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 املستخلص 
دراسة تطبيقية عىل جامعة  تناولت الدراسة األرشيفات اجلارية بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية: 

 وحرص فئات الوثائق املتداولة هبا،   ،عىل وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية  فأهدافها: التعرومن    ،أسيوط

)رؤية   لتنمية املستدامةمرص ل  إسرتاتيجيةورصد حتقيق    لتطبيق معايري األرشيف الدولية هبا،  ؛وأساليب حفظها واسرتجاعها، والتخطيط

تلعبه،   . (2030مرص   الذي  باألجهزة احلكومية والدور  املعلومات والتحول الرقمي  الدراسة أمهيتها من أمهية وحدات نظم    تستمد 

للتنمية   إسرتاتيجية مرص  فياموحتقيق  مل حيظ    املستدامة  املوضوع  وثائق، وهذا  النشاط من  هذا  ينتج عن  وما  الرقمي،  بالتحول  يتعلق 

وما الدور الذي تقوم    احلكومية؟ما وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة    ومن تساؤالت الدراسة:  .  بالدراسة من قبل

الدولية هبا؟ األرشيف  معايري  لتطبيق  التخطيط  يمكن  املتداولة هبا؟ وكيف  الوثائق  فئات  وما  تنوع،   به؟  الدراسة يف    وتكمن مشكلة 

يوًما بعد يوم،    والرصيد املرتاكم الذي ينتج، ويزداد  ومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط،وتضخم وثائق اإلدارة العامة لنظم املعل

وعدم وجود ضبط له حيدد كيفية ترحيله إىل دار الوثائق القومية، أو إتالفه، وفقدان السيطرة عىل هذا   وشهًرا بعد شهر، وسنة بعد سنة،

النظم اإللكرتونية التقليدية، أو  النظم  الفنية باستخدام  العمليات  الدراسة يف األرشيفات و  ،الرصيد املرتاكم عن طريق  متثلت حدود 

التحول الرقمي بجامعة أسيوط بمحافظة أسيوط، منذ نشأهتا وما سبقه من تاريخ التطور وحتى  اجلارية باإلدارة العامة لنظم املعلومات و

الوثائق،  .  م2022/  18/6تاريخ الدراسة منهج دراسة احلالة وأدواته:  املراجعة،  و استخدمت  امليدانية،  وقائمة  املالحظة  والزيارات 

ومن أهم    ،املعلومات والتحول الرقمي بموقع جامعة أسيوط عىل شبكة اإلنرتنتاملبارشة، واملقابلة املقننة، وصفحة اإلدارة العامة لنظم  

جملس الوزراء بإنشائه يف عام    التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي تقريبًا هو مركز الوثائق الذي أوىص  :نتائج الدراسة

توصياهتا   م،2001 أهم  املعلو   :ومن  نظم  التنظيمي  التقسيم  مسمى  الوثائق تغيري  إدارة  أو  الوثائق  مركز  إىل  الرقمي  والتحول  مات 

 اإللكرتونية. 

اجلارية  :املفتاحية  الكلامت اجلارية  ؛األرشيفات  الوثائق  املعلومات  ؛إدارة  احلكومية  ؛نظم  األجهزة  الرقمي  جامعة  ؛  التحول 

 .الذكاء االصطناعي ؛أسيوط
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إىل جمتمع مرصي يتعامل رقميًا يف كافة مناحي احلياة، ولذا تعمل عىل  تسعى احلكومة املرصية إىل بناء مرص الرقمية، والوصول  

املعلومات   لتكنولوجيا  التحتية  البنية  تنمية  وتعزيز  احلكومية،  باألجهزة  الرقمي  التحول  جماالت  يف  اإلدارية  التنظيامت  إنشاء 

وكفاءهتا عن طريق حتسني بيئة العمل، وتوفري    واالتصاالت، وحتسني اخلدمات الرقمية، وذلك لتحسني أدائها، ورفع جودة اخلدمات،

 الدعم؛ لعملية صناعة القرار وإجياد حلول للقضايا التي هتم املجتمع. 

 هتدف الدراسة إىل ما يأيت:   

التعرف عىل وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية: نشأهتا، وتطورها وهيكلها التنظيمي   -

 أسيوط. مع التطبيق عىل جامعة 

 رصد الدور الذي تقوم به يف التحوالت الرقمية باألجهزة احلكومية مع التطبيق عىل جامعة أسيوط.   -

حرص فئات الوثائق املتداولة بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية مع التطبيق عىل جامعة   -

 أسيوط، وأساليب حفظها واسرتجاعها. 

معايري    - لتطبيق  مع التخطيط  احلكومية  باألجهزة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  بوحدات  الدولية  األرشيف 

 التطبيق عىل جامعة أسيوط. 

فيام يتعلق بمنظومة التحول الرقمي وميكنة   ،م(2030رصد حتقيق إسرتاتيجية مرص للتنمية املستدامة )رؤية مرص    -

 اخلدمات باألجهزة احلكومية مع التطبيق عىل جامعة أسيوط. 

 مية الدراسة:أه
والدور الذي تلعبه يف التحول    ،تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية

م( فيام يتعلق بالتحول الرقمي، وما 2030الرقمي باجلهاز احلكومي التابعة له، وحتقيق إسرتاتيجية مرص للتنمية املستدامة )رؤية مرص  

األرشيفات اجلارية بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية: دراسة   "موضوع  و  هذا النشاط من وثائق،  ينتج عن

 ، مل حيظ بالدراسة من قبل.  "تطبيقية عىل جامعة أسيوط

املعلومات والتحول  يستفيد من هذه الدراسة: اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط، ووحدات نظم 

باعتبارها جهات مشاهبة لإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة    -خاصة اجلامعاتوب  -الرقمي باألجهزة احلكومية

فني  أسيوط، باإلضافة إىل املجلس األعىل للمجتمع الرقمي، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باعتبارها اجلهة املعنية بالدعم ال

التي أنشأهتا -لوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية، وأكاديمية دعم وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي  

عام   مايو  شهر  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  والتحول  و  -م2021وزارة  املعلومات  نظم  وحدات  نشأة  الدراسة  تناولت 

واختصاصاهت  وتطورها  رقم  الرقمي،  )األيزو  الدويل  املعيار  لتطبيق  ومقرتح  املتداولة،  الوثائق  وفئات  بإدارة  15489ا،  اخلاص   )

األرشيف اجلاري والتارخيي من حيث األدوات األساسية من سلطة االستبعاد، وجداول مدد احلفظ، وخطة تصنيف مقرتحة )اجلزء  
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ألرشيفات اجلارية، ومقرتح لتطبيق التقنني العام والدويل للوصف األرشيفي األول واجلزء الثاين(، وبرامج التدريب املقرتحة يف جمال ا

 الصادر عن املجلس الدويل لألرشيف، باإلضافة إىل التكشيف باستخدام الكلامت الدالة، وغري ذلك من املعلومات. 

اختاذ القرار باألجهزة احلكومية   كام تكتسب الدراسة أمهيتها من رصدها للتطورات التي حدثت ملراكز املعلومات والتوثيق ودعم

م  19/03/2020م بصفة عامة، ومركز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار بجامعة أسيوط يف تاريخ    15/09/2019يف تاريخ  

ظم  بصفة خاصة، وانعكاس ذلك عىل الوثائق التي أنتجها أو تلقاها والعمليات الفنية من التصنيف، والفهرسة، والتكشيف سواء بالن

 التقليدية أو اإللكرتونية إلدارة هذه الوثائق.

وقد تكون هذه الدراسة مرجعية لدراسات أخرى الحقة يف جمال األرشيفات اجلارية بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي  

 باألجهزة احلكومية: دراسة تطبيقية عىل وزارة من الوزارات.  

 تساؤالت الدراسة:
  يأيت:  تتمثل تساؤالت الدراسة فيام

ما وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية، ونشأهتا، وتطورها، وهيكلها التنظيمي مع التطبيق عىل    -1

 جامعة أسيوط؟

 ما الدور الذي تقوم به يف التحوالت الرقمية باألجهزة احلكومية مع التطبيق عىل جامعة أسيوط؟  -2

ات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية مع التطبيق عىل جامعة أسيوط،  ما فئات الوثائق املتداولة بوحد   -3

 وأساليب حفظها، واسرتجاعها؟

كيف يمكن التخطيط لتطبيق معايري األرشيف الدولية بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية مع   -4

 التطبيق عىل جامعة أسيوط؟ 

م( فيام يتعلق بمنظومة التحول الرقمي، وميكنة اخلدمات  2030جية مرص للتنمية املستدامة )رؤية مرص هل حتققت إسرتاتي -5

 باألجهزة احلكومية مع التطبيق عىل جامعة أسيوط؟

 مشكلة الدراسة:
والر أسيوط،  بجامعة  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  اإلدارة  وثائق  تنوع، وتضخم  الدراسة يف  صيد  تكمن مشكلة 

املرتاكم الذي ينتج، ويزداد سنوًيا نتيجة ممارستها لنشاطها الطبيعي يف جمال التوثيق واملكتبات، واملعلومات واإلحصاء، واحلاسبات، 

الفني، واإلحصاء والتقارير  املعلومات، والنظم والتطبيقات والدعم  البنية األساسية وتامني  القرار، ثم يف جمال  اختاذ  والنرش، ودعم 

 اإللكرتوين، وعدم وجود ضبط هلذا الرصيد املتزايد يوًما بعد يوٍم وشهًرا بعد شهٍر وسنًة بعد سنٍة، حيدد كيفية إتالفه أو حفظه  والنرش

 حفًظا دائاًم بدار الوثائق القومية املرصية لقيمته التارخيية والبحثية.

أسيوط فيام يتعلق بوثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات   وجامعة  ، باإلضافة إىل غياب التنسيق بني دار الوثائق القومية املرصية

والتحول الرقمي )موضوع الدراسة(، وعدم السيطرة عىل هذا الرصيد املرتاكم عن طريق العمليات الفنية من التصنيف، والفهرسة،  

الع حصول  وعدم  اإللكرتونية،  النظم  أو  التقليدية،  النظم  طريق  عن  سواًء  واالستخالص  لنظم  نياملوالتكشيف  العامة  باإلدارة   

 املعلومات والتحول الرقمي عىل دورات تدريبية متخصصة يف جمال الوثائق. 
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 حدود الدراسة: 
 : األرشيفات اجلارية باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي    بجامعة أسيوط. حدود الدراسة املوضوعية -

 : جامعة أسيوط بمحافظة أسيوط.  حدود الدراسة اجلغرافية -

: منذ نشأة اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي وما سبقه من تاريخ التطور وحتى  حدود الدراسة الزمنية -

 م.  2022/ 18/06تاريخ

 منهج الدراسة:
الع بوثائق اإلدارة  املتعلقة  بتجميع اجلوانب  الذي هيتم  الدراسة منهج دراسة احلالة  املعلومات والتحول  استخدمت  لنظم  امة 

 (.   305، ص1994الرقمي بجامعة أسيوط، كوحدة للدراسة، والتعمق يف دراسة املعلومات يف املراحل التي مرت هبا )بدر، 

 أدوات منهج الدراسة:
 تتمثل أدوات منهج الدراسة فيام يأيت:  

باألجهزة احلكومية املختلفة دراسة تطبيقية   القرارات والقوانني املتعلقة بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي  -

م بشأن إنشاء املجلس األعىل  2017( لسنة  501رقم)عىل جامعة أسيوط مثل: قرار رئيس مجهورية مرص العربية  

للمجتمع الرقمي، وهيئته التنفيذية، وجلنتها االستشارية واللجان املنبثقة منها، وقرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم  

بشأن التقسيم  التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي، وذلك عىل سبيل   ، م2019( لسنة  87رقم )  واإلدارة

  املثال وليس احلرص.   

 حصائية. وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي مثل: ملفات قرارات جملس اجلامعة، وامللفات اإل  -

اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط، ومن له عالقة  ويل ؤ املقابلة املقننة: وذلك مع مس  -

االتصاالت  بوزارة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  وحدات  دعم  أكاديمية  مثل:  ووثائقها  اإلدارة  بتلك 

العامة للتطوير املؤسيس وإدارة السكرتارية والوثائق بجامعة أسيوط ، ووثائقها وتكنلوجيا املعلومات، واإلدارة 

 (. 2)انظر ملحق 

العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة   - املالحظة املبارشة: وذلك عن طريق الزيارات امليدانية لإلدارة 

 أسيوط حمل الدراسة.   

امليدانية  - والزيارات  املقننة،  املقابالت  بشكل مسبق ويستخدمها يف  الباحث  أعدها  أسئلة  املراجعة: وهي   ، قائمة 

 (.1ة ملوضوع الدراسة وتم حتكيمها )انظر ملحقيضمنت اجلوانب الرئيسوت

 صفحة اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بموقع جامعة أسيوط عىل شبكة اإلنرتنت.    -
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 منهجية وطريقة إجراء الدراسة: 
  :تكونت الدراسة من ثالثة أجزاء

والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية: دراسة تطبيقية عىل جامعة   : نشأة وتطور وحدات نظم املعلوماتاجلزء األول -

أسيوط، وتم إعداد هذا اجلزء عن طريق القرارات، والقوانني املتعلقة بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي، 

   .والتي ذكرت يف أدوات منهج الدراسة

تحول الرقمي باألجهزة احلكومية: دراسة تطبيقية  : واقع األرشيفات اجلارية بوحدات نظم املعلومات والاجلزء الثاين  -

عداد هذا اجلزء عن طريق الزيارات امليدانية، وقائمة املراجعة، واملالحظة املبارشة، ووثائق  إ عىل جامعة أسيوط،  وتم  

ع  اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي، وصفحة اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بموق 

 جامعة أسيوط عىل شبكة اإلنرتنت. 

: التخطيط لتطوير األرشيفات اجلارية بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية:  اجلزء الثالث  -

( اخلاص  15489عداد هذا اجلزء عن طريق تطبيق املعيار الدويل )األيزو رقم  إدراسة تطبيقية عىل جامعة أسيوط، تم  

والتارخيي، والتقنني العام والدويل لوصف األرشيف الصادر عن املجلس الدويل لألرشيف عىل  باألرشيف اجلاري  

للتنمية   مرص  إسرتاتيجية  إىل  باإلضافة  أسيوط،  بجامعة  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  اإلدارة  وثائق 

 خاصة فيام يتعلق بالتحول الرقمي.وب م( 2030املستدامة )رؤية مرص 

 راسة:مصطلحات الد
إدارة    ،األرشيفات احليةأو    ،النشطةو  أ،  األرشيفات اجلارية التي تستخدم بصفة مستمرة يف  الوثائق  الوثائق اجلارية: وهي  أو 

أو يف احلفظ اجلاري هلذه   ،جهة أو مؤسسة أو هيئة، ولذلك تستمر تلك اجلهة يف حفظها يف مكاتب اإلدارة نفسها   ةاألعامل اجلارية ألي

اليومي الستعامالت   ،اإلدارة الوثائق أو استعامهلا  اليومي، وخيضع مدى جريان  وهي جارية ألنه حيتاج إليها يف نشاط وعمل اإلدارة 

 (. 38، ص 2007)ميالد،  "مرات طلبها  اإلدارة املتكررة لتلك الوثائق وعدد 

 الدراسات السابقة: 
أجري البحث يف مصادر املعلومات املختلفة عن دراسات سابقة ملوضوع األرشيفات اجلارية بوحدات نظم املعلومات والتحول  

  -1956واألرشيف يف مرص  الرقمي باألجهزة احلكومية: دراسة تطبيقية عىل جامعة أسيوط يف دليل الرسائل اجلامعية لتخصص الوثائق  

( وغريها  Google scholar( ، وبنك املعرفة املرصي والباحث العلمي ) 129-1، ص ص  2007م )جاد اهلل وحممود،  2007مارس  

 .  ئا من مصادر املعلومات ومل جيد شي

 اجلزء األول: نشأة وتطور وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية: دراسة تطبيقية عىل جامعة أسيوط:   

تاريخ   )  م 04/11/1981يف  رقم  اجلمهوري  القرار  اإلدارية  627صدر  األجهزة  يف  والتوثيق  للمعلومات  مراكز  بإنشاء   )

 (.  40-37، ص ص 1981ئيس مجهورية مرص العربية، واهليئات العامة، وحتديد اختصاصاهتا )قرار ر

م، بشأن إنشاء  1981( لسنة  49أصدر رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة كتاًبا دورًيا رقم )  م19/12/1981ويف تاريخ  

 (.   21-1، ص ص 1981)كتاب رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة،   ،وتنظيم مراكز املعلومات والتوثيق
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( بشأن تنظيم مراكز املعلومات والتوثيق  10)رقم  أصدر رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة كتاًبا دورًيا    م1992م  ويف عا

 (. 41-1، ص ص 1992ودعم اختاذ القرار )كتاب رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

 ت والتوثيق ودعم اختاذ القرار ويتبع رئيس اجلامعة.ويسمى التقسيم التنظيمي يف جامعة أسيوط باإلدارة العامة ملركز املعلوما 

تنظيمية كام   القرار من مخس تقسيامت  اختاذ  املعلومات والتوثيق ودعم   : التوثيق واملكتبات، والثاين  يأيت: األول:يتكون مركز 

اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة،    دعم اختاذ القرار )كتاب رئيس  :النرش، واخلامس  :احلاسبات، والرابع  :املعلومات واإلحصاء، والثالث

 (. 41-1، ص ص 1992

أنه يف إطار حرص الدولة عىل التأصيل التارخيي    -م  08/01/2001أوىص جملس الوزراء يف جلسته بتاريخ    م2001ويف عام  

وزارة، يتوىل مراجعة،  بإنشاء مركز مواٍز للوثائق بكل    -ة للحكم عىل حضارة الشعوبيللرتاث الوطني باعتباره أحد املقاييس الرئيس

الوثائق   بدار  للعمل  اعتباره وثيقة تسهياًل وتيسرًيا  ما يمكن  لتحديد  الرسية؛  التعريف اخلاص بدرجات  الوثائق وتطبيق  كافة  وإفراز 

 (. 3، ص 2001القومية؛ لتحقيق األهداف املنشودة من القانون )كتاب وزير الدولة للتنمية اإلدارية، 

اظ عىل الوثائق القومية التي هتدف إىل صيانة تلك الوثائق ومحايتها من املخاطر املختلفة باعتبارها هذه التوصية بخصوص احلف

يف من األدوات املهمة للمعرفة، ورًدا عىل هذه التوصية من قبل وزير الدولة للتنمية اإلدارية رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، أض

ثيق واملكتبات تطبيق التعريف بدرجات الرسية؛ لتحديد ما يمكن اعتباره وثيقة؛ تسهياًل وتيسرًيا  إىل اختصاصات التقسيم التنظيمي التو

 (.3، ص  2001للعمل، وذلك بالتنسيق مع دار الكتب والوثائق القومية )كتاب وزير الدولة للتنمية اإلدارية، 

إنشاء املجلس األعىل لألمن السيرباين، وخيتص  م ب2014( لسنة  2259أصدر رئيس جملس الوزراء قراًرا رقم )  م2014ويف عام  

بوضع إسرتاتيجية وطنية؛ ملواجهة األخطار، واهلجامت السيربانية، واإلرشاف عىل تنفيذ تلك اإلسرتاتيجية )قرار رئيس جملس الوزراء،  

    .(1، ص 2014

اصات املجلس األعىل لألمن  م بتحديد اختص2016( لسنة  1630أصدر رئيس جملس الوزراء قراًرا رقم )  م2016ويف عام  

،  2016السيرباين وإنشاء املكتب التنفيذي، واألمانة الفنية، وأمانة الرس، وحتديد اختصاصات كل منهم. )قرار رئيس جملس الوزراء،  

   .(3-1ص ص 

اسة رئيس جملس أصدر رئيس مجهورية مرص العربية قراًرا مجهورًيا بإنشاء املجلس األعىل للمجتمع الرقمي برئ  م2017ويف عام   

 الوزراء.  

الرقمي للمجتمع  األعىل  املجلس  واإل  خيتص  السياسات  الرقمي،  بوضع  املجتمع  إىل  التحول  بمنظومة  املتعلقة  سرتاتيجيات 

أولوية حتقيق   الفساد مع  التنمية، ومكافحة  املعلومات واالتصاالت يف متكني قطاعات  تكنولوجيا  والعمل عىل تعظيم االستفادة من 

الواع القطاعات  مرتفعة يف  قيمة مضافة  ذات  وبناء صناعة  الرقمي،  املجتمع  وتأمني  عوائد  االستدامة  التصدير وحتقيق  قادرة عىل  دة 

رئيس مجهورية    )قرار اقتصادية حتقق نقلة يف نمو الدخل القومي، وذلك عن طريق خمطط متكامل تتضافر فيه مجيع جهود قطاعات الدولة  

 . (6، ص 2017مرص العربية، 

 ويضم مخسة جلاٍن فنية كام يأيت:  
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الب وجلنة  الرقمي،  للمجتمع  املؤسسية  البنية  األساسية جلنة  البنية  وجلنة  الرقمية،  واخلدمات  البيانات  وقواعد  املعلوماتية  نية 

لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وجلنة تفعيل وتأمني التحول للمجتمع الرقمي )إدارة املخاطر(، وجلنة تنمية الصناعات الرقمية  

 (. 12-8، ص ص 2017)قرار رئيس مجهورية مرص العربية،  

م بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات يتضمن جرائم تقنية املعلومات  2018( لسنة  175ر القانون رقم )صد  م2018ويف عام  

مثل: االعتداء عىل سالمة شبكات وأنظمة وتقنيات املعلومات وجرائم الدخول غري املرشوع، وجتاوز حدود احلق يف الدخول، وجريمة 

سالم عىل  االعتداء  وجريمة  املرشوع،  غري  األاالعرتاض  عىل  االعتداء  وجريمة  املعلوماتية،  والنظم  واملعلومات  البيانات  نظمة ة 

 املعلوماتية اخلاصة بالدولة، والعقوبات الرادعة هلا. 

