


إضاءة على المهنة
الهندسة  أو  المعلوماتية  الخدمات  لدى شركات  والشبكات  الحاسوب  نظم  إدارة  في  المتخصص  يعمل 
المعلوماتية وكافة المؤسسات مهما تنوع عملها من تجارب صناعية عسكرية تعليمية... كما يمكن أن 
يؤسس مشروعه الخاص. يهتم بحماية المعلومات الخاصة بالشركة وتعامالتها من كل محاولة سرقة 
هذا  أهمية  وازدادت  بالشركة.  الخاص  المعلوماتي  النظام  إلى  التسلل  طريق  عن  محو  أو  تغيير  أو 
الترفيهية على كافة  االنترنت واألنظمة  الحديثة ومع طغيان  الحوسبة  تقنيات  انتشار  االختصاص مع 

المجاالت. 
أبرز المهام

يشخص مشاكل أجهزة الحاسوب المرتبطة بالقطع Hardware أو البرامج Software، ويعمل على 
استبدال التالفة منها.

يقوم بإعداد العمليات التي تؤمن بيانات بديلة في حال حدوث خلل المعلومات أو سرقتها أو اختفائها.
يدير شبكات الحاسوب وغيرها من األمور المرتبطة بها بما في ذلك قطع الحاسوب وأنظمة البرامج 

وتطبيقاتها.
يخطط وينسق عمل الشبكات بشكل يضمن حماية األنظمة بما فيها من بيانات، وبرامج، وقطع.

يشرف على أعمال التركيب والصيانة لألنظمة والشبكات حتى يضمن أفضل أداء ونتائج.
يقترح التعديالت التي تفعل عمل األنظمة والشبكات ويحدد القطع والبرامج الحاسبة لهذه التغييرات.

الشخصّية المهنّية
الشخصية البحثية  - الشخصية التقليدية -  الشخصية المبادرة. 

المهارات والقدرات المطلوبة
والضعف  القوة  مكامن  لتشخيص  والتحليل  المنطق  استخدام  الناقد:  التفكير 

للرؤى المختلفة.
الرياضيات: استعمال الرياضيات لحل المشكالت.

البرمجة: كتابة البرامج الحاسبية لألهداف المختلفة.
حل المشكالت المعقدة: تشخيص المشكالت المعقدة، ووضع الخيارات للحلول، 

وتطبيق الحلول.
الزمني  البرنامج  وتحديد  الروتينية  الصيانة  أنواع  إنجاز  التجهيزات:  صيانة 

للصيانة ونوعيته.
اختيار التجهيزات: تحديد نوع األدوات والتجهيزات المطلوبة إلنجاز العمل.

تنصيب، تعيين، وتركيب : التجهيزات واآلالت والتمديدات والبرامج لتتالءم مع المواصفات المطلوبة.
التفكير أالستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية.
التفكير الرياضي: القدرة على فهم وتنظيم المشكلة، تم اختيار منهج أو معادلة رياضية لحلها.

مرونة التصنيف: القدرة على إنتاج قواعد عدة بحيث تخبر كل قاعدة عن كيفية تجميع أو تصنيف عدة 
أشياء بطريقة مختلفة.

دقة التحكم: القدرة على التكيف الدقيق والسريع مع اآلالت أو المركبات لوضعها في مكان محدد.
االبتكار: القدرة على إبداع أفكار نادرة حول موضوع محدد، أو إنشاء طرق خالقة لحل المشاكل.

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
الجامعة اللبنانّية – الجامعة اللبنانّية الدولّية – جامعة بيروت العربّية – الجامعة األنطونّية – جامعة سيدة 

اللويزة – جامعة البلمند - 
.... AUL جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا – AUSTالجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا
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