
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 السنوي ملركز تقنية املعلومات جامعة سبها تقرير

 2019-08-01الي  2018-08-01من تاريخ 

 

 :معد التقرير

  تقنية املعلومات مركز   

 قع الجامعةاتطوير مو لفريق تصميم و ا

 

 



 

  مقدمة

 :تيةويحتوي على اإلدارات اآلتابعة لجامعة سبها الكز احد المرمركز تقنية المعلومات هو أ

 دارة الشؤون الفنيةإ 
 قسم الشبكات 
 قسم الصيانة 
 قسم البرمجيات 
 دمات قسم  الخ 

  مواقع الجامعة إدارة 

 دارية والخدمات إدارة الشؤون اإل 

 

 : دارات كالتاليفي اإل م 2019لعام ما تم إنجازه خالل  ا

 دارة الشؤون الفنيةإ

 أوالً : قسم الشبكات  

مجموعة من الشبكات المحلية قام قسم الشبكات بمركز تقنية المعلومات بتركيب 

م .  2019لتركيب بالجامعة التي تمت عام داخل الجامعة وهذا حصر لعمليات ا  

 تركيب الشبكة في المجمل  يشمل  :-

  .تركيب صندوق التجميع 

 .لوحة تجميع الشبكة 

 .موزع الشبكة 

  تركيب السكة االحترافية وأحياناً يتضمن أسالك الكهرباء مع

  .أسالك الشبكة

 كيب مأخذ الشبكةتر.  

 لزم من فتح في الحائط والسقف.وما ي 

 

 



 

 عادة تأهيل شبكات رئيسية  إتركيب و

 

تركيبببب شببببكة لكليبببة اآلداب ورببببط كبببل مبببن المبنبببى اإلداري  .1

الي والمبنى التعليمي واألقسام من خالل كابل فبايبر بمسبافة حبو

نشببباء بعبببا المسبببارات الخارجيبببة إلتمبببام متبببر وكبببذلك إ 450

 العمل.

واسببتبدال وبرمجببة بعببا الموزعببات  ةشبببكة الرئيسببيالفحبب   .2

 الرئيسية بكلية العلوم. 

اإلداري  المبنبى التعليمبي وصناديق تجميع رئيسية فبي  تركيب .3

 .اآلداببكلية  األقسامو

تركيب شبكة كلية الطبب البشبري لبربط المبنبى الجديبد ببالمبنى  .4

 القديم.

 .يلزم مابشكل كامل وتغيير  إعادة تأهيل شبكة كلية الصيدلة .5

 إلدارة المالية قسم الحسابات الختامية.محلية  تركيب شبكة .6

إعبببادة تأهيبببل وتركيبببب شببببكة المسبببجل العبببام والخاصبببة بقسبببم  .7

 شؤون الطالب والخريجين.

تم ربط وتركيب شبكة السلكي لمركز اللغات لتغطية المدرج  .8

 الرئيسي والطابق األرضي.

جبببة بعبببا لكليبببة اآلداب ومعالإعبببادة تأهيبببل شببببكة السبببلكية  .9

 المشاكل في المستقبالت الخدمة.

 

  

 

 

 

 



 جهزةثانياً : قسم صيانة األ

الحاسبوب الخاصبة بكليبات ومراكبز وإدارات  جهبزةتم صيانة الكثير مبن أ

 دناه :ضحة بالجدول أالجامعة كما هي مو

برمجةةةةةةةةةةةة  المكان ت
وصةةةةةةةةيانة 

 أجهزة

برمجةةة وتركيةةب 
 وصيانة شبكات

 5 9 اإلدارة العامة 1

 4 13 الطب البشري كلية 2

 1 12 اإلعالم الجامعي 3

 7 20 كلية اآلداب 4

 2 40 كلية العلوم 5

 2 10 كلية تقنية المعلومات 6
 1 10 كلية الصيدلة 7

 4 10 كلية الطاقة والتعدين 8

 2 6 مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 9

 2 4 مركز البحوث 10

 2 12 كلية التربية البدنية 11

 3 5 مجلة الجامعة 12

 2 5 كلية طب األسنان 13

 6 7 مركز اللغات  13

 20 30 مسجل الجامعة  14

 4 10 مركز التدريب 15
 67 203 مجـمــــــوع 

 

 ثالثا : قسم البرمجيات

 .ألرشفة محفوظات جامعة سبها ومتابعة سير العملتم إنشاء موقع  -1

مببوظفين جامعببة تببم إنشبباء تطبيببق مرتبببي لالستفسببار عببن مرتبببات  -2

 سبها.

 تقديم المساعدة لتسجيل المشاركين في جائزة االبتكار. -3

 تقديم المساعدة في إتمام مباشرة العمل اإللكترونية لموظفين جامعة سبها.  -4



 تقديم خدمات برمجية لمجلة الجامعة. -5

 مراجعة وإدخال بيانات أعضاء هيئة التدريس على الموقع المخصص لهم. -6

 مواقع الكليات على اإلصدار القديم للمواقع. تصميم وإدخال بيانات -7

 مراجعة وترقية الكتب وبحوث الطالب على المستودع الرقمي. -8

رسررائل ماجسررتير عبررر الرردائرة الم لقررة  10مناقشررة ارروالي  اإلشررراع علررى -9

 الفيديو كونفرنس.