الرقمي: دراسة   املعلومات والتحول  باألجهزة احلكومية يف وحدات نظم  القرار  اختاذ  املعلومات والتوثيق ودعم  دمج مراكز 

 تطبيقية عىل جامعة أسيوط:  

تاريخ   )  م2019سبتمرب    15يف  رقم  قراًرا  واإلدارة  للتنظيم  املركزي  اجلهاز  رئيس  نظم  87أصدر  التنظيمي  التقسيم  بشأن   )

 . م 28/09/2019( )تابع( بتاريخ 208املعلومات والتحول الرقمي، ونرش يف الوقائع املرصية عدد )

لتوثيق، واملكتبات، واملعلومات، واإلحصاء، والنرش، والبوابة  تدمج أنشطة واختصاصات التقسيامت التنظيمية احلالية اخلاصة با 

اإللكرتونية، واحلاسبات، ودعم اختاذ القرار وما يامثلها ضمن اختصاصات التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي )قرار  

 . (16، ص 2019رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

العامة ملركز املعلومات  19/3/2020( بتاريخ  703ط رقم )كام صدر قرار رئيس جامعة أسيو  م بتعديل املسمى من اإلدارة 

 . (2، ص2019والتوثيق ودعم اختاذ القرار إىل اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي )قرار رئيس جامعة أسيوط، 

اإلجراءات الالزمة؛ لتطوير أو استحداث تقسيم   كل وزارة، أو مصلحة، أو جهاز حكومي، أو هيئة عامة، أو وحدة حملية تتخذ

السكرتري العام أو األمني  الدائم، أوتنظيمي لنظم املعلومات والتحول الرقمي يف هيكلها التنظيمي، ويتبع السلطة املختصة، أو الوكيل 

؛ إلدارة العمل هبذا التقسيم التنظيمي العام حسب األحوال، وتتوىل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تقديم الدعم الفني الالزم

 (12، ص 2019واملوظفني به )قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

يوجد لإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط رسالة، ورؤية، وأهداف عامة، وأهداف خاصة منشورة 

 رتنت.  عىل صفحتها بموقع جامعة أسيوط عىل شبكة اإلن

تعد رؤية اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي طويلة، وغري خمترصة، ويقرتح تعديلها واختصارها حتى تكون مطابقة 

 . "جامعة بال أوراق"للمعايري اخلاصة بالرؤى إىل 

يه، وتسعى املؤسسات بشكل تسعى للوصول إل  ذيهذه الرؤية خمترصة وموجزة وتعرب عن نشاط اإلدارة وأهدافها، واملستقبل ال  

متزايد إىل رقمنة عملياهتا باستخدام أجهزة احلاسوب، وشبكات احلاسوب، وتقنيات اهلاتف املحمول، وغريها من األساليب الرقمية 

 ( (Dragomirov & Boyanov, 2021, p1 اجلديدة

 ا وتركيزها يف كلامت حمددة. ح اختصارها اقرترسالة اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي طويلة، وو

تعرضت ولُ  اإلنرتنت  شبكة  عىل  أسيوط  جامعة  موقع  عىل  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  اإلدارة  أن صفحة  حظ 

للقرصنة، وحجبها عن الزائرين، وعند الوصول إليها من موقع جامعة أسيوط عىل شبكة اإلنرتنت، تظهر صفحة توهم الزائر بأن باقة  
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املرصية  اإلنرتن الرشكة  من  الصفحة غري حقيقيةل ت  وهذه  التجديد،  عليه  انتهت، ووجب  قد  جتديد    ،التصاالت  الضغط عىل  وعند 

م، ويف  2022اإلنرتنت هبذه الصفحة املزعومة، تظهر رسالة بأنه حدث خطأ، وكان هذا املوضوع يف األسبوع الثاين من شهر فرباير عام 

فتح نفسه  الشهر  من  الرابع  مؤمنة  األسبوع  غري  ولكن  اإلنرتنت  شبكة  عىل  أسيوط  جامعة  موقع  عىل  الصفحة  ت 

(http://aun.aun.edu.eg/iddsc( وال يوجد يف عنواهنا )URL  (عالمة القفل املغلق أو )(https:  ( وإنام يوجد عبارةNot secure  )

( httpsالقفل املغلق، ويوجد به )(عالمة  URLم أصبحت الصفحة مؤمنة، ويسبق)2022ويف األسبوع األول من شهر مارس عام  

https://www.aun.edu.eg/administrations/ar) ) 

حظ هذا املوضوع يف كثري من املواقع احلكومية املرصية والعربية عىل شبكة اإلنرتنت مثل: موقع وزارة التعليم العايل والبحث  ولُ  

بات واملعلومات، واجلدير بالذكر اإلدارة العامة لنظم املعلومات العلمي، وعىل موقع جامعة أسيوط، صفحة كلية اآلداب، وكلية احلاس

 والتحول الرقمي من ضمن اختصاصاهتا تأمني موقع جامعة أسيوط عىل شبكة اإلنرتنت من املخاطر البرشية والطبيعية والتهديدات.    

 أسيوط:  املعلومات والتحول الرقمي بجامعة   العامة( لنظمأهداف التقسيم التنظيمي )اإلدارة 

البيانات   هيدف وحتليل  واسرتجاع  وختزين  جتميع  إىل  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة(  )اإلدارة  التنظيمي  التقسيم 

لصناع   رقمية  وتوفريها يف صورة  واملجتمعية وخدماهتا،  والبحثية  التعليمية  وأنشطتها  وأعامهلا  أسيوط،  بجامعة  اخلاصة  واملعلومات 

جام رئيس  من  الثالثالقرار  ونوابه  أسيوط  التدريس  ة،عة  هيئة  وأعضاء  الكليات  املساعدين   ،وعمداء  واألمناء  اجلامعة  عام  وأمني 

بام يساهم يف قيام جامعة أسيوط بأعامهلا املختلفة بكفاءة وفعالية )قرار رئيس   ،واملوظفني بجامعة أسيوط واملتعاملني معها   ،وغريهم

 (12، ص2019اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

التقارب بني األهداف املتعلقة بالتقسيم التنظيمي لنظم املعلومات والتحول الرقمي املذكورة أعاله، والواردة يف قرار   يالحظ  و

م بشأن التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي، واألهداف  2019( لسنة 87املركزي للتنظيم واإلدارة رقم )رئيس اجلهاز 

العامة واألهداف اخلاصة لإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط املنشورة عىل صفحتها بموقع جامعة أسيوط  

 خمتلفة.عىل شبكة اإلنرتنت، ولكن بصياغة  

ومس ومهام  بجامعة ؤاختصاصات  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة(  )اإلدارة  التنظيمي  التقسيم  وواجبات  وليات 

 أسيوط:      

التقسيم التنظيمي لنظم املعلومات والتحول الرقمي بوضع اإلطار العام خلطة نظم املعلومات والتحول الرقمي جلامعة   خيتص 

جية الدولة املرصية للتحول الرقمي بالتنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وإعداد اخلطط  أسيوط، يف ضوء إسرتاتي

والربامج واملرشوعات واملبادرات اخلاصة بالتحول الرقمي جلامعة أسيوط، باملشاركة مع كافة التقسيامت التنظيمية املعنية داخل جامعة  

مؤرشات قياس التحول الرقمي؛ للتأكد من حتقيق املستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة    أسيوط، وعرضها عىل رئيس اجلامعة، ووضع

 ( 12، ص2019وامليكنة ألعامل وخدمات جامعة أسيوط )قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

ليمية، والبحثية، واملجتمعية يف إطار  كام خيتص بتوفري البنية التحية املعلوماتية الالزمة؛ إلنجاز أعامل وأنشطة جامعة أسيوط التع

البيانات، وإدارهتا، وحتديثها، وتأمينها، جلميع جماال النظم، والتطبيقات، وقواعد  تقنيًا وفنيًا، وتطوير أو توفري  ت  بيئة عمل متجانسة 

من توفري متطلبات منظومة  عمل جامعة أسيوط وأنشطتها الداخلية واخلارجية، ومتابعة ميكنة أنشطة وخدمات جامعة أسيوط، والتأكد  
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اإل والبحوث  والدراسات  التقارير  وإعداد  الالزم،  الفني  الدعم  وتقديم  الرقمي،  للتحول  ومتكاملة  بكافة  متقدمة،  اخلاصة  حصائية 

 (13، ص2019أنشطة، وخدمات جامعة أسيوط، وتوفريها بصورة رقمية )قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

بتزو أسيوطكام خيتص  القرار يف جامعة  متخذي  جمال   ،يد  إليها يف  حيتاجون  التي  واملعارف  باملعلومات  هبا  املوظفني  وكذلك 

أعامهلم، وتصميم وإدارة وحتديث املوقع اإللكرتوين جلامعة أسيوط بحيث يكون آلية التواصل الفعال مع مجهور املتعاملني مع اجلامعة،  

والتنسيق مع اإلدارة املركزية للموارد    ،ة بنظم املعلومات والتحول الرقمي للموظفني باجلامعةووضع خطة االحتياجات التدريبية اخلاص

وت العامة إلدارة  اإلدارة  التدريب،    ةمينالبرشية )حتديًدا  أثر  وتقييم  التنفيذ  ومتابعة  للجامعة،  التدريبية  اخلطة  لتضمينها يف  املواهب(؛ 

 املعلومات؛ لتحقيق االستفادة املثىل من أصول املنظومة الرقمية للجامعة )قرار رئيس اجلهاز  وااللتزام بآليات احلوكمة الرقمية، وتأمني

 .(13، ص2019املركزي للتنظيم واإلدارة، 

الحظ أن هذه االختصاصات املتعلقة بالتقسيم التنظيمي لنظم املعلومات والتحول الرقمي املذكورة أعاله، والواردة يف قرار  يُ و

بشأن التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي أكثر تفصياًل    ،م2019( لسنة  87ركزي للتنظيم واإلدارة رقم )رئيس اجلهاز امل

املنشورة عىل صفحتها بموقع جامعة أسيوط    ،وحتديًدا من اختصاصات اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط 

 الكل واجلزء عىل التوايل.   عىل شبكة اإلنرتنت أو بمعنى آخر

التنظيمي للمؤسسات،   التحول الرقمي إىل تغيريات أساسية يف اهليكل  البيئي، والصناعة ككلويؤدي  عن    ،اإلنتاج، والنظام 

( املستويات  مجيع  عىل  التدرجيي  تنفيذها  مع  الرقمية  والتقنيات  التقليدية  للعمليات  األمثل  التكامل   ,Morze, Strutynskaطريق 

2021,p3 ) 

 اهليكل التنظيمي للتقسيم التنظيمي )اإلدارة العامة( لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط:      

يتكون التقسيم التنظيمي )اإلدارة العامة( لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط من ثالث تقسيامت تنظيمية فرعية:  

اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين    :النظم والتطبيقات والدعم الفني، والثالث  :ات، والثاينالبنية األساسية وتأمني املعلوم  :األول

 . (14، ص2019)قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

 ( Artemenko, 2020,p3يشري التحول الرقمي إىل املرحلة النهائية من التغطية بالتقنيات الرقمية )

 عي األول: البنية األساسية وتأمني املعلومات: التقسيم التنظيمي الفر 

وطابعات،   اآليل،  احلاسب  أجهزة  من  التكنولوجية  األساسية  البنية  مستلزمات  من  اجلامعة  خطة الحتياجات  بوضع  خيتص 

وماسحات ضوئية، وشبكات، وبرامج تشغيل، ورخص استخدام، وغريها، متضمنة األنواع، والكميات، واملواصفات، والتكاليف،  

ارة،  وتوفريها؛ وإدارهتا وصيانتها دورًيا وحتديثها باستمرار؛ مليكنة أعامل اجلامعة واستدامتها )قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلد

 . (14، ص 2019

املعلومات داخل   لتسهيل االتصال، وتبادل  للجامعة؛  الداخلية  الشبكة  نظام معلومات متكامل عىل  كام خيتص بوضع وتنفيذ 

مقر  اجلامعة وبينها وبني مقارها حال تعددها أو الكليات التابعة هلا مثل: كلية اآلداب وكلية اخلدمة االجتامعية التي تقع كل منهام خارج  

وبين اجلامعي،  البرشية،  احلرم  املحتملة  املخاطر  باجلامعة ضد  املعلومات  لنظم  السيرباين  التأمني  وتوفري  األخرى،  اجلامعات  وبني  ها 
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والطبيعية ووضع الضوابط الالزمة لذلك، ووضع خطة االحتياجات التدريبية للموظفني هبذا التقسيم التنظيمي الفرعي )قرار رئيس  

 . (14، ص 2019اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

 التقسيم التنظيمي الفرعي الثاين: النظم والتطبيقات والدعم الفني: 

وتصميم النظم والتطبيقات   ،خيتص بتحليل نظم العمل باجلامعة، وحتديد متطلبات التحول الرقمي وتقديم البدائل التكنولوجية

ونية هلا، وإدارة وصيانة وحتديث النظم والتطبيقات اخلاصة  الالزمة للجامعة واختبارها فنيًا بام يضمن كفاءة وفعالية املنظومة اإللكرت

 .(15، ص  2019بأنشطة وخدمات اجلامعة الداخلية واخلارجية )قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

يم االستفادة كام خيتص بتصميم وإنشاء قواعد البينات الالزمة؛ للتحول الرقمي باجلامعة مع ربطها بالتحول الرقمي؛ لضامن تعظ

نات املتكاملة باجلامعة؛ لضامن استدامة منظومة التحول  ا من تكامل قواعد البيانات عىل املستوى القومي، وصيانة وحتديث قواعد البي

للتنظيم   املركزي  اجلهاز  رئيس  )قرار  حمدثة  تفاعلية  خدمات  تقديم  لضامن  للجامعة؛  اإللكرتوين  املوقع  وتطوير  وتصميم  الرقمي، 

 . (15، ص 2019ة، واإلدار

م حيث  2020حظ تطوير موقع جامعة أسيوط اإللكرتوين يف شكل جديد، بعنوان جديد، بدأ يف االنطالق يف هناية عام  ولُ و

 https://www.aun.edu.eg/main/ar( (URL )) العنوان احلايل 

( عنوانه  يسبق  حيث  مؤمنًا  موقًعا  )  URLويعد  وبه  املغلق،  القفل  عالمة   )(https:   أخرى نسخة  ويوجد   ،

(URL(عنواهنا)aun.edu.eg.life.يعمالن بالتبادل مع بعضهام البعض ) 

كرتوين للجامعة، مع  كام خيتص بااللتزام بضوابط وتعليامت التأمني السيرباين للنظم والتطبيقات وقواعد البيانات واملوقع اإلل

خطة  ووضع  الرقمي،  التحول  بمنظومة  املتعلقة  التقنية  واملساعدة  الفني  الدعم  وتقديم  دوري،  بشكل  احتياطية  بنسخ  االحتفاظ 

 . (15، ص 2019االحتياجات التدريبية للموظفني هبذا التقسيم التنظيمي الفرعي )قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

 لتنظيمي الفرعي الثالث: إدارة اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين: التقسيم ا 

وأرشفة   رقمية،  صورة  يف  إلعدادها  وجتهيزها؛  وأعامهلا  أسيوط  جامعة  أنشطة  مجيع  عن  واملعلومات  البيانات  بجمع  خيتص 

لكرتونية  ليل العلمي ملحتوي الوثائق اإلوالتأكد من صحتها ودقتها، والتح   ،لكرتونيًا ومراجعتها إوتسجيل كافة البيانات واملعلومات  

بكافة أشكاهلا، وعمل ملخصات وأشكال ورسوم بيانية وعروض تسهل االستفادة منها، وتزويد متخذ القرار بجامعة أسيوط بالبيانات 

 . (15، ص 2019واملعلومات والتقارير املطلوبة )قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، 

الفنية من املنظومة اإلكام خيتص باستخر التقارير  لكرتونية اخلاصة باجلامعة، وااللتزام بالضوابط املتعلقة باإلتاحة اج وعرض 

لكرتوين جلامعة  تاحة عىل املوقع اإلاخلاصة بالبيانات واملعلومات، وعرض البيانات واملعلومات طبًقا لضوابط ودرجات السامح واإل 

ع خطة االحتياجات التدريبية للموظفني هبذا التقسيم التنظيمي الفرعي )قرار رئيس اجلهاز  أسيوط مع مراعاة التحديث الدوري، ووض

 .(16، ص 2019املركزي للتنظيم واإلدارة، 

أعاله يُ و املذكورة  الفرعية  وتنظيامته  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  التنظيمي  بالتقسيم  املتعلقة  االختصاصات  أن    ، الحظ 

بشأن التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول    ،م2019( لسنة  87والواردة يف قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة رقم )

https://www.aun.edu.eg/main/ar


د. عبد احلميد ندا    237 

 

 

الرقمي هي نفسها اختصاصات اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي وإداراهتا الفرعية بجامعة أسيوط املنشورة عىل صفحتها  

 وط عىل شبكة اإلنرتنت. بموقع جامعة أسي

قرار رئيس جامعة مبارشة )الحظ وجود إدارة اإلحصاءات املركزية يف اهليكل التنظيمي جلامعة أسيوط وتتبع رئيس اجلامعة  يُ و

 .(43، ص 2009البناء التنظيمي،  -أسيوط

بجامعة أسيوط، وإدارة اإلحصاءات وبالتايل يوجد تكرار يف االختصاصات بني اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي  

أو    ،إزالة هذا التكرار عن طريق إلغاء اإلحصاء من اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي  ويمكناملركزية بجامعة أسيوط،  

ان من األفضل اخليار وإن ك  ،لغاء إدارة اإلحصاءات املركزية واالكتفاء باإلحصاء يف اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقميإ

مل  و  ،األول املتمثل يف إلغاء اإلحصاء من إدارة اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي

 لكرتونية. كل االختصاصات تدور حول الوثائق اإلو  ،ويقرتح مسامها إدارة الوثائق اإللكرتونية  ،يرد مصطلح اإلحصاء  يف اختصاصاهتا 

وعىل الرغم    ،م2020( لسنة  703هذا وقد تبني أن إدارة اإلحصاءات املركزية تم إلغاؤها وفًقا لقرار رئيس جامعة أسيوط رقم )

م، وهلا صفحة عىل موقع جامعة أسيوط يف  20/03/2022من ذلك إال أن إدارة اإلحصاءات املركزية ما زالت موجودة حتى تاريخ  

 اجلهاز اإلداري.  

الحظ عدم وجود عالقات مبارشة سواء فنية أو إدارية بني وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية، يُ و

 واملجلس األعىل للمجتمع الرقمي.    

 أكاديمية دعم وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا: 

التي أنشأهتا وزارة -نظمت أكاديمية دعم وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  

جمموعة من ورش العمل للمديرين والعاملني بوحدات نظم املعلومات   -م2021االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف شهر مايو عام  

)عن طريق رشكات خاصة فازت من خالل أوىل  هات املنتقلة للعاصمة اإلدارية اجلديدة كمرحلة  والتحول الرقمي يف الوزارات واجل 

 . (2022) وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،    ،املناقصات، ونفذت التدريب(

والتحول الرقمي بوزارة االتصاالت    الدورات التدريبة وورش العمل واللقاءات الدورية التي نفذتها أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات 1جدول 

 وتكنولوجيا المعلومات لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي باألجهزة الحكومية المنتقلة للعاصمة اإلدارية الجديدة:   

 مكان االنعقاد   التاريخ الربنامج التدريبي  م

  م 06/2021/ 30 دليل إجراءات العمل بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي  1

 

 

 

مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  

 املعلومات بالقرية الذكية بالقاهرة   

 م 08/2021/ 04 إسرتاتيجية التحول الرقمي 2

 م 08/2021/ 26 الذكاء االصطناعي 3

 م ٢٠٢١/  09/ 19 البنية التحتية لالتصاالت  4

 م 11/2021/ 14 التجربة األملانية يف التحول الرقمي 5

 م 12/2021/ 12 البيانات الضخمة  6

 م 2021/ 12/  30 اإلبداع التكنولوجي والتحول الرقمي 7

 م 2022/  03/ 03 البنية املعلوماتية الدولية لالتصاالت  8

 م 2022/  04/ 03 اجتاهات إدارة الربامج واملشاريع الرقمية 9
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املعلومات   نظم  وحدات  دعم  كيان أكاديمية  هلا  ليس  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  لوزارة  التابعة  الرقمي  والتحول 

الوظيفية، وليس هلا قرار رسمي   تتكون منها، ومهامها  التي  تبعيتها اإلدارية واإلدارات  يبني  تنظيمي  تنظيمي حمدد، وليس هلا هيكل 

   .(2م )انظر ملحق 12/06/2022بإنشائها، وذلك حتى تاريخ 

كام نص القرار عىل وجود اختصاصات التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي يف الوحدات املنتقلة إىل العاصمة 

 اإلدارية اجلديدة.  

