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 :نشأة الوحدة
انخذيبد اإلنكزشوَُخ ثبنكهُبد وثُبء ػهً يمزشحبد  انشُخ فٍ إطبس يششوػبد إَشبء وحذحسؼذ كهُخ انطت انجُطشٌ جبيؼخ كفش

 وانؼبيهٍُ ػهٍ اسزخذاو ركُىنىجُب انًؼهىيبدسفغ كفبءح أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة انًششوػبد انً اَشبء انىحذح ثبنكهُخ ورنك فً اطبس 

اسزخذاو انًىلغ انشسًٍ نهكهُخ وكزنك  ,انزىاطم ثٍُ أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة ػٍ طشَك انجشَذ انكزشوٍَ انشسًٍ انخبص ثبنجبيؼخوصَبدح 

ونهزا رفضم  ػم ثٍُ انطالة وأػضبء هُئخ انزذسَس.انؼًم ػهٍ رطىَش انؼًهُخ انزؼهًُُخ يٍ خالل رذػُى انزفبو نهزىاطم يغ كبفخ اإلطشاف انًؼُُخ

فخ ثبنكهُخ انسُذ أ.د/ ػًُذ انكهُخ ثبطذاس لشاس ثزكهُف يذَش نىحذح انخذيبد اإلنكزشوَُخ ثبنكهُخ ورىطُخ انسبدح سؤسبء األلسبو واإلداساد انًخزه

يبد اإلنكزشوَُخ ثبنكهُخ ورجهُضهب ثبألثبس انًُبست ورششُح رى  رىفُش يكبٌ يخظض نىحذح انخذ , وثبنزؼبوٌ وانزؼبيم انًجبشش يغ يذَش انىحذح

 فشَك انؼًم انخبص ثبنىحذح وانزٌ َزكىٌ طجمب نهجذول انزبنٍ يٍ :

 يششوع انجبيؼخ انمبئى ثبخزجبس انًزمذيٍُ انزخظض

 يششوع سفغ كفبءح شجكخ ويشكض يؼهىيبد انجبيؼخ فٍُ شجكبد

 رفؼُم ورشغُم انجىاثبد اإلنكزشوَُخ يششوع اسزكًبل يحشس نهجىاثخ اإلنكزشوَُخ

 يششوع انزكبيم وانشثظ ثٍُ رطجُمبد َظى انًؼهىيبد اإلداسَخ يسئىل دػى نُظبو انًؼهىيبد اإلداسَخ

 يششوع انزكبيم وانشثظ ثٍُ رطجُمبد َظى انًؼهىيبد اإلداسَخ يسئىل نهُظى وانجشايج

 ي انزؼهًٍُ اإلنكزشوٍَيششوع إربحخ انًحزى يُسك رذسَت نهًمشساد اإلنكزشوَُخ
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ثبنجبيؼخ ثزذسَت فشَك انؼًم انزي رى اخزُبسهى نًذح الرمم ػٍ أسجىع وإػطبئهى  حانًُبظش بدانًششوػ بدولذ رى انزُسُك يغ انًششوػ

 شهبدح ثبجزُبص انزذسَت واإلششاف انفٍُ ػهُهى.

 :الرؤيــــة 

انزخظض و رحمُك االسزًشاسَخ يٍ خالل خهك  ديجبالفً انشُخ سائذح  فٍ رمذَى خذيبرهب وحذح انخذيبد االنكزشوَُخ ثكهُخ انطت انجُطشي جبيؼخ كفش    

 .آنُبد نهزطىَش انًسزًش ألداء انىحذح ورًىَههب رارُب  

 
 
Vision: 

 
The Electronic Services Unit, Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafr-Alshaikh leader in 

providing services in the fields of specialization and continuity through the creation of mechanisms for 

the continuous development of the performance of the unit and self-funded. 
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 :الرسالــــــة
 

