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مقدمة الدليل
يف �إطار �سعي جامعة الق�صيم على التطوير امل�ستمر جلودة جميع �أن�شطة اجلامعة من
تعليم وبحث علمي وخدمة جمتمع ،تعمل اجلامعة على تنظيم حتليل وحفظ البيانات
واملعلومات ،وذلك من خالل مركز املعلومات ودعم القرار ومركز الوثائق واملحفوظات
وعلى كفاءة و�صون املعلومات املتداولة على بوابتها الإلكرتونية و�شبكتها الداخلية
ومركز الن�شر والرتجمة.
ويقدم الدليل احلايل معلومات عن دور و�أهداف مركز املعلومات ودعم القرار ومركز
الوثائق واملحفوظات ،وكذلك �سيا�سات التعامل وتداول املعلومات من خالل البوابة
الإلكرتونية وال�شبكة الداخلية للجامعة وكذلك مركز الن�شر والرتجمة مبا يحفظ
�سرية و�سالمة املعلومات وي�ضمن حقوق امل�ؤلفني وحتقيق الأمانة العلمية.
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مركز املعلومات ودعم القرار

نبذة عن املركز
يف اطار �سعي اجلامعة للتح�سني من عملية اتخاذ القرارات وفقا لأ�ساليب دعم اتخاذ القرار احلديثة
والدقيقة يف �صحة و�سالمة القرارات الناجمة عنها فقد �أن�شئت جامعة الق�صيم مركز املعلومات
ودعم اتخاذ القرار مبوافقة جمل�س التعليم العايل بجل�سته رقم  68وتاريخ1433/2/21هـ على
�إن�شاء مركز متخ�ص�ص (مركز املعلومات ودعم القرار) يف اجلامعة ،وتتويجه مبوافقة خادم احلرمني
ال�شريفني رئي�س جمل�س الوزراء على حم�ضر اجلل�سة بالتوجيه الربقي الكرمي رقم  16930وتاريخ
1433/3/19هـ لتعمل على توفري بنية معلوماتية تواكب التطور يف املجاالت املختلفة وتقوم بتزويد
طالبي اخلدمة مبعلومات حيوية وم�ؤ�شرات تعك�س الواقع وتنري الطريق للم�ستفيدين و�صناع القرار
يف حتديد الو�ضع الراهن والتخطيط للم�ستقبل ،وبذلك ف�إنها تدعم بناء جمتمع معريف تعاوين
يدعم العمليات الإدارية والعلمية لي�ساهم يف الرقي باجلامعة.
ويف ظل الدعم الكبري الذي يحظى به املركز من مدير اجلامعة ووكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
واجلودة يتم العمل على �إعادة هيكلة وت�أ�سي�س املركز مبا يتوائم مع التطورات املتالحقة.

ر�سالة املركز
يتطلع مركز املعلومات ودعم القرار �إىل دعم �سيا�سة اجلامعة يف توفري الإح�صاءات والبيانات
الالزمة للم�ستفيدين داخل وخارج اجلامعة .بالإ�ضافة �إىل تطبيق التقنيات العلمية احلديثة
لتوفري املعلومات وامل�ؤ�شرات الدقيقة التي تخدم كافة اجلهات الداخلية واخلارجية التي ت�ساعد
على اكت�ساب املعرفة و �صنع القرار  .كما ي�سعى �إىل خلق جمتمع تعاوين معريف لدعم العمليات
الأكادميية والإدارية لي�ساهم يف الرقي باجلامعة.

�أهداف املركز
يعد املركز �إحدى القنوات اال�سا�سية التخاذ القرار وتر�شيده يف اجلامعة من خالل قيامه باملهام
التالية-:
•

امل�ساهمة يف حتديد متطلبات الإدارة العليا ومتخذ ي القرار باجلامعة من املعلومات.

•

امل�ساهمة يف و�ضع �سيا�سة املعلومات باجلامعة وحتديثها وفقا للحاجة.

