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مقدمة
اصبــح اســتخدام التقنيــة مــن اهــم مــا يميــز المنظمــة عــن غيرهــا وهــور المعيــار المهــم الــذي تقــاس بــه 

درجــة تطــور المنظمــة .
ومــع الثــورة العارمــة لإلنتــاج الفكــري ظهــرت الحاجــة الماســة إلــى إيجــاد وســائل متطــورة للوصــول إلــى 
المعلومــات بأقــل جهــد وتكلفــة، وبأســرع وقــت ممكــن، فظهــرت قواعــد بيانــات متخصصــة وعامــة، ونظــم 
معلومــات متعــددة تســتخدم تقنيــة الحواســب وغيرهــا، لتوفيــر المعلومــات المالئمــة للمســتفيدين فــي 
الوقــت المالئــم وبالتكلفــة المناســبة، ومــن هنــا كانــت جمعيــة المــودة للتنميــة االســرية ســباقه ورائــده فــي 
توظيــف هــذه االمكانيــات التقنيــة فــي خدمــة المســتفيدين فســعت لالنتقــال مــن االعمــال اإلداريــة التقليديــة 
الــى تطبيــق تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت فــي البنــاء التنظيمــي واســتخدام التقنيــة الحديثــة لتطويــر 
 لهــذا التوجــه لحوســبة 

ً
األداء بصفــة مســتمرة فــي كافــة الجوانــب االدريــة والتشــغيلية للجمعيــة . ونظــرا

جميــع عملياتهــا تــم تتويجهــا بالعديــد مــن الجوائــز واالنجــازات.
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التعريف بالمصطلحات

 المصطلح التعريف

 والخاصة بكل مستخدم يمكن الرجوع لها في حال تعرض األصل 
ً
اخذ صوره مكرره من الملفات والبيانات اليا

منها للتلف ويتم عملها بشكل يومي او اسبوعي او شهري 
Backup النسخ االحتياطي

جهاز يحتوي نظام تشغيل مختلف يتم من خالل هذا النظام ربط جميع األنظمة في بيئة العمل لتسريع 
التواصل بين جميع المستخدمين وجعله آمن من أي اختراق

Server جهاز الربط والتحكم

برامج تعمل على حماية أي مستخدم ألنظمة التشغيل المختلفة من اتالف ملفاته التي تحدث نتيجة ملفات 
تنفيذيه تخريبيه ويحتوي على قاعدة بيانات لمعظم هذه الملفات التنفيذية للتعرف عليها والغائها .

Antivirus الحماية

برامج تعمل على حماية المستخدمين ألنظمة التشغيل المختلفة من تطفل الغير عليها والعبث بها واختراق 
الخصوصية للمستخدم وتقوم بسد الثغرات على المتطفلين .

Firewall الجدار الناري

بروتوكوالت تم انشائها إليصال البيانات بين مستخدمي أنظمة التشغيل في أي نقطه بالعالم وبأسرع وقت 
ممكن عبر هذه الشبكة المترابطة . 

Internet الشبكة العنكبوتية

مجموعة برامج مكتبية تعمل على تبسيط االعمال للمستخدمين وتستخدم في إعطاء نتائج محدودة . Microsoft office برامج مكتبية

مجموعه من البيانات والتي تجمع بغرض تسهيل الوصول لها في أي وقت واتخاذ اجراء مناسب بناء على 
هذه المعلومات المتوفرة

Database  قاعدة بيانات

عناوين بريديه الكترونية مرتبطة بمستخدم محدد يستطيع من خاللها التواصل وتبادل المعلومات مع الغير . Email  بريد الكتروني

اسم يعطي للمستخدم ليتمكن من الدخول  User مستخدم

كلمة تحتوي على حروف وأرقام ورموز ليتمكن المستخدم من الدخول Password كلمة المرور

جهاز موزع للشبكة بدون اسالك يقوم بالربط بين مجموعة أجهزة Wireless  هوائي

ملفات إدارية ومكتبية . Files الملفات
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التعريف بالمصطلحات

 المصطلح التعريف

المعلومات والبيانات الالزمة . Information المعلومات

التقنية بكل اشكالها وادواتها . Technology التقنية

لغة برمجه المواقع   PHP

أجهزة كمبيوتر ضخمة تحتوي على مساحة تخزين هائلة يقوم المستخدمون برفع ملفاتهم عليها ليتم 
تخزينها

Cloud storage تخزين سحابي
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األهداف 

دائرة تقنية المعلومات

- دعم سرعة التنفيذ للمهام بطريقة موثقة وقابلة للتوسع والتطوير.

