

مشروع إنشاء البنية األساسية لمجمع الكليات للطالبات االسم٨
منطقة القصيمالموقعبالرس مع اإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهطرق وإنارة ورصف وتمديدات مياه وسيول ومجاريوصف موجز

تصميم وإنشاء مبنى كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية االسم٩
منطقة القصيمالموقعللبنات ببريدة مع اإلشراف

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلداريين وأعضاء هيئة التدريس



١٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة القصيمالموقعإدارة مشاريعاالسم١٠

إشرافطبيعتهلإلشراف على مشاريع الجامعة التي يتم تنفيذهاوصف موجز

منطقة القصيمالموقعتصميم وإنشاء مبنى كلية طب األسنان بالرساالسم١١

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلداريين وأعضاء هيئة التدريس

منطقة القصيمالموقعتصميم وإنشاء مبنى المكتبة المركزية للبنين بعنيزةاالسم١٢

صاالت قراءة ومكاتب رفوف وأجهزة حاسب آلي وأجهزة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهحفظ



١٧:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الطائف  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء وتأثيث لكليات فرع الجامعة برنية (م ٣)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء وتأثيث لكليات فرع الجامعة بالخرمة (م ٣)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإنشاء وتأثيث لكليات فرع الجامعة بتربة (م ٣)االسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

منطقة مكة المكرمةالموقعإدارة المشاريعاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهعقود استشاريةوصف موجز



١٨:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة جازان  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة جازانالموقعتأثيث وتجهيز الكلية الجامعية بمحافظة ابو عريشاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد أجهزة ومكاتب ومستلزمات تعليميةوصف موجز

منطقة جازانالموقعتأثيث وتجهيز كلية المجتمع بمحافظة بيشاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتوريد أجهزة ومكاتب ومستلزمات تعليميةوصف موجز

منطقة جازانالموقعمباني السنة التحضيرية مع التصميم واإلشراف والتأثيثاالسم٣

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب ألعضاء وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتههيئة التدريس

منطقة جازانالموقعإنشاء كلية المجتمع ببيش مع التأثيث واإلشرافاالسم٤

تصميم وتنفيذ فصول وقاعات ومعامل ومكاتب اإلداريين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوأعضاء هيئة التدريس

منطقة جازانالموقعسكن األطباء والممرضين والممرضاتاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهوحدات سكنية مع التأثيثوصف موجز

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء كلية العلوم واآلداب بالعارضة مع التأثيثاالسم٦

تصميم وتنفيذ فصول وقاعات ومعامل ومكاتب اإلداريين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوأعضاء هيئة التدريس

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء الكلية الجامعية بصبيا مع التأثيثاالسم٧

تصميم وتنفيذ فصول وقاعات ومعامل ومكاتب اإلداريين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوأعضاء هيئة التدريس

منطقة جازانالموقعتصميم وإنشاء الكلية الجامعية بأبي عريش مع التأثيثاالسم٨

تصميم وتنفيذ فصول وقاعات ومعامل ومكاتب اإلداريين وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوأعضاء هيئة التدريس

منطقة جازانالموقعتجهيز وتأثيث المستشفى الجامعياالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأمين أجهزة ومعدات وأثاث للمستشفى الجامعيوصف موجز



١٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة جازانالموقعتجهيز وتأثيث المدينة الجامعية بالفروعاالسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأمين مكاتب وأجهزة مكتبية ومعدات ومستلزماتوصف موجز

منطقة جازانالموقعتجهيز وتأثيث برج إدارة الجامعةاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأمين مكاتب وأجهزة مكتبية ومعدات ومستلزماتوصف موجز

منطقة جازانالموقعإدارة مشاريعاالسم١٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلإلشراف على مشاريع الجامعة التي يتم تنفيذهاوصف موجز



٢٠:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الجوف  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء وتجهيز مجمع طالب ومجمع طالبات مع التصميم االسم١
منطقة الجوفالموقعواإلشراف والتأثيث

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مسانده ومعاملوصف موجز

إنشاء مدرجات مركزية للمقررات العلمية العامة مع التصميم االسم٢
منطقة الجوفالموقعواإلشراف والتجهيز

