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 رؤية الوحدة

 

 ( م8102كلية اآلداب كلية إلكترونية )

 م8102ويونيعن شهر محضر اجتماع فريق تكنولوجيا المعلومات/
  ، ايسععع ف ايتعةععي  1028قععجقجي 8ايمجارععك  األحعع عيل قععف رععم قععج  ب(IT) اجتمع  ريقععك تلوجيججقععع ايمت جمععع  

ع بيةعسعععف ايسعععق  ايععع لتجيح يحمععع   رقعععف حمقععع   ايمععع قي ايتوتقعععكل يتلوجيججقعععع ايمت جمعععع  بعيل قعععف ، ج ععع   صعععبعحب
 حضي لل من: 

 يح وتمف محم  متيجف               مسةجل تت ق  ايلتيجوم -2
 يح هعوم حسن يبج ايوجع             مسةجل ايملتبف ايي مقف -1
 MISزق         مسةجل حسوأوجيحسوأبجايقح ي -3
 يح معج   ةتبعن محم                مسةجل ت يقب -4
 يح لقييس سعمم ب قي               مسةجل ايبجابف االيلتيجوقف  -5
 يح معقلل مي ص بيسج               روم ةبلع  -6
 سليتقي  ايجح   يح ةقمعء يمقن                      -7

 ايمجضج ع  اآلتقف:ايتيقك  ج   وع ش

 اآليعععمبتقعع ق  ايععع    ايتوععم يجمقععع  لوتععيجال  ايل قعععف رععم ي وععععء  م قععع  اييصععع  ( MISجحععع    تقععج    -2
  ، ج ع  ةععير  جمقع  ايلوتعيجال  1028ح1027يوتعةج االمتحعوع  اي ياسقف ي تعع  ايجععمتم ايتعةع  

  ععععن االوتمعععععء مععععن ايوتعععععةج اآليقععععف رععععم جمقعععع  األ سععععع  ايت مقععععف بعيل قععععف جرععععم مقعععع متم   سعععع  اآل عععععي 
عةج إيعن ايسعق  جاي ياسع  ايقجوعوقعف جاييجمعوقعف ج سع  اي اعف ايوج قزقعف ج سع  ايسقعسعف ، جتع  تسع ق  ايوتع

األسععتعك ايعع لتجيح يحمعع   بعع  ايتزقععز ايقعععة  بتمععل جلقععل ايل قععف يةععمجن ايتت ععق  جايرعع ب يمياجتمععع رععم 
ا تمع هعع تممقع ا ي  ومعع   عن  جهعم رعم اوترععي، اوتمع  معن  ع   مومعع بعيتتعل ج   ةمجن اير ب

 .ايمج   اييسمم ي ل قف 
ايتيلقعز   ععن االوتمعععء مععن وتععةج لوتععيجال  ايتي ععف اييابتععف يحمعع   رقععف يوععي تع  رععم هععكا ايتععع  ح   يرعع  -1

تم عل رعم ايمتعبتعف ايقجمقعف مع   معن إ اي  ايل قعف جمةعلجي بعيل قف مبليا جهج مع تع  بعيتتعل بع    لبقعي
ايسع   يمسعء األ سع  ايت مقف جيمسعء ايلوتعيجال  ، جلعكا تةعلقل يجوعف ي تيالمعم ممعع يسعم  ي وتمععء 

 من ايوتعةج رم ج   مبلي  ن األ جا  ايمعضقف.
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 رؤية الوحدة

 

 ( م8102كلية اآلداب كلية إلكترونية )

لتجي يحمعع   رقععف قععر    ريقععك ايتمععل بعيجحعع   بععأن ايسععق  األسععتعك ايعع لتجيح يحمعع  اي معععيل   ععع  ايعع -3
إ اي  ايمةععيج ع  ايج قعع  بعيجعمتععف  عع   قعع  اجتمع ععع معع  ايسععع   معع قيل تلوجيججقععع ايمت جمععع   معع قي

( رم لعل ل قعف جايمتج عع  ايتعم تتعجك ITحقث ت  موع ةف يجضعع جح ا   ؛ بجمق  ل قع  ايجعمتف 
بجحعع   تلوجيججقععع ايمت جمععع  بل قععف اآل اب ، معع قي ايمةععيج ع   ايتمععل بمععكو ايجحعع ا  ، ج عع  يةععع  

بعيل قع  ، ج    (IT رعيب بققف ايل قع  ين قحكجا حكجهع، لمع رعيب بترجقي ايتمل  ا ل جح ا  ج 
(  ح يحم   رقف بعأن قعت   قع  اجتمععع ةعميل ITيع  ا تيح  ل قف اآل اب مم  ف رم ايم قي ايتوتقكل 

يهعع ، ( بل قع  ايجعمتف يموع ةف مع ت  توتقكو من  رر جبيامج ججيش  معل جيقITيم قيل جح ا   
جين قلجن مج   االجتمعع  عبتع جهج األيبتعء اي عيث من لل ةمي ، ج   جارك ايسع   ايحضعجي   عن 

   إن ةعء اهلل.1028ح 7ح 28ايمقتيح  جسقتق  يجل اجتمعع يم قيل ايجح ا  بل قف اآل اب رم قج  
زقععععي  ، لمعععع ب ععع   ععع    ييعععف جسعععبتقنقوم قجو ل قعععف حتعععن ايقعععج  معععع قزقععع   عععن اييسعععمم يمج ععع  ايسعععجل  -4

 ععياء  ي مجضععج ع  ايموةععجي    ععن  ييععف جييبتععقنم قععجن جمعةععف ايقععياءا  يمج عع  ايل قععف مععع قزقعع   ععن 
 .ايمج  

 جرقوع اهلل جمقتع ي  مف مصيوع ايحبقبف ،  ةي  ، ايحع قفج   اوتمن االجتمعع رم  
  ح يحم   رقف حمق    
 ايم قي ايتوتقكل يتلوجيججقع ايمت جمع  بعيل قف 
 