•  و�ضع اخلطط املنهجية لت�صنيف البيانات ومعاجلتها بالأ�ساليب العلمية املنا�سبة لتقدميها
للم�ستفيدين ب�صورة �سهلة و�سريعة.
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• العمل على �إ�صدار التقارير االح�صائية الدورية و ال�سنوية للجامعة .
•  توفري خدمات التحليل االح�صائي للبحوث والدرا�سات من داخل اجلامعة او خارجها.
• �ضمان جودة املعلومات املقدمة ملتخذي القرار ولذوي ال�صلة املن�شورة الكرتونيا �أو ورقيا.
•  امل�ساهمة يف ن�شر وتعزيز ثقافة املعلومات واهميتها اال�سرتاتيجية للجامعة.
• تلبية املتطلبات الر�سمية والنظامية للجامعة من املعلومات.
• جمع و ا�ستخراج املعلومات وامل�ؤ�شرات املطلوبة وتوفريها للم�ستفيدين داخل وخارج
اجلامعة.
• التوا�صل مع الوزارات واجلهات احلكومية وامدادها بالبيانات املطلوبة يف كل ما يتعلق
باخت�صا�صه.

مركز الوثائق واملحفوظات
نبذة عن املركز
مت ان�شاء مركز الوثائق واملحفوظات باجلامعة للعمل على تكوين قاعدة معلوماتية من خالل حفظ
الوثائق وامل�ستندات.

�أهداف املركز
•ح�صر وجمع الوثائق وامل�ستندات وت�صنيفها و فهر�ستها وترميزها وحفظها.
•التنفيذ ال�سليم لأنظمة الوثائق ولوائحها وبراجمها.
•�إزالة االزدواجية يف احلفظ والتخل�ص من الوثائق التي فقدت قيمتها.
•اتاحة وتوفري البيانات واملعلومات عن الوثائق واملحفوظات للم�ستفيدين منها وفق ًا للوائح
املنظمة.
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البوابة الإلكرتونية
نظرة عامة
ت�سعى جامعة الق�صيم لتحقيق العديد من الأهداف ،من خالل البوابة الإلكرتونية للجامعة تتمثل يف الآتي:
.1

1الرتكيز على نقل قيم اجلامعة ور�ؤيتها ور�سالتها.

.2

2تعزيز جمموعة وا�سعة من الفر�ص الوظيفية املتاحة يف جامعة الق�صيم.

.3

3ت�شجيع م�ستخدمي موقع اجلامعة لزيارة احلرم اجلامعي ،وح�ضور الفاعليات باجلامعة ،وطلب
املعلومات.

.4

4توفري معلومات دقيقة ومت�سقة عن �إجنازات جامعة الق�صيم.

.5

5ت�أكيد توطيد العالقات الأكادميية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب.

.6

6ت�سليط ال�ضوء على فر�ص الدرا�سة والربامج املتميزة التي تقدمها جامعة الق�صيم.

.7

7جتنب لوحات الإعالنات اخلا�صة للإدارات والكليات.

.8

8الو�صول للخدمات الإلكرتونية املقدمة ملن�سوبي اجلامعة ب�شكل �سهل ومي�سر.

الهدف
تهدف هذه ال�سيا�سات �إىل و�ضع �ضوابط اال�ستخدام والن�شر للبوابة االلكرتونية ،وكيفية �إدارة
املحتوى مبواقع البوابة االلكرتونية وفق ًا مل�ضمون جملة ال�سيا�سات املخ�ص�صة ل�ضبط التعامالت
الإلكرتونية بجامعة الق�صيم.
تطبق هذه ال�سيا�سات على جميع م�ستخدمي البوابة الإلكرتونية للجامعة وكذلك امل�سئولني عن
الن�شر و�إدارة املحتوى باملواقع التابعة للبوابة الإلكرتونية بجامعة الق�صيم.

