الرؤية
أن يحقق الريادة والتميز من خالل منظومة جامعية رقمية ،ذكية ومعرفية بمعايير عالمية.
الرسالة
تتمثل رسالة المركز في توفير الحلول التقنية المتكاملة واآلمنة لدعم كافة العمليات اإلدارية والتعليمية والبحثية
لالرتقاء بمستوى األداء بالجامعة والتعريف بالجامعة داخليا ً وخارجيا ً مع مواكبة التطورات التقنية ونشر المعرفة
بتقنية المعلومات في المجتمع الجامعي وخارجه.
المركز
يلتزم مركز المعلومات والتوثيق بمجموعة من القيم واألخالقيات وهى التي توجه مسيرته ويبنى على ضوئها
المركز عالقاته داخل المجتمع الجامعي وخارجه ،وتتمثل هذه القيم في:
األمانة  -التميز  -االبتكار – اإلبداع -المسئولية  -الشفافية  -المصداقية  -العمل الجماعي  -التدريب المستمر-
حسن إدارة الوقت.
أهداف المركز
 .1توظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم جميع األنشطة في الجامعة.
 .2مطابقة إستراتيجية الجامعة مع برامج االدارة اإللكترونية.
 .3مواكبة التطور السريع في مجال تقنية وتكنولوجيا المعلومات.
 .4توفير منظومة معلوماتية آمنة مطابقة للمعايير من األنظمة اإللكترونية لدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات
الكترونية متميزة.
 .5توفير الحلول التقنية التي تسهم في رفع األداء وتأمين سرعة التواصل بين كليات وإدارات الجامعة المختلفة
من خالل شبكة الجامعة المتطورة.
 .6موازنة متطلبات تقنية المعلومات حاليا؛ مع االحتياجات المستقبلية المتوقعة.
 .7تقديم االستشارات والحلول اإللكترونية والدراسات الفنية وتقديم خدمات التدريب في مجاالت تقنية المعلومات
داخل وخارج الجامعة.
انطالقا ً وإدراكا ً من مكتب التوثيق والمعلومات بأهمية المعلومات الصحيحة والدقيقة وانطالقا ً من مفهوم ال تخطيط
بدون معلومات ،وال معلومات بدون توثيق ،وال توثيق بدون أرشفة صحيحة وسليمة ومنظمة  ،وألهمية التوثيق
للمعلومات المختلفة ودوره في إنجاح جهود اإلصالح والتحديث اإلداري  ،ولبناء نظام حديث لإلدارة يحقق الغاية
المرجوة في رفع قدرات وحدات الجهاز اإلداري للجامعة في تقديم خدماته بكفاءة وفاعلية وتحسين إدارة الموارد
البشرية والمالية  ،وان مكتب التوثيق والمعلومات يناط به جمع المعلومات بكافة الطرق والوسائل لالستفادة منها
حيث ان تحويل المعلومات إلى معرفة تساعدنا على تحسين الجامعة والخدمات التي تقدمها إلى طالبها والعاملين
به والباحثين عن المعرفة من خالل المعلومات والبيانات وتهم صانعي القرار بالجامعة او على مستوى أعلى لذا
تسعى الجامعة لتطوي ر إدارة المعلومات والمعرفة كوسيلة للتعامل مع المشاكل وليصبح المكتب أكثر فاعلية في
تلبية احتياجات الطالب والعاملين به والمسئولين  ،والعمل على بناء قاعدة توثيق ومعلومات سليمة ومنظمة
ودقيقة تساعد في المقام األول على تشخيص الصعوبات واالختناقات التي تواجه الجهاز اإلداري ،كما تساعد على
التخطيط السليم واالستفادة من تجارب اآلخرين في هذا المضمار .
