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 التنفيذ مسئول األنشطة النجاح مؤشر المخرج الهدف المجال م
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 مجال

 التدريب

 وتنمية

 المهارات

 مرحلة طالب تأهيل

 البكالوريوس

 على للحصول

 شهادة

 الدولية الرخصة

 اآللى الحاسب لقيادة

ICDL 

 شهادة لديه خريج

 قيادة مجال فى معتمدة

 .األلى الحاسب

 القدرة لديه خريج

 استخدام على

 اآللى الحاسب

 بكفاءة

 وفق متعاقبة تدريبية دورات 
 لتأهيل محدد زمنى برنامج
 شهادة على للحصول الطالب

 الحاسب لقيادة الدولية الرخصة
  . ICDL اآللى

 امتحانات فى الطالب متابعة 
 الحاسب لقيادة الدولية الرخصة

 .ICDL اآللى

 وحدة مدربوا

 تكنولوجيا

 المعلومات

 أعضاء تأهيل

 اإلدارى الجهاز

 إلستخدام والعاملين

 الحديثة التكنولوجيا

 العمل فى

 إدارى جهاز أعضاء

 من لديهم وعاملين

 التكنولوجية المهارات

 أداء من يمكنهم ما

 عالية بدرجة العمل

 .الكفاءة من

 استخدام زيادة

 الحديثة التكنولوجيا

 االدارى العمل فى

 بالكلية

 ألعضاء تدريبية دورات عقد 
 االدارى والعاملين الجهاز
البرامج  استخدام فى بالكلية

 للحاسب المختلفة التطبيقية
 .األلى

 اإلداري الجهاز أعضاء تدريب 
 معلومات استخدام نظام على

 MIS(  اإلدارة

 وحدة مدربوا

 تكنولوجيا

 المعلومات

 
 



 هيئة أعضاء تأهيل

 والهيئة التدريس

 إلستخدام المعاونة

 الحديثة التكنولوجيا

 التعليمية العملية فى

 والبحثية

 قادر التدريس هيئة عضو

 التكنولوجيا استخدام على

 كافة انجاز فى الحديثة

 .والتعليمية البحثية األعمال

 كبير عدد اكتساب

 هيئة أعضاء من

 التدريس

 ومعاونيهم

 استخدام مهارات

 التعلم مصادر

 التدريس وطرق

 الحديثة

 التدريس هيئة أعضاء تدريب 
 برامج علي استخدام ومعاونيهم

 أنشطة التعليم في اآللي الحاسب
 .والتعلم

 التدريس هيئة أعضاء تدريب 
 مع على التواصل ومعاونيهم

االنترنت  شبكة عبر الطالب
 التفكير ومهارات الفعالة

 والتعاون لإلتصال قنوات فتح 
 الحساب مركز مع والتنسيق

 أعضاء لتدريب بالجامعة العلمى
 على ومعاونيهم التدريس هيئة

 االلكترونية المقررات تدريس

 التدريس هيئة أعضاء تدريب 
 المكتبة استخدام على ومعاونيهم

 قواعد فى والبحث الرقمية
 والعالمية المحلية البيانات

 وحدة مدربوا 
 تكنولوجيا
 المعلومات

 التدريب لجنة 
 مع بالتعاون

 متخصصون
 المكتبة من

 المركزية
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 مجال

 التوعية

 بأنشطة

 الكلية

 والوحدة

 األطراف توعية

 بأنشطة المعنية

 فى المختلفة الكلية

 المجاالت كافة

 والخدمية العلمية

 والتسويق

 موقع على صفحة 
 .الكلية

 وتطوير تحسين 
 مستمر وتحديث

 األلكترونى للموقع

 .للكلية

 وتطوير تحسين 
 لمعلومات وتحديث

 الشاشة وبيانات

 وترسيخ نشر

 كافة لدى الوعى

 المعنية األطراف

 الكلية بأنشطة

 كافة فى المختلفة

 العلمية المجاالت

 والخدمية

 أعضاء الطالب،(

 المختلفة الكلية بأنشطة التوعية 
 العلمية المجاالت كافة فى

 الموقع على والخدمية
 .للكلية االلكترونى

 وتطوير وتحسين متابعة 
 األلكترونى للموقع وتحديث

على  الرسمية والصفحة للكلية
 .بوك الفيس

 المستمر والتحديث المتابعة 
 على المنشورة للمعلومات

 .بالكلية الرقمية الشاشة

 تدريس هيئة عضو

 تقنيات لجنة وأعضاء

 االنترنت

 واالتصاالت



 االجتماعى

 الوحدة لخدمات

 التدريس، هيئة .بالكلية الرقمية

 العاملين،مؤسسات

 ذات المجتمع

 (الصلة

 