دل انجُبَبد انكزشوَُب  نشفغ كفبءح انؼًم نألَشطخ رسؼً وحذح انخذيبد االنكزشوَُخ ثكهُخ انطت انجُطشي جبيؼخ كفش انشُخ نخهك َظبو نزجب

سفغ كفبءح ورحسٍُ شجكخ ويٍ خالل انزذسَت طجمب  الحزُبجبرهى ,  وسفغ كفبءح أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة وانؼبيهٍُانًخزهفخ داخم انكهُخ 

رمٍُُ وضغ اسزخذاو َظى انزشغُم  وكزنك زشوَُب  نضًبٌ شؼىس أفشاد يجزًغ انكهُخ ثسهىنخ أداء اػًبنهى انك انًؼهىيبد انذاخهُخ ثبنكهُخ

ثزىفُش َسخ أطهُخ يٍ َظى انزشغُم وحضو انزطجُمبد  نسهىنخ رحذَثهب وضًبٌ الظً كفبءح نهؼًم  حًبَخ األجهضح ضذ انفُشوسبدو وانجشيجُبد

 نالػزًبد.ضًبٌ انحفبظ ػهً حمىق انًهكُخ انفكشَخ كهذف يٍ اهذاف انكهُخ نهىطىل اَضب ػهً رهك األجهضح و

Mission: 
 
Seeking services unit electronic Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafr El-Sheikh to create a 

system to exchange data electronically to raise the work efficiency for the various activities within the college 

and raise the efficiency of faculty members and students and staff through training according to their needs, 

increase the efficiency and improve the information network internal faculty to ensure a sense of community 

members college easily perform their work electronically. Rationing mode operating systems, software and 

hardware protection against viruses provide original copies of the operating systems and application 

packages for easy updating and ensure maximum efficiency of the work on those devices, as well as ensure 

the preservation of intellectual property rights as a goal of the college to reach targets for adoption. 
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 :االهداف
 .سفغ كفبءح ورحسٍُ شجكخ انًؼهىيبد انذاخهُخ ثبنكهُخ 

 .سفغ كفبءح انجُُخ انزحزُخ ورحذَثهب ثبنكهُخ 

  رمبسَش َىيُخ وشهشَخ يٍ خالل جشايج االطهُخ وكزنك يضبداد انفُشوسبد هب ثبنورضوَذ الجهضح انحبست ثبنكهُخػًم طُبَخ دوسَخ

 .انكهُخداخم  االجهضحرىضح فُهب حبنخ 

  انكهُخداخم  زهبَىيُخ وشهشَخ رىضح فُهب حبنرمبسَش يٍ خالل هب ثبالحجبس ورضوَذ نًكُُبد انطجبػخ ثبنكهُخػًم طُبَخ دوسَخ. 

 د.رمٍُُ وضغ اسزخذاو َظى انزشغُم وانجشيجُب 

 .حًبَخ األجهضح ضذ انفُشوسبد 

 ُػهٍ اسزخذاو ركُىنىجُب خ اسزخذاو انًؼبيالد االنكزشوَُخ ثذال يٍ انًؼبيالد انىسلُخ ػٍ طشَك رىػُخ وسفغ كفبءح انؼبيهٍُ ثبنكه

 انًؼهىيبد.

  ًٍُؼهىيبد.اسزخذاو ركُىنىجُب ان يٍ خالل انزذسَت ػهًرىػُخ وسفغ كفبءح أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة وانؼبيه 

 ٍانجشَذ انكزشوٍَ انشسًٍ انخبص ثبنجبيؼخ.  طشَك انزىاطم ثٍُ أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة ػ 

 .اسزخذاو انًىلغ انشسًٍ نهكهُخ نهزىاطم يغ كبفخ اإلطشاف انًؼُُخ 

 .انؼًم ػهٍ رطىَش انؼًهُخ انزؼهًُُخ يٍ خالل رذػُى انزفبػم ثٍُ انطالة وأػضبء هُئخ انزذسَس 

 رحىَم َسجخ يٍ انجشايج انذساسُخ ثبنكهُخ انً ثشايج انكزشوَُخ. 

