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  واالتصاالت املعلومات اتكنولوجي مركز

  
 :التعريف

المعلومات   تكنولوجيا  بتدعيم  إ تعد  تقوم  التي  االساسية  العناصر  حدى 

والبحث  أ من    الجامعة والتعلم  التعليم  في  الرئيسية  مهامها  تنفيذ  جل 

برفع كفاءة    الجامعة  العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لذلك تقوم  

رية لمنظومة التعليم والبحث العلمي من  عليمية والبحثية واالدا القدرة الت

البرامج   تحديث  علي  تعمل  حيث  التكنولوجيا،  مستحدثات  مواكبة  خالل 

واستحداث   تدريسها  وطرق  الدراسية  والمناهج  والتدريبية  التعليمية 

العالم  التطور  مع  تتواكب  التعليم  من  جديدة  مركز  ال   يدير و   ، ي انماط 

، وتعمل إدارة المركز  ة  الجامع المعلومات في  ة لتكنولوجيا  البنية التحتي 

بتكنولوجيا   يتعلق  والحلول فيما  والخدمات  المرافق  أفضل  تقديم  على 

المعلومات ألعضاء هيئة التدريس والطلبة وذلك لدعم العملية التعليمية  

واألنشطة البحثية مستخدمين أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وذلك  

 ة للطلبة. توفير المرافق التعليمية التعلمي   من خالل: 



                             

 

 تقديم الدعم للموظفين. 

تكنولوجيا   خدمات  من  مختلف  مستوى  تقديم  من خالل  األقسام  دعم 

 المعلومات 

والنقاط    ربط والمختبرات  المكاتب  جميع  معًا  الجامعي  الحرم  شبكة 

ويوفر انترنت الجامعة  ،  الالسلكية التي تقع في مختلف مواقع الجامعة  

وغي ا  اإلنترنت  إلى  ال لوصول  من  ذلك  ره  في  بما  اإلنترنت  على  موارد 

للمكتبة  اإللكترونية  والمجالت  و المصادر  لدعم  ،  تكنولوجية  حلول  توفير 

 االهداف والخطط االستراتيجية للجامعة. 

 اإلشراف على تقنيات القاعات الدراسية . 

 اإلشراف على تنظيم وتطوير موقع الكلية على شبكة اإلنترنت.  

والبرامج   التطبيقات  والهيئة اإلدارية على  التدريسية  أعضاء هيئة  تدريب 

 التقنية الذكية. 

 
 مختبرات الحاسب اآللي: 

 مختبرات حاسب آلي.   2ب ، مجهزة  ة  الجامع 

خُصص   واحد  المختبرات  والمختبر    من  اآللي،  الحاسب    الثانيلدروس 

المك  داخل  للبحث  شاغ مخصص  وهو  إنترنت،  بشبكة  ومجهز  في  تبة  ر 



                             

 

للطالب   ويمكن  األوقات  ساعات  أغلب  أثناء  منه  االستفادة  المسجل 

 عمل المكتبة. 

 االستخدام المالئم لموارد تقنية المعلومات: 

استخدام هذه الموارد على    منسوبيها من جميع أعضاء    الجامعة تتوقع  

الثقة   واحترام  المسؤولية،  استشعار  فيه  يتوفر  خاللها  نحو  من  التي 

 ارد، وذلك وفق لهذه الضوابط: وفرت هذه المو

 جميع موارد الحاسوب وتقنية المعلومات ملكًا خاصا للكلية. 

الكلية   أنشطة  لممارسة  المعلومات  وتقنية  الحاسوب  موارد  تستخدم 

يقتصر حق االطالع على مصادر المعلومات واستخدامها  ، و المرخص بها 

 م هذا الحق دون غيرهم. على األفراد الذين يخول له

 

 : ة  الرؤي  •
نحو  للطالب    السعي  تقدم  التي  االلكترونية  الخدمات  ثقافة  نشر 

لتساهم   لذلك  وتأهيلهم  والعاملين  ومعاونيهم  التدريس  وألعضاء هيئة 

الكلية   قطاعات  جميع  نوعية    في مع  نقلة  مجاالت    في احداث  مختلف 

 متميز .  العمل داخل الكلية وخارجها وذلك للوصول الي مستوي  

 

 



                             

 

   : الرسالة 

على نشر ثقافة الخدمات االلكترونية داخل الكلية للمستفيدين    العمل 

من " طلبة واعضاء هيئة التدريس واداريين " وتفعيلها من خالل توفير  

بينهم بهدف االنتقال الي التعامل االلكتروني    التفاعلي آليات للتواصل  

 . والبحثي والخدمي   التعليمي بما يخدم محاور العمل  

 

    : أهداف المركز 

 : هدف المركز إلي ي

 . نشر الوعي بالمعلوماتية باإلقليم -1

تأهيل جيل جديد من الطالب بكافة المراحل الدراسية للتعامل مع   -2

 . تكنولوجيا المعلومات 

تنظيم الدورات المتعلقة بالتعامل مع التقنيات الحديثة في المجتمع   -3

 . المعلوماتي 

 . ل المركز عقد الندوات والمؤتمرات فيما يختص بعم  -4

 االهداف 

 



                             

 

تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوي الكلية لخدمة  -5  

ية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين، وتقوم  العمل 

 :الوحدة بالمهام التالية بالتنسيق مع المشروعات المركزية بالجامعة 

 .تشغيل وصيانة شبكة المعلومات  -

 

الفني للشبكة وتقديم الدعم الفني لجميع    متابعة االستخدام 6-

 .المستخدمين 

ألجهزة والشبكات والتنسيق مع  حل كافة األعطال الموجودة في ا  7-

شبكة معلومات الجامعة ومركز نظم المعلومات اإلدارية ومركز التعلم  

 . االلكتروني ومشروع ميكنة المكتبات ومشروع التدريب 

 .تحديث برمجيات األجهزة8 -

 .على صيانة الحاسبات والطابعات وتحديثها  اإلشراف  9-

تشغيل وتفعيل خدمة البريد االلكتروني للطالب وأعضاء هيئة  10 -

 .التدريس 

وتفعيل مختلف    بالجامعة اإلشراف على البوابة اإللكترونية الخاصة   11-

 .الخدمات المتوفرة بها

استخدام تكنولوجيا المعلومات في كل ما من شأنه خدمة العملية  12 -

 .يمية والبحث العلمي التعل 

تقوم بنشر األنشطة التعليمية    لل التواص وسائ إنشاء قناة علي   13-

 .نشطة األخرى الخاصة بالكلية والعلمية وأنشطة الطالب وسائر األ 

تدريب العاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس على تكنولوجيا   14-

فني  تقديم الدعم ال  ،و ة الجامع   المعلومات واالتصاالت بواسطة مركز 

 :للمستخدمين والمستفيدين خاصة 



                             

 

 (MIS) مشروع تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية  15-    

 المكتبة الرقمية وميكنة المكتبات مشروع  16 -    

 مشروع التعليم االلكتروني 17 -    

 .مشروع البنية التحتية لشبكة المعلومات 18 - 

 

 

 

 