فيمن يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي أن جيتاز االختبارات والربامج التدريبية    يشرتط  

باالتفاق مع اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة  )قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة،    ،وزارة املعنية بالدعم الفنيالتي حتددها ال

 (16، ص2019

مل حيصلوا عىل هذه الربامج والدورات    ، وبالتايل فإن العاملني باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط

و الدوريةالتدريبية  الربامج    ،اللقاءات  هذه  تكون  أن  يقرتح  كان  وإن  اجلديدة،  اإلدارية  للعاصمة  املنتقلة  للوحدات  خمصصة  ألهنا 

سواء املنتقلة للعاصمة اإلدارية    ،والدورات التدريبية لكل وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي بوحدات اجلهاز اإلداري للدولة

 جامعة أسيوط.   اجلديدة أو غري منتقلة هلا مثل 

 الدليل اإلجرائي لوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي: 

أصدرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل الدليل اإلجرائي لوحدات نظم  

بينام -م،15/04/2022وجيا املعلومات يف تاريخ  املعلومات والتحول الرقمي، ونرش إلكرتونيًا عىل موقع وزارة االتصاالت وتكنول

اجلزء األول: اإلطار التنظيمي    :( صفحة، ويتضمن أربعة أجزاء146أربعني )ووالذي يقع يف مائة وست    -م2021نرش ورقيا يف ديسمرب  

والتحول املعلومات  نظم  وعمليات وحدات  إجراءات  الثاين:  واجلزء  الرقمي،  والتحول  املعلومات  نظم  واجلزء   لوحدات  الرقمي، 

الثالث: حوكمة وحدة نظم املعلومات والتحول الرقمي، واجلزء الرابع: فهرس نامذج وحدة نظم املعلومات والتحول الرقمي )وزارة  

 . (146-1، ص ص 2021االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والوكالة األملانية للتعاون الدويل، 

الدليل اإلجرائي لوحدات نظم   الرئيسورد يف مقدمة  املصطلحات  الرقمي  املثال ال   ،ةياملعلومات والتحول  ومنها عىل سبيل 

 احلرص ما يأيت:   

عملية تسجيل وفهرسة وحفظ وأرشفة املستندات والوثائق الورقية يف أنظمة إلكرتونية )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا    الرقمنة:

 (. 16، ص2021املعلومات والوكالة األملانية للتعاون الدويل، 

  ، لومات للتحول الرقميإسرتاتيجية التحول الرقمي: هي اخلطة اإلسرتاتيجية املعدة من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املع

واملكونة من عدة عنارص مثل: الرؤية، والرسالة، والغايات، واألهداف اإلسرتاتيجية، ومؤرشات قياس األداء، واملستهدفات الكمية،  

وتكنولوجيا   االتصاالت  )وزارة  الرقمي  التحول  بشأن  املرصية  الدولة  رؤية  حتقق  التي  الفرعية  واألهداف  والربامج  واملرشوعات، 

 . (16، ص2021ملعلومات والوكالة األملانية للتعاون الدويل، ا
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وإن كان جاري العمل عىل إصدارها ونرشها إلكرتونيًا    ،م مل تصدر هذه اإلسرتاتيجية17/06/2022الحظ حتى تاريخ  يُ و

السحابية احلكومية) السيرباين)2014مثل: إسرتاتيجية احلوسبة  الوطنية لألمن  الوطنية    م(،2018م(، واإلسرتاتيجية  واإلسرتاتيجية 

 م(.2021الذكاء االصطناعي)

: عملية إعادة تصميم األعامل، واألنشطة، واإلجراءات، والعمليات، واخلدمات وحتويلها إىل عمليات رقمية  التحول الرقمي

ا )وزارة  األعامل  الرقمي يف مجيع  الواقع  من  االستفادة  لتحقيق  املعلومات؛  تكنولوجيا  باستخدام  وتكنولوجيا إلكرتونية  التصاالت 

الدويل،   للتعاون  األملانية  والوكالة  ص2021املعلومات  واإلجراءات،   ،(14،  واألنشطة،  األعامل،  تصميم  إعادة  آخر  بمعنى 

املعلومات؛  تكنولوجيا  باستخدام  إلكرتونية  رقمية  عمليات  إىل  وحتويلها  الورقية  بالوثائق  تدار  كانت  التي  واخلدمات  والعمليات، 

 تدار باستخدام الوثائق اإللكرتونية.  :الستفادة من الواقع الرقمي يف مجيع األعامل أيلتحقيق ا

 اجلزء األول: اإلطار التنظيمي لوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي: 

الرقمي   والتحول  املعلومات  نظم  لوحدات  التنظيمي  اإلطار  األول  اجلزء  التنظيمي  أيتضمن  التقسيم  واختصاصات  هداف، 

املنتقلة للعاصمة اإلدارية اجلديدة، وهيكله  لوحدا ت نظم املعلومات والتحول الرقمي يف األجهزة احلكومية باإلضافة إىل الوزارات 

بشأن    ،م2019( لسنة  87التنظيمي وإداراته الفرعية واختصاصاهتا، كام وردت يف قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة رقم )

ملعلومات والتحول الرقمي، باإلضافة إىل الوظائف مثل: وظيفة أخصائي رقمنة مستندات، وبطاقات الوصف التقسيم التنظيمي نظم ا

وظيفة   :ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص  ،ولياتؤالوظيفي لوظائف وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي التي تتضمن املهام واملس

 يأيت:      مدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني كام

 ة ملدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني: ي وليات الرئيس ؤ املهام واملس 

 يت:  اآلتتمثل يف و

بام حيقق مستهدفات الرقمنة   ،تنفيذ برامج رقمنة الوثائق واملستندات بجامعة أسيوط بالتنسيق مع كافة األطراف املعنية الداخلية 

املحدودة، وإعداد ومسح كافة املستندات والوثائق التارخيية املطلوب رقمنتها، وفهرستها وحتديد مستوى إتاحتها، وإدخاهلا عىل نظام 

الرقمي وفهرستها   األرشفة  اجلديدة  والوثائق  املستندات  كافة  ومسح  وإعداد  تنفيذه(،  )جاري  أسيوط  بجامعة  لذلك  وحتديد    ،املعد 

مستوى إتاحتها وإدخاهلا عىل نظام األرشفة املعد لذلك بجامعة أسيوط )جاري تنفيذه(، وتدقيق البيانات املدخلة للوثائق واملستندات؛ 

بات كافة العاملني بجامعة أسيوط؛ السرتجاع الوثائق واملستندات الرقمية )وزارة االتصاالت للتأكد من صحتها وجودهتا، ودعم طل

 .(29، ص2021وتكنولوجيا املعلومات والوكالة األملانية للتنمية الدولية، 

ة؛ لدفع كفاءة باإلضافة إىل تطبيق واستخدام أفضل املامرسات واملعايري والنامذج يف حفظ وأرشفة املستندات بصورة رقمية حديث

العمل بجامعة أسيوط، وإعداد التقارير الدورية والعروض ولوحات التحكم عن موقف تنفيذ برامج الرقمنة وحتقيق املستهدف منها،  

واملسامهة يف حتقيق مؤرشات األداء اخلاصة بعمليات، وأنشطة، وخدمات وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي بالتعاون مع كافة  

يف  وتعليامت العاملني  بضوابط  وااللتزام  أسيوط،  أعامل وخدمات جامعة  وامليكنة  الرقمنة  عمليات  واستدامة  التنظيمية،  التقسيامت   

)وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والوكالة األملانية    تاحة املعلومات لنظم رقمنة وحفظ وأرشفة املستنداتإو  ، التأمني السيرباين

 (. 29ص ،2021للتنمية الدولية، 
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كام يقوم بااللتزام باملعايري واألطر والسياسات والعمليات املحددة لوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي وبأليات احلوكمة 

وتكنولوجيا   االتصاالت  )وزارة  أسيوط  جلامعة  الرقمية  املنظومة  أصول  من  املثىل  االستفادة  لتحقيق  املعلومات؛  وتأمني  الرقمية 

 (. 29، ص2021ة األملانية للتنمية الدولية، املعلومات والوكال

 ة ملدير إدارة اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين: ي وليات الرئيس ؤ املهام واملس 

واملعلومات، الرقمي، التحول متطلبات وتوفري حتديد لعمل والتقارير والبيانات،  وتنفيذ الالزمة؛  أسيوط،   اخلطة جامعة 

اخلاصةو واملرشوعات والربامج  السنوية أسيوط اإللكرتوين والنرش والتقارير باإلحصاء املبادرات   التقسيامت كل مع   ،بجامعة 

 يف وجتهيزها؛ إلعدادها  جامعة أسيوط، وإعامهلا  أنشطة مجيع عن واملعلومات البيانات جامعة أسيوط، ومجع داخل املعنية التنظيمية

 (.32، ص2021املعلومات والوكالة األملانية للتنمية الدولية، رقمية )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  صورة

 العلمي ودقتها، والتحليل صحتها  من والتأكد إلكرتونيًا ومراجعتها  واملعلومات البيانات كافة وتسجيل كام خيتص بأرشفة

 تسهل وعروض وأشكال ةورسوم بياني ودراسات وتقارير ملخصات وعمل ،والوثائق اإللكرتونية واملعلومات البيانات ملحتوى

 الفنية التقارير وعرض املطلوبة، واستعراض والتقارير واملعلومات بالبيانات بجامعة أسيوط  القرار متخذي منها، وتزويد االستفادة

 البيانات واملعلومات، وعرض بالبيانات باإلتاحة اخلاصة املتعلقة بالضوابط بجامعة أسيوط، وااللتزام اخلاصة لكرتونيةاملنظومة اإل من

الدوري )وزارة   التحديث مراعاة مع اإللكرتوين جلامعة أسيوط  املوقع  عىل  واإلتاحة السامح لضوابط ودرجات طبًقا  واملعلومات

 (. 32، ص2021االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والوكالة األملانية للتنمية الدولية، 

بالعمل اإللكرتوين؛   والنرش والتقارير اإلحصاء وخدمات بعمليات وأنشطة اخلاصة اءاألد مؤرشات حتقيق عىل كام خيتص 

الرقمنة املستهدفات، واستدامة حتقيق من للتأكد  باملعايري االلتزام من جامعة أسيوط، والتأكد وخدمات ألعامل وامليكنة عمليات 

 املعلومات؛ وتأمني الرقمية احلوكمة وبآليات  ،الرقمي والتحول املعلومات نظم لوحدات والعمليات املحددة والسياسات واألطر

 بموظفي اإلحصاء اخلاصة التدريبية االحتياجات خطة جلامعة أسيوط، ووضع الرقمية املنظومة أصول من املثىل لتحقيق االستفادة

للموارد بالتنسيق اإللكرتوين  والنرش والتقارير املركزية  اإلدارة  ا مع  )حتديًدا  بجامعة البرشية  املواهب(  وتنمية  العامة إلدارة  إلدارة 

ومتابعة الدولية،   أثر  وتقييم التنفيذ أسيوط،  للتنمية  األملانية  والوكالة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  )وزارة  ،  2021التدريب 

 (.32ص

 اجلزء الثاين: إجراءات وعمليات وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي: 

نموذج   أسيوطيتضمن  بجامعة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  لوحدات  السنوية  املستندات    ، اخلطة  رقمنة  أهدافها  ومن 

 يان اثنان أخصائ  :والوثائق ومن مؤرشات األداء نسبة الوثائق واملستندات التي تم رقمنتها، كام تتضمن املوارد البرشية املطلوبة ومنها 

ة رقمنة كافة الوثائق واملستندات يف  يتخدمة لفهرسة املستندات، ومن املخرجات الرئيسومن املخاطر عدم صحة البينات املس   ة،رقمن

 .(58، ص2021جامعة أسيوط )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والوكالة األملانية للتنمية الدولية، 

 كام يتضمن عمليات اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين: 

 رتونيًا: تسجيل وأرشفة البيانات إلك

 الغرض:



د. عبد احلميد ندا    241 

 

 

باستخدام أفضل املامرسات   ،تنفيذ برامج رقمنة الوثائق واملستندات بجامعة أسيوط بالتنسيق مع كافة األطراف املعنية الداخلية

واملعايري والنامذج يف نظم حفظ وأرشفة املستندات بصورة رقمية حديثة؛ لرفع كفاءة العمل بجامعة أسيوط، بام حيقق مستهدفات الرقمنة 

وتدقيق وإعداد  املطلوب رقمنتها وفهرستها   ،املحددة عن طريق حتديد  التارخيية واجلديدة  والوثائق  املستندات  وحتديد    ،ومسح كافة 

مستوى إتاحتها وإدخاهلا عىل نظام األرشفة الرقمي املعد لذلك بجامعة أسيوط)جاري تنفيذه(، ودعم طلبات كافة العاملني بجامعة  

،  2021ئق واملستندات الرقمية )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والوكالة األملانية للتعاون  الدويل، أسيوط؛ السرتجاع الوثا 

 .(58ص

 املستندات. ةأخصائيو البيانات ورقمن املسؤول عن العملية:

 تنفذ هذه العملية باستمرار وبشكل يومي عىل مدار العام. التوقيت:

 :لية العم  الستكامل  الالزمة  جراءات اإل 

التارخيية واجلديدة املطلوب رقمنتها باستمرار، وحتديد وتدقيق املستندات والوثائق،  معايري إعداد حرص املستندات والوثائق 

 وأرشفة املستندات والوثائق تسجيل وحفظ أداء عمليات رقميًا، ومتابعة وحفظ وأرشفة املستندات والوثائق بأعامل تسجيل والقيام

ودعم العاملني السرتجاع رقميًا،  األملانية  طلبات  والوكالة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  )وزارة  الرقمية  واملستندات  الوثائق 

 .( 110، ص2021للتنمية الدولية، 

املستندات موحدة قائمة ووضع حرص بعمل البيانات أخصائيو يقوم  -1  واملطلوب ،واجلديدة التارخيية والوثائق جلميع 

 القائمة هذه تشمل تغري، أي  حدث مستمر كلام بشكل القائمة بتحديث والقيام  حديثة، رقمية بصورة لها وحفظها وتسجي إعدادها 

فة للوثائق البيانات مجيع  :التايل احلرص ال املثال سبيل عىل وتشمل واملستندات املعر 

 . الوثيقة/املستند رقم -

 . ا ووصفه الوثيقة/املستند اسم -

 .  ) جديدة مستندات تارخيية أو مستندات (نوعه -

 .الوثيقة /املستند عن املسؤولة اإلدارة -

 . رقميًا  وحفظها  املطلوب تسجيلها  السنوية الوثائق/املستندات لكمية تقدير -

 . الوثيقة أو لفهرسة املستند املطلوبة البيانات -

 ووضع رقميًا  وحفظها  وتسجيلها  إلعدادها وتدقيقها  املعايري؛  وحتديد  واملستندات الوثائق بتحليل البيانات أخصائيو يقوم  -2

 ،أدائها  وتاريخ  ،منها  كل عن املسؤول  البيانات، وحتديد وأرشفة تسجيل إدارة أعامل مجيع شهري يشمل /أسبوعي /يومي جدول

 ما يأيت:   احلرص ال املثال سبيل األعامل عىل تلك تشمل

وعمليات املستندات مجع عمليات وعمليات املستندات إعداد  والوثائق،  املستندات تدقيق والوثائق،  والوثائق،   وتصحيح 

 .واألرشفة ،والفهرسة التسجيل، وثيقة، وعمليات أو مستند كل صالحية مستوى حتديد وعمليات

املستندات وحفظ لتسجيل املوضوع؛ اجلدول املدرجة ضمن  األعامل بتنفيذ املستندات رقمنة أخصائيو يقوم  -3  وأرشفة 

 .عملية لكل املقننة، واملحددة اإلجراءات وباتباع ويف التوقيتات املحددة منهم، كل مسؤولية بحس
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 يومي من بشكل واألرشفة واحلفظ التسجيل تنفيذ أعامل بمتابعة اإللكرتوين والنرش والتقارير اإلحصاء إدارة مدير يقوم  -4

 ، وكفاءته العمل سري  عىل تؤثر قد  مشكالت، ةأي العمل؛ للوقوف عىل فريق مع واالجتامعات واألرشفة التسجيل تقارير أنظمة خالل

 األداء. ومؤرشات األهداف حتقيق حلظي يضمن بشكل عىل حلها  والعمل

 إتاحة طريق  عن الرقمية والوثائق السرتجاع املستندات العاملني؛  طلبات بدعم كذلك املستندات رقمنة أخصائيو يقوم  -5

 ملتابعة تنفيذها؛ وتاريخ الطلبات وتارخيها  تسجيل مع العاملني، مع والتواصل االسرتجاع عمليات تنفيذ أو  ،للمستخدمني األنظمة

 .املطلوبة اخلدمة مستويات حتقق

 :العمل  أداء  متابعة  كيفية 

 توضح:  التي واألسبوعية، والشهرية اليومية التقارير طريق عن

 .   ) يومي (وموقفها  ظهرت التي املنفذة واملشكالت واألعامل لليوم املخططة األعامل -1

 . )شهري أسبوعي، يومي،  (عملها  املستندات، وكفاءة لرقمنه الرئيسية األداء مؤرشات -2

 املخرجات: 

 رقمنتها.  املطلوب املستندات والوثائق قائمة نموذج -

 املستندات. وحفظ تسجيل وأرشفة عمليات جدول نموذج -

 الرقمية. والوثائق اسرتجاع املستندات طلبات متابعة نموذج -

 : )مثال (رقمنتها  املطلوب والوثائق املستندات قائمة نموذج

 نموذج قائمة المستندات والوثائق المطلوب رقمنتها )مثال(: 2جدول 
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 مثال(  (المستندات وحفظ تسجيل وأرشفة عمليات جدول نموذج 3جدول 

كود  

 العملية 

عن   الكمية دوريتها  وصف العملية  املسؤول 

 أدائها 

تنفيذ   آخر  تاريخ 

 للعملية 

 مالحظات

بيانات  مستندات مجع 1

 التعامالت

ألف  شهرًيا  مائة 

 وثيقة

   

بيانات  مستندات تدقيق 

 التعامالت

     

بيانات  مستندات فهرسة 

 التعامالت

     

مستندات  بيانات  تسجيل 

 التعامالت

     

 الرقمية )مثال(. والوثائق اسرتجاع املستندات طلبات متابعة نموذج

 )مثال(.نموذج متابعة طلبات استرجاع المستندات والوثائق الرقمية  4جدول 

 م

 

اسم طالب  

 اخلدمة

 

 اإلدارة 

 

تاريخ 

 الطلب

 

املستندات املطلوب  

 اسرتجاعها

 

اسم مسؤول 

 الرقمنة

 

تاريخ اسرتجاع  

 املستند 

 

احلالة:  

 مفتوح/مغلق 

 

 مالحظات 

 

         

         

 قائمة التحقق: 

 متت التي اخلطوات ( أمام)   عالمة بوضع قم العملية،هذه  استكامل من  للتأكد مراجعتها؛ جيب التي بالنقاط قائمة يأيت فيام

ال:   بشكل  فع 

 باستمرار؟  رقمنتها  املطلوب واجلديدة التارخيية والوثائق املستندات حرص تم هل -

 والوثائق؟ املستندات وتدقيق إعداد معايري حتديد تم هل -

 رقميًا؟  تاملستندا وأرشفة وحفظ أعامل تسجيل كافة تنفيذ بتوقيتات جدول وضع تم هل -

 رقميًا؟ املستندات وأرشفة وحفظ أعامل تسجيل من عملية كل عن مسؤول حتديد تم هل -

 مستمر؟  بشكل رقميًا  وأرشفة املستندات وحفظ تسجيل أعامل تنفيذ متابعة يتم هل -

 الرقمية؟  والوثائق املستندات اسرتجاع طلبات تنفيذ ومتابعة تسجيل يتم هل -
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 : عمليات نظم املعلومات والتحول الرقمي اجلزء الثالث: حوكمة  

يتضمن عىل سبيل املثال ال احلرص: أهداف، ومقومات حوكمة عمليات نظم املعلومات والتحول الرقمي، واتفاقيات اخلدمة 

 والتشغيل ومنها خدمة طلب وثيقة. 

بع: فهرس نامذج وحدة نظم املعلومات والتحول الرقمي    اجلزء الرا

النامذج عىل سبيل املثال ال احلرص: قائمة املستندات املطلوب رقمنتها، ونموذج جدول عمليات تسجيل وأرشفة وحفظ ومن هذه  

 املستندات، ونموذج متابعة طلبات اسرتجاع املستندات والوثائق الورقية.