- العمل على االلتزام بالقواعد والنظم المرجعية في تقنية المعلومات.

- توفير خدمات تركز على خدمة أصحاب المصلحة في الجمعية.

- تمكين العاملين في الجمعية وتطوير القدرات في استخدام المشترك في كافة العمليات واإلجراءات والبيانات.
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للبرامج الداخلية وأنظمة التخزين 

والحماية

دائرة تقنية 

المعلومات
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المهام التشغيلية لدائرة تقنية المعلومات

الدعم الفني للبرامج الداخلية وأنظمة التخزين والحماية :

-تحديث البرامج الداخلية لجميع اإلدارات بما يتناسب وأنظمة التشغيل الموجودة ومتابعة خلوها من الثغرات األمنية .

-متابعة تحديث برامج مكافحة الفيروسات وتفعيل الجدار الناري .

-متابعة النسخ االحتياطي الداخلي والسحابي للتأكد من عمله بالشكل المطلوب ومن وجود الملفات المطلوب عمل نسخ لها 

سليمه .

الدعم الفني للبوابات االلكترونية :

-متابعة التحديثات الجديدة للبوابة ومن عمل التعديالت الالزمة .

-النسخ االحتياطي اليومي للبوابة .

الدعم الفني لألجهزة :

-متابعة عمل سيرفر الجمعية والذي يربط جميع األجهزة بشبكة واحدة .

-عمل صيانة دورية على األجهزة من طابعات وشاشات عرض وأجهزة حاسب للحفاظ على عملها أطول فترة ممكنه .

-إدارة السيرفر من إضافة مستخدمين وعمل صالحيات دخول للنظام وللملفات الخاصة بكل مستخدم .

-إدارة وانشاء ومتابعة البريد الخاص بموظفي الجمعية على حساب جمعية المودة الخاص بها وضمان بقاء المستخدمين 

متصلين ببريدهم .

-انشاء وتصميم برامج الكترونية لجميع اإلدارات لتسهيل وتوثيق أعمالهم المكتبية وحفظ قواعد بياناتها على السيرفر .

-متابعة عمل األجهزة بقاعات التدريب بالشكل المطلوب وابقائها تعمل طول فتره استخدامها.
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ة البرامج الداخلية والخارجي
وأنظمة التخزين

الحماية

جدار ناري

مكافحة 
الفيروسات

ةبرامج خارجي

مؤشرات 
االداء

اتيكمينا 

مؤكد

ةبرامج داخلي

الصادر 
والوارد

برنامج 
االرشاد

المفتاح

إدارة 
المهام

تواصل

أنظمة 
التخزين

داخلي 
)ويندوز(

)آجر(خارجي 

نيةالبوابة االلكترو

استشارات

موقع

متجر

تسجيل 
دورات

مقياس 
الكتروني

االجهزة

السيرفر

داخلي

خارجي

سحابي

كمبيوتر

شاشات

طابعات

ملحقات

ماسح ضوئي

السنترال

ديجتال

تماثلي
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مصفوفة برامج التقنية

إدارة 

الحسابات

البرامج والخدمات اإللكترونية

المالية

الصادر 

والوارد

جميع 

االدارات

تواصل

تنمية 

الموارد

إدارة 

المهام

جميع 

االدارات

المقياس 

االلكتروني

البحوث 

وتطوير 

االسرة

حجز 

الزيارات 

االسرية

الرعاية 

الوالدية

تسجيل 

حضور 

الدورات

التدريب 

والتعليم

متجر 

المودة

تنمية 

الموارد

االستشارات 

اإللكترونية

االرشاد 

االسري

نظام 

مؤكد

االرشاد 

االسري

مينا اتيك

شؤون 

الموظفين
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مصفوفة برامج التقنية
لغة البرنامجنتائج البرنامجالهدف من البرنامجوظيفة البرنامجاالدارةالبرنامج

