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الخدمات االلكترونٌة  اتإنشاء وحدمشروع 

 بكلٌات الجامعات المصرٌة

 إعداد

 هالة حلمً زاٌد/ . د.أ

 استشاري المشروع
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 المحتوٌات

 .المشروععن مقدمة 

 

 .المشروعأهداف  

 

 .اإللكترونٌةوحدات الخدمات أنشطة  

 

 .الجامعاتالمشارٌع المقدمة من  

 

 .الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة 

 

 .العملخطة  
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 مقدمة عن المشروع

 فً االلكترونٌة الخدمات وحدة مشروع إنشاء إلى ICTP ٌهدف   •

 تدرٌجً بشكل القادمة أعوام الخمس خالل الجامعات كلٌات كل

 خدمات تفعٌل أجل من سنوٌا   جامعة كل كلٌات من %20 بواقع

 .المعلومات تكنولوجٌا
   
  من المقدمة الست المشارٌع بٌن الوصل حلقة الوحدات هذه تعتبر•

ICTP هذه تهدف .الكلٌات مختلف وبٌن الجامعات مستوى على 

 :الوحدات

 .الجامعات مشارٌع فاعلٌة زٌادة •

 .للكلٌات المعلومات تكنولوجٌا فً متمٌزة خدمات تقدٌم•
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  .على الصٌانة الدورٌة ألجهزة الحاسب وملحقاتهااإلشراف •

  .دراسة أوجه القصور وتحلٌل األعطال والمشاكل ووضع الحلول المناسبة ألنظمة الحاسب•

  .إعداد تقارٌر دورٌة عن حالة األجهزة والمعامل بالكلٌات•

  .تشغٌل وصٌانة شبكة المعلومات •

  .متابعة االستخدام الفنً للشبكة وتقدٌم الدعم الفنً لجمٌع المستخدمٌن  •

  . القٌام بعمل التوسعات المطلوبة لشبكة الكلٌة السلكٌة والالسلكٌة بالتنسٌق مع شبكة الجامعة•

  . بالكلٌة  video conference كون فرنس تفعٌل أجهزة الفٌدٌو •

 وأنشطة المشروعأهداف 

 رفع كفاءة البنٌة التحتٌة وتحدٌثها بالكلٌة

 بالكلٌةرفع كفاءة وتحسٌن شبكة المعلومات الداخلٌة 
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  .تسوٌق المقررات اإللكترونٌة وتقدٌم االستشارات الفنٌة والتدرٌب  •

تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم علً رفع مصادر التعلم للمادة الدراسٌة والتعامل مع •

  .البوابة االلكترونٌة مكتبات 

 تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة على إدارة منتدٌات الطالب•

  . تحمٌل البرامج األصلٌة ونسخ مضادات الفٌروسات •

  .تحدٌث برمجٌات األجهزة•

  .صٌانة الحاسبات والطابعات أو اإلشراف على عقود الصٌانة•

 وأنشطة المشروعأهداف 

  التدرٌس العمل على تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة من خالل تدعٌم التفاعل بٌن الطالب وأعضاء هٌئة 

 تقنٌن وضع استخدام نظم التشغٌل والبرمجٌات وحماٌة األجهزة ضد الفٌروسات
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  . جمع ونشر أخبار الكلٌة  •

  . تحدٌث بٌانات الكلٌة على البوابة اإللكترونٌة•

 التدرٌب ونشر الوعً بٌن الطالب علً كٌفٌة االستفادة من البوابات االلكترونٌة•

 

  .إدارة حسابات المستفٌدٌن بالكلٌة على البرٌد اإللكترونً •

  . تشغٌل وتفعٌل خدمة البرٌد االلكترونً للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس  •

 تبادل جمٌع المراسالت والمستندات من خالل البرٌد اإللكترونً•

 وأنشطة المشروعأهداف 

  استخدام الموقع الرسمً للكلٌة للتواصل مع كافة األطراف المعنٌة

فً التواصل مع الطالب كافة المعامالت اإلدارٌة وكذلك فً استخدام البرٌد اإللكترونً الرسمً   
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  .إدارة حسابات المستفٌدٌن بالكلٌة على المكتبة الرقمٌة •

و  ” Google Scholar ” تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والطالب لعمل حسابات على•

“Microsoft Academic Search”   ًخدمة مخصصة للطلبة والباحثٌن وذلك للعثور على  وه

  .مجاالت البحث العلمً أبحاث وملخصات ومعلومات فً أي مجال من 

 