لومات والتحول الرقمي وحدات نظم املعوبعد عرض أجزاء من الدليل اإلجرائي لوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي، 

عرتض عىل إنشائها وزير الدولة للتنمية ام بإنشائها، و2001باألجهزة احلكومية هي مراكز الوثائق التي أوىص جملس الوزراء يف عام  

 .أو مركز الوثائق ،تغيري مسامها إىل إدارة الوثائق اإللكرتونية اقرتاح اإلدارية رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، و

 اإلسرتاتيجية باجلهاز واألهداف اخلطط حتقيق يف دعم وحموري مهم بدور والتحول الرقمي املعلومات نظم وحدات تقوم

بوزاراته وحتسني ووحداته اإلداري  الدولة وتنفيذ التكنولوجية،  قدراته املختلفة،  )وزارة   للتحول املرصية إسرتاتيجية  الرقمي 

   .(143، ص2021وكالة األملانية للتعاون الدويل، االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وال

 واجلهات وتكنولوجيا املعلومات االتصاالت وزارة مع التنسيق من خالل الرقمي، والتحول املعلومات نظم تساهم وحدات

باجلهاز اإلداري للدولة  وبرامج ومرشوعات التحول الرقمي   ،املرصية للدولة الرقمي التحول  تنفيذ إسرتاتيجية يف األخرى، املعنية

إلتاحة منظومة تكنولوجية حديثة ومستدامة ومؤمنة ومرتابطة، وميكنة عمليات وخدمات وأنشطة اجلهات احلكومية، ورقمنة البيانات 

لصناع  واملعلومات اخلاصة باجلهات احلكومية، ودعم اختاذ القرار من خالل توفري املعلومات والتقارير والتحليالت الدقيقة واللحظية 

   .(143، ص2021)وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والوكالة األملانية للتعاون الدويل،  القرار باجلهات احلكومية

آالف   عن  االستغناء  املرصية  احلكومة  اعتزام  بشأن  أنباء  االجتامعي  التواصل  اإللكرتونية، وصفحات  املواقع  بعض  تداولت 

تطبيق التحول الرقمي، وقد قام املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء بالتواصل مع اجلهاز املركزي للتنظيم    املوظفني تزامنًا مع التوسع يف

ول  واإلدارة، والذي نفى تلك األنباء، ُمؤكًدا أنه ال صحة العتزام الدولة االستغناء عن آالف املوظفني تزامنًا مع التوسع يف تطبيق التح 

قرا أية  يتم إصدار  مل  وأنه  الوزراءالشأن  رات هبذا  الرقمي،  االعالمي،  -)رئاسة جملس  الوزراء،(2022املركز  املركز  -)رئاسة جملس 

 . (2022عالمي، اإل

نفسه  و يطرح  الذي  السؤال  وثيقة؛    :أخرًيا  اعتباره  يمكن  ما  لتحديد  الرسية؛  بدرجات  التعريف  تطبيق  اختصاص  أين ذهب 

الك دار  بالتنسيق مع  للعمل، وذلك  التقسيم تسهياًل وتيسرًيا  يذكر رصاحة يف أهداف ومهام واختصاصات  القومية؟ مل  تب والوثائق 

 التنظيمي وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي بعد دمج مراكز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار به.   

مية: دراسة تطبيقية عىل جامعة  اجلزء الثاين: واقع األرشيفات اجلارية بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكو

 أسيوط:



د. عبد احلميد ندا    245 

 

 

 . فئات وثائق اإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وإصداراتها 2/1

 فئات وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط:   1/ 1/ 2

 يوط فيام يأيت:  تتمثل فئات وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أس

 ملفات قرارات جملس اجلامعة.   -

 امللفات اإلحصائية اخلاصة بالطالب اجلدد واملقيدين املرصيني وغري املرصيني.   -

 امللفات اإلحصائية للربامج الدراسية اخلاصة باجلامعة.     -

 حصائية للخرجيني يف املرحلة اجلامعية األوىل.    امللفات اإل  -

 ب الدراسات العليا واخلرجيني املرصيني، وغري املرصيني.  امللفات اإلحصائية لطال  -

 امللفات اإلحصائية للمدن اجلامعية، والطالب املقيمني هبا.     -

 امللفات اإلحصائية للمستشفيات اجلامعية.  -

 امللفات اإلحصائية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واملوظفني.     -

امللفات اإلحصائية للدورات التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، واإلدارة العامة إلدارة   -

 وتنمية املواهب، ومركز ضامن اجلودة.  

 ملف قاعدة البيانات ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واملوظفني.     -

 ملفات جائزة مرص وجامعة أسيوط للتميز احلكومي.    -

 لفات املتميزين بجامعة أسيوط احلاصلني عىل جوائز. م  -

 إصدارات اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط:     2/ 1/ 2

 تتمثل إصدارات اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط فيام يأيت:   

ة التحول الرقمي، ومطوية التميز احلكومي، ومطوية املرشوعات القومية،  حصائية السنوية، ومطوية القيادات، ومطويالنرشة اإل

حصائية، ودليل الطالب املتميزين سنوًيا، ومطوية اجلامعة يف  والكليات املعتمدة، ودليل الوحدات ذات الطابع اخلاص، والكراسة اإل

قرارات جملس اجلامعة، ودليل  وم،  2020ومطوية األرقام    خبار،أرقام، ومطوية رحيق أعالم اجلامعة، واملجلة املعلوماتية، ومطوية األ

   .( 2022اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي،  - القيادات اجلامعية )جامعة أسيوط

وظهر حتتوي عىل تعريف    ،التحول الرقمي صفحة وجه  ةومن إصدارات اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي مطوي

ة ومزاياه وحتديات التحول الرقمي وكيفية يسرتاتيجي للتحول الرقمي يف الدولة املرصية، وأهدافه الرئيسالتحول الرقمي والتوجه اإل

م اجلديدة  التقنيات  اعتامد  وتأثري  الرقمي  والتحول  العايل،  التعليم  مؤسسات  واالستدامة يف  الرقمي  والتحول  عليها،  قبل  التغلب  ن 

 مؤسسات التعليم العايل.  

 معدات وأوعية حفظ الوثائق باإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط: 2/2

مقسمة إىل   -من األرض إىل السقف    -يوجد باإلدارة دواليب خشبية داخل احلائط؛ حلفظ ملفات اإلدارة، ارتفاع الدوالب  

 (.  2ه ثالثة رفوف )انظر ملحق ن، وسفيل با قسمني: علوي وبه رف
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ملحق   )انظر  دواليب  أدراج، وعددها مخسة  ثالثة  به  املقاس )شانون(  معيارية  املعدنية  الدواليب  إىل  يوجد  2باإلضافة  كام   ،)

 .معدات حفظ خشبية هبا ثالثة رفوف

 ( يبني معدات احلفظ، مقاستها، وأبعادها: 5فيام ييل جدول رقم )

 قاساتها وعددهامعدات الحفظ وم  5جدول   

 العدد العمق العرض الطول  معدة احلفظ م

 12 سم 100 سم 165 سم 250 دوالب خشبي داخل احلائط  1

 5 سم 45 سم 100 سم 100 وحدات احلفظ اخلشبية األخرى 2

مثل تلك    ،املستعملةيوجد بعض الدواليب اخلشبية تستخدم؛ حلفظ أجهزة احلاسب اآليل وملحقاهتا اجلديدة أو القديمة وغري  

 املوجودة يف غرفة إدارة البنية األساسية وتأمني املعلومات.

ملدير اإلدارة يبلغ عرضه ثامنية أمتار، بينام طوله ثالثة أمتار تقريبًا، واجلزء    :مساحة اإلدارة عبارة عن ثالثة أجزاء: اجلزء األول

له عرشة أمتار تقريبًا، ويفصل بينهام حائط النصف العلوي منه زجاجي، اجلزء لإلدارة نفسها يبلغ عرضه ثامنية أمتار، بينام طو  :الثاين

ينام  يبلغ عرضه ثامنية أمتار تقريبًا، بينام طوله أربعة أمتار تقريبًا، والنسبة بني مساحة املدير واإلدارة من واحد إىل أربعة تقريبا، ب  :الثالث

 امعة ثالثة أمتار تقريبا.  االرتفاع ثابت يف مجيع إدارات املبنى اإلداري للج

 مدد حفظ وثائق اإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي )الحفظ والترحيل واإلتالف(: 2/3

تشكيل اللجنة الدائمة    :م تتضمن أربعة أبواب: الباب األول24/04/2010أصدرت جامعة أسيوط الئحة حمفوظات بتاريخ  

جداول احلفظ   :أحكام عامة للمحفوظات، والباب الرابع  :تارية واملحفوظات، والباب الثالثمهام السكر  :للمحفوظات، والباب الثاين

 (.26-1، ص ص  2010)جامعة أسيوط، 

تقسم املحفوظات يف جداول احلفظ وفقا لفئة ومدة احلفظ إىل: حمفوظات دائمة احلفظ، وحمفوظات ملدة عرشين سنة، ومخسني  

حمفوظات ملدة مخس سنوات،  و حمفوظات ملدة سبع سنوات،  وحمفوظات ملدة عرش سنوات،  وحمفوظات ملدة مخس عرشة سنة،  وسنة،  

 (. 26-13ص ص  2010سنة )جامعة أسيوط،   حمفوظات ملدة ثالث سنوات، وحمفوظات ملدةو

)قرار وزير   ،م  2009تسري الئحة حمفوظات جامعة أسيوط عىل املنهج نفسه املتبع يف الئحة حمفوظات احلكومة الصادرة عام  

اريت  قرارات وزيري الداخلية والعدل بتعديل الئحتي حمفوظات وزوبإصدار الئحة حمفوظات احلكومة،   2009لسنة   270املالية رقم  

 .(160-1ص ص   ،2018والعدل، الداخلية 

العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي،   املتداولة باإلدارةحتتوي جداول احلفظ بالئحة حمفوظات جامعة أسيوط بعض الوثائق  

لعامة لنظم  ومدد حفظها هبا، ومدد حفظها يف غرف احلفظ مثل: قرارات جملس اجلامعة وحتفظ بصفة دائمة حيث تصدرها اإلدارة ا

 املعلومات والتحول الرقمي يف شكل مطبوع سنوًيا، وصور مكاتبات امللفات املوضوعية، وحتفظ ملدة مخس سنوات باإلدارة.   

ترحل وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي )بشكل عشوائي غري منظم( بعد مرور مخس سنوات عىل تاريخ  

حلفظ باإلدارة إىل خمازن كلية الطب باجلامعة، وبيعها بعد ذلك ملصانع الورق بعد غمرها باملاء )انظر  إنشائها، وعند تكدس معدات ا

 (، كام يمكن التخلص من الوثائق دون مرور مخس سنوات عىل تاريخ إنشائها.2ملحق 
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 العميات الفنية لوثائق اإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي:  2/4

   : التصنيف 1/ 4/ 2

إعداد خطة لرتتيب امللفات أو خطة لنظام تصنيف الوثائق اجلارية أو األرشيفية، وعملية تنظيم  " (Classification):التصنيف 

يصنف مسبًقا سلسلة الوثائق وحيدد نوعياهتا   ،(موضوعي  -تارخيي  –)نوعي  : خلطة أو نظام معني متبع يف دار األرشيف  ا للوثائق تبع

 (. 31، ص 2007)ميالد،  "لك عملية تسكني)ترتيب( السالسل واملواد طبقا خلطة حمددة أو نظام معنيوموضوعاهتا وتوارخيها، كذ

أداة من أدوات العمل يف األرشيف، فهي خطة لتوزيع العنارص املكونة للمتكاملة  " Classification schemeخطة التصنيف: 

مثال خطة نظام التصنيف العرشي   ،ار األرشيف دون أي نظام سابقأو وصلت إىل د  ،األرشيفية والتي تكون حتت اإلعداد أو التكوين

 .(31، ص  2007)ميالد،  "هي استعامل األعداد لتوزيع املواضيع وجتميعها 

هل  وهل يصنف املوظفون يف اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي الوثائق؟ نعم فهم يصنفون تصنيًفا موضوعيًا،  

اإلد يف  املوظفون  عىل  يصنف  حتتوي  مكتوبة  موضوعية  تصنيف  خلطة  وفقا  الوثائق  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  ارة 

 املوضوعات الرئيسية والفرعية والثانوية وتم ترميزها، وأعدت خصيصا لإلدارة أم ال؟ 

 له؟هل يدرك املوظف أمهية خطة التصنيف يف عم وكيف يصنف املوظف الوثائق التابعة له؟ واإلجابة ال، 

( إلدارة األرشيف اجلاري والتارخيي 15489تعد خطة التصنيف أداة من األدوات الرئيسية يف تطبيق املعيار الدويل )األيزو رقم  

 (.    421، ص2012)ميالد، 

 فهرسة وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط:   2/ 4/ 2

الوثائق املجمعة مًعا لغرض معني،  واخلرائط،    :ئق املفردة ذات مواصفات معينة مثلأداة بحث أرشيفية لوصف الوثا "الفهرس  

وجد فهرسة لوثائق اإلدارة  ت( وهو ناتج عملية الفهرسة، وال  27، ص 2007)ميالد،    "عىل سبيل املثال ملعرض، أو تتعلق بموضوع معني

ا  نظام األرشفة  الرقمي، تستخدم يف  املعلومات والتحول  لنظم  تطبيقه-إللكرتونية  العامة  أو فهرس بموضوعات وثائق نظم    -حال 

 املعلومات والتحول الرقمي يساعد يف رسعة الوصول إىل الوثائق املطلوبة وفًقا ملوضوعاهتا.   

 تكشيف وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط:   3/ 4/ 2

أو ألداة بحث )وسيلة إجياد(  ويوضح    ،أو األماكن أو املوضوعات لوثيقة ما   قائمة بأسامء األشخاص )األعالم("الكشاف هو  

بالقائمة )الكشاف( مكان وكيفية الرجوع أو الوصول إليها، ويرتب الكشاف عادة ترتيبًا هجائيًا ألسامء وأماكن وموضوعات تتضمنها  

(، وهو ناتج عملية  64-63،  ص ص 2007)ميالد،    "سجالت(  -ملفات  -)وثائق مفردة  :حمفوظات األرشيف من أشكال خمتلفة

التكشيف، وال يوجد تكشيف لوثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي،  يستخدم يف نظام األرشفة اإللكرتونية )حال 

 يف رسعة الوصول إىل الوثائق املطلوبة.   تطبيقه( وال يوجد كشاف ملوضوعات نظم املعلومات والتحول الرقمي  يساعد 

   : التدريب   4/ 4/ 2

( إلدارة األرشيف  15489ة يف تطبيق املعيار الدويل )األيزو رقم  ييعد التدريب يف جمال األرشيفات اجلارية من األدوات الرئيس

التي إذا م428، ص  2012اجلاري والتارخيي )ميالد،   الوثائق  (، وهذا املعيار الدويل من أهم املعايري  ا طبقت سوف تساعد إدارات 
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عىل أداء عملها    -بام يف ذلك وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية  -اجلارية )األرشيف اجلاري( يف مجيع اهليئات

 (. 429، 2012بإتقان، والوصول إىل اجلودة الشاملة )ميالد، 

و املعلومات  لنظم  العامة  باإلدارة  العاملون  األرشفة  حيتاج  يف  املتخصصة  التدريبية  للربامج  أسيوط  بجامعة  الرقمي  التحول 

 اإللكرتونية أو إدارة الوثائق اإللكرتونية. 

دراسة   احلكومية:  باألجهزة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  بوحدات  اجلارية  األرشيفات  لتطوير  التخطيط  الثالث:  اجلزء 

 تطبيقية عىل جامعة أسيوط: 

 أسيوط: الرقمي بجامعة ة حفظ الوثائق باإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول معدات وأوعي 3/1

وإعطا  احلريق،  نتيجة  برسعة  لتلفها  جتنبا؛  احلريق،  بمواد ضد  اخلشبية  احلفظ  معدات  له؛ حلني  ءيفضل طالء  مقاومة  فرتة  ها 

عىل العاملني مقارنة    ا  يعمل باملسحوق، لكي يكون آمنالتدخل وإنقاذ املوقف، وإنشاء نظام إنذار آيل يعمل بالدخان ونظام إطفاء آيل

طفاء التي تعمل بالغاز، ويف الوقت نفسه حيمي الوثائق بعد عملية اإلطفاء مقارنة بغريه من نظم اإلطفاء التي تعمل بغريه من نظم اإل

 باملياه أو الشبورة املائية.   

 العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط: مدد حفظ وثائق )الحفظ والترحيل واإلتالف( اإلدارة  3/2

عملية أو وظيفة أساسية لألرشيف لتحديد الوثائق والسجالت التي تستحق احلفظ الدائم "(  (Appraisalتقويم األرشيف:  

املحفوظات باالعتامد عىل اإلدارة   وبالتايل ترتيب  ،لقيمتها التارخيية أو البحثية الدائمة، ويشمل التقويم عملية الفرز لتحديد قيمة الوثائق

   . (12، ص2007)ميالد،  "قيمتها الواضحة الظاهرة وعالقتها بالوثائق األخرى :املنشئة هلا، لالستخدام القانوين واحلكومي؛ أي

 وعملية حتديد قيمة الوثائق تتم عىل أساس حفظ وإيداع الوثائق يف دار األرشيف عىل أساس:"

 الرسمي وفائدهتا اإلدارية.  مدى استعامهلا اليومي -أ

 فائدهتا يف البحث التارخيي )مصادر معلومات(. -ب

 (.12، ص 2007)ميالد،  "األوراق التي ما زالت هلا أمهية ثانوية لفرتة معينة يمكن التخلص منها يف هنايتها  -ج

الوثائق عىل أساس القيمة األرشيفية واإلدارية والرسمية واملعلوماتية والبحثية احلالية   :أي" العملية املهمة الستبعاد  تتم هذه 

    . (12، ص2007)ميالد،  "واملستقبلية للوثائق، وتعرف العملية كلها بأهنا تقويم ومراجعة وانتقاء أو اختيار بغرض احلفظ الدائم

املتداولة باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي، وحتديد مدد حفظها يف اإلدارة، ومدد حفظها  تم حرص فئات الوثائق   

بغرف احلفظ وتقديمها كمقرتح؛ إلدراجها بالئحة حمفوظات اجلامعة، وطباعة إصدار جديد من الئحة حمفوظات اجلامعة، واخلاصة  

يوجد بجامعة أسيوط الئحة حمفوظات القطاع الطبي ملستشفيات اجلامعة، ومعهد  حيث  -بكليات وإدارات ومراكز اجلامعة غري الطبية

 وبه وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي.  -األورام واملراكز الطبية التابعة للجامعة

 حول الرقمي بجامعة أسيوط.  ( يبني فئات ومدد احلفظ املقرتحة لوثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والت6فيام ييل جدول )
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 مدد الحفظ المقترحة لوثائق اإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط. 6جدول 

فئات وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول  م

 الرقمي 

 مدة احلفظ باإلدارة

 العمر اإلداري )العمر األول( 

 مدة احلفظ بغرف احلفظ 

 العمر الوسيط )العمر الثاين(   

 مخس سنوات  مخس سنوات  امللفات اإلحصائية   1

  دائم ملفات قرارات جملس اجلامعة   2

  دائم ملفات القيادات اجلامعية   3

  دائم ملفات أعالم اجلامعة   4

  دائم ملفات الطالب املتميزين 5

 مخس سنوات  مخس سنوات  ملفات الوحدات ذات الطابع اخلاص   6

  دائم ملفات قواعد البيانات ألعضاء هيئة التدريس   7

  دائم ملفات الكليات املعتمدة  8

 مخس سنوات  مخس سنوات  ملفات جائزة التميز احلكومي بجامعة أسيوط   9

 مخس سنوات  انتهاء املرشوعمخس سنوات بعد  ملفات املرشوعات بجامعة أسيوط  10

 مخس سنوات  مخس سنوات   ملفات املكاتبات   11

 متثل الوثائق يف مدة احلفظ باإلدارة الوثائق اجلارية بينام متثل الوثائق يف مدة احلفظ بغرف احلفظ الوثائق شبه اجلارية.

اة من السلطة املختصة لإلدارة، متهيًدا  ( إذن يتضمن املوافقة املعط(Destruction Scheduleالتخلص من الوثائق )ترصيح(  

لعملية التخلص من الوثائق األرشيفية التي تقرر عدم جدوى احلفاظ عليها، وقد يكون هذا الترصيح عىل شكل قائمة أو جدول يتضمن 

 . (43، ص1982كل الوثائق املستغنى عنها )ميالد، 

تعقد اللجنة    ،اإلدارة  العامة لنظم املعلومات والتحول الرقميبعد انتهاء مدة احلفظ بغرف احلفظ وهو العمر الوسيط لوثائق  

الطبية اجلامعة غري  وإدارات ومراكز  بكليات  باجلامعة واخلاصة  للمحفوظات  الدائمة    -الدائمة  اللجنة  أسيوط  بجامعة  يوجد  حيث 

والتي تضم يف عضويتها مندوب من دار    -معةملحفوظات القطاع الطبي ملستشفيات اجلامعة، ومعهد األورام واملراكز الطبية التابعة للجا 

أو التخلص منها مع االحتفاظ بنامذج   ،الوثائق القومية؛ لتقرير مصري تلك الوثائق إما برتحيلها إىل دار الوثائق القومية لقيمتها التارخيية

 حال املوافقة عىل التخلص من الوثائق  ويف  ، وترسل إىل دار الوثائق القومية املرصية  ، منها بعد إعداد القوائم اخلاصة بذلك من أصلني

 املذكورة يف القائمة، يتم ختم إحدامها وإرساهلا إىل اجلامعة متهيًدا لعملية التخلص من الوثائق التي وردت يف القائمة.      

