
  جمهورية العراق
  

  وزار التعليم العالي والبحث العلمي
  

  الجامعة التكنولوجية
  

   مرآز تقنية المعلومات واالتصاالت

  

  

  

  تعليمات المرآز  ٣/٩/٢٠٠٨المنعقدة في  ٢٠٠٨/٢٠٠٩بجلستة االولى للعام الدراسي اقر مجلس الجامعة التكنولوجية 
  )١٧/٩/٢٠٠٨في  ١/٥٨٣/ج.ة المرقم موالمبلغ الينا حسب آتابة امانة مجلس الجامع(

  

  ات ــــمـيـلـعـت
  مرآز تقنية المعلومات واالتصاالت

  

  -١-المادة 

الى انشاء بنية تحتية الكترونية متطورة هو مرآز علمي يهدف في الجامعة التكنولوجية مرآز تقنية المعلومات واالتصاالت 

حيث يهتم المرآز بالتخطيط وبأنجاز مشاريع  .والحكومة االلكترونيةداخل الجامعة وانشاء بنوك المعلومات وانظمة االدارة 

تقنية المعلومات واالتصاالت داخل الجامعة التكنولوجية وخارجها، ويشارك في تقديم الخدمات االستشارية واالشراف على 

اهم في تأهيل وتطوير المالآات تصميم وتنفيذ انظمة المعلومات واالتصاالت وانظمة االدارة والحكومة االلكترونية، آما و يس

التقنية المتخصصة في برمجة وادارة نظم المعلومات واالتصاالت، ويساهم المرآزايظًا بنشر المعرفة والوعي في هذا المجال 

  . من خالل اقامة المعارض والدورات التأهيلية والندوات وورش العمل
  

  :ويعمل المرآز على تحقيق ذلك من خالل ما يأتي

  .داخل الجامعة التكنولوجية) االنترانت(نظمة تقنية المعلومات، وانشاء شبكات الحاسبات الداخلية انشاء ا  .أ 

 .اعداد دورات علمية نظرية وعملية، متوسطة وقصيرة في اختصاص تقنية المعلومات واختصاص االتصاالت  .ب 

الفنية واالدارية لرفع مجية والبرلتأهيل المالآات الهندسية وواقامة ورش عمل اعداد دورات تدريبية وتطويرية   .ج 

 .االلكترونيةاالنظمة مستوى آفاءة اداء منتسبي الجامعة ودوائر الدولة المختلفة في مجال 

التعاقد مع دوائر ومؤسسات الدولة لتصميم وتنفيذ انظمة تقنية المعلومات واالتصاالت المتنوعة، وانظمة االدارة   .د 

 .والحكومة االلكترونية

  

  -٢-المادة 

  .ون العلميةالمرآز بالسيد مساعد رئيس الجامعة للشؤيرتبط   .أ 

من التدريسيين خمسة  رئيس الجامعة، ويضم في عضويتهالسيد يدير المرآز مجلس ادارة، يعين رئيسة من قبل   .ب 

والباقون من حملة من حملة شهادة الدآتوراه اثنان منهم على االقل بأختصاصات تقنية المعلومات واالتصاالت 

اضافة الى اثنين من ذوي الخبرة، ويتمتع المجلس بالصالحيات الالزمة لتحقيق مهمامة المحددة تير الماجس شهادة

 .بهذه التعليمات

يعين مدير المرآز من قبل السيد رئيس الجامعة، ويكون نائبًا لرئيس مجلس االدارة، ويشترط ان يكون من حملة   .ج 

 .بأمر جامعي ولمجلس االدارة تخويله بعض صالحياتهشهادة الدآتوراه، وتحدد صالحيته 
  



  

   -٣-المادة 

  .ينجزهاالتي واالنشطة نشرة سنوية باالعمال  اصداريتولى المرآز   .أ 

يتولى المرآز تنظيم برنامج سنوي للدورات التخصصية وفقًا الحتياجات دوائر ومؤسسات الدولة وحقل العمل وفي   .ب 

 . سنويًا للتعريف بهذه الدورات وشروط المشارآة فيهاًاليصدر دليضوء المستجدات التقنية والعلمية، و

يعتمد المرآز على المبرمجين ومهندسي االتصاالت من اعضاء الهيئة التدريسية واالختصاصيين من داخل الجامعة   .ج 

 .ن خارجيينيبمبرمجين ومهندس الستعانةا حاجةعند ال لهيجوز النجاز مشاريعة، و

القامة  وخارجها اضريين من اعضاء الهيئة التدريسية واالختصاصيين من داخل الجامعةيعتمد المرآز على المح   .د 

 .الدورات

قاضاها المرآز عن انشاء االنظمة البرمجية وانشاء الشبكات الداخلية تيحدد مجلس ادارة المرآز االجور التي ي  .ه 

 .لجامعةالقانونية با قسم الشؤوناستشارة عد وب هووفق عقد يبرم مع الجهة المستفيد

 .الدورات التي يقيمهااالشتراك بيحدد مجلس ادارة المرآز اجور   .و 

من خالل مساعد  السيد رئيس الجامعةتقريرًا شهريًا دوريًا عن نشاطات المرآز الى مجلس ادارة المرآز يقدم   .ز 

 .رئيس الجامعة

 .رئيس الجامعةالسيد لمصادقة  مجلس ادارة المرآزتخضع جميع قرارات   .ح 
  

  -٤-المادة 

  :كون ايرادات المرآز مما يأتيت

 :وتتوزع آاالتي المرآزاجور الدورات التي يقيمها   .أ 

  .لصندوق التعليم العالي في الجامعة%  ٢٠

  .اجور المحاضرين%  ٦٠

  .امانات المرآز%  ١٠

  .لرئيس واعضاء مجلس االدارة%    ٥

  .للكادر المساند%    ٥
 

او تشكيالت الجامعة الممولة ذاتيًا المستفيده من خارج الجامعة جهات ايرادات العقود التي يبرمها المرآز مع ال  .ب 

 :وتوزع آاالتي

  .لصندوق التعليم العالي في الجامعة%  ٢٠

  .لفريق العمل % ٥٠

  .امانات للمرآز لتغطية مصروفاته االدارية%  ١٠

  .لرئيس واعضاء مجلس االدارة%    ٥

  .للكادر المساند  %  ٥

  .لصيانة االجهزة % ١٠

 

  -٥-ادة الم

  .بة وتدقيق الرقابة الماليةتشكل في المرآز وحدة حسابية النجاز االعمال المحاسبية للمرآز وتخضع هذه الحسابات لرقا