 MIS التدرٌب وتقدٌم الدعم الفنً لتفعٌل استخدام نظم المعلومات اإلدارٌة  •
تدرٌب العاملٌن بالكلٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس على تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بالتعاون •

  .بالجامعة  ICTP مركز تدرٌب  مع 

وهو نظام ٌستخدم لتنسٌق وتتبع تنفٌذ المهام  ” Request Tracker “استخدام نظام تتبع تذاكر المهام •

  .مجموعة من المستخدمٌن بٌن 

 وأنشطة المشروعأهداف 

 الرقمٌةزٌادة كفاءة استخدام المكتبة 

 الورقٌةاستخدام المعامالت االلكترونٌة بدال من المعامالت 
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 وحداتبٌان بالكلٌات التً ٌتم إنشاء 
 خدمات إلكترونٌة بها 

 أسماء الكلياث  عدد الكلياث الجامعت  

 4 القاهرة 1

 علوم

 تمريض

 حاسباث ومعلوماث

 طب

 5 اإلسكندرٌة 2

 علوم

 زراعة

 تربٌة نوعٌة

 تربٌة رٌاضٌة بنٌن

 3 عٌن شمس 3

 بنات

 زراعة

 هندسة

 4 أسٌوط 4

 التربٌة النوعٌة

 تربٌة الوادي الجدٌد

 هندسة

 حاسبات ومعلومات
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 وحداتبٌان بالكلٌات التً ٌتم إنشاء 
 خدمات إلكترونٌة بها 

 أسماء الكلياث  عدد الكلياث الجامعت  

 2 طنطا 5
 تربٌة

 هندسة

 علوم 1 المنصورة 6

 4 الزقازٌق 7

 طب بشري

 هندسة

 زراعة

 صٌدلة

 - - حلوان 8

 4 المنٌا 9

 هندسة

 علوم

 سٌاحة وفنادق

 زراعة
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 وحداتبٌان بالكلٌات التً ٌتم إنشاء 
 خدمات إلكترونٌة بها 

 أسماء الكلياث  عدد الكلياث الجامعت  

 5 المنوفٌة 10

 الحاسبات والمعلومات

 الهندسة االلكترونٌة

 االقتصاد المنزلً

 الزراعة

 معهد الكبد

 4 قناة السوٌس 11

 حاسبات ومعلومات

 هندسة

 العلوم الزراعٌة البٌئٌة

 تجارة

 4 جنوب الوادي 12

 علوم

 طب بٌطري

 زراعة

 هندسة
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 وحداتبٌان بالكلٌات التً ٌتم إنشاء 
 خدمات إلكترونٌة بها 

 أسماء الكلياث  عدد الكلياث الجامعت  

 آداب 1 بنً سوٌف 13

 3 الفٌوم 14

 علوم 

 حاسبات

 زراعة

 3 بنها 15

 بشبراهندسة 

 حاسبات ومعلومات

 زراعة

 3 كفر الشٌخ 16

 زراعة

 طب بٌطري

 هندسة

 2 سوهاج 17
 علوم

 آداب
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 وحداتبٌان بالكلٌات التً ٌتم إنشاء 
 خدمات إلكترونٌة بها 

 أسماء الكلياث  عدد الكلياث الجامعت  

 2 بور سعٌد 18
 هندسة

 علوم

 2 دمنهور 19
 زراعة

 طب بٌطري

 علوم 1 أسوان 20

 2 دمٌاط 21
 تربٌة نوعٌة

 فنون تطبٌقٌة

فرع السادات -المنوفٌة  22  2 
 طب بٌطري

 سٌاحة وفنادق

 2 السوٌس 23
 هندسة بترول وتعدٌن

 علوم

   62 إجـمـالــــً 
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 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

Fund 
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 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

 

 .الكلٌة عمٌد باختٌار بالكلٌة تدرٌس هٌئة عضو الوحدة ٌدٌر   

 
 لوحة وضع وٌتم الكلٌة إدارة بمعرفة مكان تخصٌص ٌتم  

 الخدمات بقائمة ولوحة – "االلكترونٌة الخدمات وحدة" بعنوان

 التدرٌس هٌئة ولعضو للطالب الوحدة تقدمها أن ٌمكن التً

 .وللموظف
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 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

 فرٌق العمل

مسئول للنظم 
 (2العدد )والبرامج 

مسئول دعم لنظام 
المعلومات اإلدارٌة 

 (1العدد )

محرر للبوابة 
 (1العدد )اإللكترونٌة 

فنً شبكات        
 (1العدد )

مهندس شبكات 
 (1العدد )



www.ictp.org.eg                                                                                                               itunit@ictp.edu.eg 

  

 

 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

  متابعة عمل الشبكة الداخلٌة بالكلٌة 1.