المباني واإلنشاءاتطبيعتهقاعات دراسية ومعاملوصف موجز

منطقة الجوفالموقعإنشاء وتجهيز مركز حيوانات التجارب بالمدينة الجامعيةاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمبنى خرساني وخدمات مسانده ومعاملوصف موجز

إنشاء كلية علوم الحاسب والمعلومات للطالبات مع التصميم االسم٤
منطقة الجوفالموقعواإلشراف مع التأثيث

مباني خرسانية وخدمات مسانده وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهإدارية

إنشاء كلية العلوم واآلداب للطالبات بالقريات مع التصميم االسم٥
منطقة الجوفالموقعواإلشراف مع التأثيث

مباني خرسانية وخدمات مسانده وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهإدارية

منطقة الجوفالموقعتأثيث مباني الكليات العاجلة ومبنى إدارة الجامعةاالسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهتأثيث مباني الكليات ومبنى إدارة الجامعةوصف موجز

منطقة الجوفالموقعإنشاء مباني مراكز األبحاث العلمية بالمدينة الجامعيةاالسم٧

مباني خرسانية وخدمات مسانده وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهإدارية

إنشاء وتأثيث سكن األطباء والممرضات بالمستشفى الجامعي االسم٨
منطقة الجوفالموقعمع التصميم واإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندهوصف موجز

منطقة الجوفالموقعإدارة المشاريعاالسم٩

إشرافطبيعتهمتابعة وإشراف وإدارة مشاريع الجامعةوصف موجز



٢١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الجوفالموقعالبنية التحتية ( مرحلة رابعة )االسم١٠

استكمال األعمال المؤجلة ( تمديد خطوط ، وشبكات الري وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوالصرف الصحي ، وخطوط الشبكات والكهرباء)



٢٢:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة حائل  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء وتجهيز كلية طب االسنان للبنات مع التصميم االسم١
منطقة حائلالموقعواالشراف

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة حائلالموقعإنشاء وتجهيز كلية التمريض للبنات مع التصميم واالشرافاالسم٢

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

إنشاء وتجهيز كلية العلوم الطبية التطبيقية مع التصميم االسم٣
منطقة حائلالموقعواالشراف

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

إنشاء وتجهيز كلية االداب والفنون بنين مع التصميم االسم٤
منطقة حائلالموقعواالشراف

فصول دراسية ومعامل ومكاتب لإلداريين وأعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

إنشاء وتجهيز مجمع طالب ومجمع طالبات بسكن أعضاء االسم٥
منطقة حائلالموقعهيئة التدريس مع التصميم واالشراف

تصميم وإنشاء مجمع للطالب والطالبات بسكن أعضاء هيئة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتدريس

منطقة حائلالموقعإدارة المشاريعاالسم٦

إشرافطبيعتهمتابعة وإشراف وإدارة مشاريع الجامعةوصف موجز



٢٣:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة تبوك  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة تبوكالموقعتأمين المعامل واألجهزة والمعدات لكلية الصيدلةاالسم١

تأمين وتوفير المعامل واألجهزة والمعدات لكلية الصيدلة وصف موجز
سلع وخدمات أخرىطبيعتهبالجامعة

منطقة تبوكالموقعإدارة المشاريعاالسم٢

إشرافطبيعتهمتابعة وادارة واشراف مشاريع الجامعةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء مبنى فصول دراسية مشتركةاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتوفير مبنى للفصول الدراسية المشتركة بالجامعةوصف موجز

منطقة تبوكالموقعإنشاء كلية العلوم (بنات) مع التجهيز والتأثيث واإلشرافاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء وتجهيز كلية العلوم للبنات بالجامعةوصف موجز

تصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم الطبية التطبيقية االسم٥
منطقة تبوكالموقع(بنات)

تصميم وإنشاء وتجهيز كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالجامعة
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الباحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الباحةالموقعتصميم وإنشاء كلية العلوم واآلداب بالمخواة (بنات)االسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية وقاعات ومكاتب مع الخدماتوصف موجز

منطقة الباحةالموقعتصميم وإنشاء كلية العلوم واآلداب ببلجرشي (بنين)االسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية وقاعات ومكاتب مع الخدماتوصف موجز

