1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات دائرة تكنولوجيا المعلومات" في جامعة الشرق األوسط لسنة ،4102
ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة غير
ذلك:
الجامعة

:

جامعة الشرق األوسط.

الرئيس

:

رئيس الجامعة.

المدير

:

مدير الدائرة.

المدير المالي

:

مدير دائرة الشؤون المالية.

المراكز

:

المراكز العلمية في الجامعة.

:

الدائرة
الدائرة

العمادة

الوحدات

3

أ.

:
:
:

دائرة تكنولوجيا المعلومات.
أي دائرة في الجامعة.
عمادة أي كلية أو نشاط في الجامعة.

أي وحدة إدارية في الجامعة.

ينشأ في الجامعة دائرة تسمى دائررة تكنولوجيرا المعلومرات بقررار مرن مجلرس التعلريم العرالي بنرا
على تنسيب كل من مجلس األمنا ومجلس الجامعة ويكون جرز ا

ب.

4

فيها.

يتجر أز مرن دوائرر الموجرودة

تعتبر الدائرة وحدة من وحدات الجامعة وترتبط ارتباطا مباش ار بالرئيس أو بمن يفوضه من نوابره
ويتعاون مع كليات الجامعة ودوائرها المختلفة حسب األنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.

تهدف الدائرة إلى توفير بيئة تكنولوجية متميزة لرضرا المسرتخدم مرن خرإل إدارة تكنولوجيرا المعلومرات
وتنميتها وتطويرها وتسهيل استخدام مصادرها ضمن اإلطار العام لرؤية الجامعة ورسالتها.

5

لل ردائرة مرردير يعررين بق ررار مررن الرررئيس حسررب األنظمررة والتعليمررات المعمررول بهررا فرري الجامعررة ،ويتررولى
المدير المهام اآلتية:

.0

اإلشراف المباشر على سير العمل في الدائرة وتوجيه أعمالها.
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.4

اإلشرراف علررى تشررحيل الحواسرريب فرري الجامعررة وصرريانتها ،وحررل المشرركإت التشررحيلية والبرمجيررة

.3

المسرراهمة فرري وضررع مواصررفات الحواسرريب والبرمجيررات وتوابعهمررا مثررل الطابعررات وغيرهررا والترري

.2
.5
.6

.7

ترغب الجامعة ش ار ها ،والمشاركة في لجان استإمها.

خطط عمل الدائرة وبرامجها.

تقرردير احتياجررات ال ردائرة مررن الم روارد البشرررية والماديررة وتقررديمها إلررى الرررئيس إلقرارهررا وترروفير
المخصصات المالية لها ضمن الموازنة.

إعداد اإلج ار ات التنفيذية والتفصيلية ألعمال الدائرة بكافة أقسامها.

تقديم تقريرر نصرف سرنوي عرن أعمرال الردائرة وانجازاتهرا واحتياجاتهرا إلرى الررئيس إلجر ار الرإزم
حسب األصول.

.8

إعداد مشروع ا تفاقيات وتقديمها للرئيس.

.01

إعداد قوائم بأسما األشخاص والمؤسسات المؤهلة للتعاون معها لتحقيق أهداف الدائرة.

.04

القيام بأي أعمال يكلف بها من الرئيس.

أ.

تقسم الدائرة إلى األقسام اآلتية:

.9

.00

6

التي قد يواجها العاملون في الجامعة.

إعداد مشروع الموازنة وتقديمها للرئيس.

إعداد نشرات عن أعمال الدائرة ونشاطاتها.

.0

.4

.3
ب.

7

قسم األنظمة.

قسم الصيانة والشبكات.
قسم الموقع اإللكتروني.

يجوز استحداث أي قسم في الدائرة حسب تطورات ومقتضريات العمرل بتنسريب مرن المردير وقررار

من الرئيس.

يتولى قسم األنظمة المهام اآلتية:
.0

دراسة احتياجرات الجامعرة مرن بررامظ ونظرم وحلرول تقنيرة بالتنسريق مرع عمرادات ودوائرر ومراكرز

.4

إج ار الدراسات التحليلية والفنية الإزمة لتلك ا حتياجات ورفع التوصيات والتقارير الإزمرة إلرى

ومكاتب ووحدات الجامعة المختلفة.

الجهررة المعنيررة حررول إمكانيررة ترروفير ا حتياجررات داخليررا مررن خررإل ال ردائرة أو الش ر ار مررن مررورد

.3

خارجي.