  . والمستقبلٌة عمل حصر للوضع الحالً لشبكة الكلٌة والمتطلبات الحالٌة 2.

  . االستخدام إعداد التقارٌر الدورٌة عن األعطال وكفاءة الشبكة ومعدل 3.

  . التأكد من تحمٌل وعمل البرامج األصلٌة ومضادات الفٌروسات4.

  . والسٌاسات المطلوبة التنسٌق والتعاون مع إدارة شبكة الجامعة بما ٌحقق األهداف 5.

  . والالسلكٌة بالتنسٌق مع شبكة الجامعة القٌام بعمل التوسعات المطلوبة لشبكة الكلٌة السلكٌة 6.

  . بالكلٌةكون فرنس تفعٌل أجهزة الفٌدٌو 7.

  . األشراف على الصٌانة الدورٌة ألجهزة الحاسب وملحقاتها8.

  .الوحدة التعاون فً تنفٌذ باقً أنشطة الوحدة بناء على توجٌهات مدٌر 9.

 

 فرٌق العمل

مسئول للنظم 
 (2العدد )والبرامج 

مسئول دعم لنظام 
المعلومات اإلدارٌة 

 (1العدد )

محرر للبوابة 
 (1العدد )اإللكترونٌة 

فنً شبكات        
 (1العدد )

مهندس شبكات 
 (1العدد )
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 فرٌق العمل

مسئول للنظم 
 (2العدد )والبرامج 

مسئول دعم لنظام 
المعلومات اإلدارٌة 

 (1العدد )

محرر للبوابة 
 (1العدد )اإللكترونٌة 

فنً شبكات        
 (1العدد )

مهندس شبكات 
 (1العدد )

 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

  . الكابالت إنشاء وتطوٌر الشبكات الداخلٌة بالكلٌة وصٌانة أعطال 1.

  . تحمٌل البرامج األصلٌة ونسخ مضادات الفٌروسات2.

  . صٌانة أجهزة الحاسب وملحقاتها3.

  .الوحدة التعاون فً تنفٌذ باقً أنشطة الوحدة بناء على توجٌهات مدٌر 4.
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 فرٌق العمل

مسئول للنظم 
 (2العدد )والبرامج 

مسئول دعم لنظام 
المعلومات اإلدارٌة 

 (1العدد )

محرر للبوابة 
 (1العدد )اإللكترونٌة 

فنً شبكات        
 (1العدد )

مهندس شبكات 
 (1العدد )

 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

  . جمع ونشر أخبار الكلٌة1.

  . تحدٌث بٌانات الكلٌة على البوابة اإللكترونٌة2.

  . نشر الجداول الدراسٌة لمختلف البرامج الدراسٌة بالكلٌة3.

األبحاث  مشارٌع  –اتحاد الطالب  –األقسام   –متابعة نشاط نشر اإلخبار للمستخدمٌن على مستوي الكلٌة 4.
  . الكلٌة ومختلف جهات 

  . الدراسٌة على البوابة التنسٌق بٌن إدارات الجودة لتنشر واستكمال بٌانات المناهج 5.

  . ومشروع البوابة اإللكترونٌة بالجامعة حلقة وصل بٌن مشروع وحدة الخدمات اإللكترونٌة بالكلٌة 6.

  . الوحدة التعاون فً تنفٌذ باقً أنشطة الوحدة بناء على توجٌهات مدٌر 7.
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 فرٌق العمل

مسئول للنظم 
 (2العدد )والبرامج 

مسئول دعم لنظام 
المعلومات اإلدارٌة 

 (1العدد )

محرر للبوابة 
 (1العدد )اإللكترونٌة 

فنً شبكات        
 (1العدد )

مهندس شبكات 
 (1العدد )

 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

   . MIS تدرٌب الموظفٌن على أسلوب العمل فً نظم 1.

  . الكونترول ونظام الجودة تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس على النظم المتعلقة بعملهم مثل 2.

  . بالكلٌة  MIS تقدٌم الدعم الفنً لمستخدمً نظم 3.

  . اإلبالغ عن مشاكل النظم ومتابعة حلها4.

فً الكلٌة ومعوقات التطبٌق  عمل تقارٌر دورٌة عن كفاءة العمل فً النظم ومدى تطبٌقها 5.
  . الوحدة ورفعها لمدٌر 

  . بالجامعة فً جمٌع النواحً الفنٌة التنسٌق مع مشروع نظم المعلومات االدارٌة المركزي 6.