منطقة الباحةالموقعتصميم وإنشاء كلية العلوم واآلداب بالمندق (بنات)االسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهفصول دراسية وقاعات ومكاتب مع الخدماتوصف موجز

منطقة الباحةالموقعإدارة المشاريعاالسم٤

إشرافطبيعتهلإلشراف على مشاريع الجامعة التي سيتم تنفيذهاوصف موجز

منطقة الباحةالموقعنزع ملكياتاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلنزع الملكيات القريبة والبعيدة للجامعةوصف موجز
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وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة نجران  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة نجرانالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث إسكان أعضاء هيئة التدريس بشرورهاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث إسكان الطالب والطالبات بشرورهاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندةوصف موجز

إنشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم اإلدارية (طالبات) االسم٣
منطقة نجرانالموقعالمؤتمرات العامة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندة وقاعات دراسية ومعاملوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم واآلداب (طالب)االسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندة وقاعات دراسية ومعاملوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث كلية الصيدلة (طالبات)االسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندة وقاعات دراسية ومعاملوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث كلية الشريعة وأصول الدين (طالبات)االسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندة وقاعات دراسية ومعاملوصف موجز

إنشاء وتجهيز وتأثيث المسرح والصاالت وقاعات المؤتمرات االسم٧
منطقة نجرانالموقعالعامة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء وتجهيز مسجد إسكان الطالباالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء وتجهيز مسجد إسكان أعضاء هيئة التدريساالسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندةوصف موجز



٢٦:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة نجرانالموقعإنشاء وتجهيز وتأثيث مجمع مطاعم (طالبات)االسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعمشاريع تقنية المعلومات للمدينة الجامعيةاالسم١١

الحاسب اآلليطبيعتهتطوير شبكات الحاسب اآلليوصف موجز

منطقة نجرانالموقعمشاريع التطوير والجودةاالسم١٢

استشاراتطبيعتهمشاريع تطويريةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإدارة المشاريعاالسم١٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهعقود استشاريةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء وتجهيز مبنى إدارة الجامعة (مرحلة ثانية)االسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهمباني خرسانية وخدمات مساندة وقاعات دراسية ومعاملوصف موجز
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

فهرسة الكترونية وارشفة الوثائق والسجالت بالكليات االسم١
منطقة الرياضالموقعووحدات الجامعة

الحاسب اآلليطبيعتهتوفير البنية التحتية االساسية لمشروع أرشفة وثائق الجامعةوصف موجز

التؤمة مع الجامعات العالمية لتطوير وتحديث الخطط االسم٢
منطقة الرياضالموقعوالبرامج

تطوير األقسام العلمية وبرامج الدراسات العليا في كليات وصف موجز
استشاراتطبيعتهالجامعة

منطقة الرياضالموقعإنشاء مركز الدفاع المدني مع التجهيزاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء وتجهيز مركز الدفاع المدني بالجامعةوصف موجز
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الحدود الشمالية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تأمين المعامل واألجهزة التعليمية لكلية العلوم واآلداب االسم١
منطقة الحدود الشماليةالموقعبمحافظة طريف

تامين معامل واجهزة ومعدات تعليمية لكلية العلوم واآلداب وصف موجز
سلع وخدمات أخرىطبيعتهبطريف

منطقة الحدود الشماليةالموقعأمن المعلوماتاالسم٢

الحاسب اآلليطبيعتهبرامج حماية ألجهزة الحاسب اآلليوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعتنمية ورفع قدرات أعضاء هيئة التدريساالسم٣

استشاراتطبيعتهعمل دورات تدريبية ولقاءات علميةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإقامة المؤتمرات وورش العملاالسم٤

استشاراتطبيعتهعقد مؤتمرات وورش عملوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعتطوير األنظمة التطبيقيةاالسم٥

الحاسب اآلليطبيعتهأنظمة وبرامج الحاسب اآلليوصف موجز

تأمين األجهزة والمعامل لمركز أبحاث تكنولوجيا التعدين االسم٦
منطقة الحدود الشماليةالموقعوالمعادن

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتأمين معامل ومختبراتوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء مبنى إدارة الجامعة (مرحلة ثانية)االسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإدارة المشاريعاالسم٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهعقود استشاريةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعالموقع العام بعرعر (مرحلة ثالثة)االسم٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز



