تقرير عن أعمال وحدة تكنولوجيا المعلومات
الرؤية
يسعى قسم تكنولوجيا المعلومات إلى توفير مقومات التطوير المستمر للتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات

لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة واالرتقاء بالعاملين بالقسم والمعهد للوصول إلى مستوى من
التميز والكفاءة .
الرسالة
تتمثل مهمة قسم تكنولوجيا المعلومات في أداء المهام األكاديمية من خالل توفير خدمات عملية ومحدثة
لجميع مستخدمي تكنولوجيا المعلومات وذلك عبر توفير البنية التحتية والدعم التكنولوجي باإلضافة إلى

التدريب والتطوير المستمرين والعمل على نشر ثقافة التمكين التكنولوجي لمجتمع المعهد المتمثل في (أعضاء
هيئة التدريس – الموظفون  -الطلبة) بهدف تسهيل أنشطتهم التدريسية والبحثية واإلدارية.
أهداف الوحدة
 .1المشاركة في تطوير نظم المعلومات (نظم األعمال المكتبية واإلدارية بالمعهد وشئون الطلبة
واالمتحانات ومكتبات المعهد وانشاء قاعدة بيانات متكاملة علي مستوي المعهد).

 .2تقديم خدمات االتصال بشبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) لخدمة أعضاء هيئة التدريس
والباحثين وطلبة المعهد وذلك ربطاً بشبكة معلومات الجامعة.

 .3تدريب موظفي المعهد على استخدام الحاسب اآللي للمساعدة على ميكنة األعمال اإلدارية
والمكتبية للمعهد.

 .4عقد الدورات المتخصصة والمستحدثة في مجال الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات للطلبة
والخريجين في مختلف المجاالت اإلحصائية.

 .5التعاون مع السادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد لوضع وتنفيذ خطط استخدام تكنولوجيا
المعلومات والوسائط المتعددة في تطوير العملية التعليمية وتدريب الطالب على تنفيذ الجوانب
التطبيقية للمقررات الدراسية باستخدام الحاسب اآللي.

 .6تقديم خدمة التأجير الزمني ألجهزة الحاسب لطلبة المعهد.

 .7تقديم االستشارات في مجال التحليل اإلحصائي للبيانات المرتبطة باألبحاث العلمية في المجاالت
المختلفة.

 .8توفير بنية معلوماتية متينة وتأمين ربط  WAN&LANوالقيام بالعمليات اإلدارية بفاعلية من
أجل تأمين توفير خدمة تكنولوجيا المعلومات للمعهد.

 .9توفير الدعم الفني الدقيق واالهتمام بطلبات (أعضاء هيئة التدريس– الموظفون  -الطلبة).

 .11ضمان إجادة عمل تطبيقات قواعد البيانات الخاصة بالمعهد والجامعة وتقديم الدعم والمساعدة
لمستخدمي هذه التطبيقات من العاملين بالمعهد والسادة أعضاء هيئة التدريس.

 .11تقديم خدمة الترجمة العلمية واألدبية المتخصصة وذلك ألعضاء هيئة التدريس والطالب.

 .12التخطيط والتنسيق للدورات التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتدريب وتطوير موظفي المعهد وتحسين مهاراتهم في أداء العمل داخلياً ،واختيار برامج تدريبية
تالئم التحديات المعاصرة واالحتياجات المستقبلية.

 .13دراسة االحتياجات لتحديد مواطن الضعف التي تحتاج إلى تطوير.
قيم أساسية للعمل بها في وحدة تكنولوجيا المعلومات:
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التطور والتطوير المستمرين:
تسعى الوحدة إلى تطوير البنية التكنولوجية بالمعهد ،لكنها بدورها تسعى أيضاً أن تطور من نفسها

ومن أنماط أدائها للعمل.
-2

تقديم المساعدة التكنولوجية للفئات التي تخدمها الوحدة:
رغم اهتمام الوحدة بتقديم الدعم الفني ،إال إن لها اهتماماً ال يقل عن ذلك بتقديم المساعدة

التكنولوجية (توفير الخدمة التكنولوجية) للفئات التي تخدمها عبر العمل على إنشاء بيئة مثقفة
تكنولوجياً.
-3

االستعمال األخالقي لتكنولوجيا المعلومات:

التكنولوجيا ليست كيانا أصما ،بل استعمالها ينطوي على الكثير من اإلشكاليات األخالقية (مثل:

نسخ البرامج أو ما يسمى بالقرصنة) ،لذا تسعى الوحدة إلى تعزيز مفهوم االستعمال األخالقي
للتكنولوجيا.
-4

المسؤولية المجتمعية:
التوعية والنشاطات والبرامج التدريبية تشكل اهتماماً رئيسياً للوحدة في سبيل أداء جزء من

مسؤوليتها تجاه المجتمع.