 . رحمُك االسزًشاسَخ يٍ خالل خهك آنُبد نهزطىَش انًسزًش ألداء انىحذح ورًىَههب رارُب 
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 ػهً ركُىنىجُب انًؼهىيبد انخطخ انزُفُزَخ نهزذسَت

 َػهٍ اسزخذاو ركُىنىجُب خ ك رىػُخ وسفغ كفبءح انؼبيهٍُ ثبنكهُاسزخذاو انًؼبيالد االنكزشوَُخ ثذال يٍ انًؼبيالد انىسلُخ ػٍ طش

 انًؼهىيبد.

 .رىػُخ وسفغ كفبءح أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة وانؼبيهٍُ ػهٍ اسزخذاو ركُىنىجُب انًؼهىيبد 

  .انزىاطم ثٍُ أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة ػٍ طشَك انجشَذ انكزشوٍَ انشسًٍ انخبص ثبنجبيؼخ 

 غ انشسًٍ نهكهُخ نهزىاطم يغ كبفخ اإلطشاف انًؼُُخ.اسزخذاو انًىل 

 .انؼًم ػهٍ رطىَش انؼًهُخ انزؼهًُُخ يٍ خالل رذػُى انزفبػم ثٍُ انطالة وأػضبء هُئخ انزذسَس 

 رحىَم َسجخ يٍ انجشايج انذساسُخ ثبنكهُخ انً ثشايج انكزشوَُخ. 

  نىجُب انًؼهىيبداسزخذاو ركُى ػهًأػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة وانؼبيهٍُ رذسَت 
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 األنشطة األهداف م
متابعة المسئول عن 
 التنفيذ

المجموعة 
 المستهدفة

 مؤشرات النجاح تنفيذ النشاط  الفترة الزمنية

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علددددددددددددددد    التددددددددددددددددري 
تكنولولجيدددددا المعلومدددددات 
 العضاء هيئة التدريس

 
ورش عمدددددل لتوعيدددددة  عضددددداء  .1

هيئدددددددددة التددددددددددريس بأهميدددددددددة 
 عدة الياناتالدخول عل  قا

السدددديد  .د/ وكيددددل الكليددددة 
للدراسددددددددددددددات العليددددددددددددددا 

 والبحوث
 
 

السدددديد  .د/ وكيددددل الكليددددة 
لشددددئون خدمددددة المجتمدددد  

 وتنمية البيئة
 
 

السدددديد  .د/ مدددددير وحدددددة 
 الخدمات االلكتروتية 

 
 

اعضدددددددداء هيئددددددددة 
التددددددددددددددددددددريس و 

 الهيئة المعاونة

مددددددن يندددددداير  لدددددد  
 3112/  ديسمبر

السددددددددددديد د. / هدددددددددددان  
 صبح 

 
./ مسددددددددددئول السدددددددددديد ا

الددددددددددددن م والبددددددددددددرام  
 بالوحدة

 
السددديد  .د/ مددددير وحددددة 

 ضمان الجودة

 
 
زيدددددددددددادة  عدددددددددددداد  -

اعضدددددددددددداء هيئددددددددددددة 
التدددددددددريس قددددددددادرين 
علدددددد  التعامددددددل مدددددد  
تكنولوجيدددددددددددددددددددددددددددددددا 

 المعلومات
سدددددددهولة العمليدددددددة  -

 التعليمية
 
 
 
 

رش عمددددددل لتوعيددددددة الهيئددددددة و .3
المعاوندددددددة بأهميدددددددة اسدددددددتخدام 
البريددددددد االلكتروندددددد  الخددددددا  

 بالجامعة

ورش عمدددددل لتوعيدددددة اعضددددداء  .2
هيئدددة التددددريس لتحويدددل المدددادة 

 العلمية لمقررات االلكتروتية
 

تصددددددددددددددميم المواقدددددددددددددد   ورش .4
الشخصدددددددية ألعضددددددداء هيئدددددددة 