 -ملدد احلفظ املقرتحةوفًقا  -يفضل توريد آلة فرم الوثائق؛ للتخلص من الوثائق التي فقدت قيمتها اإلدارية وليس هلا قيمة تارخيية  

ثم بيعها بعد ذلك ملصانع الورق، وتعد هذه الطريقة أفضل الطرق للتخلص من الوثائق بعيًدا عن حرقها، وتلوث اهلواء، واحتاملية عدم  

املعلومات   ويف الوقت نفسه احلفاظ عىل خصوصية ورسية الوثائق، واقتصادًيا تدر مااًل عىل اإلدارة  العامة لنظم  ،السيطرة عىل احلريق

والتحول الرقمي، وإعادة تدويرها مرة أخرى؛ توفرًيا للعملة األجنبية يف استرياد الورق اخلاص بالطباعة، واحلفاظ عىل البيئة اخلرضاء 

 نتيجة قطع األشجار، وتصنيع الورق منها.   

عند اعتامده من قبل دار الوثائق املتبع يف الئحة حمفوظات جامعة أسيوط حتى    باملنهج نفسهصمم جدول مدد احلفظ املقرتح  

 وإدراجه بالئحة حمفوظات جامعة أسيوط ال يكون هناك تنافر أو اختالف.     -بعد إجراء التعديالت عليه  -القومية املرصية وإدارة اجلامعة

مي بنظام األرشفة  تستخدم جداول مدد احلفظ أيضا يف إدارة الوثائق اإللكرتونية باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرق

 اإللكرتونية حال تطبيقه. 
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 يات الفنية لوثائق اإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي: لالعم 3/3

   : التصنيف   1/ 3/ 3

وجد إدارات  وت تتعامل اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي مع مجيع إدارات اجلامعة والتي ختتلف تبعيتها اإلدارية، 

  تتبع رئيس اجلامعة مبارشة، وإدارات تتبع نواب رئيس اجلامعة الثالثة، وإدارات تتبع أمني اجلامعة، وإدارات تتبع أمني الكلية، وينعكس 

ىل الوثائق التي تنتجها أو تتلقاها، والتي حتتاج إىل تنظيمها؛ من أجل اسرتجاعها ويتم تنظيمها من خالل التصنيف )تشو،  هذا النشاط ع

والفهرسة، والتكشيف واالستخالص والكلامت املفتاحية، ورؤوس املوضوعات سواء بالنظم الورقية أو    ،(294، ص2010/2018

 اإللكرتونية.    

 ف املقرتحة  منهج بناء خطة التصني   

 اجلزء األول:  

يتمثل منهج بناء خطة التصنيف املقرتحة اجلزء األول يف حرص مجيع اإلدارات باجلامعة وتبعيتها اإلدارية وترتيبها وفًقا للتبعية  

وترميزها عن طريق األرقام املسلسلة املركبة، برصف النظر عن مستواها اإلداري قسم، إدارة، إدارة عامة، أو إدارة مركزية،    ،اإلدارية

 والرتكيز عىل موضوع اإلدارة وليس مستواها الوظيفي، حيث املستوى الوظيفي يمكن أن يتغري، ويؤثر ذلك عىل خطة التصنيف. 

 بعة له:  رئيس الجامعة والإدارات التا -1
   .مكتب رئيس اجلامعة 1/1 -

 . مركز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار  1/2 -

  .التوجيه املايل واإلداري1/3 -

   .التخطيط واملتابعة1/4 -

   .العالقات العامة واإلعالم 1/5 -

 .التنظيم واإلدارة 1/6 -

   .األمن اجلامعي 1/7 -

   .ون القانونيةؤالش1/8 -

   .املوارد البرشية 1/9 -

   .لتطوير املؤسيس ا 1/9/1 -

   .إدارة وتنمية املواهب 1/9/2 -

   .عمليات املوارد البرشية 1/9/3 -

  .االستحقاقات واملزايا  1/9/4 -

  .نظم املعلومات والتحول الرقمي 1/10 -

   .املراجعة الداخلية واحلوكمة 1/11 -
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   . اإلدارة اإلسرتاتيجية 1/12 -

   :التابعة له ون التعليم والطلاب والإداراتؤ نائب رئيس الجامعة لش -2
 . مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب 2/1 -

   .الطبع والنرش  2/2 -

 . االتصال العسكري 2/3 -

   .ون التعليم والطالبؤأمانة جملس ش 2/4 -

   .مركز اخلدمة العامة 2/5 -

   .ون التعليمؤش 2/6 -

   .املدن اجلامعية 2/7 -

   .التغذية 2/8 -

   .ون الطبيةؤالش 2/9 -

  .الشبابرعاية  2/10 -

 ئون الدراسات العليا والبحث العلمي والإدارات التابعة له:  ؤنائب رئيس الجامعة لش -3
 . مكتب نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 3/1 -

   .الدراسات العليا والبحوث 3/2 -

   .العالقات العلمية والثقافية 3/3 -

  .املكتبات 3/4 -

   .املتاحف والوسائل التعليمية 3/5 -

   .احلاسب العلمي 3/6 -

   . امليكروسكوب اإللكرتوين 3/7 -

 . أمانة جملس الدراسات العليا والبحوث 3/8 -

 ون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارات التابعة له:  ؤ نائب رئيس الجامعة لش -4
   .ون خدمة املجتمع وتنمية البيئةؤمكتب نائب رئيس اجلامعة لش 4/1 -

  .الطابع اخلاصالوحدات ذات  4/2 -

 .املرشوعات البيئية 4/3 -

   .املؤمترات واالتصاالت 4/4 -

    .السالمة والصحة املهنية 4/5 -

 .أمانة جملس خدمة املجتمع وتنمية البيئة 4/6 -
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 : كليات الجامعة )إدارات( -5
   .كلية العلوم 5/1 -

   .كلية اهلندسة 5/2 -

   .كلية الزراعة 5/3 -

   .كلية الطب 5/4 -

   .الصيدلةكلية  5/5 -

   .كلية الطب البيطري 5/6 -

   .كلية التجارة 5/7 -

   .كلية الرتبية 5/8 -

   . كلية احلقوق 5/9 -

  .كلية الرتبية الرياضية 5/10 -

   .كلية التمريض  5/11 -

   .كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكميلية 5/12 -

   .كلية الرتبية النوعية 5/13 -

   .االجتامعيةكلية اخلدمة  5/14 -

   .كلية اآلداب 5/15 -

  . كلية احلاسبات واملعلومات 5/16 -

  .كلية طب األسنان 5/17 -

  . كلية الرتبية للطفولة املبكرة 5/18 -

   .كلية الفنون اجلميلة 5/19 -

  .معهد بحوث ودراسات البيولوجيا اجلزيئية 5/20 -

   .املعهد الفني للتمريض  5/21 -

 له:   أمين الجامعة والإدارات التابعة -6
   .مكتب أمني اجلامعة 6/1 -

 . احلسابات واملوازنة 6/2 -

 . ون العاملنيؤش 6/3 -

   . ون أعضاء هيئة التدريسؤش 6/4 -

   . ون اإلداريةؤالش 6/5 -

 .املشرتيات واملخازن 6/6 -

 . ون اهلندسيةؤالش 6/7 -
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 . الصناديق اخلاصة 6/8 -
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ا مراًرا وتكراًرا بمرور  ويتم حتديثها ومراجعته  ،خطط التصنيف هي أول أنواع اللغات املقيدة يف تنظيم املعلومات واسرتجاعها 

ص 2010/2018الوقت)تشو،   أسيوط  294،  بجامعة  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  اإلدارة  وثائق  تصنيف  وخطة   ،)

املقرتحة جيب تعديلها كل فرتة؛ لتكون مطابقة للواقع العميل، والفعيل لوثائق نظم املعلومات والتحول الرقمي حيث حتذف إدارات 

خاصة يف عملية احلذف بأن  وب وجيب احلفاظ عىل متاسك خطة التصنيف عند التعديل أو احلذف،    ،، وتندمج ثالثة وهكذا وتنشأ أخرى

وإضافة اإلدارات اجلديدة برتقيم جديد يف    ،(1/2يظل رقم التصنيف كام هو مثل: مركز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار  رقم )

  ، (1/10هناية خطة التصنيف مثل: اإلدارات التي استحدثت أو تغيري مسامها مثل: اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي)

 ومات والتحول الرقمي.   وتطور اهليكل التنظيمي لوثائق اإلدارة العامة لنظم املعل ،كام يعكس اإلدارات التي كانت موجودة قبل ذلك

 اجلزء الثاين من خطة التصنيف املقرتحة لوثائق نظم املعلومات والتحول الرقمي:  

 خطة التصنيف املوضوعية:    

 ،نشطة التي متارسها وحدة نظم املعلومات والتحول الرقمي باجلامعةتبنى خطة التصنيف املوضوعية عن طريق حرص لكل األ

ني املتعلقة بنظم املعلومات والتحول الرقمي واهلياكل التنظيمية وبطاقات وصف الوظائف، وغريها من  باستخدام القرارات والقوان
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الوثائق التي تنتجها وتتلقاها، وتبويبها يف موضوعات رئيسية وفرعية وثانوية أو أبواب وفصول وموضوعات وذلك؛ لتصنيف الوثائق 

 يف مكان واحد. الورقية واإللكرتونية املتشاهبة يف املوضوع ذاته 

أسيوط بجامعة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  لوحدة  املوضوعية  التصنيف  إعداد خطة  اخلاصة   ، تم  املوضوعات  وإضافة 

 (. 3بمراكز املعلومات والتوثيق واختاذ القرار؛ لتصنيف كل الوثائق املوجودة حاليا والتي سوف تنتج عىل الوضع اجلديد )انظر ملحق 

دون هدم اخلطة وإعادة بنائها من جديد يف   ،خطة التصنيف املوضوعية تعتمد عىل التطوير واإلضافة واحلذف إسرتاتيجية بناءو 

كل مرة يتم فيها التعديل وتأثري ذلك عىل متاسك اخلطة واستمراريتها، وذلك عن طريق البناء التسلسيل الرقمي دون احلاجة إىل البناء  

 أواًل يوضع أواًل، ويف حالة احلذف يظل املكان خاليًا. بالرتتيب اهلجائي أو األبجدي فمن يأيت

أو إضافة   ،ة موجودة بالفعلية جديدة أو إضافة موضوعات فرعية جديدة ملوضوعات رئيسيومن اليسري إضافة موضوعات رئيس

 (. 3موضوعات ثانوية جديدة ملوضوعات فرعية موجودة بالفعل دون أي تأثري عىل متاسك اخلطة وبنائها )انظر ملحق 

تستخدم املوضوعات الرئيسية والفرعية والثانوية وأرقامها خلطة التصنيف كأحد احلقول يف تصنيف الوثائق ضمن نظام األرشفة  

 قة يتم أرشفتها إلكرتونيا؛ لسهولة البحث واالسرتجاع. لكل وثي  -حال تطبيقه-اإللكرتونية

 فهرسة وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي:   2/ 3/ 3

فيام يأيت تطبيق للتقنني العام والدويل للوصف األرشيفي الصادر عن املجلس الدويل لألرشيف عىل وثائق اإلدارة العامة لنظم  

 (.  27-1، ص ص 1993/1996جامعة أسيوط )املجلس الدويل لألرشيف، املعلومات والتحول الرقمي ب

( إلدارة األرشيف اجلاري والوسيط، بحيث إذا انتقل 15489وهذه العملية مكملة ومتممة لتطبيق املعيار الدويل )األيزو رقم  

ئق القومية املرصية؛ حلفظها حفًظا دائاًم؛  جزء من وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط إىل دار الوثا 

الباحثني  تم وصفها؛ خلدمة  الثالث، ويكون  العمر  العمر األول والثاين وبالتايل  تنظيمها يف  التارخيية والبحثية، يكون أحسن  لقيمتها 

 . (429، ص2012واملستفيدين يف خمتلف املجاالت )ميالد، 

والتحو املعلومات  نظم  وحدات  يف  العاملني  احلكوميةإن  باألجهزة  الرقمي  الوثائق  -ل  أنشأت  التي  من   -اجلهة  مهمة  فئة 

لكي تستطيع أن تفهم تارخيها ومصادر السياسة احلالية    ،املستفيدين، وحتفظ الوثائق األرشيفية باعتبارها الذاكرة احلية للمؤسسة األم

،  1992/2021إىل حلول للمشاكل احلالية التي تواجهها )بو،    وزيادة اعتامدها عىل مصادرها املعلوماتية املوجودة هبا، والوصول  ،هلا 

 (.       40ص

   :(عناصر الوصف )ستة وعشرون حقال .3

   .حقل التعريف 1.3

   . املرجع  1.1.3

EGY 818  

   . دار الوثائق القومية املرصية
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 التسمية:    2.1.3

 . أسيوط )عنوان موضوع(وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة 

 تاريخ نشأة الوثائق التي حتتوهيا وحدة الوصف:     3.1.3

 م 2020

م بناًء عىل قرار 2020( لسنة  703أنشئت وحدة نظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط بقرار رئيس اجلامعة رقم )

سيم التنظيمي لنظم املعلومات والتحول الرقمي، وقرار  بشأن التق  ،م2019( لسنة   87دارة رقم )رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإل

للتنظيم واإل املركزي  الوظيفية بجدول وظائف جامعة أسيوط   ،م2020( لسنة  44دارة رقم )رئيس اجلهاز  التعديالت  بشأن بعض 

ر بجامعة أسيوط الذي مركز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرا  :نظم املعلومات والتحول الرقمي وكانت قبل ذلك تسمى  :ومنها 

 م . 1982أنشئ عام 

 مستوى الوصف:    4.1.3

 .الرصيد

   .امللف

   .الوثيقة املفردة

 أمهية احلجم لوحدة الوصف )الكمية، املقاس(:   5.1.3

 معدات الحفظ ومقاساتها وعددها

 العدد العمق العرض الطول  معدة احلفظ م

 12 سم 100 سم 165 سم 250 دوالب خشبي داخل احلائط  1

 5 سم 45 سم 100 سم 100 وحدات احلفظ اخلشبية األخرى 2

 

 حقل السياق:  2.3 

 اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط )سابًقا مركز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار(.

 اسم املنشئ:     1.2.3

 أسيوط )سابًقا مركز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار(.اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة 

 التاريخ اإلداري/الرتمجة الذاتية:    2.2.3

  .م2020( لسنة 703أنشئت وحدة نظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط بقرار رئيس اجلامعة رقم )
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 اريخ تكوين وحدة الوصف: ت   3.2.3

 م  1982منذ 

 تاريخ احلفظ:    4.2.3

 يطرأ أي تغيري عىل ملكيتها ومل يرحل أي جزء منها إىل دار الوثائق القومية املرصية.   مل

 طريقة الدخول إىل دار الوثائق القومية املرصية:    5.2.3

 مل يرحل أي جزء منها إىل دار الوثائق القومية املرصية.  

  :قل المضمونح 3.3

   : تقديم املضمون   1.3.3

 يت: عامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط من اآل تتكون فئات وثائق اإلدارة ال 

القيادات اجلامعية، وملفات أعالم اجلامعة، وملفات الطالب   امللفات اإلحصائية، وملفات قرارات جملس اجلامعة، وملفات 

هيئة   ألعضاء  البيانات  قواعد  وملفات  اخلاص،  الطابع  ذات  الوحدات  وملفات  املعتمدة، املتميزين،  الكليات  وملفات  التدريس، 

 وملفات جائزة التميز احلكومي بجامعة أسيوط، وملفات املرشوعات بجامعة أسيوط، وملفات املكاتبات.

 تالف وقواعد االستبقاء:  الفرز واإل   2.3.3

ت أو جداول مدد  وغري علمية ال تستند إىل لوائح حمفوظا   -عند تكدسها بمعدات احلفظ-يتم إتالف بعضها بطرق عشوائية  

 احلفظ.

 لتنامي:  ا   3.3.3

يف حالة حتديث الئحة حمفوظات جامعة أسيوط، وإضافة فئات وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة 

القومية   الوثائق  دار  إليها، يمكن أن ترحل بعضها إىل  القرار(  اختاذ  املعلومات والتوثيق ودعم  لقيمتها أسيوط )سابًقا مركز  املرصية؛ 

 التارخيية بعد انتهاء مدة احلفظ بغرف احلفظ )العمر الوسيط(.  

 الرتتيب:    4.3.3

دارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بمقر حفظها تصنيًفا موضوعيًا دون وجود خطة تصنيف مكتوبة،  تصنف وثائق اإل

 موزها أو قائمة باملوضوعات املتداولة باإلدارة.ة، والفرعية، والثانوية، وريحتتوي عىل املوضوعات الرئيس

 حقل شروط االطالع واالستخدام:    4.3

 الوضع القانوين:    1.4.3

 وثائق لدار الوثائق القومية املرصية.   ةمل يرحل منها أي
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 إمكانية االطالع:    2.4.3

 ال يوجد منها وثائق بدار الوثائق القومية املرصية حتى يتم االطالع عليها. 

   : حقوق املؤلف/ رشوط االستنساخ  3.4.3

   .ال يوجد منها وثائق بدار الوثائق القومية املرصية حتى يكون هناك حقوق للمؤلف أو االستنساخ

 لغة الوثائق:    4.4.3

 اللغة العربية.  

 اخلاصيات املادية:    5.4.3

الرقمي بجامعة أسيوط )سابًقا   املعلومات والتحول  لنظم  العامة  القرار(  وثائق اإلدارة  اختاذ  املعلومات والتوثيق ودعم  مركز 

   .(A 4عبارة عن مطبوعات احلاسب اآليل الورقية حجم الورقة )

 جرام.  80سم( وزن 29سم *21)

 أدوات البحث:    6.4.3

 ال يوجد.  

 حقل المصادر اإلضافية:   5.3

 حتديد موضع األصول:    1.5.3

اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط )سابًقا مركز املعلومات  هي وثائق أصلية وحتفظ األصول بمقر  

  والتوثيق ودعم اختاذ القرار(.

 وجود نسخ:    2.5.3

نسخ   مركز  إيوجد  )سابًقا  أسيوط  بجامعة  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  اإلدارة  وثائق  فئات  لغالبية  لكرتونية 

 ودعم اختاذ القرار( وحتفظ بمقرها. املعلومات والتوثيق 

 املصادر املكملة بمصلحة األرشيف:    3.5.3

يف حالة ترحيل جزء منها إىل دار الوثائق القومية املرصية سوف يكون هناك صلة بينها وبني وثائق مراكز املعلومات والتوثيق  

 ودعم اختاذ القرار.  

 قل الهوامش: ح 6.3

ة األقرص،  كانت جامعة أسيوط األم جلامعات الوجه القبيل، وهي جامعة املنيا، وجامعة سوهاج، وجامعة الوادي اجلديد، وجامع

ن هذه اجلامعات كانت فروًعا جلامعة أسيوط، ثم استقلت وبالتايل وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول  ألوجامعة أسوان،  
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الرقمي بجامعة أسيوط )سابًقا مركز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار( بجامعة أسيوط تضم وثائق عن تلك الفروع التي استقلت  

 جامعات.  وأصبحت

 تكشيف وثائق اإلدارة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط:    3/ 3/ 3

)ميالد،    "كلمة أو عدة كلامت تؤخذ من عنوان أو نص وثيقة ما توضح حمتواها، وتسهل اسرتجاعها   ")املفتاحية(:    الكلمة الدالة

تحديد التكشيف االشتقاقي الذي يشتق الكلامت من الوثيقة ( وهي أيضا عبارة عن نوع من أنواع التكشيف، عىل وجه ال71، ص2007

العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط تم    ،(89، ص 2010/2018نفسها )تشو،   وفيام يأيت نامذج لوثائق اإلدارة 

 تكشيفها باستخدام الكلامت املفتاحية:

1-  ( للتنظيم واإلدارة رقم  املركزي  رئيس اجلهاز  والتحول    2019لسنة    (87قرار  املعلومات  لنظم  التنظيمي  التقسيم  بشأن 

 الرقمي بوحدات اجلهاز اإلداري بالدولة.  

واإلدارة،   للتنظيم  املركزي  اجلهاز  املفتاحية:  احلكومية،  والكلامت  املعلومات،  واألجهزة  الرقمي،  ونظم  النظم،  والتحول 

 .م2019تأمني املعلومات، والبنية األساسية، والنرش اإللكرتوين، والتقارير، واإلحصاء، والدعم الفني، والتطبيقات، و

للتنظيم واإلدارة رقم )  -2 املركزي  الوظيفية بجدول    ،م  2020( لسنة  44قرار رئيس اجلهاز  التعديالت  بشأن إجراء بعض 

 وظائف جامعة أسيوط ومنها نظم املعلومات والتحول الرقمي: 

اجل  املفتاحية:  )الكلامت  واإلدارة، قرار رقم  للتنظيم  املركزي  أسيوط،  44هاز  املعلومات،  و(، جامعة  الرقمي،  ونظم  التحول 

 م2020تأمني املعلومات، والبنية األساسية، والنرش اإللكرتوين، والتقارير، واإلحصاء، والدعم الفني، والتطبيقات، و النظم، و

ن إجراء بعض التعديالت الوظيفية بجدول وظائف جامعة أسيوط م بشأ  2020( لسنة  703قرار رئيس جامعة أسيوط رقم )   -3

 ومنها نظم املعلومات والتحول الرقمي:

الدعم الفني،  والتطبيقات، والنظم، والتحول الرقمي، و(، نظم املعلومات، 703الكلامت املفتاحية: جامعة أسيوط، قرار رقم )

 م. 2020تأمني املعلومات، و اسية، البنية األسوالنرش اإللكرتوين، والتقارير، واإلحصاء، و

لكل وثيقة يتم أرشفتها إلكرتونيًا؛ لسهولة البحث   -حال تطبيقه-تستخدم الكلامت املفتاحية ضمن نظام األرشفة اإللكرتونية

 واالسرتجاع.   