 دارة المواقع جامعة سبها إ

 اللجنةأعضاء  :أولا 

 علي الصغير           مشرف المحتوى للمواقع د.منصور

 أ.محمود حفص الدين علي      مشرف العام

 م.فاطمة حسن الطيب            رئيس المبرمجين

عليبب  مواقببع الجامعببة  ىشببراف علببلجنببة لإ تشببكيلن أبشببالجامعببة قببرار رئببي   ىبنبباء علبب

موقبع جامعبة عبداد إ) وهبو 2020رؤيبة الفريبق مبن  ىولبالمرحلبة األ نجبازإن  تبم أنعلمكم 

 ىحيببث تببم االعتمبباد علبب( CMSدارة المحتببو  إتحببت منصببة  بشببكل متكامببل ا الجديببدسبببه

 3.2.5صدارها إب  WordPressمنصة 

 ه:زانجإتم  ما

سبنوات  3الثالبث خبالل  صبدارهإبمن تصميم موقع لجامعبة سببها  ىولنجاز المرحلة األإتم 

 نجاز هذا المشروع كالتالي:إريق المكلف بذلك حيث كانت خطوات من عمل الف

 Content Management)دارة المحتبو إبب نظمبة الخاصبةحد األأ تم تنصيب .1

Systemsوهبببببو ) WordPress للجامعبببببة  يبحاالخادمبببببة السببببب ىعلببببب 

Sebhau.edu.ly   يعتبببر(WordPress) نظببام يببدير علببى أنبب  عبببارة عببن

وقواعبد  (PHP) المواقع بشكل عام وخاصة المدونات، حيث تم بناؤه بواسبطة لغبة

وهببذا النظببام مفتببود المصببدر، والببذين قبباموا بتطببويره بعببا  (MSQL) بينببات

       المطورين المتطوعين، كانت أول نسبخة مبن البـ )ووردببري  ( تحمبل البرقم التبالي 

ة0.70) مبات مبن خبالل ) 2003/5/27فبي تباري   (، حيث تم إصبدار هبذه النسبخ 

ببل الببرقم ) ( حيببث يببتم 4.1مولينبب،(، أمببا أحببدث نسببخة صببدرت منبب ح هببي ال تببي تحم 

ى )توز بة جنبو العمومي بةيع هذا النظام تحت رخص ة تسبم   ختصبار لبـا( وهبي رخص 

(GBL) ( خصببائ  ومميببزات نظببام الببووردبري  يتميببز هببذا 2اإلصببدار رقببم .)



لب: أي أن  يتمكن من تغييبر أي تصبميم بسالسبة وسبهولة، وبدايبة النظام بنظام القوا

( تم البدعم لتعبديل القالبب والمعاينبة بطريقبة مباشبرةة وحي بةة. 3.4من اإلصدار رقم )

يتميببز هببذا النظببام ببباإلدارة المتكاملببة للنظببام: أي أنبب  تتببوف ر لوحببة تحك ببم بطريقببة 

  علبى عمبل البروابط الصبديق ة متكامل ة للنظام. يخت  هبذا النظبام عبن هيبره بقدرتب

، وهببي مببن أهببم (Plugins) مببن خببالل محركببات البحببث. يتميببز بببدعم اإلضببافات

المميزات والخصائ  التي يتصف بهبا البووردبري ، حيبث تضبم مبا يقبارب أكثبر 

( ألبببف إضبببافة تقريبببباً. قبببدرة هبببذا النظبببام علبببى إمكانيبببة تكبببوين وعمبببل 30مبببن )

: حيببث أنبب  يقببوم تمي ببز بالتعقيبببات والتنبيهباتالتصبنيفات بشببكل متببداخل )شبجري(. ي

بالتنبيبب  فببي حببال تببم الببربط بببين موضببوع وموقببع اخببر. يتميببز نظببام الببووردبري  

بإمكانيتبب  علببى إنشبباء الصببفحات الثابتببةح. قدرتببب  علببى المشبباركة فببي الكتابببة مبببع 

مجموعة من األشبخا . يتصبف نظبام البووردبري  بقدرت ب  علبى إنشباء قائمبة مبن 

معبي ن مبن  (IP) ال ذين قاموا بالكتاب ةح والتعليق في المدون ةح. القدرة على إيقافالزوار 

يسباعد  .(Tags) الكتابة والتعليق في المدون ة. قبدرة هبذا النظبام علبى دعبم الوسبوم

بة فبي أنظمبة الجبوالت باإلضبافة إلبى األجهبزة  هذا النظام فبي إنشباء تطبيقبات خاص 

بتقبببديم شببببك ة المبببدونات )خدمبببة المبببدونات اللوحي بببة. يتصبببف نظبببام البببووردبري  