تنمية مواردتواصل
تصنيف وفرز 

بيانات العمالء 
والمستفيدين

عدم تكرار البيانات وتنظيمها 
وتسهيل الوصول لها 

وتوثيقها وتسهيل تحديثها

توحيد البيانات وأصبحت 
موثوقة ومحدثة وواقعية 

النوافذ فيجول بيسك مع 
اكسس قاعدة بيانات اكسس

الصادر والوارد
جميع 
االدارات

تصدير وتوريد 
الخطابات 
الكتروني

تنظيم الخطابات وارشفتها 
 لتسهيل 

ً
وحفظها الكترونيا

الوصول لها 

االستغناء عن صور 
الخطابات الورقية وتوفير 

األوراق 

النوافذ فيجول بيسك مع 
اكسس قاعدة بيانات اكسس

إدارة المهام
جميع 
االدارات

تنظيم المهام وتسهيل تنظيم المهام
النوافذ فيجول بيسك مع اإلسراع في انهاء المهاممتابعته وتوثيقه

اكسس قاعدة بيانات اكسس

االرشاد االرشاد االسري
االسري

تسجيل بيانات 
المستفيدين 

والخدمات 
المقدمة لهم 

تسجيل بيانات المستفيدين 
 لتسهيل الوصول لها 

ً
الكترونيا

ومتابعتها

النوافذ فيجول بيسك مع  
اكسس قاعدة بيانات اكسس

الرعاية نظام مؤكد
الوالدية

تنظيم مواعيد 
الزيارات 

للمرشدين 
االسريين

كثرة المواعيد وتعارض بعضها 
مع بعض

انهاء مشكلة ازدواج 
المواعيد بين المراجعين 

التواصل المباشر مع 
المستشارين

PHP

بصمة حضور 
المستفيدين

الرعاية 
الوالدية

تأكيد مواعيد 
حضور 

المستفيدين

ًتوثيق وتأكيد الحضور 
للمستفيدين الكترونيا

ًسهول الوصول لمواعيد 
الزيارات وتوثيقها الكترونيا

 Visual BASIC.NET النوافذ
SQL وقاعدة بيانات

 key businessالمالية
إدارة التعامالت 

المالية
توثيق المعامالت المالية 

وربطها بجميع اإلدارات وعمل 
الموازنة المالية السنوية

سرعة في اغالق الموازنة 
السنوية 

النوافذ فيجول بيسك دوت نت 
SQL  مع قاعدة بيانات

Menaitech
شؤون 

الموظفين

تقديم خدمات 
شؤون 

الموظفين 
سحابي

معالجه خط سير جميع 
العمليات اإلدارية والخاصة 

بالموظفين الكترونية

جميع العمليات اإلدارية 
للموظفين أصبحت اسرع 
و موثقه بشكل يسهل 

الوصول اليها من أي مكان 
وفي أي وقت

ASP.NET الواجهة
IIS قاعدة البيانات
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لغة البرنامجنتائج البرنامجالهدف من البرنامجوظيفة البرنامجاالدارةالبرنامج