وضررع المواصررفات الفنيررة للمشررتريات ذات الصررلة ،ودراسررة وتحليررل المواصررفات الفنيررة لعرررو

الش ار ورفع التقارير الإزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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.2

دراسررة اتفاقيررات ش ر ار الررنظم والب ررامظ ومتابعتهررا مررع المرروردين ورفررع التوصرريات والمإحظررات
بشرررأنها لضرررمان الحصرررول علرررى أفضرررل شرررروط فنيرررة مرررن المرررورد والتنسررريب بالحصرررول علرررى

.5

تدريب العاملين في الجامعة من موظفين وأعضا هيئة تدريس المسرتفيدين مرن الرنظم والبررامظ
علررى اسررتخدامها ومررنحهم صررإحيات ا سررتخدام الإزمررة بالتعرراون مررع العمرردا ومررد ار الرردوائر

ومد ار المراكز والمكاتب ورؤسا الوحدات ا دارية.

.6

الوقررروف علرررى مإحظرررات واحتياجرررات المسرررتفيدين والمسرررتخدمين لهرررذه الرررنظم ومتابعتهرررا مرررع

.7

إدامة الرنظم المسرتخدمة فري الجامعرة بموجرب اتفاقيرات الشر ار ودراسرة عقرود الصريانة المتعلقرة

الموردين.

بها ومتابعة تجديدها وضمان سير عملها على الشكل األمثل.

.8

اإلشرراف علررى جميررع قواعرد البيانررات العاملررة وادامتهرا وا حتفرراظ بالنسررخ ا حتياطيرة لهررا حسررب

.9

تطوير التقارير وبرمجتها كحلرول جانبيرة تردعم الرنظم العاملرة وتنفيرذ طلبرات الخدمرة الرواردة مرن

األصول.

عمادات ودوائر ومراكز ومكاتب ووحدات الجامعة المختلفة المتعلقة بالنظم العاملة.

.01

إج ار الدراسات التحليلية الإزمة وعمليات التصميم التي تسربق عمليرة البرمجرة للرنظم المطلروب

.00

رردة داخليرررا واجررر ار التعرررديإت الإزمرررة عليهرررا والعمرررل علرررى صررريانتها
تقيرريم البررررامظ والرررنظم المعر ً
وادامتها وتطويرها.

إعدادها داخليا.

.04

إعررداد النمرراذف الفنيررة الإزمررة ألعمررال توثيررق الررنظم والبررامظ ومتابعررة تطبيقهررا وتوثيقهررا حسررب

.03

إعداد التقارير الدورية أو عنرد الطلرب عرن النشراطات المنجرزة ورفعهرا للررئيس المباشرر ،والقيرام

.02
.05

8

الضمانات الإزمة منه ومتابعة تنفيذ ما جا بها من بنود مع المورد بعد توقيعها.

األصول وتجهيز التوثيق الفني للنظم المطورة.

بالدراسات الفنية التي تتعلق بالنظم المحوسبة.

اتخاذ اإلج ار ات الإزمة لتدقيق تطبيقات قواعد البيانات وأمنها.

أي أعمال أخرى يكلف بها من المدير.

يتولى قسم الصيانة والشبكات المهام اآلتية:
.0
.4

دراسررة احتياجررات الجامعررة مررن األجهررزة اإللكترونيررة وملحقاتهررا بالتنسرريق مررع عمررادات ودوائررر
ومراكز ومكاتب ووحدات الجامعة المختلفة ومرافقها ورفع التوصيات والتقارير الإزمة بها.

المشرراركة فرري وضررع المواصررفات الفنيررة الإزمررة لةجهررزة ،ودراسررة وتحليررل المواصررفات الفنيررة

لعرو

الشر ورفع التقارير الفنية والتوصيات بها.
ا
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.3
.2
.5

دراسررة اتفاقيررات الش ر ار مررع المرروردين لضررمان الحصررول علررى أفضررل شررروط للش ر ار والتنسرريب
بالحصول على الضمانات الإزمة لها ومتابعة تنفيذ هذه ا تفاقيات بعد توقيعها مع المعنيين.

المشاركة في استإم األجهزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

تركيررب األجهررزة اإللكترونيررة والقاعررات الصررفية للعمررادات وال ردوائر والمراكررز والمكاتررب والوحرردات
المختلفة في الجامعة حسب األصول.