  .الوحدة التعاون فً تنفٌذ باقً أنشطة الوحدة بناء على توجٌهات مدٌر 7.
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 فرٌق العمل

مسئول للنظم 
 (2العدد )والبرامج 

مسئول دعم لنظام 
المعلومات اإلدارٌة 

 (1العدد )

محرر للبوابة 
 (1العدد )اإللكترونٌة 

فنً شبكات        
 (1العدد )

مهندس شبكات 
 (1العدد )

 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

اإللكترونٌة  الرقمٌة ونظم المعلومات اإلدارٌة والبوابة  إدارة حسابات أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب على المكتبة 1.
  . اإللكترونً ونظام ادارة المحتوى للتعلٌم اإللكترونً والبرٌد 

  . والمرتبطة بالتخصصات المختلفة بالكلٌة تفعٌل استخدام المقررات المنتجة من الجامعات األخرى 2.

  . على استخدام المقررات االلكترونٌة تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والجهات المعاونة 3.

لمركز  اإللكترونٌة التً ٌتم تفعٌلها بالكلٌة وتسلٌمها  إعداد بٌانات الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس للمقررات 4.
  . بالجامعة إلعداد حسابات للطالب على نظام تطوٌر المحتوى اإلنتاج 

للتحدٌث  البوابة االلكترونٌة على مستوي الجامعة  التنسٌق بٌن مسئولً البٌانات بنظم المعلومات اإلدارٌة ومدٌر 5.
  . لصالحٌاته وإصالحها طبقا  واستكمال البٌانات، وتلقً الشكاوى الخاصة بالبٌانات  وإصالح 

 



www.ictp.org.eg                                                                                                               itunit@ictp.edu.eg 

  

 

 فرٌق العمل

مسئول للنظم 
 (2العدد )والبرامج 

مسئول دعم لنظام 
المعلومات اإلدارٌة 

 (1العدد )

محرر للبوابة 
 (1العدد )اإللكترونٌة 

فنً شبكات        
 (1العدد )

مهندس شبكات 
 (1العدد )

 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

  -: فً األنشطة التالٌة ونشر الوعً بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة التدرٌب   .  6 

  . كٌفٌة إنشاء المواقع الشخصٌة  .أ   

  . كٌفٌة رفع مصادر األستاذ من أبحاث وأنشطة  .ب   

  . بعضا من صالحٌاته لهذا المسئول كٌفٌة إدارة منتدٌات الطالب وٌمكن لألستاذ أن ٌحٌل   .ج   

  . والمعٌدٌن إعطاء صالحٌات التعامل مع المنهج الدراسً لألساتذة   .د 

   مصادر التعلم للمادة الدراسٌة والتعامل  تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم علً رفع   .ه   
  . البوابة االلكترونٌة مكتبات  مع   

  -: من البوابات االلكترونٌة عن طرٌق التدرٌب ونشر الوعً بٌن الطالب على كٌفٌة االستفادة   .  7   

  . ضبط حسابات الطالب على البوابة وكٌفٌة التسجٌل  .أ   

  . كٌفٌة إنشاء موقع الطالب  .ب   
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 فرٌق العمل

مسئول للنظم 
 (2العدد )والبرامج 

مسئول دعم لنظام 
المعلومات اإلدارٌة 

 (1العدد )

محرر للبوابة 
 (1العدد )اإللكترونٌة 

فنً شبكات        
 (1العدد )

مهندس شبكات 
 (1العدد )

 الشكل العام لوحدة الخدمات االلكترونٌة بالكلٌة

  . النواحً الفنٌة لكل نشاط التنسٌق مع المشروعات المناظرة فً الجامعة فً جمٌع  .  8 

  . مدٌر الوحدة التعاون فً تنفٌذ باقً أنشطة الوحدة بناء على توجٌهات  .  9 



www.ictp.org.eg                                                                                                               itunit@ictp.edu.eg 

  

 