ال�سيا�سات املتعلقة بالبوابة الإلكرتونية
مفاهيم البوابة الإلكرتونية
•البوابة هي املوقع الإلكرتوين جلامعة الق�صيم وكل ما يتبع له من مواقع ن�شر املحتوى �سواء �أكان
موقع كلية �أم عمادة �أم �إدارة �أم موقع ًا خا�ص ًا بع�ضو هيئة تدري�س �أو موظف �أو طالب.
•�شروط اال�ستخدام هي جميع ال�شروط وال�ضوابط التي يجب �أن تراعى عند ا�ستخدام البوابة
الإلكرتونية بجامعة الق�صيم.
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•املحتوى هو الن�صو�ص �أو الر�سوم البيانية �أو الإعالنات �أو الروابط �أو غريها من املواد ك�أخبار
اجلامعة ،وفعاليات اجلامعة ،واملرئيات ،وبيانات التوا�صل مبن�سوبي اجلامعة ،واملقررات الدرا�سية
واملقاالت املن�شورة.
•الروابط اخلارجية هي الروابط التي تنقل الت�صفح �إىل �صفحات ال تتبع لبوابة جامعة الق�صيم.

�شروط اال�ستخدام
•تعد البوابة املوقع الر�سمي الوحيد جلامعة الق�صيم وتدار من قبل عمادة تقنية املعلومات
ممثلة بق�سم الربجميات و�إدارة البوابة االلكرتونية ،ويدار املحتوى فيها من خالل
العمادات ،والكليات ،والإدارات ومراكز اجلامعة وكال مبا يعرب عن نف�سه.
•على جامعة الق�صيم �إتاحة �شروط اال�ستخدام للبوابة االلكرتونية على جميع �صفحات
البوابة.
•يجب على امل�ستخدم معرفة �أن ا�ستخدامه لبوابة جامعة الق�صيم يعد قبو ًال منه ب�شروط
ا�ستخدام البوابة  ،ف�إذا كان ال يقبلها بالكامل ف�إن دخوله لهذا املوقع �أو �أي موقع فرعي يعد
تعدي ًا وعليه �أن يتوقف عن ا�ستخدامه فور ًا.

حجز النطاقات الفرعية
•يجب �أن تكون ا�ست�ضافة مواقع جامعة الق�صيم على ال�شبكة العاملية من خالل اجلامعة� ،أو
من خالل جهات حكومية �أخرى� ،أو من خالل مقدمي خدمات اال�ست�ضافة الذين رخ�صت لهم
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .على �أن تكون اال�ست�ضافة داخل اململكة ،و�أن يت�ضمن
العقد املربم بني الطرفني �ضوابط ل�ضمان �سرية املعلومات.
•يحق لكل جهة باجلامعة حجز نطاق �أو ا�سم خمت�صر ليكون تابع ملجال اجلامعة ) (qu.
 edu.saوذلك بتقدمي خطاب ر�سمي �إىل (عمادة تقنية املعلومات ) مو�ضح فيه اال�سم
املخت�صر املطلوب حجزه.
•ال يحق لأي جهة بجامعة الق�صيم �إن�شاء موقع �إلكرتوين تابع لها خارج املجال (qu.edu.
.)sa

8

عمادة التطوير والجودة

�صالحية� إدخال املحتوى وحتديثه
•تقع م�سئولية اال�ضافة �أو احلذف �أو التعديل على عالمات التبويب بال�صحفة الرئي�سية
لبوابة اجلامعة على عاتق ق�سم الربجميات والبوابة االلكرتونية التابعة لعمادة تقنية
املعلومات بجامعة الق�صيم �أو من تنيبها.
•تقع م�سئولية �إدارة �صحيفة اجلامعة الإلكرتونية على مركز االعالم واالت�صال باجلامعة
حيث �إن لديه كامل ال�صالحية يف ن�شر وحتديث حمتويات ال�صحيفة الإلكرتونية وكذلك
كل ما هو متعلق بالأخبار والفعاليات والندوات وامل�ؤمترات واملقاالت وما يندرج حتتها من
خدمات خا�صة بها.
•على اي جهة من جهات جامعة الق�صيم ترغب بن�شر اخبار �أو فعاليات �أو ندوات �أو مقاالت
�أو م�ؤمترات على ال�صفحة الرئي�سية لبوابة اجلامعة التوا�صل مع مركز االعالم واالت�صال
باجلامعة ب�شكل ر�سمي .
•يف حال وجود �إ�ضافة برجمية ( ك�إ�ضافة منوذج ت�سجيل ح�ضور على �سبيل املثال وال
احل�صر) ،يجب �أن يتم تزويد ق�سم الربجميات والبوابة االلكرتونية بعمادة تقنية
املعلومات بخطاب ر�سمي عرب و�سائل االت�صاالت الإدارية يحتوى على الطلبات مبدة ال تقل
عن ثالث �أ�سابيع قبل تاريخ انعقاد امل�ؤمتر �أو الفعالية  ،وبغري ذلك لن يتم النظر ايل الطلب
.
•كل جهة من جهات اجلامعة لديها موقع م�ستقل ب�صالحية �إدارته ب�شكل كامل ،بحيث تقع
م�سئولية ن�شر وحتديث املحتوى الإلكرتوين اخلا�ص بكل جهة على عميد �أو مدير اجلهة
امل�س�ؤول ويتحمل م�سئولية ن�شر وحتديث كامل حمتوياته ،كما �أن لكل ع�ضو هيئة تدري�س
�أو موظف �أو طالب �أو طالبة موقع م�ستقل.
•ال تلتزم عمادة تقنية املعلومات مبراجعة الروابط اخلارجية املت�صلة بالبوابة ،وال تتحمل
العمادة م�س�ؤولية املحتوى �أو اخلدمات التي تقدمها املواقع امل�سجلة خارج نطاق البوابة
الر�سمية للجامعة.