 سيوط: الخطة التدريبية المقترحة في مجال الوثائق لإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أ 3/4

بام يتناسب مع طبيعة نشاط اإلدارة    ، يقرتح أن يكون هناك جمموعة من الربامج التدريبية املتخصصة يف جمال الوثائق واألرشيف

 العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط كام يأيت: 

 الربنامج التدريبي: األرشفة اإللكرتونية.  -

 إللكرتونية.  الربنامج التدريبي: إدارة الوثائق ا -

 الربنامج التدريبي: الذكاء االصطناعي وتطبيقاته يف جمال الوثائق واألرشيف.   -

 الربنامج التدريبي: إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا يف جمال الوثائق واألرشيف. -

 الربنامج التدريبي: األمن السيرباين وتطبيقاته يف جمال الوثائق واألرشيف. -
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 الربنامج التدريبي: التخزين السحايب وتطبيقاته يف جمال الوثائق واألرشيف.  -

تنمية قدرات ومهارات العاملني باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط يف جمال األرشيفات   األهداف: 

 اجلارية.

 ن الساعة التاسعة صباًحا حتى الثانية عرش ظهًرا.     لكل برنامج: ثالثة أيام عمل، بواقع ثالث ساعات م املدة الزمنية

 رشوط الرتشح: 

 أن يكون املرشح للربنامج التدريبي من بني العاملني يف اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط.  

هذا وقم تم اقرتاح هذه الربامج التدريبية بعد دراسة الربامج التدريبية، وورش العمل، واللقاءات الدورية التي نظمتها أكاديمية  

والتحول الرقمي التابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لوحدات نظم املعلومات والتحول  دعم وحدات نظم املعلومات  

 الرقمي باألجهزة احلكومية املنتقلة للعاصمة اإلدارية اجلديدة عىل نحو ما تم عرضه سابًقا يف هذه الدراسة. 

أو تطوير أعامل رقمية جديدة عن طريق النامذج التي    ،يعد التحول الرقمي عملية تغيري تنطوي عىل استخدام التقنيات الرقمية

 .  Yu et al. ,2022,p2)ختلق وتناسب املزيد من القيمة للمؤسسات )

-Abdel  تعد معاجلة اللغة الطبيعية، وحتليل النصوص، والرتمجة اآللية، وحتديد املواقع اجلغرافية من تطبيقات الذكاء االصطناعي

Baky, Ahmed, et al, 2021, p p 1-617)  ) 

  ، وتطبيق أرغب يف عمل توكيل الذي يقدم خدماته للمواطنني يف جمال توثيق املحررات الرسمية، واملعامالت احلكومية، والوثائق

 التابع ملصلحة الشهر العقاري والتوثيق هو أحد تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال الوثائق. 

 نتائج الدراسة:  
اجلارية األرشيفات  دراسة  عىل    بعد  تطبيقية  دراسة  املختلفة:  احلكومية  باألجهزة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  بوحدات 

 تية باإلضافة إىل ما تم عرضه داخل الدراسة: جامعة أسيوط، توصلت الدراسة إىل النتائج اآل

مات والتحول الرقمي بصفة تطور مراكز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار باألجهزة احلكومية إىل وحدات نظم املعلو -1

 م.  19/03/2020م، ويف جامعة أسيوط بصفة خاصة وذلك يف تاريخ 18/09/2019عامة يف تاريخ 

 ،م15/03/2020م بتاريخ  2020( لسنة  44التزام جامعة أسيوط بتنفيذ قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة رقم )  -2

املتعلقة بالتقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي    :ف جامعة أسيوط ومنها بشأن إجراء التعديالت الوظيفية بجدول وظائ

 م.03/2020/ 19وذلك يف تاريخ 

  ، ويوجد وزارة معنية بالدعم الفني  ،وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية املختلفة تتبعها إداريا وفنيا   -3

وهي ليست مثل وحدات التنظيم    ،ات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط رئيس اجلامعة إدارًيا وفنيًا تتبع اإلدارة العامة لنظم املعلومو

دة واالدارة باألجهزة احلكومية التي هي حلقة الوصل بني اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، وتتبعه فنيًا، وبني األجهزة احلكومية املوجو

 س اجلهاز احلكومي مبارشة. هبا، وتتبعها إدارًيا، عىل وجه التحديد رئي

وترتب   ،م2019استحداث تقسيم تنظيمي وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية املختلفة يف عام    -4

عليه استحداث إدارات وإلغاء إدارات أخرى، ودمج إدارات مع بعضها البعض، ويؤكد عىل أمهية الوثائق اإللكرتونية واألرشفة التي  
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وفًقا لدليل اإلجراءات لوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي الصادر عن وزارة االتصاالت    ،عملها والدور املنوطة به  هي حمور 

وتكنولوجيا   االتصاالت  وزارة  موقع  عىل  إلكرتونيا  ونرش  الدويل،  للتعاون  األملانية  الوكالة  مع  بالتعاون  املعلومات  وتكنولوجيا 

    .م14/04/2022املعلومات يف تاريخ 

 -ة والفرعية النظاميةيوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية بحكم أهدافها واختصاصاهتا الرئيس  -5

هي املنوطة بعمليات التحول الرقمي يف األجهزة احلكومية املوجودة هبا دون غريها من الوحدات األخرى مع    -كام ورد يف قرار إنشائها 

 التطبيق عىل جامعة أسيوط.  

الدعم الفني  تقدم    ،علوماتتقدم أكاديمية دعم وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا امل  -6

وىل دون غريها من األجهزة ألوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية املنتقلة للعاصمة اإلدارية اجلديدة كمرحلة  

 احلكومية مثل: جامعة أسيوط. 

جلامعة قبل تاريخ شهر مارس  عىل موقع ا  -تعرضت صفحة اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط  -7

وهي مطابقة لواقع اإلدارة العامة لنظم   ،للقرصنة وكانت صفحة غري مؤمنة، ولكن بعد هذا التاريخ أصبحت صفحة مؤمنة -م2022

ظيم كام وردت يف قرار رئيس اجلهاز املركزي للتن  ،املعلومات والتحول الرقمي ولنشاطها، وحتتوي عىل االختصاصات الرئيسية والفرعية

 بإنشاء وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية.   ،م2019( لعام 87واإلدارة رقم )

وجود مسمى اإلحصاء يف إدارة اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي   -8

 ا يتبعان رئيس اجلامعة.  بجامعة أسيوط، ووجود إدارة اإلحصاء املركزية وكالمه

فلك    -9 يف  تدور  أسيوط  بجامعة  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  اإلدارة  وحتفظها  وتتلقاها  تنتجها  التي  الوثائق 

اجلامعة  وإدارات  اجلامعية،  واملدن  واملستشفيات  والطالب،  واملوظفني،  ومعاونيهم،  التدريس،  هيئة  بأعضاء  املتعلقة  اإلحصائيات 

م، بينام الدور احلقيقي إلدارة نظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط املخطط هلا  02/06/2022ختلفة وذلك حتى تاريخ امل

 مل يبدأ بعد. 

أسيوط  -10 جامعة  حمفوظات  الئحة  عام    -وجود  املعلومات  -م 2010صدرت  لنظم  العامة  اإلدارة  وثائق  من  وخلوها   ،

حصائية، وملفات القيادات اجلامعية، ومدد حفظها يف اإلدارة ومدد حفظها يف غرف احلفظ، باستثناء والتحول الرقمي مثل: امللفات اإل

 ملفات قرارات جملس اجلامعة، وملفات املكاتبات املوضوعية.

بية، حتفظ وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بداخل اإلدارة نفسها ويف املقر نفسه يف معدات حفظ خش  -11

وجد خطة تصنيف مكتوبة وهلا ترميز، أو فهرس أو كشاف أو مكان خمصص حلفظ وثائقها بشكل سليم، أو نظم إنذار وإطفاء توال  

 للحريق، أو نظم مكافحة العوامل العضوية من احلرشات، والفطريات، والبكترييا، أو نظم كامريات مراقبة. 

: العمر اإلداري، والعمر الوسيط، والعمر التارخيي، ويتم التخلص من وثائق  عدم تطبيق نظرية األعامر الثالثة للوثائق  -12

 اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط بشكل عشوائي غري منظم، ال يستند إىل لوائح أو إجراءات علمية.  

دارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة  عدم التنسيق مع دار الوثائق القومية املرصية فيام يتعلق بوثائق اإل  -13

 أسيوط من حيث احلفظ، والرتحيل، واإلتالف وكل العمليات التي متر هبا. 

 تفتقر اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط إىل نظام لألرشيف اإللكرتوين؛ إلدارة وثائقها. -14
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الدويل  -15 املعيار  تطبيق  رقم    عدم  والتارخيي،  15489)األيزو  اجلاري  األرشيف  إلدارة  باألدوات وب(  يتعلق  فيام  خاصة 

الرئيسية من: التدريب يف جمال األرشيف اجلاري، وسلطة استبعاد الوثائق، وجداول مدد حفظ وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات  

 لذلك.   ا والتحول الرقمي، وخطة التصنيف، وقدمت الدراسة مقرتح

إنشاء وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية مع التطبيق عىل جامعة أسيوط خطوة مهمة نحو حتقيق    -16

مرص   )رؤية  املستدامة  للتنمية  مرص  الرقمي  2030إسرتاتيجية  بالتحول  يتعلق  فيام  به  وب م(  الرابع  املحور  االقتصادي،  البعد  خاصة 

 .(108-98، ص ص 2020م(، 2030كومية )إسرتاتيجية مرص للتنمية املستدامة )رؤية مرص الشفافية وكفاءة املؤسسات احل

 التوصيات: 
بعد العرض السابق لألرشيفات اجلارية بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية املختلفة: دراسة تطبيقية 

 م اقرتاحه داخل الدراسة: عىل جامعة أسيوط، تويص الدراسة بام يأيت باإلضافة إىل ما ت

تعديل مسمى إدارة اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط    -1

مجيع اختصاصاهتا تدور حول إدارة الوثائق اإللكرتونية، ومل يرد مصطلح اإلحصاء يف اختصاصاهتا    ألن   ،إىل إدارة الوثائق اإللكرتونية

يف  تو عليه  منصوص  هو  كام  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  فنيًا  وتتبع  مبارشة،  اجلامعة  رئيس  تتبع  املركزية  لإلحصاءات  إدارة  وجد 

و مراكز  أاختصاصاهتا، بل تعديل مسمى وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية إىل وحدات الوثائق اإللكرتونية  

   الوثائق باألجهزة احلكومية.

إضافة اختصاص حتديد الوثائق الرسية باألجهزة احلكومية ودرجات رسيتها الثالث: الرسي، والرسي جدا، والرسي للغاية   -2

 إىل التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي. 

احلكومية  -3 باألجهزة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  وحدات  بني  مبارشة  عالقة  هناك  يكون  ا  ،أن  األعىل  وبني  ملجلس 

ولتكن عالقة فنية أو تبعية فنية مثل وحدات التنظيم واإلدارة باألجهزة احلكومية املختلفة التي هي حلقة الوصل بني    ، للمجتمع الرقمي

رئي التحديد  إدارًيا، عىل وجه  فنيًا، وبني األجهزة احلكومية املوجودة هبا، وتتبعها  للتنظيم واإلدارة، وتتبعه  املركزي  س اجلهاز  اجلهاز 

أو إنشاء جهاز مركزي لنظم املعلومات والتحول الرقمي وتتبعه وحدات نظم    ،(450-344، ص ص2021احلكومي مبارشة )ندا،  

 املعلومات والتحول الرقمي فنيا.  

الفني   -4 الدعم  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  بوزارة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  أكاديمية دعم وحدات  تقديم 

سواء املنتقلة للعاصمة اإلدارية اجلديدة أو غري املتنقلة مثل اإلدارة    ،وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي جلميع األجهزة احلكوميةل

خاصة فيام يتعلق بالربامج التدريبية املتخصصة يف نظم املعلومات والتحول  وب  ،العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط

 ثل: الذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة، ويضاف إليها األرشفة اإللكرتونية، وإدارة الوثائق اإللكرتونية. الرقمي م

الدويل األيزو )  -5 املعيار  الرئيسية من: وب( إلدارة األرشيف اجلاري والتارخيي،  15489تطبيق  باألدوات  يتعلق  فيام  خاصة 

اد الوثائق، وجداول مدد حفظ وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي التدريب يف جمال األرشيف اجلاري، وسلطة استبع

 بجامعة أسيوط وخطة التصنيف، وقدمت الدراسة مقرتحات لذلك. 
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لنظم    -6 العامة  اإلدارة  وثائق  عىل  لألرشيف  الدويل  املجلس  عن  الصادر  األرشيفي  للوصف  والدويل  العام  التقنني  تطبيق 

ول الرقمي بجامعة أسيوط وذلك خدمة للباحثني يف خمتلف املجاالت، إذا رحل جزء من هذه الوثائق إىل دار الوثائق املعلومات والتح

 لذلك.    ا وحفظت حفًظا دائاًم لقيمتها التارخيية، وقدمت الدراسة مقرتح ،القومية املرصية

نظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط من حيث  التنسيق مع دار الوثائق القومية فيام يتعلق بوثائق اإلدارة العامة ل -7

 عمليات احلفظ، والرتحيل، واإلتالف، وكل ما يتعلق هبذه الوثائق.  

الرقمي    -8 والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  باإلدارة  املتداولة  الوثائق  فئات  بضم  أسيوط  جامعة  حمفوظات  الئحة  حتديث 

امية بالتنسيق مع اإلدارات املنتجة هلذه الوثائق، وإدارة اجلامعة ودار الوثائق القومية املرصية،  بجامعة أسيوط بعد اختاذ اإلجراءات النظ

 بفئات تلك الوثائق ومدد حفظها يف اإلدارة وغرف احلفظ.  ا ومدد حفظها يف العمر األول والعمر الثاين، وقدمت الدراسة مقرتح

العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط والتي تتمثل يف العمر    تطبيق نظرية األعامر الثالثة عىل وثائق اإلدارة  -9

 اإلداري، والعمر الوسيط، والعمر التارخيي. 

 -التي تعمل بالدخان-توفري أماكن احلفظ املناسبة للوثائق، وتزويدها بالنظم املختلفة حلامية الوثائق مثل: نظم اإلنذار اآليل  -10

 ونظم كامريات املراقبة، ونظم مكافحة العوامل العضوية.   -تعمل باملسحوق التي-واإلطفاء اآليل 

إنشاء حسابات رسمية لإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط عىل فيس بوك، وتويرت وربطها    -11

 بصفحتها عىل موقع اجلامعة عىل شبكة اإلنرتنت. 

 املناقشة والتحليل: 
 تية:التحليل يف املوضوعات اآلتتمثل املناقشة و

املعلومات    لنظم  العامة  اإلدارة  وثائق  حفظ  ومدد  أسيوط،  بجامعة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  وحدة  وتطور  نشأة، 

  والتحول الرقمي، وتساؤالت الدراسة وعالقتها بالنتائج، ونظام األرشيف اإللكرتوين لإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي 

بجامعة أسيوط، ودور وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات جتاه وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية، 

(، والبحوث املستقبلية املرتبطة بموضوع الدراسة، وتوجيه الشكر والتقدير كام  2030وإسرتاتيجية مرص للتنمية املستدامة )رؤية مرص  

 يأيت:

 ،م15/03/2020م بتاريخ  2020( لسنة  44عة أسيوط بتنفيذ قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة رقم )التزام جام  -1

بشأن إجراء التعديالت الوظيفية بجدول وظائف جامعة أسيوط املتعلق بالتقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي وذلك يف  

 م. 03/2020/ 19تاريخ 

القرار هذا  عىل  هي  ، وبناء  أسيوط  بجامعة  اإلدارات  من  جمموعة  وإدارة   :ألغيت  املركزية،  اإلحصاءات  وإدارة  النرش،  إدارة 

إدارة اإلحصاء والتقارير    :املعلومات واإلحصاء، وإدارة التوثيق واملكتبات، وإدارة دعم واختاذ القرار واستحداث إدارات أخرى هي

كز املعلومات والتوثيق واختاذ القرار  مر :والنرش اإللكرتوين، وإدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني، وتعديل مسمى إدارات ثالثة هي

 إىل اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي، وإدارة احلاسبات إىل إدارة البنية األساسية وتأمني املعلومات )قرار رئيس جامعة

 (. 3-1، ص ص2020أسيوط، 
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مات والتحول الرقمي واإلدارات الثالث التابعة هلا  وانعكاس ذلك عىل الوثائق التي تنتجها وتتلقاها اإلدارة العامة لنظم املعلو  

نتيجة األنشطة واالختصاصات اجلديدة التي متارسها كل منها، وما يرتتب عليه من تصنيف تلك الوثائق، وفهرستها، وتكشيفها سواء  

بمنهج يسمح بتطويرها عن طريق  خطة التصنيف اجلزء األول والثاين املقرتحة تبالنظم التقليدية أو النظم اآللية، ومن أجل ذلك أعد

هلا،   التطورات  هذه  وإضافة  أخرى،  مرة  بنائها  إعادة  أو  التصنيف  خطة  هيكل  عىل  تأثري  دون  واإلضافة  واحلذف،  خطة  والتعديل، 

العامة    التصنيف املقرتحة تعالج وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط، وما سبقها من وثائق اإلدارة

 ملركز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار بجامعة أسيوط. 

 التقسيم التنظيمي املستحدث لنظم املعلومات والتحول الرقمي:  -2

تطور مراكز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار إىل وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية: دراسة  

 . سيوط تطبيقية عىل جامعة أ

( يبين تطور مراكز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار إلى وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي باألجهزة الحكومية: دراسة 7جدول رقم ) 

 تطبيقية على جامعة أسيوط  

 وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي 2 مراكز املعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار  1 م

 التوثيق واملكتبات 1/1 1

 املعلومات واإلحصاء 1/2

 النرش  1/4

 دعم اختاذ القرار  1/5

 

 اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين  2/3

 البنية األساسية وتأمني املعلومات  2/1 احلاسبات 1/3 2

 النظم والتطبيقات والدعم الفني   2/2

كام ورد يف نص قرار رئيس اجلهاز  -ات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط  خيتص التقسيم التنظيمي )اإلدارة العامة ( لنظم املعلوم

عىل وجه   -بإنشاء وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية  ،م2019( لعام  87املركزي للتنظيم واإلدارة رقم )

البيانات واملعلومات عن   مجيع أنشطة جامعة أسيوط وأعامهلا وجتهيزها؛  التحديد إدارة اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين بجمع 

البيانات واملعلومات   لكرتونيًا ومراجعتها والتأكد من صحتها ودقتها، والتحليل إإلعدادها يف صورة رقمية، وأرشفة وتسجيل كافة 

تفادة منها، وتزويد  لكرتونية بكافة أشكاهلا، وعمل ملخصات وأشكال ورسوم بيانية وعروض تسهل االسالعلمي ملحتوي الوثائق اإل

 متخذ القرار بجامعة أسيوط بالبيانات واملعلومات والتقارير املطلوبة. 