٢٩:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء مبنى العمادات المساندة بعرعر (مرحلة ثانية)االسم١٠

المباني واإلنشاءاتطبيعتهاستكمال خدمات الموقع والمرافق العامةوصف موجز
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة الدمام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

محطة الكهرباء بالمستشفى الجامعي الجديد (المرحلة االسم١
المنطقة الشرقيةالموقعالثانية)

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأجهزة ومعدات وتجهيزات كهربائية ومحوالتوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمحطة الكهرباء بمجمع كليات البنات بالريان بالدماماالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهأجهزة ومعدات وتجهيزات كهربائية ومحوالتوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعتطوير المناهج والمقرارات الدراسيةاالسم٣

استشاراتطبيعتهتطوير وتحسين المناهجوصف موجز

تجهيز البنى التحتية لشبكات الحاسب اآللي بمعامل االسم٤
المنطقة الشرقيةالموقعوكليات الجامعة بالدمام والمحافظات (المرحلة الثانية)

الحاسب اآلليطبيعتهإيصال وربط لشبكات الحاسب اآلليوصف موجز

المنطقة الشرقيةالموقعمبنى السنة التحضيرية بالمدينة الجامعية (المرحلة الثانية)االسم٥

فصول ومدرجات وقاعات ومعامل دراسية ومكاتب إدارية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألعضاء هيئة التدريس .
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إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

 

وزارة التعليم العالي - جامعة األمير سلمان بن عبدالعزيز  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتجهيز وتأثيث كليات البناتاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتأمين المعامل واالجهزة والمعدات للكليةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعاستشارات وخدمات تعليمية من جهات محلية ودوليةاالسم٢

استشاراتطبيعتهاستشاراتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتعزيز النشر العلمي وبحوث خدمة المجتمعاالسم٣

استشاراتطبيعتهتعزيز النشر العلمي وبحوث خدمة المجتمعوصف موجز

تأثيث وتجهيز الكليات والعمادات والوحدات اإلدارية االسم٤
منطقة الرياضالموقعالمساندة

سلع وخدمات أخرىطبيعتهلتأمين المعامل واالجهزة والمعدات للكليةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء وتجهيز مواقف متعددة األدوار مع اإلشرافاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مبنى مواقف السيارات مع التجهيز والتصميم واالشرافوصف موجز

تأمين وتحديث المصاعد ووحدات التكييف لكافة وحدات االسم٦
منطقة الرياضالموقعالجامعة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتأمين وتحديث المصاعد ووحدات التكييف للجامعةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإدارة المشاريعاالسم٧

إشرافطبيعتهمتابعة وإشراف وإدارة مشاريع الجامعةوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - جامعة المجمعة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير االسم١
(طالب) مع اإلشراف

منطقة الرياضالموقع

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلداريين وأعضاء هيئة التدريس

تصميم وإنشاء كلية العلوم (طالب) بالزلفي مع االشراف االسم٢
منطقة الرياضالموقعوالتجهيز

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلداريين وأعضاء هيئة التدريس

تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح (طالب)االسم٣
منطقة الرياضالموقعمع االشراف والتجهيز

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلداريين وأعضاء هيئة التدريس

تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط االسم٤
(طالبات) مع االشراف والتجهيز

منطقة الرياضالموقع

تصميم وتنفيذ فصول دراسية وقاعات ومعامل ومكاتب وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهاإلداريين وأعضاء هيئة التدريس

منطقة الرياضالموقعإدارة مشاريعاالسم٥

إشرافطبيعتهلإلشراف على مشاريع الجامعة التي يتم تنفيذهاوصف موجز
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وزارة التعليم العالي - جامعة شقراء  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتأثيث وتجهيز كلية الحاسب وتقنية المعلومات بشقراءاالسم١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهلتأمين المعامل واالجهزة والمعدات للكليةوصف موجز

تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بثادق مع االسم٢
منطقة الرياضالموقعاإلشراف (بنين)

وصف موجز
انشاء مبنى الكلية المشتمل على الفصول والقاعات الدراسية 

ومكاتب اعضاء هيئة التدريس واالداريين مع التجهيز 
والتصميم واالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بضرما مع االسم٣
منطقة الرياضالموقعاإلشراف (بنين)