 خطـة العمل

2 
 .تحكٌم المشارٌع من قبل الجامعات  

1 
 .مقترحات المشارٌع من الجامعاتتلقً    

3 
 .العقود التفصٌلٌة مع الجامعاتتوقٌع    

4 
 .ICTPفرٌق العمل بالتعاون بٌن الجامعة ومشروع اختٌار   

 جاري التنفٌذ
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 خطـة العمل

5 
 بالجامعاتتدرٌب فرٌق العمل بمعرفة المشارٌع المختصة    

 . وذلك طبقا للجدول التالً

 مشروع الجامعة القائم بالتدرٌب عضو فرٌق العمل 

 مشروع رفع كفاءة شبكة ومركز معلومات الجامعة مهندس شبكات

 مشروع رفع كفاءة شبكة ومركز معلومات الجامعة فنً شبكات

 تفعٌل وتشغٌل البوابات اإللكترونٌةاستكمال مشروع  محرر للبوابة اإللكترونٌة

 مشروع التكامل والربط بٌن تطبٌقات نظم المعلومات اإلدارٌة مسئول دعم لنظام المعلومات اإلدارٌة

 مسئولً النظم والبرامج

 (فرد 2)

 مشروع التكامل والربط بٌن تطبٌقات نظم المعلومات اإلدارٌة

 مشروع المكتبة الرقمٌة

 تفعٌل وتشغٌل البوابات اإللكترونٌةاستكمال مشروع 

 مشروع التعلٌم اإللكترونً

 جاري التنفٌذ
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 خطـة العمل

6 
 جاري التنفٌذ الوحداتالعمل فً بدء     

 الكلٌاتتقٌٌم الوضع الراهن فً  1.

 ICTP  عمل ورش عمل بالكلٌات للتعرٌف بدور الوحدات ومشروعات2.

  للشبكة الحالً عمل تصور عن الوضع 3.

 على أجهزة الكلٌةالبرامج األصلٌة تنزٌل نسخ 4.

  علٌهوالبدء فً تنفٌذ األنشطة الموقع االلكترونً للكلٌة استالم 5.

 اإلدارٌةالمعلومات نظم تدرٌب العاملٌن بالكلٌة على 6.
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 خطـة العمل

6 
 جاري التنفٌذ .العمل فً الوحداتبدء     

 واسم المستخدم لنظم المعلومات اإلدارٌة على المستفٌدٌن كلمات المرور توزٌع 7.

  بهاالمعلومات اإلدارٌة على إدارة الكلٌة لتفعٌل العمل نظم عرض التقارٌر المستخرجة من 8.

وأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وطالب الدراسات العلٌا على كلمات كل الطالب حصول 9.
  .الرقمٌة واسم المستخدم للمكتبة  المرور 

نشر قائمة بالمقررات االلكترونٌة المنتجة على أعضاء هٌئة التدرٌس مع مراعاة تخصصات كل 10.
  .كلٌة

استالم البرٌد االلكترونً ألعضاء هٌئة التدرٌس والجهاز اإلداري والطالب من المسئول بالجامعة 11.
 ..وتسلٌمه للمختصٌن بالكلٌة
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 أسلوب التعامل المالً

 العقود توقٌع تارٌخ من بدءا المشروع مدٌر مكافؤة احتساب ٌتم •
   .2012-10-1 فً التفصٌلٌة

 المرسل التدرٌب بدء تارٌخ من العمل فرٌق مكافآت احتساب ٌتم•
 .بالجامعة للمعلومات التنفٌذي المدٌر بمعرفة

 فرٌق من فرد لكل المستحقة المكافؤة بتقٌٌم المشروع مدٌر السٌد ٌقوم•
 التنفٌذي المدٌر على وتعرض المبذول الجهد على بناء العمل

 .المشروعات بٌن التوازن ٌحقق بما إلعتمادها بالجامعة للمعلومات
 ٌتم علٌها وبناء الرئٌسٌة األداء مإشرات بتحدٌد ICTP مشروع ٌقوم•

 .المشروع لمدٌر المتغٌرة المكافؤة تحدٌد
  من ٌكون والجامعات ICTP مشروع بٌن المالٌة الشئون فً التعامل•

 الالئحة علٌه  وٌسري فقط بالجامعة للمعلومات التنفٌذي المدٌر خالل
 .2013-2012 لعام المالٌة



www.ictp.org.eg                                                                                                               itunit@ictp.edu.eg 

  

 

 الجٌزة( 12441)شارع أحمد عرابً، المهندسٌن،  96

 (115/157: داخلً) 33458610: تلٌفون

 (270: داخلً) 34586103: فاكس

 itunit@ictp.edu.eg 

 هالة حلمً زاٌد/ د.أ
 13232441 011: تلٌفون

012 87876169          

Hala.zayed@ictp.edu.eg 

 وسائل االتصال

mailto:itunit@ictp.edu.eg
mailto:Hala.zayed@ictp.edu.eg
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