بإنشاء مركز مواٍز للوثائق بكل وزارة، يتوىل مراجعة، وإفراز كافة    -م  08/01/2001أوىص جملس الوزراء يف جلسته بتاريخ  

عتباره وثيقة تسهياًل وتيسرًيا للعمل بدار الوثائق القومية؛ لتحقيق  الوثائق وتطبيق التعريف اخلاص بدرجات الرسية؛ لتحديد ما يمكن ا 

 (. 1، ص2001األهداف املنشودة من القانون )كتاب وزير الدولة للتنمية اإلدارية، 

 م.2001ويعد التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي هو مركز الوثائق الذي أوىص جملس الوزراء بإنشائه يف عام 
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متاًما لألصل، وعندما تصبح دار الوثائق القومية املرصية جزًء    ا ملمكن نسخ الوثائق اإللكرتونية رسيًعا، ويكون النسخ مطابقمن ا

مبارشة   الوصول  للمستفيدين  يمكن  ذاهتا، سوف  املبارش  اخلط  الوثائق  إمن شبكات  دار  تديرها  التي  اإللكرتونية  البيانات  قواعد  ىل 

 (.  179، ص 1992/2021ن تكون مالكة هلا )بو، أالقومية املرصية، وليست بالرضورة 

  لكن هذه الفئة من الوثائق اإللكرتونية ال تتوافر هبا احلجية القانونية، إال إذا خضعت للمعايري الواردة يف قانون التوقيع اإللكرتوين 

اإللكرتوين،   التصديق  وشهادة  اجلذري،  الشفري  واملفتاح  اخلاص،  الشفري  واملفتاح  العام،  الشفري  املفتاح  مثل:  التنفيذية  والئحته 

بشأن   2005لسنة    15والدعامة اإللكرتونية، والبطاقة الذكية، وغري ذلك من املعايري الواردة يف قانون التوقيع اإللكرتوين )القانون رقم  

والقرارات   2005لسنة    109قيع اإللكرتوين والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات رقم  تنظيم التو

 ( .  38-1، ص ص  2005املنفذة له، 

  ن ع  تعرب  والتي  –لوثائق التي تنتجها، وتتلقاها، وحتفظها اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوطا  -3

هبا ؤواملس  واملهام،  واالختصاصات،  األنشطة، تقوم  التي  والواجبات  هيئة  -وليات،  بأعضاء  املتعلقة  اإلحصائيات  فلك  يف  تدور 

تاريخ   حتى  وذلك  املختلفة  اجلامعة  وإدارات  اجلامعية،  واملدن  واملستشفيات  والطالب،  واملوظفني،  ومعاونيهم،  التدريس، 

الدور احلقيقي  02/06/2022 بينام  للدليل اإلجرائي م،  املخطط هلا وفًقا  الرقمي بجامعة أسيوط  املعلومات والتحول  لنظم  إلدارة 

لوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية، والصادر عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، بالتعاون مع  

إبريل   تاريخ  الدويل يف  للتعاون  األملانية  مل  2022الوكالة  لنظم  م  العامة  اإلدارة  ملعامالت  الوارد  بعد فحص سجل  بعد، وذلك  يبدأ 

 تاريخ  من  احلايل  الوارد  وسجل  م،02/08/2021  حتى  م01/01/2019  تاريخ  من  –املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط

تارخيها إىل  ،م03/08/2021 يعود  فيه  يغلق وآخر معاملة  السجل، ومل  العمل جارًيا يف هذا  مايو    ومازال  م، وتم هذا  2022شهر 

 (.2022  الرقمي، والتحول املعلومات لنظم العامة اإلدارة–م )جامعة أسيوط 02/06/2022الفحص يف تاريخ 

 ، خلت الئحة وثائق وحمفوظات جامعة أسيوط من وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي ومدد حفظها   -4

مقرتح  لفئات وثائق اإلدارة   -يف هذه الدراسة  -وتم تقديمباستثناء ملفات قرارات جملس اجلامعة، وملفات مكاتبات املوضوعات،  

ح ضمها إىل الئحة حمفوظات جامعة أسيوط، بعد  ا قرتاو  ،العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي، ومدد حفظها باإلدارة وغرف احلفظ

مية من التنسيق مع إدارة اجلامعة واإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي، ودار الوثائق القومية وإجراء اختاذ اإلجراءات النظا 

 التعديالت املناسبة عىل املقرتح باإلضافة أو احلذف. 

يتطلب إخضاعه للمعيار الدويل )األيزو   ،إنشاء نظام لألرشيف اإللكرتوين باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي  -5

( اخلاص بإدارة الوثائق اجلارية الذي حيتوي عىل اخلصائص الواجب توافرها يف نظم األرشفة اإللكرتونية من املوثوقية  15489رقم  

والشمولية   ولكن-والتطابق  الكامل  نقول  و  -وال  بالتصميم  بداية  توافرها  الواجب  الرشوط  من  ذلك  وغري  هناية اإلتقان، 

املتوافقة مع املعيار الدويل اخلاص -( وكذلك مبادئ السجالت ومتطلباهتا الوظيفية يف البيئة اإللكرتونية  2001/2013بالتطبيق)أيزو،

التي ختاطب مطوري وبائعي الربجميات، واملرشعني، واملؤسسات احلكومية، واخلاصة فيام يتعلق بإدارة الوثائق   -بإدارة الوثائق اجلارية

 (.     236-1، ص ص2006/2021)املجلس الدويل لألرشيف،  رية اإللكرتونيةاجلا 

 تساؤالت الدراسة وعالقتها بنتائجها: -5

 ( يوضح رقم التساؤل، ورقم النتيجة التي جتيب عليه: 8أجابت نتائج الدراسة عىل تساؤالهتا وفيام يأيت جدول رقم )
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  تساؤالت الدراسة والنتائج التي تجيب عليها 8جدول 

 رقم النتيجة التي جتيب عليه  رقم التساؤل  م

 8- 1من  1-2 1

 14- 9من  3 2

3 4 15 

4 5 16 

الرقمي   -6 والتحول  املعلومات  نظم  لوحدات  الفني  بالدعم  املعنية  الوزارة  هي  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة  باألجهزة احلكومية، كام نص رصاحة عىل اسم وزارة  

 بشأن التقسيم التنظيمي نظم املعلومات والتحول الرقمي، وليس التبعية الفنية هلا ومن األفضل أن تتبعها فنيًا.   ،م2019( لسنة  87رقم )

م، مل يأت 2019كومية مع التطبيق عىل جامعة أسيوط يف عام إنشاء وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احل -7

السيرباين يف   لألمن  األعىل  املجلس  إنشاء  املرصية، متثل يف  الدولة  أعىل مستوى يف  وإعداد عىل  بل سبقه ختطيط  فراغ،  م،  2014من 

يف   منظومته  و2016واستكامل  يف  أ م،  الرقمي  للمجتمع  األعىل  املجلس  إنشاء  وصدو2017عقبه  تقنية م،  جرائم  مكافحة  قانون  ر 

 م.2018املعلومات يف عام 

مرص    -8 )رؤية  املستدامة  للتنمية  مرص  إسرتاتيجية  حتقيق  يف  فعال  بشكل  الرقمي  التحول  من  2030يساهم  بداية  البعد ( 

والشفافية  االقتصادي العلمي،  والبحث  واالبتكار  واملعرفة  والطاقة،  االقتصادية،  التنمية  األربعة:  املؤسسات    بمحاوره  وكفاءة 

بمحاوره من اخلامس حتى الثامن عىل التوايل: العدالة االجتامعية، والصحة، والتعليم والتدريب،    بالبعد االجتامعياحلكومية، ومرًوا  

وهناية   البيئيوالثقافة،  مرص    بالبعد  رؤية  املستدامة  للتنمية  مرص  )إسرتاتيجية  العمرانية  والتنمية  البيئة،  والعارش:  التاسع،  بمحوريه 

 (    316-1، ص ص 2020، 2030

األرشيفات اجلارية بوحدات نظم  "بحوث مستقبلية مرتبطة بموضوع نظم املعلومات والتحول الرقمي ومكملة، وإضافة له    -9

 .  "األجهزة احلكومية: دراسة تطبيقية عىل حمافظة أسيوطاملعلومات والتحول الرقمي ب

   :لشكر والتقديرا -10

من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل، أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان للعاملني باجلهاز اإلداري بجامعة أسيوط، وشكر خاص للعاملني  

وحدات   دعم  وأكاديمية  الرقمي،  والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  االتصاالت  باإلدارة  بوزارة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم 

 وتكنولوجيا املعلومات، عىل كل ما قدموه يل من دعم ومساعدة يف إعداد هذه الدراسة.  

 ختاًما ما قدمته فهو جهد املقل، وما كان فيه من صواب فمن اهلل وما كان من خطأ فهو مني.

 املراجع: 
 المراجع العربية:  –أوال 

ية مصر    إستراتيجية  -   ، نسخة إل كترونية متاحة على موقع رئاسة مجلس الوزراء  ،(2020م. )2030مصر للتنمية المستدامة: رؤ
 https://cabinet.gov.eg/StaticContent/Vision2030  . على الرابط الأتي:361-1ص ص 

https://cabinet.gov.eg/StaticContent/Vision2030
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 (. 9المكتبة الأكاديمية )ط.  ،( أصول البحث العلمي ومناهجه1994بدر، أحمد ) -

ماري    - الأرشيفية  2021)جو  بو،  للوثائق  المرجعية  الخدمات  د.ن. والمخطوطات،  (  ترجمة(.  ميلاد،  علي  )سلوى 
(1992). 

-  ( هتنج  العصر  2018تشو،  في  واسترجاعها  المعلومات  تنظيم  )حشمتالرق(  القومي    مي،  المركز  ترجمة(  للترجمة  قاسم، 
(2010.) 

نيفين    - ومحمود،  حسن  محمد  الله،  دليل  2007)محمد  جاد  مصر ال(  في  والأرشيف  الوثائق  لتخصص  الجامعية  رسائل 
 د.ن.  ،(5(، )ط.)تقديم ومراجعة سلوى علي ميلاد  ،م(2007مارس -م1956)

 د.ن.  ،محفوظات الجامعة( لائحة 2010)أسيوط جامعة  -

أسيوط  - )-جامعة  الرقمي  والتحول  المعلومات  لنظم  العامة  من  2019الإدارة  الوارد  دفتر  حتى   01/01/2019( 
   .م02/08/2021

أسيوط  - )-جامعة  الرقمي  والتحول  المعلومات  لنظم  العامة  من  2021الإدارة  الوارد  دفتر  )ومازال    ، م2021/ 03/08( 
يخها إلى شهر مايو العمل في الدفتر ولم يغ     (.م2022لق، وآخر معاملة يعود تار

  ، 2020/2021( النشرة الإحصائية للعام الجامعي  2021الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي )-جامعة أسيوط  -
 .    22-1وملونة ص ص محدودة فاخرةطبعة  ،د.ن

الوزراء    - مجلس  )- رئاسة  السيبراني  للأمن  الأعلى  السيبراني2018المجلس  للأمن  الوطنية  الإستراتيجية  موقع   ، (  على  متاح 
       .المجلس الأعلى للأمن السيبراني على شبكة الإنترنت

( شائعة اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامنًا مع التوسع في 2022الإعلامي )المركز  -رئاسة مجلس الوزراء   -
الرقمي التحول  الص  ،تطبيق  على  المتاح  الرابط  على  بوك  فيس  على  الوزراء  مجلس  لرئاسة  والموثقة  الرسمية  تي:  آفحة 

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/326322232871537 
رقم    - التنفيذية  2005لسنة    15القانون  ولائحته  الإل كتروني  التوقيع  تنظيم  الاتصالات    ،بشأن  ير  وز بقرار  الصادرة 

)إعداد ومراجعة فاطمة الزهراء أحمد    ،(2005والقرارات المنفذة له )    2005لسنة    109مات رقم  وتكنولوجيا المعلو
ية. ؤ وحلمي حسن( الهيئة العامة لش  ون المطابع الأمير

رقم    - تقنية    بشأن  2018لسنة    175القانون  جرائم  ياض   ،(2018)المعلومات  مكافحة  ر محمد  ومراجعة أشرف  )إعداد 
ية.  ؤمحمود( الهيئة العامة لش  بوهاعبد الالجوهري وأشرف   ون المطابع الأمير

 ( بشأن البناء التنظيمي للجامعة وكلياتها.1(. رقم )2009قرار رئيس جامعة أسيوط. )  -

-   ( أسيوط  جامعة  رئيس  )2016قرار  رقم  بتاريخ  637(  للمحفوظات    ، م2016/ 17/04(  الدائمة  اللجنة  تشكيل  بإعادة 
 بجامعة أسيوط. 

إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول    م، بشأن3/2020/ 19بتاريخ    703( رقم  2020رئيس جامعة أسيوط )قرار    -
إلى الإدارة    ،تعديل المسمى من الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار  :وظائف جامعة أسيوط منها
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 العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي. 

-  ( بية  العر مصر  ية  جمهور رئيس  رقم  1981قرار  ية    627(  الإدار الأجهزة  في  والتوثيق  للمعلومات  مراكز  إنشاء  بشأن 
يدة الرسمية ،اصاتهاوالهيئات العامة وتحديد اختص  .   41-37ص ص   1981 نوفمبر 4 ،مكرر 44ع  ،الجر

-  ( بية  العر مصر  ية  جمهور رئيس  رقم  2017قرار  التنفيذية،   501(  وهيئته  الرقمي،  للمجتمع  الأعلى  المجلس  إنشاء  بشأن 
ية واللجان المنبثقة منها يدة الرسمية ،ولجنتها الاستشار بر  7 ،تابع )أ( 40ع  ،الجر   .    12-05ص ص  2017أكتو

نظم المعلومات   التقسيم التنظيميبشأن    ،م2019( لسنة  87( رقم )2019قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة )  -
الرقمي ية  ،والتحول  المصر للتنظيم    ،208  ،الوقائع  المركزي  الجهاز  موقع  على  علىمتاح  ال  والإدارة   :  تيآالرابط 

https://www.caoa.gov.eg/WebForms/Default.aspx    
بشأن إجراء بعض التعديلات   ،م15/03/2020( بتاريخ  44( رقم )2020قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة )  - 

بشأن تعديل المسمى من الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم   ،الوظيفية بجدول وظائف جامعة أسيوط منها
 العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.  إلى الإدارة ،اتخاذ القرار

-   ( الوزراء  مجلس  رئيس  )2014قرار  رقم  ال  (2259(  المجلس  الأوليةأبإنشاء  ومهامه  السيبراني  للأمن  على    ،على  متاح 
الرابط   على  السيبراني  للأمن  الأعلى  المجلس  موقع  على                                            الآتي:  متاح 

https://escc.gov.eg/page1.html   

-   ( مجلس الوزراء  رئيس  رقم  2016قرار  بالمجلس الأعلى  1630)(  السر  وأمانة  الفنية  والأمانة  التنفيذ  بإنشاء المكتب   )
منه كل  واختصاصات  السيبراني  ال  ا،للأمن  الرابط  على  السيبراني  للأمن  الأعلى  المجلس  موقع  على   تي:آمتاح 

https://escc.gov.eg/page1.html 

رقم    - المالية  ير  وز بتعديل   2009لسنة    270قرار  والعدل  الداخلية  يري  وز قرارات  الحكومة،  محفوظات  لائحة  بإصدار 
( والعدل  الداخلية  وزارتي  محفوظات  أشرف    ،(2018لائحتي  المنشاوي،  الجوهري  أشرف  ومراجعة  عبد  )إعداد 

ية.    ،(8)ط ،محمود( بالوها   الهيئة العامة لشئون المطابع الأمير

-  ( والإدارة  للتنظيم  المركزي  الجهاز  رئيس  )1981كتاب  رقم  دوري  كتاب  لسنة  49(  مراكز    ،م1981(  تنظيم  بشأن 
والتوثيق للتنظيم  ،  المعلومات  المركزي  الجهاز  موقع  على  علىمتاح  ال  والإدارة    تي: آالرابط 

https://www.caoa.gov.eg/WebForms/Default.aspx 

-  ( والإدارة  للتنظيم  المركزي  الجهاز  رئيس  )1992كتاب  رقم  دوري  كتاب  لسنة  10(  مراكز    ،م1992(  تنظيم  بشأن 
القرار اتخاذ  ودعم  والتوثيق  للتنظيم    ،المعلومات  المركزي  الجهاز  موقع  على  علىمتاح  ال  والإدارة  تي:  آالرابط 

https://www.caoa.gov.eg/WebForms/Default.aspx 
ية )  - ير الدولة للتنمية الإدار ير اختصاصات التقسيم    ، م2001( لسنة  3( كتاب دوري رقم )2001كتاب وز بشأن تطو

ية المختلفة متاح على موقع   Kالتنظيمي للتوثيق والمكتبات بمراكز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالوحدات الإدار
 https://www.caoa.gov.eg/WebForms/Default.aspxتي: آالرابط ال والإدارة علىالجهاز المركزي للتنظيم 

المجلس الدولي    ،( التقنين العام والدولي للوصف الأرشيفي )المنصف الفخفاخ، ترجمة(1996المجلس الدولي للأرشيف )  -
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 (. 1993)للأرشيف 

)المركز الوطني للوثائق  الإل كترونية،  ئة  ( مبادئ السجلات ومتطلباتها الوظيفية في البي2021)للأرشيف  المجلس الدولي    -
بية السعودية، ترجمة( بية السعودية )، والمحفوظات بالممل كة العر  (. 2006المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالممل كة العر

بي   -فرنسي  -( قاموس مصطلحات الوثائق والأرشيف والمعلومات: إنجليزي2007ميلاد، سلوى علي )  - ( الدار  2)ط  ،عر
ية اللبنانية.الم  صر

ية  15489يزو  أ( أهمية المعيار الدولي )2012)ـــــــــــــــــــــــــ    - يخية( للأرشيفات الجار المؤتمر الثالث ،]مقدم  ثبح  [والتار
بية، الدوحة،   بي للمكتبات والمعلومات: الحوكمة والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات المعرفية العر والعشرون للاتحاد العر

  http://search.mandumah.com/Record/206853  433-400طر.ق

الحميندا،    - ال2017)  دعبد  التخطيط  ية، إ(  للرؤ تحليلية  وصفية  دراسة  والأجنبية:  بية  العر الوطنية  بالأرشيفات  ستراتيجي 
 . 488-426 ،15 ،الروزنامة ،الرسالة، القيم، الأهداف، معايير الأداء، التحديات، المخاطر، والفرص

جامعة  2021)  ـــــــــــــــــــ  - على  تطبيقية  دراسة  الحكومية:  بالأجهزة  والإدارة  التنظيم  بوحدات  ية  الوثائق الجار إدارة   )
 .  450-345(، 78) 24 ،المجلة العلمية لكلية الآداب جامعة أسيوط ،أسيوط

لل  - الألمانية  والوكالة  المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات  )وزارة  الدولي  نظم  2021تعاون  لوحدات  الإجرائي  الدليل   )
متاح على الرابط    ،نسخة إل كترونية متاحة على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  ، المعلومات والتحول الرقمي

   https://mcit.gov.eg/en/Reports_and_Documents/Document/10362 تي:آال
ال  - وتكنولوجيا  الاتصالات  )وزارة  البرامج 2022معلومات  إدارة  اتجاهات  حول  عمل  ورشة  تعقد  الاتصالات  وزارة   )

الرقمية يع  ال  ،والمشار الرابط  على  المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات  وزارة  موقع  على   تي:آمتاح 
https://mcit.gov.eg/ar/Media_Center/Latest_News/News/66122?fbclid=IwAR2LJcQ3d7qPVE

VhsMQ1xZlpVAIZfVMAHUaS8PxpGWjacpmBHXOTwsvC9TA  م2022/ 07/04الإتاحة تاريخ.   
 المراجع األجنبية:   –ثانيا 

- Abdel-Baky, Ahmed, Aboulmagd, Heba, Attia, Nouran, Sayed, Dina& Shamandi, Ayah. (2021). 

Artificial Intelligence Analyst 2021: Course Guide. International Business Machines Corporation 

IBM. 