وصف موجز
انشاء مبنى الكلية المشتمل على الفصول والقاعات الدراسية 

ومكاتب اعضاء هيئة التدريس واالداريين مع التجهيز 
والتصميم واالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء كلية إدارة األعمال بعفيف مع اإلشرافاالسم٤

وصف موجز
انشاء مبنى الكلية المشتمل على الفصول والقاعات الدراسية 

ومكاتب اعضاء هيئة التدريس واالداريين مع التجهيز 
والتصميم واالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء كلية العلوم واآلداب بساجر مع اإلشراف (بنين)االسم٥

وصف موجز
انشاء مبنى الكلية المشتمل على الفصول والقاعات الدراسية 

ومكاتب اعضاء هيئة التدريس واالداريين مع التجهيز 
والتصميم واالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تصميم وإنشاء سكن أعضاء هيئة التدريس بالقويعية مع االسم٦
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

وصف موجز
انشاء مبنى الكلية المشتمل على الفصول والقاعات الدراسية 

ومكاتب اعضاء هيئة التدريس واالداريين مع التجهيز 
والتصميم واالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء كلية الطب بالدوادمي مع اإلشرافاالسم٧

وصف موجز
انشاء مبنى الكلية المشتمل على الفصول والقاعات الدراسية 

ومكاتب اعضاء هيئة التدريس واالداريين مع التجهيز 
والتصميم واالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته

تصميم وإنشاء إسكان أعضاء هيئة التدريس بالدوادمي مع االسم٨
منطقة الرياضالموقعاإلشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهانشاء مبنى سكن اعضاء هيئة التدريس  مع التجهيز والتصميم وصف موجز
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معلومات المشروعم

واالشراف

منطقة الرياضالموقعإدارة المشاريعاالسم٩

إشرافطبيعتهمتابعة وإشراف وإدارة مشاريع الجامعةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتصميم وإنشاء كلية المجتمع بمحافظة الدوادمي مع االشرافاالسم١٠

وصف موجز
انشاء مبنى الكلية المشتمل على الفصول والقاعات الدراسية 

ومكاتب اعضاء هيئة التدريس واالداريين مع التجهيز 
والتصميم واالشراف

المباني واإلنشاءاتطبيعته
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وزارة التعليم العالي - الجامعة السعودية االلكترونية  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعاستقطاب الكفاءات العلمية المتميزةاالسم١

استشاراتطبيعتهالتعاقد مع الخبرات العلمية المتميزةوصف موجز

عقود عامةالموقعترميمات وانشاءاتاالسم٢

ترميم وتحسينات االصولطبيعتهعمل التعديالت واالضافات على المبانيوصف موجز
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وزارة العمل - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

إنشاء الكلية التقنية ( بنين ) بمحافظة الدرعية بمنطقة االسم١
منطقة الرياضالموقعالرياض

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء الكلية التقنية ( بنات ) بمحافظة عفيف بمنطقة الرياضاالسم٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء المعهد الصناعي الثانوي ( الرابع ) ( بنين ) بالرياض االسم٣
منطقة الرياضالموقعبمنطقة الرياض

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء معهد ريادة األعمال بالرياض بمنطقة الرياضاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

االسم٥
إنشاء إسكان المدربين والمدربات بالكلية التقنية ( بنين ) 

والكلية التقنية ( بنات ) بالقويعية ( كليات التميز ) بمنطقة 
الرياض

منطقة الرياضالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

االسم٦
إنشاء إسكان المدربين والمدربات بالكلية التقنية ( بنين ) 

والكلية التقنية ( بنات ) باألفالج ( كليات التميز ) بمنطقة 
الرياض

منطقة الرياضالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربين بكلية السياحة والفندقة ( بنين ) ( االسم٧
منطقة الرياضالموقعكليات التميز ) بالرياض بمنطقة الرياض

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربين بالكلية التقنية ( بنين ) بالزلفي ( االسم٨
منطقة الرياضالموقعكليات التميز ) بمنطقة الرياض

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربين بالكلية التقنية ( بنين ) بالمزاحمية ( االسم٩
منطقة الرياضالموقعكليات التميز ) بمنطقة الرياض
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المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربات بالكلية التقنية ( بنات ) بالمجمعة ( االسم١٠
منطقة الرياضالموقعكليات التميز ) بمنطقة الرياض