   التدريس

العضددددداء هيئدددددة تدريبيدددددة دورة  .5
التددددددددددريس فددددددددد  االحصددددددددداء 

SPSS 

العضددددداء هيئدددددة تدريبيدددددة دورة  .6
 MISالتدريس ف  الكنترول 
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7. Advanced track 
power point- 

8. Advanced track 
front. page-flash-
Photoshop 

 

 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

علددددددددددددددد    التددددددددددددددددري 
تكنولولجيدددددا المعلومدددددات 

  للجهاز االدارى
 

1- basic track typing-
windows-word 

 
 
 
 

السدددديد  .د/ وكيددددل الكليددددة 
لشددددئون خدمددددة المجتمدددد  

 وتنمية البيئة
 
 

.د/ مدددددير وحدددددة السدددديد  
 الخدمات االلكتروتية 

 
 

 السيد ا. / امين الكلية
 

الجهددددددددددددددددددددددداز    
 االدارى

 لدددددد   بنددددددايرمددددددن 
/  ديسدددددددددددددددددددددددددددمبر

 م3112
 

 
 
 
  
 
 

السددددددددددديد د. / هدددددددددددان  
 صبح 

 
السدددددددددديد ا./ مسددددددددددئول 
الددددددددددددن م والبددددددددددددرام  

 بالوحدة
 

السددديد  .د/ مددددير وحددددة 
 ضمان الجودة

 

زيدددددادة فددددد  اعدددددداد  -
العددددددداملين بالجهدددددددداز 

ادريىن االدارى القدددددددددددد
علدددددد  التعامددددددل مدددددد  
 الكمبيوتر واالنترنت 

 
 

2- basic track- excel-
access- power point- 
 

3- basic track internet-it-
 مقدمة عن الصيانة
 

4- Advanced  track 
windows-word- excel-
access- 

 

5- Advanced track front. 
page-flash-
Photoshop 
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 الفاراب  للجودة ن ام -6

2 

 
علددددددددددددددد    التددددددددددددددددري 

تكنولولجيدددددا المعلومدددددات 
 للطال 

ورش عمدددددل لتوعيدددددة الطدددددال   .1
بأهميددددة الدددددخول علدددد  قاعدددددة 

 اليانات وكيفة االستفادة منها
السدددديد  .د/ وكيددددل الكليددددة 

 لشئون التعليم والطال 
 

السدددديد  .د/ وكيددددل الكليددددة 
لشددددئون خدمددددة المجتمدددد  

 وتنمية البيئة
 
 
 

/ مدددددير وحدددددة السدددديد  .د
 الخدمات االلكتروتية 

 
 

جمي  الفرق  طال 
 الدراسية
 

طال  الدراسات 
 العليا
 
 

 
 
 
 
 

لدددددد  ا ينددددددايرمددددددن 
 م3112/ ديسمبر

 

لسدددددددددددديد د. / هددددددددددددان  
 صبح 

 
السدددددددددديد ا./ مسددددددددددئول 
الددددددددددددن م والبددددددددددددرام  

 بالوحدة
 

السددديد  .د/ مددددير وحددددة 
 ضمان الجودة

 

زيددددددادة فدددددد  اعددددددداد 
الطدددددددال  القدددددددادريىن 

 مدددددد مددددددل اعلدددددد  التع
  الكمبيوتر واالنترنت
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علدددددددددد  اسددددددددددتخدام وتفعيددددددددددل 

 المقررات االلكتروتية
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بأهميدددددددددة اسدددددددددتخدام البريدددددددددد 
 االلكتروندددد  الخددددا  بالجامعددددة
والتواصددددل مدددد  اعضدددداء هيئددددة 

 التدريس
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اسددددددتخدام البددددددرام  التعلميددددددة 

احدددددددددة مدددددددددن الجامعدددددددددات المت
 المختلفة

 