ويسعى المكتب لتطوير إدارة المعلومات والمعرفة كوسيلة للتعامل مع المشاكل ليصبح المكتب أكثر فاعلية في
تلبية احتياجات اإلدارة العامة  ،من خالل اإلعانة في دعم اتخاذ القرار عن طريق إتاحة المعلومات لمتخذ القرار (
اإلدارة العامة ) مع ضمان تحديث البيانات والمعلومات وتدقيقها وحفظها واسترجاعها من خالل قواعد البيانات
العامة وصناعة المؤشرات التي تخدم العملية التعليمية  ،ويشرف على أليه انسياب المعلومات بين المكتب وإدارة
الجامعة والكليات وأقسامها ومكاتبها المختلفة وكذلك اإلشراف على توثيق كافة المناشط التي تقام بالجامعة أو
تشارك فيها الجامعة داخليا ً أو خارجيا ً  .وللمكتب دور رئيسي في التعريف بالجامعة داخليا ً وخارجيا ً من خالل ما
يطرح عبر صفحة الجامعة على شبكة المعلومات الدولية والدليل السنوي للجامعة  ،والمشاركة في كافة
المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات اإلغراض المتعددة وتنظيم المعارض بالجامعات والمراكز المهنية العليا
واألوساط العلمية والتعليمية فى شتى المناسبات بالداخل والخارج  .ويعمل على بناء المكتبة االلكترونية وما
ستقدمه هذه المكتبة من م علومات علمية يستفاد روادها بمجرد اإلطالع عليها  ،ويقوم المكتب بتدعيم دور الجامعة
في تنمية المجتمع وتخريج كوادر فعالة من المؤهلين فعليا ً لذا يعتبر المكتب هو المصب أو المستودع الذي تصب
فيه مختلف انواع المعلومات الصادرة عن كافة إدارات الجامعة والكليات وكذلك الواردة إليه من الجهات ذات
العالقة  .ويتولى األخصائي في مجال التوثيق والمعلومات إنجاز مختلف األعمال الفنية المتعلقة بتداول الوثائق

والمعلومات على اِختالف أنواعها (كتب ،مجالت ،صحف ،مواد سمعية
بصرية ،موسوعات ،مقاالت ،خرائط رسوم بيانية ،وثائق األرشيف اإلداري) ،ويقوم بتحديد مواقع حفظها أو
صدورها ،ويقوم بتجميعها ،ومعالجتها ،وتصنيفها وتحليل محتـوياتها وتنظيمها في شكل ملفات أو فهارس وقوائم
سهلة االِستعمال ،وخزن المعلومات والبيانات المتأتية عن تلك األعمال الفنية على وسائل تقليدية أو على وسائل
الكترونية مثل قواعد البيانات واألقراص الضوئية كما يتولى القيام بمختلف األعمال المتصلة بإتاحة هذه الوثائق
والمعلومات وإيصالها إلى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطالب الدارسين بالجامعة وكذلك إلى المسئولين
وأصحاب القرار.
و يعتبر مركز التوثيق والمعلومات في أي إدارة رسمية أ و غير رسمية من أهم الوحدات التنظيمية في العمل
اإلداري وذلك ألنه وكما تدل عليه التسمية المكان الذي اليخفى عليه شي مادي أو معنوي يخص تلك اإلدارة منذ
والدتها إال وقد تم تدوينه وتوثيقه بأسبابه ونتائجه
وتزداد أهمية هذا المركز في المؤسسات التعليمية كالمعاهد والجامعات والمدارس وذلك النه مكان توثيق مستقبل
األجيال وكوادر الدولة وعلمائها إضافة إلي انه الصندوق األمين على كل نشاطاتها وفعالياتها وانجازاتها الموثقة
ألغراض الحقيقة وليس ألغراض الدعاية والسالم
لقد أصبحت المعلومات اآلن مصدرا اقتصاديا مهما كبقية المصادر االق تصادية التقليدية المعروفة فهي تباع
وتشترى ولها سعر وسوق ومنافسة وقد وصل نشاط قطاع المعلوماتية في بعض الدول المتقدمة الي مساهمة
عالية في الناتج القومي اإلجمالي تصل الي  %12كما أن هذا النشاط فصل عن قطاع الخدمات واستقل لوحده
كقطاع مستقل يتم التعامل معه كقطاع الصناعة أو الزارعة أو التجارة أو المصارف أو الخدمات
ان المعلومات والتوثيق هي ليست نزوة او فكرة طارئة او موضة تظهر ثم تنتشر ثم تختفي أنها القاعدة المادية
األساسية لما يسمى اآلن باالقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية واألعمال الرقمية والتي توصلنا إلي الدولة الحديثة (
الدولة االلكترونية ) التي تبني نفسها على المعلومات والوثوقية الحقيقة وتحفظ لألمة وألبنائها حقوقهم وصدق
تاريخهم دون تالعب باألحداث أو تزوير بالمستندات أو غيره .
ان الدعوات تزداد يوما بعد األخر في مختلف ميادين النشاط اإلنساني للتعامل بشفافية في جميع نواحي الحياة
واألعمال والشفافية هي عبارة عن تعبير مجازي لعدم حجب المعلومات والبيانات عن أطراف التعامل األخرى
واإلدالء بها بصدق ووثوقية تأمين وهذا اليتحقق اال من خالل دعم وتطوير مركز المعلومات والتوثيق والجهات
الفرعية التابعة له
وبناء على القرار رقم  23لسنة  2007بشان الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات باللجنة الشعبية للتعليم العالي انه
تم تشكيل الهيكل اإلداري لمركز المعلومات والتوثيق بالجامعة على النحو التالي :
إدارة الفروع
قسم الشؤون الفنية
قسم متابعة الفروع

قسم اإلحصاء والتوثيق ويضم- :
وحدة البيانات والتوثيق واالرشفة
وحدة الدراسات والتحليالت االحصائية والمعلومات
قسم نظم المعلومات واالتصاالت ويضم :
وحدة تحليل النظم والبرمجة والتطبيقات
وحدة الموقع والمحتوى االلكتروني
وحدة تجهيز وإعداد الشبكات