 مجال 3

 الصيانة

 وير هارد(

 وسوفت

 )وير

الكلية خطة تفعيل  

الصيانة مجال فى  

لألجهزة الدورية  

وتقليل التكنولوجية  

 منها التالف نسبة

 فى تكنولوجية أجهزة

 والمعامل االدارات كافة

 درجة على والوحدات

 .الكفاءة من عالية

 التالف نسبة قلة

 المستخدم وغير

 األجهزة من

 التكنولوجية

 .الكلية فى المختلفة

 مثل المعنية األطراف كافة مع التعاون

 الهندسية االدارة - الموردة الشركات(

 فى) العلمى الحساب ومركز - بالجامعة

 االجهزة كافة أداء ومتابعة صيانة مجال

 .بالكلية التكنولوجية

 الجهاز أعضاء أحد

 مهندس االدارى

 لجنة عضو( كمبيوتر

 (والبرمجيات الصيانة

4 

 المجال

 الخدمى

 والتسويقى

 تكنولوجية خدمات

 درجة تحقق للوحدة

 الرضا من عالية

 األطراف لكافة

 أعضاء( المعنية

 التدريس هيئة

 خدمة توافر 
 .والطباعة التصوير

 كتابة خدمة توافر 
 .المستندات

 الدخول خدمة توافر 
 االنترنت على

 .والبحث

 لقواعد فعال أداء 
 البيانات

 والبرمجيات

من  عالية درجة
 لكافة الرضا

 المعنية األطراف

هيئة  أعضاء
 التدريس

 ومعاونيهم الجهاز
 االدارى

 )الطالب – بالكلية

 فى الوحدة إمكانات استثمار 
 خدمة تقديم

 لكافة والطباعة التصوير 
 هيئة أعضاء المعنية) األطراف
الجهاز  – ومعاونيهم التدريس
 .الطالب( – بالكلية االدارى

 تقديم فى الوحدة إمكانات استثمار 
 المستندات وطباعةةكتابة خدمة
 أعضاء (المعنية األطراف لكافة
 – ومعاونيهم التدريس هيئة

 الجهاز أعضاء أحد

 لجنة عضو االدارى

 الطالبية الخدمات

 التكنولوجى والدعم



 الجهاز – ومعاونيهم

 – بالكلية االدارى

 الطالب

 فى المستخدمة 
 .االدارة

 وتطوير فعال أداء 
 مستمر وتحديث

 لقاعدة
 البحوث بيانات
 العلمية

 بالكلية الخاصة

 الوحدة دور على
 فى

 الخدمى المجال

 الطالب – بالكلية الجهازاالدارى
(. 

 تقديم فى الوحدة إمكانات استثمار 
 والبحث االنترنت على الدخول خدمة

 والعالمية المحلية البيانات قواعد فى
 هيئة أعضاء) المعنية األطراف لكافة

 الجهاز– ومعاونيهم التدريس
 .الطالب( – بالكلية االدارى

 بأنشطة المرتبطة اإلجراءات تيسير 
 المختلفة الصعوبات ومواجهة الكلية

 للكلية اإلدارية المهام انجاز في
 ال االدارة معلومات نظام بإستخدام

MIS 

 والتعاون لإلتصال قنوات فتح 
 العلمى الحساب مركز مع والتنسيق
 ومركز المركزى والمعمل بالجامعة

 MIS ومشروع التكنولوجيا
 ICTP ال ومشروع

 للدراسات الكلية وكالتى مع التعاون 
 خدمة ولشئون والبحوث العليا

 التطوير فى البيئة وتنمية المجتمع
 بيانات لقاعدة المستمر والتحديث

 .بالكلية الخاصة العلمية البحوث

 معامل فى االجهزة أداء متابعة 
 والقاعات المهارات على التدريب

 .بالكلية المختلفة التدريسية

 الجهاز أعضاء 
 االدارى عضو

تقنيات  لجنة
االنترن 

 واالتصاالت

 أعضاء أحد 
 الجهاز االدارى

مهندس 
 كمبيوتر)عضو

 لجنة الصيانة
 والبرمجيات(
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