الن�شر على البوابة
•تعد البوابة و�سيلة ن�شر �إلكرتوين جلميع من�سوبي اجلامعة وقطاعاتها وعليهم ا�ستخدامها
فيما يعود بالنفع على اجلامعة ومن�سوبيها وقطاعاتها املختلفة ومبا ال يخل ب�أي �شكل من
الأ�شكال ب�سمعة اجلامعة ومن�سوبيها �أو يعر�ضهم للم�ساءلة القانونية.
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•كل املحتوى املن�شور يف �صفحات البوابة يجب �أن يتوافق مع حقوق الن�شر ،وعليه مينع ن�شر
الآتي دون احل�صر:
 �أي مواد �إلكرتونية غري مملوكة ل�صاحب ال�صفحة ولها حقوق ن�شر البحوث املن�شورة يف م�ؤمترات علمية وجمالت علمية. الكتب وامل�ؤلفات املتوفرة ب�أي �صيغ �إلكرتونية. املحتوى غري املالئم وي�شمل الآتي دون احل�صر: ما يحتوي على لهجة نابية �أو متهجمة �أو عن�صرية �أو مهددة �سواء �أكان ن�ص ًا �أم�   صورة �أو فكرة.
 ما يخالف �أنظمة الدولة واجلامعة �أو �أعراف املجتمع. ما يتعر�ض خل�صو�صية الآخرين ب�أي �شكل من الأ�شكال.•على كل جهة باجلامعة لها موقع تابع لبوابة اجلامعة الت�أكد من حتديث حمتوى ال�صفحات
واملواد مبا يف ذلك الأخبار ومعلومات االت�صال و�أرقام الهواتف والربيد الإلكرتوين وو�صف
املواد وغريها من املعلومات.
•على اجلميع ا�ستخدام قواعد اللغة امل�ستخدمة لإن�شاء ال�صفحة �أو املادة الإلكرتونية
والت�أكد من �سالمتها وخلوها من الأخطاء.
•حتتفظ عمادة تقنية املعلومات باحلق يف التغيري او احلذف للمعلومات الواردة يف �أي موقع
حتت مظلة اجلامعة يف �أي وقت دون �سابق �إنذار يف حال االخالل ب�سيا�سات البوابة للن�شر
و�إدارة املحتوى.

