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 مواد الالئحة

 (1مادة )

 انشاء الوحدة:

تم انشاء الوحدة بقرار من رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمعلومات 

لجامعة بتاريخ با ICTPلمشروع  ضمن كليات المرحلة الثانيةبالجامعة، 

 م.2013/ 1/10

 (2مادة )

 :وحدة الخدمات التكنولوجية رؤية

االدارية بمؤسسات التعليم العالى دعم المنظومة التعليمية والبحثية و

 وتحسين مخرجاتها من خالل بنية معلوماتية ومعرفية قوية.

 (3مادة )

 وحدة الخدمات التكنولوجية: رسالة

توفير العناصر األساسية لبنية معلوماتية ومعرفية قوية بمؤسسات التعليم 

م العالي والعمل على ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وتقدي

خدمات الكترونية تتسم بالشمولية واإلستقرار والتطور باإلضافة إلى رفع 

كفاءة االستخدام من خالل التنمية البشرية لمجتمع المستفيدين لدعم 

المنظومة التعليمية والبحثية واالدارية بمؤسسات التعليم العالى وتحسين 

 . مخرجاتها



 (4مادة )

 

 الهيكل التنفيذي للوحدة
 

 

 

 

 



 (5مادة )

 

 الوحدة:أهداف 

 رفع كفاءة وتحسين شبكة المعلومات الداخلية بالكلية

    .تشغيل وصيانة شبكة المعلومات 

    .متابعة االستخدام الفني للشبكة وتقديم الدعم الفني لجميع المستخدمين 

   ية بالتنسيق مع شبكة لقيام بعمل التوسعات المطلوبة لشبكة الكلية السلكية والالسلكا

 .الجامعة

    تفعيل أجهزة الفيديو كون فرنسvideo conference بالكلية. 

 رفع كفاءة البنية التحتية وتحديثها بالكلية

   .اإلشراف على الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب وملحقاتها 

   اسبة ألنظمة دراسة أوجه القصور وتحليل األعطال والمشاكل ووضع الحلول المن

 الحاسب.

   .إعداد تقارير دورية عن حالة األجهزة والمعامل بالكليات 

 تقنين وضع استخدام نظم التشغيل والبرمجيات وحماية األجهزة ضد الفيروسات

   تحميل البرامج األصلية ونسخ مضادات الفيروسات. 

   .تحديث برمجيات األجهزة 

   أو اإلشراف على عقود الصيانة. صيانة الحاسبات والطابعات 



العمل على تطوير العملية التعليمية من خالل تدعيم التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس

   .تسويق المقررات اإللكترونية وتقديم االستشارات الفنية والتدريب 

    تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي رفع مصادر التعلم للمادة الدراسية

 البوابة االلكترونية.والتعامل مع مكتبات 

   تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إدارة منتديات الطالب 

 في التواصل معاستخدام البريد اإللكتروني الرسمي في كافة المعامالت اإلدارية وكذلك 

 الطالب

   .إدارة حسابات المستفيدين بالكلية على البريد اإللكتروني 

    .تشغيل وتفعيل خدمة البريد االلكتروني للطالب وأعضاء هيئة التدريس 

   تبادل جميع المراسالت والمستندات من خالل البريد اإللكتروني 

 عنيةاستخدام الموقع الرسمي للكلية للتواصل مع كافة األطراف الم

   جمع ونشر أخبار الكلية. 

   تحديث بيانات الكلية على البوابة اإللكترونية. 

   التدريب ونشر الوعي بين الطالب علي كيفية االستفادة من البوابات االلكترونية 

   استخدام المعامالت االلكترونية بدال من المعامالت الورقية 

 MISل استخدام نظم المعلومات اإلدارية التدريب وتقديم الدعم الفني لتفعي

    تدريب العاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس على تكنولوجيا المعلومات

 بالجامعة. ICTPمركز تدريب واالتصاالت بالتعاون مع 



    استخدام نظام تتبع تذاكر المهام“Request Tracker”  وهو نظام يستخدم لتنسيق

 مجموعة من المستخدمين.ام بين وتتبع تنفيذ المه

 زيادة كفاءة استخدام المكتبة الرقمية

   .إدارة حسابات المستفيدين بالكلية على المكتبة الرقمية 

   تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب لعمل حسابات على ”

Google Scholar” و “Microsoft Academic Search”  خدمة وهي

صصة للطلبة والباحثين وذلك للعثور على أبحاث وملخصات ومعلومات في أي مخ

 مجاالت البحث العلمي.مجال من 

 

 مدير وحدة الخدمات التكنولوجية

 د/ وفاء رشاد راوي


