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 الفهرس

  الموضوع

 المعلومات تكنولوجيا لوحدة الرسالة و الرؤية.  

 المعلومات تكنولوجيا وحدة أهداف. 

 المعلومات تكنولوجيا لوحدة العمل مجاالت و مهام. 

 

 

 

 

 



 

 المعلومات تكنولوجيا وحدة رؤية - أولا 
 اإلدارات مٌكنة و تطوٌر المعلومات تكنولوجٌا وحدة رؤٌة تتلخص

 أعضاء من للمستفٌدٌن متمٌزة إلكترونٌة خدمات لتقدٌم بالكلٌة المختلفة

 .الخارجً المجتمع و الكلٌة

 المعلومات تكنولوجيا وحدة رسالة - ثانياا 
 االدارٌة النماذج و العملٌات مٌكنة فى الوحدة رسالة تتمثل
 بالمجاالت األصعدة كافة على بالفائدة ٌعود بما التمرٌض  بكلٌة

 و المؤسسٌة القدرة ٌدعم كما المجتمعٌة و البحثٌة و التعلٌمٌة
 الفعلً االستخدام إلى المحصلة فً وٌؤدي القرار إتخاذ عملٌات

 و المعلومات سهولة طرٌق عن المعلومات لنظم الكفء و

 .إنسٌابها

 



 :نشاطها ومجال المعلومات تكنولوجيا وحدة أهداف
 (:1ماده )

 تبعٌة ذو تنظٌمً هٌكل ذات بالكلٌة المعلومات تكنولوجٌا وحدة
 هٌكل فً واضحة تنظٌمٌة

 بكفاءة مهامها وأداء بدورها القٌام على الوحدة ٌساعد المؤسسة
 لتغطٌة والمهارات الخبرات تباٌن تكوٌنها فً وٌراعى وبفاعلٌة

 للوحدة المتعددة المهام
 (:2ماده )

  :التالٌة االهداف تحقٌق على الوحدة تعمل

 و التعلٌمٌة الفعالٌة لدعم المعلومات تكنولوجٌا توظٌف 
 .بالكلٌة المؤسسٌة القدرة و المجتمعٌة و البحثٌة

 و حفظ لتسٌٌر بالكلٌة المختلفة اإلدارات مٌكنة و تطوٌر 
 إلكترونٌة خدمات إلكترونٌا لتقدٌم الوثائق تداول و إستدعاء
 .الكلٌة مجتمع خارج و داخل للمستفٌدٌن متمٌزة

 الفنٌة والدراسات اإللكترونٌة والحلول االستشارات تقدٌم 
 المعلومات بتكنولوجٌا المتعلقة

 مستمرة بصفة الكلٌة قرارات و سٌاسات و أنشطة توثٌق 
 متنوع وبوسائل

 تكنولوجٌا باستخدام خاصة وسٌاسات ضوابط وتنفٌذ وضع 
 )البرامج لترخٌص السعً( بالكلٌة المعلومات

 مع التواصل شبكات و االلكترونٌة النظم استخدام نشر 
 و التعلٌمٌة بالعلمٌة العالقة ذات المتخصصة الجهات
 .العربٌة مصر جمهورٌة فً البحثٌة

 
 
 
 



 
 (:3ماده )

 :المعلومات تكنولوجيا وحدة مهام من التالية المهام تعد

 العلمً باالنتاج االلكترونٌة المكتبة تفعٌل و تحدٌث. 

 المعلومات بتكنولوجٌا العالقة ذات البروتوكوالت عقد. 
 بالكلٌة الخاصة واإللكترونٌة الورقٌة المطبوعات تصمٌم 

 .المختلفة وأنشطتها

 للكلٌة االلكترونً المستمرللموقع التحدٌث و اإلدارة. 
 إدارة على اإلتصاالت وزارة فرٌق مع المشترك اإلشراف 

 .للكلٌة اإللكترونٌة البوابة تحدٌث و
 فً توافرها المطلوب الفنٌة والشروط المواصفات تحدٌد 

 .الكلٌة فً واالجهزة المعلومات انظمة
 فً ٌسهم بما الحدٌثة التكنولوجٌات توفٌر فً المساهمة 

 .الكلٌة فً األعمال انجاز وجودة كفاءة رفع
 من المعلومات بتكنولوجٌا المتعلقة المشارٌع جمٌع متابعة 

 .لتنفٌذها أخرى جهات مع الكلٌة تعاقد خالل
 حٌث من اإللكترونٌة النظم ومعدات أجهزة علً االشراف 

 .األعطال بالغات وإستقبال وتهٌئتها تركٌبها
 تكنولوجٌا وأجهزة أنظمة إلدخال الجدوى دراسات إعداد 

 التوصٌات وتقدٌم الكلٌة أنشطة خدمة فً المعلومات
 .الخدمة إلدخالها الخاصة واالقتراحات

 الحماٌة برامج وتوفٌر والبٌانات المعلومات وسالمة أمن ضمان. 
 االلتزام ومراقبة المعلومات بشبكة المستخدمٌن أجهزة ربط 

 .بالقواعد
 الدورٌة الصٌانة وعملٌات الشبكة توصٌالت كافة على اإلشراف 

 والفورٌة



 تنفٌذها ومتابعة والبرامج لألجهزة الدورٌة الصٌانة تخطٌط 
 .التشغٌل لنظم الدعم الفنً وتوفٌر

 لمنسوبً الحاسوب تطبٌقات فً المناسبة التدرٌب برامج ترشٌح 
 وانظمة الحاسوب تطبٌقات على التدرٌبٌة الدورات الوحدة وعقد

 واإلدارٌة األكادٌمٌة الهٌئتٌن االلكترونٌة ألعضاء الجامعة
 .الهٌئات المناسبة و الشركات و المراكز مع بالتنسٌق

 وحدة إنجازات عن سنوي الربع التقرٌر وإصدار إعداد 
 .المعلومات تكنولوجٌا

 لدعم البٌانات قواعد برمجة لعملٌات المتابعة و اإلشراف 
 .بٌاناتها تحدٌث على اإلشراف و المختلفة بالكلٌة، األنشطة

 مشروع تفعٌل طرٌق عن االلكترونً االرشٌف تحدٌث و متابعة

 بكالورٌوس – بالطالب ٌتعلق فٌما سواء ، MIS اإلدارٌة النظم

 و التدرٌس هٌئة أعضاء و االدارٌٌن، ،-علٌا دراسات و
 .معاوٌنهم

 و والتعلٌمٌة والبحثٌة اإلدارٌة األنشطة أتممة على اإلشراف 
 المجتمعٌة

 بالكلٌة. 
 لدعم البٌانات قواعد برمجة لعملٌات المتابعة و اإلشراف 

 .بٌاناتها تحدٌث على اإلشراف و بالكلٌة، المختلفة األنشطة
 وشبكات المعلومات شبكة استخدام على الضوابط وضع 

 .بالكلٌة التواصل
 الوحدة بعمل ٌختص فٌما الدورٌة العمل ورش و الندوات عقد. 
 و بالكلٌة االلكترونٌة المقررات تفعٌل و تنفٌذ على اإلشراف 

 .المتخصصة المراكز مع بالتعاون ذلك
 خالل من بالكلٌة والعاملٌن للطالب اإللكترونٌة الخدمات توفٌر 

 .االنترنت على االلكترونٌة البوابة و الكلٌة موقع
 جتماعى فٌر صفحه على موقع التواصل االوت. 
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