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربات بالكلية التقنية ( بنات ) بوادي االسم١١
منطقة الرياضالموقعالدواسر ( كليات التميز ) بمنطقة الرياض

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء الكلية التقنية ( الثانية ) ( بنين ) بمحافظة الطائف االسم١٢
منطقة مكة المكرمةالموقعبمنطقة مكة المكرمة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء الكلية التقنية ( بنين ) بمحافظة الليث بمنطقة مكة االسم١٣
منطقة مكة المكرمةالموقعالمكرمة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء الكلية التقنية ( بنين ) بمحافظة رابغ بمنطقة مكة االسم١٤
منطقة مكة المكرمةالموقعالمكرمة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء المعهد الصناعي الثانوي ( الثاني ) ( بنين ) بمحافظة االسم١٥
منطقة مكة المكرمةالموقعالطائف بمنطقة مكة المكرمة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

االسم١٦
إنشاء إسكان المدربين والمدربات بالكلية التقنية ( بنين ) 

والكلية التقنية ( بنات ) بمكة المكرمة ( كليات التميز ) 
بمنطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمةالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

االسم١٧
إنشاء إسكان المدربين والمدربات بالكلية التقنية ( بنين ) 
والكلية التقنية ( بنات ) بمحافظة جدة ( كليات التميز ) 

بمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمةالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربين وفندق تدريبي للمعهد السعودي االسم١٨
منطقة مكة المكرمةالموقعللضيافة والسياحة بمكة المكرمة ( شراكات إستراتيجية ) 
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بمنطقة مكة المكرمة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنية وفندق تدريبيوصف موجز

إنشاء إسكان المدربين للمعهد السعودي لتقنيات المياه االسم١٩
منطقة مكة المكرمةالموقعبمحافظة جدة ( شراكات إستراتيجية ) بمنطقة مكة المكرمة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربات بالكلية التقنية ( بنات ) بالمدينة االسم٢٠
منطقة المدينة المنورةالموقعالمنورة ( كليات التميز ) بمنطقة المدينة المنورة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

االسم٢١
إنشاء إسكان المدربين والمدربات بكل من الكلية التقنية ( 
بنين ) والكلية التقنية ( بنات ) وكلية الغذاء والبيئة ومعهد 

السكة الحديد ببريدة
منطقة القصيمالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

االسم٢٢
إنشاء إسكان المدربين والمدربات بكل من الكلية التقنية ( 

بنين ) والكلية التقنية ( بنات ) بعنيزة ( كليات التميز ) 
بمنطقة القصيم

منطقة القصيمالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء الكلية التقنية ( الثانية ) ( بنين ) باألحساء بالمنطقة االسم٢٣
المنطقة الشرقيةالموقعالشرقية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء الكلية التقنية ( بنين ) بمحافظة الخبر بالمنطقة االسم٢٤
المنطقة الشرقيةالموقعالشرقية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء كلية السياحة والفندقة ( بنين ) بمحافظة الخبر االسم٢٥
المنطقة الشرقيةالموقعبالمنطقة الشرقية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء المعهد الصناعي الثانوي ( بنين ) بمركز الظهران االسم٢٦
المنطقة الشرقيةالموقعبالمنطقة الشرقية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز
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إنشاء إسكان المدربين بالمعهد التقني السعودي لخدمات االسم٢٧
المنطقة الشرقيةالموقعالبترول بالدمام ( شراكات إستراتيجية ) بالمنطقة الشرقية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

االسم٢٨
إنشاء إسكان المدربين بكل من الكلية التقنية ( بنين ) والمعهد
التقني للتشييد والمعهد السعودي التقني للكهرباء بالقطيف (

كليات تميز وشرا
المنطقة الشرقيةالموقع

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربات بالكلية التقنية ( بنات ) باألحساء ( االسم٢٩
المنطقة الشرقيةالموقعكليات التميز ) بالمنطقة الشرقية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربات بالكلية التقنية ( بنات ) بالدمام ( االسم٣٠
المنطقة الشرقيةالموقعكليات التميز ) بالمنطقة الشرقية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء الكلية التقنية ( بنات ) بمحافظة ظهران الجنوب االسم٣١
منطقة عسيرالموقعبمنطقة عسير