   Microsoft Azure
cloud backup

تقنية 
المعلومات

نسخ احتياطي 
سحابي للبيانات

تلف الملفات وقطاع التخزين 
المفاجئ 

االحتفاظ بنسخه سحابية 
من البيانات الستعادتها 
في حالة تعرضها للتلف 

المفاجئ

IIS قاعدة البيانات

 windows server
backup

تقنية 
المعلومات

نسخ احتياطي 
داخلي للبيانات

تلف  الملفات وقطاع التخزين 
المفاجئ  

االحتفاظ بنسخه داخلية من 
جميع البيانات الستعادتها 
في حالة تعرضها للتلف 

المفاجئ

+C

استقبال الدعم تنمية مواردخير المودة
للمشاريع

الوصول ألكبر عدد ممكن من 
الداعمين والرعاة

زيادة العائد المالي عن 
األعوام السابقة

PHP الواجهة
Apache  قاعدة بيانات

 Microsoft office
365

جميع 
االدارات

تشغيل جميع 
برامج االوفيس 

سحابي

العمل سحابي على منتجات 
مايكروسوفت من أي موقع 

دون تثبيتها

وصول اسرع لجميع 
المنتجات المكتبية 

والتواصل السريع مع جميع 
المستفيدين والداعمين

Apache  قاعدة بيانات
IIS قاعدة البيانات

موقع المودة 
االلكتروني

التدريب 
والتعليم
االتصال 
والتوعية
البحث 

والتطوير

التفاعل مع 
المستفيدين

تسهيل التواصل مع 
المستفيدين وخدمات جميع 

فئات المجتمع والوصول 
اليهم بكل االشكال الممكنة

زيادة عدد المستفيدين من 
الخدمات المقدمة

Apache  قاعدة بيانات
PHP الواجهة

جميع مؤشرات االداء
اإلدارات

قياس أداء 
جميع اإلدارات 

طوال العام

معرفة مدى فعالية كل إدارة 
في أداء الخطة االستراتيجية 

ومقارنة األداء عن كل فترة من 
السنة

HTMAL5تحسن مستوى األداء

مصفوفة برامج التقنية
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خارطة إدارة وحفظ البيانات
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فترة النسخنوع النسخ االحتياطيتخزين البياناتاالدارةالبرنامج

يومي داخلي      خارجيالسيرفرتنمية مواردتواصل

يومي داخلي      خارجيالسيرفرجميع االداراتالصادر والوارد

يومي داخلي      خارجيالسيرفراالرشاد االسرياالرشاد االسري

يومي داخلي      خارجيالسيرفرالماليةمفتاح

يومي  داخلي      خارجيسحابيالرعاية الوالديةنظام مؤكد

Menaitechخارجيسحابيشؤون الموظفين      يومي  داخلي

موقع المودة 
االلكتروني

التدريب والتعليم
االتصال والتوعية

البحث والتطوير

يومي  داخلي      خارجيسيرفر خارجي

إدارة وحفظ البيانات
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أتمتة العمليات وتكامل األنظمة

االدارة

الحساباتالمالية

المخرجات

المانحيين

المستفيدينالتسجيل والتدريب للدورات تعليم وتدريب اسري

الباحثونالمقياس االلكترونيالبحوث وتطوير االسرة

االسرحجز موعد لالستشاراتاالرشاد االسري

الجهات الحكومية والتعليميةشؤون الموظفين الشؤون االدارية

المستفيدينالرعاية الوالديةالرعاية الوالدية

إدارة البيانات واالتصالالخدمات

تقارير دورية

مؤشرات أداء

تقييم مستمر
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سيرفر
server

جدار ناري
Firewall

يةالشبكة العنكبوت
Internet

مكافح الفيروسات
Antivirus

سوتش
Switch

مستخدم
user

مستخدم
user

مستخدم
user

نسخ احتياطي سحابي
backup
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خارطة أمن المعلومات
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أمن المعلومات

المواصفاتالبرنامج

Kaspersky Antivirus ويتم تحديث قاعدة بيانات الفيروسات المتوفرة لدى شركة مكافحة مكافحة الفيروسات
الفيروسات في قواعد بياناتهم بشكل يومي

Kaspersky Firewall  لمنع حدوث أي اختراقات للسيرفر والشبكة واغالق جميع المنافذ الممكن الجدار الناري
اختراقها

النسخ االحتياطي 
الداخلي

 windows server backup يتم بشكل يومي وآلي عبر برنامج

النسخ االحتياطي 
السحابي

 Microsoft Azure cloud backupيتم بشكل شهري عبر خدمة



24

 دليل تقنية المعلومات