.6

تزويد القاعات الصفية باألجهزة اإللكترونية حسب الطلب ووفقا للتعليمات النافذة.

.8

متابعة عقود الصيانة لكافرة األجهرزة مرع المروردين وتزويرد العمرادات والردوائر والمراكرز والمكاترب

.7

تدريب المستخدمين لةجهزة على آلية عملها بالشكل األمثل.

والوحدات بالقطع المستهلكة الخاصة بها وقطع الحيرار إن تطلرب األمرر وفقرا للتعليمرات المعمرول
.9

.01
.00

إج ار الفحص الفني الدوري لةجهزة وحسب الطلب والتنسيب بالحلول الإزمة.

ترأمين البنيرة التحتيرة للشربكات برين مبراني الجامعرة بشركل يضرمن نقرل البيانرات وترداولها بشركل
سريع وسليم.

توفير خدمة اإلنترنت السلكية والإسلكية لكافة مرافق الجامعة حسب التوجيهات.

.04

إدارة شبكة الجامعة والخوادم ( )Serversوالبريد اإللكترونري وادامتهرا لضرمان بيئرة اتصرال آمنرة

.03

اإلشراف على تجهيز مرافق الجامعة بالنظام الصوتي ونظام العر .

.05

توفير رخص البرمجيات ومتابعة تجديدها.

.02
.06
.07

9

بها في الجامعة.

وخالية من مخاطر الفيروسات.

اإلشراف على التجهيزات الفنية والتقنية الإزمة لنشاطات الجامعة المختلفة.

إعداد التقارير الدورية أو عنرد الطلرب عرن النشراطات المنجرزة ورفعهرا للررئيس المباشرر ،والقيرام

بالدراسات الفنية التي تتعلق بعمل القسم.
أي أعمال أخرى يكلف بها من المدير.

يتولى قسم الموقع اإللكتروني المهام اآلتية:
.0

.4

تصررميم الموقررع اإللكترونرري وادارترره بالجامعررة برراللحتين العربيررة واإلنجليزيررة والعمرل علررى تحديثرره
باسرتمرار وذلررك بالتعراون المسررتمر مرع كافررة عمررادات ودوائرر ومراكررز ومكاترب ووحرردات الجامعررة

المختلفة ووفق النماذف المعدةً لهذه الحاية.

إعررداد التقررارير والجررداول اإلحصررائية بالبيانررات المتروافرة فرري الموقررع اإللكترونرري واعررداد التقررارير

الدورية أو عند الطلب عن النشاطات المنجزة ورفعها للرئيس المباشر ،والقيرام بالدراسرات الفنيرة

التي تتعلق بعمل القسم.
.3

إدخال البيانات والمعلومات التي تخص الجامعة وأنشطتها بالموقع اإللكتروني.
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استإم البيانات والمعلومات المطلوبة وتدقيق المعلومات المدخلة وتصويب األخطا إن وجدت.

.2

اإلشراف على موظفي القسم في إدخال كافة البيانات المتعلقة بتصميم الموقع وبالتعاون مع

.5

العمادات والدوائر والمراكز والمكاتب والوحدات المختلفة في الجامعة.

.6

اقتراح التعديإت المتعلقة بالموقع اإللكتروني وتصميمها.

.8

أي أعمال أخرى يكلف بها من المدير.

أ.

ويصب
تعقد الدائرة اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة ،بما يحقق أهداف الدائرة
ً
في المصلحة العامة بعد موافقة الرئيس.

.7

10

تخزين المعلومات المدخلة حسب تعليمات الرئيس المباشر.

ب.

يحتفظ المدير المالي بالكفا ت والتأمينات التي قدمتها الشركات والمؤسسات بمرا فري ذلرك كفالرة

حسن التنفيذ وكفالة الصيانة والموظفين المعنيين الذين لديهم صإحية تعديل المعلومات.

11

يتم الصررف برأمر مرن الررئيس وفقرا للنظرام المرالي وفري حردود الموازنرة العامرة المعتمردة ،وضرمن خطرة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

12

المدير والعاملون في الدائرة مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

13

يبت مجلس العمدا في الحا ت التي لم تنص عليها هذه التعليمات.
َ

14

يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلحائها إ بقرار من مجلس األمنا .

15

تعتبر هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمنا حسب األصول.
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