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

منطقة عسيرالموقعإنشاء الكلية التقنية ( بنات ) بمحافظة بلقرن بمنطقة عسيراالسم٣٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربات بالكلية التقنية ( بنات ) بالنماص ( االسم٣٣
منطقة عسيرالموقعكليات التميز ) بمنطقة عسير

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربين بالكلية التقنية (بنين) بمحايل عسير االسم٣٤
منطقة عسيرالموقع(كليات التميز) بمنطقة عسير

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان للمدربين والمدربات بالكلية التقنية (بنين) االسم٣٥
منطقة تبوكالموقعوالكلية التقنية للبنات بالوجه (كليات التميز) بمنطقة تبوك

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز
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إنشاء إسكان المدربين بالكلية للبنين بأملج (كليات التميز) االسم٣٦
منطقة تبوكالموقعبمنطقة تبوك

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء الكلية التقنية للبنين بمحافظة صبيا بمنطقة جازاناالسم٣٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء الكلية التقنية للبنين بمحافظة ابو عريش بمنطقة جازاناالسم٣٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

منطقة جازانالموقعإنشاء الكلية التقنية للبنين بمحافظة بيش بمنطقة جازاناالسم٣٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربين بالكلية التقنية للبنين بالقريات االسم٤٠
منطقة الجوفالموقع(كليات التميز) بمنطقة الجوف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربات بالكلية التقنية للبنات بالجوف االسم٤١
منطقة الجوفالموقع(كليات التميز) بمنطقة الجوف

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاء كليات السياحة والفندقة بنجران بمنطقة نجراناالسم٤٢

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

إنشاء إسكان المدربات بالكلية التقنية للبنات بنجران االسم٤٣
منطقة نجرانالموقع(كليات التميز) بمنطقة نجران

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

إنشاء المعهد الوطني للتعدين بمدينة وعد الشمال بمنطقة االسم٤٤
منطقة الحدود الشماليةالموقعالحدود الشمالية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني إدارية وتدريبيةوصف موجز

منطقة الحدود الشماليةالموقعإنشاء إسكان المدربات بالكلية التقنية للبنات بعرعر (كليات االسم٤٥



٤١:الصفحةالمملكة العربية السعودية
وزارة المالية

إدارة الميزانية العامة

معلومات المشاريع المعتمدة
١٤٣٦/١٤٣٥للسنة المالية 

معلومات المشروعم

التميز) بمنطقة الحدود الشمالية

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني سكنيةوصف موجز

عقود عامةالموقعتشغيل كليات التميزاالسم٤٦

سلع وخدمات أخرىطبيعتهتشغيل كليات التميز مع التجهيز والتأهيل المنتهي بالتوظيفوصف موجز
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هيئة تقويم التعليم العام - هيئة تقويم التعليم العام  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

منطقة الرياضالموقعتقنية المعلوماتاالسم١

تجهيز شبكات الحاسب اآللي وتأمين االجهزة وخدمات وصف موجز
الحاسب اآلليطبيعتهتقنية المعلومات

منطقة الرياضالموقعالخطة االستراتيجية للتقويماالسم٢

الحاسب اآلليطبيعتهبناء الخطة االستراتيجية لتقويم التعليم العاموصف موجز

منطقة الرياضالموقعنظام التقويم في التعليماالسم٣

الحاسب اآلليطبيعتهانشاء نظام التقويم في التعليم العاموصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطبيق االختبارات التحصيليةاالسم٤

الحاسب اآلليطبيعتهنظام االختبارات التحصيليةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعالمعايير المهنية واختبار الكفاياتاالسم٥

الحاسب اآلليطبيعتهلتحديد المعايير المهنية واختبار الكفاياتوصف موجز

منطقة الرياضالموقعاستقطاب الخبراءاالسم٦

استشاراتطبيعتهالتعاقد مع الخبرات العلمية المتميزةوصف موجز

منطقة الرياضالموقععقود استشاريةاالسم٧

استشاراتطبيعتهاستشارات مع مكاتب الخبره العالمية والمحليةوصف موجز