اخل�صو�صية
•على عمادة تقنية املعلومات بجامعة الق�صيم �إتاحة �سيا�سة اخل�صو�صية على جميع �صفحات
تو�ضيحا حلقوق وواجبات موقع اجلامعة واملواقع التابعة لها وم�ستخدميها ،وعليه
البوابة،
ً
تلتزم جامعة الق�صيم بحماية �سرية وخ�صو�صية امل�ستخدم.
•حتتوي �سيا�سات اخل�صو�صية على كيفية تعامل جامعة الق�صيم مع معلومات امل�ستخدم
ال�شخ�صية فيما يتعلق بالبيانات �سواء �أكانت على الإنرتنت �أم على �أجهزة الكمبيوتر فقط.
•تت�صل بع�ض الروابط على موقع جامعة الق�صيم مبواقع �أخرى غري تابعة للجامعة (لي�ست
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�ضمن املجال  ) qu.edu.saوهذه املواقع ال تعمل وف ًقا ل�سيا�سة اخل�صو�صية املتبعة يف
موقع جامعة الق�صيم لذا على الزائر مراجعة �سيا�سة اخل�صو�صية اخلا�صة بتلك املواقع
قبل الك�شف عن �أي معلومات �شخ�صية تدل على �صاحبها.

الإ�شراف والتدريب
•يحق لكل جهة باجلامعة �أن تخ�ص�ص م�شرف ًا �أو �أكرث خا�ص ًا بها ،حيث يعطى هذا امل�شرف
ال�صالحيات الالزمة على ح�سابه اجلامعي امل�ستخدم يف نظام الدخول ويكون بذلك امل�سئول
عن املوقع الإلكرتوين للجهة وحمتواه وجميع املهام الالزمة ل�ضمان ا�ستمرارية العمل
باملوقع.
•تلتزم عمادة تقنية املعلومات بتقدمي التدريب الالزم لإدارة املوقع الإلكرتوين (لأي جهة
لديها موقع �إلكرتوين حتت مظلة البوابة) ،حيث يتم التن�سيق لذلك �أو طلبه من خالل
خطاب ر�سمي لعمادة تقنية املعلومات.
•يحق لكل ع�ضو هيئة تدري�س ومن يف حكمه يف اجلامعة احل�صول على التدريب الالزم لإدارة
�صفحته ال�شخ�صية حتت �صفحات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
•يحق لأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم احل�صول على التدريب الالزم لإدارة �صفحاتهم
ال�شخ�صية �ضمن �صفحات �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو مواقع اجلهات وذلك بالتن�سيق مع
عمادة تقنية املعلومات ب�شكل مبا�شر.
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ال�شبكة الداخلية ( )SSL VPNبجامعة الق�صيم
نظرة عامة
�شبكة الـ  VPNعبارة عن �شبكة خا�صة م�ؤمنة ُبنيت على ر�أ�س ال�شبكات العامة ،مثل �شبكة الإنرتنت
لتوفر ات�صال �آمن وم�شفر عرب نفق خا�ص من خالل �شبكة الإنرتنت لالت�صال بني �شبكة اجلامعة
وغريها من ال�شبكات الأخرى .ا�ستخدام �شبكة الـ SSL VPNي�سمح لأحد �أع�ضاء اجلامعة
واملوردين املعتمد لهم بالو�صول من خارج �شبكة اجلامعة �إىل موارد و�شبكة اجلامعة ب�شكل �آمن من
�أي مكان.

الهدف
الهدف من هذه ال�سيا�سات هو حتديد املعايري الأمنية املطلوبة للح�صول على هذه اخلدمة و�ضمان
�سالمة البيانات املر�سلة وامل�ستلمة وكذلك ت�أمني الو�صول لبوابة االت�صال ب�شبكة الـ VPNاخلا�صة
بجامعة الق�صيم بحيث تبقى املعلومات ال�سرية اخلا�صة بعيد ًا عن ال�شبكات الغري م�ؤمنة واملوثوق
بها .واجلامعة حتتفظ بحقها يف تعديل هذه ال�سيا�سات وفق ًا لتقديرها .ويف حالة �أي التعديالت
�سيتم �إبالغ امل�ستخدمني بال�سبل املنا�سبة.

نطاق التطبيق
تنطبق هذه ال�سيا�سات على جميع املوظفني والعاملني وغريهم ممن يعمل بالنيابة عن جامعة الق�صيم
وي�ستخدم ب�أي و�سيلة لل�شبكة اخلا�صة الظاهرية ( )VPNلالت�صال ب�شبكة اجلامعة.