االبتسامة:

-5

نظ ار للطبيعة الخدمية للوحدة ،فإن الوحدة تسعى إلى تقديم الخدمة مع ابتسامة ،وقد قال النبي صلى اهلل عليه

وسلم "تبسمك في وجه أخيك صدقة".
-6

العمل بروح الفريق الواحد:

من الضروري أن يعمل فريق عمل الوحدة كفريق عمل واحد كل في مجال تميزه ،ألن يداً واحدة ال تصفق.
-7

التعلم المستمر:

ألن التكنولوجيا ُوجدت لتنمو وتزدهر ،لذا فقد لزم على الوحدة أن يكون التعلم المستمر جزءاً رئيسياً من
أساليبها في أداء العمل.
المهام التي تقوم بها وحدة المعلومات والتكنولوجيا
 .1اإلشراف العام على سير العمل في الوحدة.

 .2اقتراح حلول برمجية وادارية لتطوير الوحدة والخدمات التي تقدمها بصورة مستمرة في مجال نظم
المعلومات لتطوير العمل االلكتروني في المعهد.

 .3تصميم نماذج موحدة في كل ما يخص األعمال (الميكنة) في أقسام المعهد المختلفة.
 .4دراسة ما يستجد من طلبات الحاسبات اآللية للمعهدبأقسامه العلمية واإلدارية المختلفة.
.5 .5

حصر أجهزة الحاسوب واألجهزة التقنية األخرى باألقسام ومراكز العمل بالكلية ومتابعة

صيانتها وتحديثها.

إنجازات و خدمات الوحدة 6.
 .7إنجازات الوحدة:

دورات تدريبية في مجال الحاسب اآللي للطلبة والموظفين وموظفي الجامعة:

.8

.) Windows – Word – Internet( .9
.11

دورات في برنامج اإلحصائي ( )SPSSإدخال بيانات وتحليل إحصائي.

.12

دليل المعهد للطلبة  -دليل الجودة  -دليل وحدة األزمات والكوارث.

إدخال بيانات أعضاء هيئة التدريس والطلبة المقيدين بالمعهد على برنامج .MIS

.11

الخدمات التي تقدمها الوحدة:

.13

كتابة الرسائل للطلبة

.14
.15

داتا شو للطلبة ومحاضرات أعضاء هيئة التدريس

.17

البحث العلمي على اإلنترنت

الترجمة العلمية للطلبة

.16

الطباعة

.18

إدخال البيانات والتحليل اإلحصائي

.19

شروط العمل بالوحدة
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للعمل كموظف بوحدة تكنولوجيا المعلومات

يجب أن يكون حاصالً علي أحد المؤهالت اآلتية:
 .1بكالوريوس أو أعلى حاسب آلي (كلية الهندسة – كلية العلوم – كلية الحاسب اآللي)
 .2بالنسبة لقسم الترجمة (ليسانس آداب إنجليزي – تربية إنجليزي – ألسن إنجليزي – لغات وترجمة
فورية إنجليزي) أو أعلى.

v

مؤهل فوق متوسط (مع الحصول على شهادة في الكمبيوتر أو خبرة في استخدام الكمبيوتر) للعمل

كمدخل بيانات.
v

اإللمام باللغة اإلنجليزية.
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للعمل رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات

يجب أن تتوافر فيه الخبرات التالية:
 .1أن يكون حاصالً علي بكالوريوس (علوم – هندسة – حاسب آلي)
 .2الخبرة في العمل بفترة ال تقل عن 11سنوات علي األقل.
 .3العمل بالمعهد مدة ال تقل عن 8سنوات.

اإللمام بالمهارات القيادية وحسن التعامل مع الزمالء والقيادات األخرى.

وحدة الكمبيوتر مكونة من ثالثة أقسام:
 -1قسم الكمبيوتر ويقدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس والطلبة بأسعار خاصة.
 -2قسم  MISوهذا القسم يقوم بإدخال البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين
بالمعهد.
 -3معمل الحاسب اآللي ويقدم خدمة للطلبة بإقامة الدورات واستخدام اإلنترنت واستخدام أجهزة الحاسب
األلي ،كما يقوم بصيانة األجهزة المتواجدة في األدوار المختلفة بالمعهد.