- Artemenko, Evgenii. (2020). The roles of top management in digital transformation. IOP Conf. Series: 

Materials Science and Engineering 940 (2020) 012014.  doi:10.1088/1757-899X/940/1/012014 

- Dragomirov, N & Boyanov, L. (2021). Digital transformation challenges of logistics in Bulgaria. IOP 

Conf. Series: Materials Science and Engineering 1031 (2021) 012050. doi:10.1088/1757-

899X/1031/1/012050 

- Morze, N V& Strutynska, O V. (2021). Digital transformation in society: key aspects for model 

development. Journal of Physics: Conference Series 1946 (2021) 012021. 
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- Yu, Honglan, Fletcher, Margaret& Buck, Trevor. (2022).  Managing digital transformation during re-

internationalization: Trajectories andimplications for performance. Journal of International 

Management. 28 (2022) 100947. https://doi.org/10.1016/j.intman.2022.100947 

 

 املالحق: 
 اآليت:  تتكون مالحق الدراسة من ثالثة مالحق عىل النحو 

 ( قائمة املراجعة.  1ملحق رقم )

 ( قائمة املقابلة املقننة والزيارات امليدانية.2ملحق رقم )

 ( خطة التصنيف املوضوعية املقرتحة اجلزء الثاين.  3ملحق رقم )

 ( قائمة المراجعة:  1ملحق رقم )

 قائمة املراجعة: 

   :بيانات عن وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي   باألجهزة احلكومية املختلفةأوال: 

 احلكومية؟ الرقمي باألجهزةمتى أنشئت وحدات نظم املعلومات والتحول  1/1

والتحول    1/2 املعلومات  نظم  وحدات  اختصاصات  باألجهزةما  بصفة    الرقمي  واختصاصاهتا احلكومية  باألجهزة    عامة، 

   خاصة؟نتقلة للعاصمة اإلدارية اجلديدة بصفة احلكومية امل

 ما طبيعة العالقة بني وحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي واألجهزة احلكومية التي توجد هبا؟    1/3

  اآلن؟احلكومية منذ نشأهتا حتى  الرقمي باألجهزةوجد تطورات طرأت عىل وحدات نظم املعلومات والتحول تل ه 1/4

احلكومية حتى ظهورها بالشكل    الرقمي باألجهزةالتارخيية التي مرت هبا وحدات نظم املعلومات والتحول    ما املراحل  1/5

 احلايل يف الوقت احلايل؟ 

   : أسيوط  الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةعن  ثانيا: بيانات

احلكومية مع التطبيق    الرقمي باألجهزةظم املعلومات والتحول  ا التنظيم اإلداري الرسمي وغري الرسمي لإلدارة العامة لنم  2/1

 هلا؟ الصحيح والكاملوما االسم  ؟،عىل جامعة أسيوط

اإلدارة  التي تقوم هبا    واملهاماإلجراءات،  والوظائف،  واألنشطة،  ووليات،  ؤاملسوالواجبات،  وما تفاصيل االختصاصات،    2/2

 أسيوط؟  امعةالرقمي بجلنظم املعلومات والتحول  العامة

 أسيوط؟  الرقمي بجامعة لنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةما عالقة  2/3

    :أسيوط الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةبيانات عن فئات وثائق  -3

https://doi.org/10.1016/j.intman.2022.100947
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فئات    3/1 العامةما  والتحول    اإلدارة  املعلومات  بجامعةلنظم  النامذج،    الرقمي  من  التقارير،  وأسيوط 

 اجللسات؟ السجالت، وحمارض والشهادات،والبطاقات،واألوامر،والتعليامت،واملراسالت، وامللفات،واملذكرات،و

 عددها؟ ما  3/2

 وثيقة؟لكل  والكاملما االسم الصحيح  3/3

 شكل(؟ – حرف – )رقميدون عىل الوثيقة رمز مميز خاص هبا  هل 3/4

 ؟ منها(البيانات املتضمنة بكل وثيقة )مع رضورة احلصول عىل نسخة  نارصحمتويات وعما  3/5

 أسيوط؟  الرقمي بجامعةما اخلصائص املادية لفئات وثائق اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول  3/6

 كالمها؟أم  أم ال مركزًيا؟ مركزًيا؟أسيوط  الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول   اإلدارة العامةهل يتم حفظ وثائق  3/7

 بالنسخ؟، وأين حيتفظ ؟أين حيتفظ باألصول 3/8

حفظ    -4 يف  املتبعة  الفنية  األساليب  عن  العامةوثائق    واسرتجاعبيانات  والتحول    اإلدارة  املعلومات  بجامعةلنظم   الرقمي 

 :أسيوط

   .األساليب التقليدية 4/1

والتحول    4/1/1 املعلومات  لنظم  العامة  اإلدارة  وثائق  حتفظ  بجامعةأين   –  أسطح  –  رشفات  –  )ممراتأسيوط    الرقمي 

 اإلدارة(؟  خارج –داخل اإلدارة  – بدرومات

 أسيوط؟ الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةاملستخدمة حلفظ وثائق  املعدات واألجهزةما  4/1/2

مل    وإذا   أسيوط؟   الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول    اإلدارة العامة مناسبة حلفظ وثائق    املعدات واألجهزةل  ه  4/1/3

 املناسبة؟  املعدات واألجهزةام ف ،تكن مناسبة

 ؟كرتون( علب– )ملفاتأنواعها  وما  االختزان؟ما طبيعة أوعية  4/1/4

 (؟ .... معلق - أفقي – )رأيسما طريقة احلفظ املتبعة  4/1/5

 والرطوبة ...؟ واحلرارةهل بيئة احلفظ مناسبة من حيث التهوية  4/1/6

احلرشات،  واألتربة، وأسيوط من احلريق،  الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةما سبل أمن وثائق  4/1/7

 واملياه ...؟

 أسيوط؟  الرقمي بجامعة لنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةوثائق  وترحيليتم فرز، كيف  4/1/8

 أين حتفظ الوثائق التي تم ترحيلها من أماكن حفظها؟  4/1/9

 ما مصري الوثائق التي تم االستغناء عنها؟   4/1/10

 أسيوط؟  جامعةالرقمي بلنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةما نظم تداول وثائق  4/1/11

 إعارة؟هل يوجد نظام  4/1/12

 : األساليب غري التقليدية 4/2

   .النظام اآليل 4/3                .النظام امليكروفيلمي 4/2
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 : أسيوط الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةبيانات عن خدمات املعلومات التي تقدمها  -5

   .غري التقليدية اخلدمات 5/2       .اخلدمات التقليدية 5/1

 أسيوط؟  الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةما اخلدمات التي تقدمها  5/1/1

 تقديمها؟هل يوجد خدمات أخرى يمكن  5/1/2

استفادة    5/2/3 مدى  العامةما  والتحول    اإلدارة  املعلومات  بجامعةلنظم  االتصاالت   الرقمي  تكنولوجيا  من  أسيوط 

 واملعلومات؟

 أسيوط عىل شبكة اإلنرتنت؟  الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول  لإلدارة العامةوجد صفحة تهل  5/2/4

 تقديمها؟  وطريقة تقدمها؟اخلدمات التي  وما  عنواهنا؟ما  5/2/5

 تقديمها؟وجد خدمات أخرى يمكن تهل  5/2/5

   : أسيوط   الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول    اإلدارة العامةوثائق    واسرتجاع ات الفنية املقدمة حلفظ  بيانات عن العملي  -6

   .التكشيف 6/3            .التصنيف 6/2           .الفهرسة 6/1

 أسيوط؟  الرقمي بجامعة لنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةما األسلوب املتبع حاليًا يف فهرسة وثائق  6/1/1

 فهارس؟ هل يوجد فهرس واحد أم عدة  6/1/2

 الفهرس؟ما احلقول املستخدمة يف  6/1/3

 ؟ وملاذا؟ آيل( – سجل – منسوخ  –  مطبوع – )بطايفما شكل الفهرس املستخدم  6/1/4

 لديه؟ما األدوات التي يعتمد عليها املفهرس يف عمله، واملتوفرة  6/1/5 

 الفهرسة؟ما مشكالت نظام  6/1/6

 املشكالت؟ما رأيك يف التغلب عىل  6/1/7

 التصنيف:   6/2

وثائق    6/2/1 تصنيف  يف  حاليًا  املتبع  النظام  العامةما  والتحول    اإلدارة  املعلومات  بجامعةلنظم  حالة    يف   أسيوط؟  الرقمي 

   . اإلجابة بوجود نظام للتصنيف

 النظام؟ما أسباب اعتامد هذا  6/2/2

 أسيوط؟ الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول  اإلدارة العامةوجد خطة تصنيف لوثائق تهل  6/2/3

 النظام؟هذا  وسلبياتما مشكالت  6/2/4

 املشكالت؟ما رأيك للتغلب عىل هذه   6/2/5

 التكشيف:   6/3

يف اإلجابة بوجود   أسيوط؟  الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول    اإلدارة العامةالنظام املتبع لتكشيف وثائق    ما   6/3/1

    .نظام للتكشيف



 ... دراسة تطبيقية  :األرشيفات اجلارية بوحدات نظم املعلومات والتحول الرقمي باألجهزة احلكومية 272

 

 

 النظام؟ما أسباب اعتامد هذا  6/3/2

 أنواع؟أم عدة  الكشافات؟هل يوجد نوع واحد من  6/3/3

 النظام؟ وسلبياتما مشكالت 6/3/4

  املشكالت؟ىل هذه ما رأيك للتغلب ع6/3/5

     :الوثائق واسرتجاعبيانات عن القوى العاملة يف جمال حفظ  -7

 أسيوط؟ الرقمي بجامعةلنظم املعلومات والتحول   اإلدارة العامةكم عدد العاملني يف  7/1

 فرد؟ كل  واجبات ومسؤوليات واختصاصاتما  7/2

 العاملة؟ ما مؤهالت القوى  7/3

  ال؟ن يف الوثائق أم والقوى العاملة متخصصهل يوجد بني  7/4

   .يف حالة اإلجابة بنعم الوثائق؟هل القوى العاملة حتصل عىل دورات تدريبية منتظمة يف  7/5

 الدورات؟ما طبيعة  7/6

 بالتدريب؟ ما اجلهة التي تقوم  7/7

     دورة؟ما عدد الساعات يف كل  7/8
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 قائمة المقابلة المقننة:  2ملحق

 قائمة المقابالت الشخصية بالمسميات الوظيفية، والزيارات الميدانية والتاريخ:    9جدول 

املقابلة/الزيارة  املسمى الوظيفي  م تاريخ 

 امليدانية  

 مالحظات  

 م 17/03/2022 مدير عام اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط   1

 م 20/03/2022

 م  31/05/2022

 م 02/06/2022

 

الرقمي   2 والتحول  املعلومات  لنظم  العامة  باإلدارة  املعلومات  وتأمني  األساسية  البنية  إدارة  مدير 

 بجامعة أسيوط   

 م 01/03/2022

 م 17/03/2022

 

العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي بجامعة    الفني باإلدارةمدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم   3

 أسيوط  

 م 01/03/2022

 م 17/03/2022

 

مدير إدارة اإلحصاء والتقارير والنرش اإللكرتوين باإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي  4

 بجامعة أسيوط   

 م 01/03/2022

 م 17/03/2022

 

 م 31/05/2022 سكرتارية اإلدارة العامة لنظم املعلومات والتحول الرقمي  

 م 02/06/2022

 

 م 01/03/2022 مدير عام اإلدارة العامة للتطوير املؤسيس بجامعة أسيوط  5

 م 15/03/2022

 

  م 01/03/2022 مدير عام اإلدارة العامة إلدارة وتنمية املواهب بجامعة أسيوط    6

  م 17/03/2022 أسيوط  والوثائق بجامعةمدير إدارة السكرتارية  7

وتكنولوجيا   8 االتصاالت  بوزارة  الرقمي  والتحول  املعلومات  نظم  وحدات  دعم  أكاديمية  رئيس 

 املعلومات بالقرية الذكية  

 م 08/06/2022

 م 12/06/2022

 

  م 08/06/2022 الذكية  الرقمي بالقريةمدير مكتب نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للتحول  9

  م  14/06/2022 اإللكرتوين  النرش إدارة–ابع األميية اهليئة العامة لشئون املط 10
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 :خطة التصنيف الموضوعية الجزء الثاني من خطة التصنيف 3ملحق 

وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي باألجهزة الحكومية: دراسة تطبيقية على اإلدارة العامة  الموضوعية لوثائقخطة تصنيف  10جدول 

 لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط. 

 املوضوع الثانوي  املوضوع الفرعي   املوضوع الرئييس   م

 كتب  1/1 التوثيق   1

 مراجع  1/2

 وثائق  1/3

 جمالت   1/4

 

 التوصيف املادي  2/1 الوثائق  2

 التوصيف املوضوعي  2/2

 فهارس موضوعية 2/3

 التحليل العلمي 2/4

 مستخلصات  2/5

 جتميع 2/6

 تنظيم  2/7

 تبويب 2/8

 درجات الرسية 2/9

 امليكروفيلم  2/10

 

 بمراكز املعلومات  3/1 املكتبات   3

 باجلامعات  3/2

 باملراكز البحثية 3/3

 البث االنتقائي 3/4

 املراجع 3/5

 رسائل املاجستي  3/1/1

 رسائل الدكتوراه3/1/2

 علوم اإلحصاء  3/5/1

 نظم املعلومات  3/5/2

 احلاسبات اآللية 3/5/3

 االستعارة الداخلية  4/1 االستعارة   4

 االستعارة اخلارجية  4/2

 الباحثني  4/3

 املرتددين  4/4

 

 البيانات  5/1 اإلحصاء واملعلومات  5

 املعلومات5/2

 نامذج اإلحصاء   5/3

 حصائية  السجالت اإل5/4

 الدراسات والبحوث االحصائية  5/5

 االحتياجات  5/1/1

 جتميع  5/1/2

 مراجعة 5/1/3

 تبويب  5/1/4

 تصنيف 5/1/5

 حتليل   5/1/6

ت  5/1/7  حصائية  إمؤرشا

 تزويد 5/1/8

 تدفق 5/1/9

 تنقية5/1/10

 املعلومات الدورية  5/2/1

 تزويد 5/2/2
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 املوضوع الثانوي  املوضوع الفرعي   املوضوع الرئييس   م

 تدفق 5/2/3

 تصميم 5/4/1

 تطوير   5/4/2

 حفظ  5/4/3

 اسرتجاع   5/4/4

 العاملة  5/5/1

 النظم 6/1 احلاسبات   6

ئط التدفق  6/2  خرا

 الربامج 6/3

 قواعد البيانات 6/4

 تأمني املعلومات  6/5

 األجهزة 6/6

 

 تصميم النظم  6/1/1

 توثيق النظم6/1/2

 تطوير النظم  6/1/3

 تصميم الربامج6/3/1

 تنفيذ الربامج 6/3/2

 اختبار الربامج 6/3/4

 تطوير الربامج 6/3/5

 إدارة قواعد البيانات  6/4/1

 تشغيل قواعد البيانات 6/4/2

 صيانة األجهزة 6/6/1

 النرشة الشهرية 7/1 النرش   7

 املقاالت 7/2

 لكتيبات  7/3ا

 الوثائق7/4

 املستخلصات 7/5

 الرتاجم 7/6

 الدراسات  7/7

 البحوث  7/8

 باللغة العربية 7/1/1

 باللغات األخرى 7/1/2

 القرار8/1 دعم اختاذ القرار   8

 املشاكل  8/2

 القضايا8/3

 النتائج 8/4

ت 8/5  املؤرشا

 البدائل  8/6

 التحليل 8/7

 خطة التنفيذ 8/1/1

 املتابعة 8/1/2

 العائد8/1/3

 تطوير 9/1 نظم املعلومات   9

 توفي9/2

 إدارة  9/3

 حتديث  9/4

 تأمني9/5

 حرص9/6

 صالحيات  9/7

 نقل9/8
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 املوضوع الثانوي  املوضوع الفرعي   املوضوع الرئييس   م

 برامج التدريب 9/9

 حتليل 9/10

 تصميم 9/11

 احلوكمة 9/12

 النظم الذكية 9/13

 اخلطط10/1 التحول الرقمي 10

 الربامج 10/2

 املرشوعات 10/3

 املبادرات 10/4

ت قياس 10/5  مؤرشا

 الرقمنة  10/6

 امليكنة10/7

 املنظومة 10/8

 خطط التدريب 10/9

 برامج التدريب 10/10

 متطلبات 10/11

 السياسات  10/12

 سرتاتيجيات  اإل10/13

 مكافحة الفساد  10/14

 الصناعة الرقمية10/15

 التنمية 10/16

 االستدامة 10/17

 اخلطة القومية 10/18

 خطط العمل السنوية  10/19

 تنفيذ املرشوعات  10/20

 التمويل  10/21

 مراكز البيانات  10/22

 الشبكة القومية للمعلومات  10/23

 احلوكمة 10/24

 الترشيعات  10/25

 اللوائح 10/26

 إنشاء كيانات  10/27

 إعادة هيكلة  10/28

 املواصفات القياسية  10/29

 عمليات اإلجازة  10/30

ت األ10/31  داء  مؤرشا

 آليات القياس  10/32

 اخلدمات املالية10/33

 نجاز تقييم معدالت اإل10/34

 

 

 

 

 

 ميكنة انشطة 1/ 10/7

 ميكنة خدمات  2/ 10/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنهجية 10/20/1

 الربامج الالزمة 10/20/2

 اخلطط الزمنية 10/20/3

 املراحل 10/20/4

 اإلجراءات 10/20/5

 

 آليات  10/21/1

 خطط10/21/2
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 املوضوع الثانوي  املوضوع الفرعي   املوضوع الرئييس   م

 السياسة اإلعالمية 10/35

 املواصفات الفنية  10/36

 املواصفات التشغيلية  10/37

 خدمات املواطنني 10/38

 االقتصاد الرقمي10/39

 املنتجات  10/40

 اخلدمات  10/41

 مشاريع جتريبية أولية10/42

 

 

 

 

 االشرتاطات 10/38/1

 املواصفات القياسية10/38/2

 داء  حتليل األ10/38/3

 إتاحة اخلدمات  10/38/4

 مجع  11/1 املعلومات   11

 ختزين 11/2

 اسرتجاع 11/3

 حتليل 11/4

 البنية التحتية  11/5

 تأمني11/6

 احلوكمة الرقمية 11/7

 ارشفة11/8

 تسجيل11/9

 جتهيز 11/10

 املراجعة  11/12

 الصحة  11/13

 الدقة 11/14

 تزويد 11/15

 اإلتاحة11/16

 عرض 11/17

 درجات السامح  11/18

 التحديث الدوري  11/19

 

 تطوير 12/1 التطبيقات   12

 توفي 12/2

 إدارة  12/3

 حتديث 12/4

 تأمني12/5

 حرص 12/6

 نسخ 12/7

 صالحيات  12/8

 نقل12/9

 احلوكمة12/10

 عمليات اإلجازة  12/11

 املواصفات الفنية  12/12

 املواصفات التشغيلية 12/13
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 املوضوع الثانوي  املوضوع الفرعي   املوضوع الرئييس   م

 نشاءإ13/1 قواعد البيانات   13

 تطوير 13/2

 توفي 13/3

 إدارة  13/4

 حتديث 13/5

 تأمني13/6

 حرص 13/7

 نسخ  13/8

 صالحيات  13/9

 نقل 13/10

 حتليل  13/11

 تصميم 13/12

 إنشاء  13/13

 الربط 13/14

 التكامل  13/15

 قواعد البيانات القومية  13/16

 صيانة  13/17

 إدارة مرشوعات  13/18

 تنفيذ مرشوعات  13/19

 استكامل  13/20

 منظومة كاملة  13/21

 احلوكمة13/22

 املعاجلة 13/24

 السجالت13/25

 املركز القومي للبيانات  13/26

 مراكز البيانات بالوزارات  13/27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املركز القومي للبيانات البديل  13/26/1

 مراكز البيانات البديلة بالوزارات 13/27/2

 تقارير 14/1 اإلحصاء   14

 دراسات14/2

 

 التحليل العلمي 15/1 الوثائق اإللكرتونية   15

 ملخصات 15/2

 أشكال  15/3

 رسوم بيانية 15/4

 عروض15/5

 االستفادة  15/6

 

 تصميم 16/1 للجهاز احلكومي املوقع اإللكرتوين  16

 إدارة  16/2

 حتديث16/3

 التواصل 16/4

 صالحيات  16/5
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 املوضوع الثانوي  املوضوع الفرعي   املوضوع الرئييس   م

 خدمات تفاعلية 16/6

 الداخلية 17/1 العمليات   17

 اخلارجية 17/2

 

 املخاطر البرشية 18/1 التأمني السيرباين  18

 املخاطر الطبيعية  18/2

 النسخ االحتياطية 18/3

 الرقميسياسات تأمني املجتمع 18/4

 محاية املستخدمني 18/5

 

 

 

 التأمني املادي 1/ 18/4

 التأمني اإللكرتوين 2/ 18/4

   املقررات الوظيفية 19

   الدعم الفني  20

 التقييم املقرر 21/1 القوى العاملة   21

 تقييم املهارات  21/2

 خطة تطوير 21/3

 ختيار ا21/4

 املتخصصة 21/6الربامج التدريبية 21/5

 اختبارات  21/7

 

 إنشاء 22/1 البنية األساسية التكنولوجية   22

 حتديث22/2

 تشغيل 22/3

 استكامل 22/4

 حرص 22/5

 أجهزة حاسب آيل 22/6

 طابعات  22/7

 ماسحات ضوئية  22/8

 شبكات  22/9

 نظم تشغيل  22/10

 رخص االستخدام  22/11

 توفي 22/12

 إدارة  22/13

 الصيانة الدورية  22/14

 التحديث املستمر  22/15

 املواصفات الفنية  22/16

 االشرتاطات  22/17

 املواصفات القياسية  22/18
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The study dealt with the current  archives in the units of information systems and digital transformation in 
government agencies: an applied study on Assiut University, and its objectives: identifying the units of information systems 
and digital transformation in government agencies, and listing the categories of documents circulated in them, methods of 
preservation and retrieval, and planning; To implement the international archive standards in it, and to monitor the 
achievement of Egypt’s strategy for sustainable development (Egypt Vision 2030). The study derives its importance from the 
importance of information systems and digital transformation units in government agencies and the role they play, and the 
achievement of Egypt's strategy for sustainable development regarding digital transformation, and the documents resulting 
from this activity, and that this topic has not been studied before. Among the questions of the study: What are the units of 
information systems and digital transformation in government agencies? And what is its role? What are the categories of 
documents in circulation? How can international archive standards be implemented in it? The problem of the study lies in 
the diversity and inflation of the documents of the General Administration of Information Systems and Digital 
Transformation at Assiut University, and the accumulated balance that is produced, and it increases day after day, month 
after month, and year after year, and the lack of control for it that determines how to transfer it to the National Archives, 
or destroy it, And the loss of control over this accumulated balance through technical processes using traditional systems, or 
electronic systems, and the limits of the study were represented in the current archives of the General Administration of 
Information Systems and Digital Transformation at Assiut University, Assiut Governorate, since its inception and its 
predecessor from the history of development until the date of 06/18/2022 AD. The study used the case study method and 
its tools: documents, checklist, field visits, direct observation, structured interview, and the page of the General Administration 
of Information Systems and Digital Transformation on the Assiut University website, and one of the most important results 
of the study is that the organizational division of information systems and digital transformation is almost the center of 
documents Which was recommended by the Council of Ministers for its establishment in 2001, and one of its most important 
recommendations is to change the name of the organizational division of information systems and digital transformation to 
Documents Center or Electronic Documents Management. 

 
Keywords: Current  Archives; Ongoing Document Management; Information Systems; Digital Transformation Of 

Government Agencies; Assiut University; Artificial Intelligence. 
 