ال�سيا�سات املتعلقة بال�شبكة الداخلية
•ال ي�سمح با�ستخدام ات�صال � VPNإال عند ال�ضرورة وللأ�شخا�ص املحددين وفق ًا للتايل- :
o

oال�شخ�ص الذي لديه �صالحية تقدمي الدعم التقني الطارئ على �أحد الأنظمة
الإلكرتونية للجامعة.

o

oمدير النظام الذي يحدده مالك اخلدمة (.)business owner

o

oاملوردين املعتمدين من عمادة تقنية املعلومات بعد التوريدات والرتكيبات الالزمة.

•يتم طلب اخلدمة وفق ًا ملخطط �سري العمل املحدد م�سبق ًا واملعتمد من عميد عمادة تقنية
املعلومات.
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•على عمادة تقنية املعلومات ت�شفري احل�ساب ال�شخ�صي املعتمد وامل�ستخدم لالت�صال ب�شبكة
اجلامعة من خالل خدمة � SSL VPNأثناء العبور عرب �شبكات غري م�ؤمنة وموثوق بها.
•يجب ا�ستيفاء متطلبات التعقيد وال�صعوبة اخلا�صة بكلمات املرور وفق ًا ل�سيا�سة (user
.)password management
•يجب على املوظفني امل�صرح لهم من ِقبل اجلامعة الت�أكد من �أال يتم ال�سماح للم�ستخدمني
الغري م�صرح لهم مب�شاركة خدمات الـ  VPNاخلا�صة باجلامعة� ،أو احل�صول على كلمة
املرور اخلا�صة بهم� ،أو الو�صول وا�ستخدام جهاز الكمبيوتر �أثناء عملية االت�صال.
•ت�أمن جميع �أجهزة الكمبيوتر املت�صلة ب�شبكة اجلامعة من خالل خدمة الـ  VPNوفق ًا
ملعايري عمادة تقنية املعلومات اخلا�صة بالربامج امل�ضادة للفريو�سات ب�أحدث �إ�صدارات
للملفات اخلا�صة بها وكذلك �آخر حتديث من ت�صحيحات الأمان اخلا�صة بنظام الت�شغيل.
•ميكن فقط ا�ستخدام تطبيقات االت�صال اخلا�صة بالكمبيوتر املعتمدة لفتح قنوات ات�صال
ب�شبكة اجلامعة من خالل خدمة الـ .VPN
•�سيتم قطع االت�صال تلقائي ًا عن املوظفني امل�صرح لهم بالدخول على �شبكة اجلامعة من
خالل خدمة الـ  VPNبعد �ساعة واحدة من عدم الن�شاط.
•تخ�ضع �أجهزة الكمبيوتر للموظفني امل�صرح لهم بالدخول على ال�شبكة من خالل خدمة الـ
 VPNوفق ًا الحتياجات العمل اخلا�صة بهم لتقييد الو�صول �إىل ال�شبكة.
•على عمادة تقنية املعلومات فح�ص ور�صد ومراجعة جميع قنوات ات�صال الـ  VPNبجامعة
الق�صيم.
•مينع منح ات�صال � VPNإذا كان امل�ستفيد خارج اململكة العربية ال�سعودية �إال يف حاالت
ال�ضرورة ،ولعمادة تقنية املعلومات احلق يف الرف�ض �أو ال�سماح.
•لعمادة تقنية املعلومات احلق يف املراقبة �أو التحديد �أو الف�صل لأي ات�صال  VPNولأي
غر�ض دون �إ�شعار م�سبق.
ميكن طلب خدمة  VPNملن�سوبي اجلامعة عرب الدخول على بوابة اخلدمات الإلكرتونية
( ،)sa.edu.qu.eservices//:httpsو اختيار طلب خدمة “”VPN
و للجهات اخلارجية ميكن طلب اخلدمة عرب �إر�سال بريد �إلكرتوين يحوي معلومات طالب اخلدمة
�إىل الربيد التايلsa.edu.qu@vpn :
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  مركز الن�شر العلمي والرتجمة
نبذة عن املركز
مركز الن�شر العلمي والرتجمة هو املركز الذي ُيعنى بالن�شر العلمي و ُي�شجع الت�أليف
والرتجمة يف اجلامعة ،ويرتبط مركز الن�شر العلمي والرتجمة �إداري ًا وتنظيمي ًا بوكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.

