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المرآز الوطني للمعلومات       

    مشــــــروع معهد المعلوماتية        مشــــــروع معهد المعلوماتية        



مشروع معهد المعلوماتية      

امة بنية مؤسسية وتنظيمية للتأهيل والتدريب       إق يتمثل في  
في المجال المعلوماتي ، ويعد المشروع ترجمة مباشرة            

وضع للمهام األساسية للمرآز الوطني للمعلومات في     
وتنفيذ الخطط والبرامج المتكاملة لتدريب وتأهيل وتنمية       
قدرات العاملين والمستفيدين في مجال تكنولوجيا         

 المعلومات ضمن إطار المرآز ومختلف أجهزة الدولة          

تعريف  
    المشروع  

تدعيم مقومات عمل المرآز الوطني للمعلومات        

المساهمة في توسيع البنية األساسية للمعلومات وترسيخ النظام          
المؤسسي في المجال المعلوماتي      

األهداف  
الرئيسية 
 للمشروع  
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مقتضيات
المشروع      

خططه وبرامج عمله وتحقيق اهدافهحاجة أساسية وملحة للمرآز في تنفيذ 

ز في مجال ا              دى المرآ ات المتاحة ل اءات واإلمكاني ال للكف دريب  التوظيف الفع لت
 .والتأهيل 

تقليل نفقات وأعباء التدريب المطلوبة في المجال المعلوماتي 

ي   هام ف ال      اإلس ي مج تص ف شري المخ ادر الب ن الك ات م ق المخرج  تناس
المعلوماتية مع احتياجات العمل المعلوماتي

ز من التخصص ل المرآ شطة ومجاالت عم اء باالحتياجات المباشرة ألن ات اإليف
ذ   ي ينف ة الت ة المعلوماتي ق األنظم ة لتطبي ة الالزم ة والمعلوماتي زالفني  ها المرآ

تطوير اإلدارة المعلوماتيةواإلسهام في 
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المجاالت  
الرئيسية 

لعمل معهد   
المعلوماتية    

برامج التأهيل والتدريب   إعداد 
المعلوماتي    

شاري  إلستنشطة الدعم الفني وا   أ
 وبناء القدرات المعلوماتية         

المساهمة في إعداد الدراسات    
وتقديم الحلول العلمية والفنية في         

المجال المعلوماتي     

النشر والتوعية المعلوماتية         
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 مكونات المشروع    

التجهيزات   
 والمستلزمات الفنية  

 المتكامل للمعهد  المبنى

الكادر
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التحضير للمشروع   

 معهد المعلوماتية   مراحل تنفيذ مشروع      

عداد لمشروع معهد المعلوماتية            اإل

  )مستوى عالي  (

 عداد لمعهد المعلوماتية    اإل 
)مستوى متوسط  ( 

 تنفيذ معهد المعلوماتية   
)مستوى متوسط  ( 

تنفيذ مشروع   
معهد المعلوماتية     

) مستوى عالي    (

المرحلة الثالثة  المرحلة األولى   المرحلة الثانية  
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المرحلة الثالثة  المرحلة األولى   المرحلة الثانية  

رآز تهيئة المستلزمات األولية إلدخال نظام التدریب والتأهيل في عمل الم           

تهيئة القدرات الفنية والتخصصية للقيام بأعمال التدریب والتأهيل           

تنفيذ برامج تطبيقية في مجال التدریب والتأهيل      

اآتساب تجربة ناجحة 
في مجال التدريب 

والتأهيل  

 آليات وأساليب ترسخت
ووسائل في مجال   
التدريب والتأهيل   

تأهيل العديد من الكوادر 
لدى المرآز والجهات  

الحكومية 

التعرف على طبيعة 
األعمال في هذا المجال    

التحضير
 للمشروع 

ــ     نت  ائج ـــ

 معهد المعلوماتيةمراحل تنفيذ مشروع 
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 معهد المعلوماتيةمراحل تنفيذ مشروع 

المرحلة الثالثة  المرحلة األولى   المرحلة الثانية  
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 معهد المعلوماتية    إعداد
) عالي مستوى   (  ) متوسط   مستوى    (  ألعداد لمشروع معهد المعلوماتية ا

   والمكتبية الممكنة     الحاسوبية التجهيزات   عدد من  توفير   

  تهيئة مقر مستقل لتوسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل                   

 المستجيبة لتوسع برامج التدريب          والتأهيلية   النظم اإلدارية  وضع  
  والتأهيل   

اعداد مسودات النظم واللوائح الخاصة بإقامة معهد المعلوماتية           

 تحديد وتجهيز عدد من المواد الدراسية للدورات       

) متوسط .   م (  إقامة معهد المعلوماتية     

  اعداد الدراسة الفنية الكاملة للمشروع       

 للمشروع   التصاميم اعداد 

اعداد اإلطار العام لمشروع معهد المعلوماتية       



 معهد المعلوماتيةمراحل تنفيذ مشروع 

المباني  
التجهيزات   

والمستلزمات   
الفنية  

 معهد المعلوماتية      إقامة
)  مستوى عالي   ( 

 الدراسة إلقامة معهد المعلوماتية  تنفيذ 
)مستوى عالي (

المرحلة الثالثة  المرحلة األولى   المرحلة الثانية  

الكادر 

إقامة معهد  المعلوماتية  
)   مستوى متوسط       (  

إعداد الدراسات والتصاميم     
وتوفير التمويل إلقامة المعهد        

)   مستوى عالي     (  
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نهایة العرض    نهایة العرض    
بداية العرضبداية العرض