الر�ؤية والر�سالة والقيم
الر�ؤية:

التميز وطني ًا يف الن�شر والرتجمة يف املجاالت املعرفية التي ت�سهم يف رفع اجلودة التعليمية وحتقيق
التنمية امل�ستدامة وبناء جمتمع املعرفة.
الر�سالة:
ن�شر وترجمة النتاج العلمي والبحثي والفكري املتميز ،و�إيجاد البيئة املحفزة على الت�أليف
والرتجمة وتنمية امل�شاركة املجتمعية الفاعلة؛ مبا ُي�سهم يف تعزيز الدور العلمي والتنموي للجامعة
وزيادة املحتوى الرقمي وفق �أعلى املعايري و�أف�ضل التقنيات.
القيم:

 اجلودة :نطبق �أعلى معايري اجلودة و�أف�ضل التقنيات يف كافة الأعمال مبا مييز خمرجاتناوخدماتنا.
 التميز :الو�صول �إىل �أق�صى ما ميكن من التجديد والإتقان يف كافة الأعمال. ال�شفافية وامل�ساءلة :نلتزم بالإف�صاح يف املعامالت والإجراءات وتدعيم متطلبات امل�ساءلةوالنزاهة.
امل�شاركة الفعالة :امل�ساهمة يف بناء الر�صيد املعريف واملحتوى الرقمي للجامعة.ت�أكيد حقوق امللكية :نلتزم ب�إعطاء الباحثني وامل�ؤلفني واملرتجمني احلق يف حماية �إنتاجهمالفكري.
ونر�سخ التعاون وثقافة العمل كفريق تفكري ًا و�سلوك ًا.
 العمل اجلماعي :ن�شجع ّ14
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وحدات املركز ومهامه
يحتوي املركز على وحدتني �أ�سا�سيتني هما:

 -1وحدة الن�شر العلمي
تتوىل وحدة الن�شر العلمي حترير �أ�صول املطبوعات من كتب علمية و�إن�سانية م�ؤلفة ومرتجمة
وفهار�س و�أدلة �سواء كانت درا�سية �أم مرجعية والتي حتال �إليها من املجل�س العلمي بعد �إجازته لها
وموافقته على ن�شرها  ،وذلك وفق ًا للموا�صفات واملعايري الدولية  ،هذا وحتتوي هذه الوحدة على
ثالت �شعب هي:
�أ� -شعبة التحرير العلمي والفني ومراجعة جتارب الطبع
وهذه ال�شعبة تتويل الفح�ص الفني للأ�صول  ،وحتديد املوا�صفات الفنية الطباعية املنا�سبة لكل مطبوع
وتطبيق قواعد الن�شر املعمول بها دولي ًا مع توثيق املواد ومراجعة التجارب واعتماد املواد للطبع.
ب� -شعبة املتابعة وت�سليم املطبوعات
وتتوىل هذه ال�شعبة ا�ستالم الأعمال احلديثة الواردة للإدارة و�إحالتها وتوزيعها على ال�شعب املعنية
وخماطبة اجلهات ذات العالقة باجلامعة وت�سجيل مراحل مرور املطبوعات بني ال�شعب مع املتابعة
الكاملة لتحركاتها من �شعبة �إىل �أخرى حتى ظهورها يف هيئة �إ�صدارات مطبوعة مغلفة جاهزة للتوزيع.
ج� -شعبة الن�شر الإلكرتوين
تتوىل هذه ال�شعبة مهمة الإدخال الإلكرتوين لكل املطبوعات التي مت �إ�صدارها وحتميلها على �شبكة
الإنرتنت تي�سري ًا على ذوي االهتمام واالخت�صا�ص للإطالع عليها و�سهولة احل�صول على املادة املراد
الرجوع �إليها ب�أ�سرع وقت ممكن ومن �أي مكان متاح وكذلك ربط ال�شعب ب�شبكة كاملة من احلوا�سيب
الآلية مع حفظ حقوق اجلامعة.

" -2وحدة الرتجمة

تهدف هذه الوحدة �إىل �سد احتياجات اجلامعة برتجمة الكتب املقررة واملراجع العلمية.
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