قبدرة  . (WordPress MU) تعدد المستخدمينحيث تسمى هذه الصفة  المتعدد ة(

نظببام الببووردبري  علببى إنشبباء أكثببر مببن مدونببة فببي موقببع واحببد وفببي نفبب  قاعببدة 

البيانببات علببى مجلببد فرعببي . الببووردبري  هببو نظببام مجبباني ولكببن قببد تحتبباج الببى 

ث أن  سهل التعلم والتنصيب باإلضبافة البى قبدرتك علبى تغييبر الهوست ودومين حي

 .السببببببببببببببماتالشببببببببببببببكل بكببببببببببببببل سببببببببببببببهول ة مببببببببببببببن خببببببببببببببالل تغييببببببببببببببر 

 

 .صدار الثاني للموقع الجديدإلنات الخاصة بالجامعة من الموقع اتحويل كل بيا .2

 .الذي تم االتفاق علي  من قبل اللجنة التقنية للجامعة  Okab 3.1تثيب القالب  .3

 موافقة رئي  الجامعة والتي يحتاجها الموقعضافات بعد إشراء  .4

- SEO Pulgin Yoast 

- Silder Pro Pulgin 

- Ifram Pulgin 

- AndAnyTo Pulgin 

 .داء الموقعأنها الرفع من مستو  أت والتي من شاضافإ تبيثتم ت .5

ً عطبى نتبائج جيبدة مببدئيأم عدة منصات الختبار الموقع وقد استخدا .6 ي العمبل روجبا ا

 .تحسينال ىعل



ة التبدري  بالجامعبة يئبعضباء هأصصبين مبن ختالعديبد مبن الم ىبعد التجربة وعرضب  علب

 ناف  الجامعات.بما يالئم التقنيات الحديثة ويلمالحظات وتم تعدليها امن خد العديد أوحيث 

 

 مميزات الموقع:

   .سهل االستخدام .1

 .صديق محركات البحث .2

صبفحة  994الكلي للصبفحات  خبار حيث بل، العددازدياد عدد الصفحات بزيادة األ .3

 .2019-07-28بتاري  

   البحث. محركات ىلتحسين بيانات مواقع الجامعة عل دواتأوجود  .4

 .رتباط المباشر للموقع بصفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعةالا .5

 .كترونيلخبار عبر البريد االاألنشر ل ة تستخدمصنم .6

البحبث داخبل  رزميباتالتسبهيل زحبف خو  SiteMapسبهولة بنباء شبجرة للموقبع  .7

 .الموقع

 :التالي ىصدار الجديد من الموقع يحتوي علتم تقديم اإل

 مالحظات اسم المهمة ت

1 
دارة شعار للجامعة مع صورة إل ىحتوي علواجهة رئيسية ت

 الجامعة
 

2 
جميع حول الجامعة و ىقائمة رئيسية)منسدلة( تحتوي عل

 دارات والمكاتب والمراكز بالجامعةاإلالكليات و
 

 WordPress والحديثة في الجامعة ةالرئيسي باألخبارالجزء الخاصة  3

4 
 4ضافة إيمكن ) الفرعية بالجامعة باألخبارجزء خا  

 خبار فرعية فما فوق(أ

انية التنقل مكإمع 

بكل حرية بين هذه 

 خباراأل

 مستو  الجامعة ىعل باإلعالناتماكن خاصة أ أربع 5
 

 

  خدمات االلكترونية 6



  معرا صور حول الجامعة ومعالم الجنوب 7

  موقع التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة 8

  دلة الجامعة أ 9

  ب  الجامعة من برامج زما تتمييقونات حول أ 10

  استفسارات للجامعة عبر الصفحة رسالإخاصية  11

  

 الكليات:

 طبالقإ ىلبالعمبل عساسي للكليبات مبن قببل الفريبق وجباري قالب األالتم تجهيز 

خبالل   طالقبإوالمتوقبع   (Wordpressدارة المحتبو  )إمواقع الكليات بنظبام 

  .شهر سبتمبر

 اإلدارات والمراكز

والمراكبز لنقلهبا لنظبام المعتمبد رات ادتحبديث المواقبع الحاليبة لبإلخطة  وضعت

 .ميع مواقع الجامعة تحت نظام موحددارة المحتو  لتصبح جإل

 

  التدددددددي ادددددددار  فهدددددددا المدددددددو     وفن ددددددد   ومهندسددددددد   الددددددددورات ال ن دددددددة

 المركز العامة والخاصة :

المتقدمببة فببي  Word Pressشببارك بعببا المهندسببات بببالمركز فببي دورة الببـ  -

 .  شركة التقدم الهندسي في طرابل 
 شارك مهندسي قسم البرمجيات في ورشة عمل خاصة بفح  وتدقيق البرامج  -

Testing. 

 واالحرتامتفضلوا منا فائق التقدير 

                             هوالسالم عليكم ورمحة الله وبركات

 مركز تقنية المعلوماتمدير                                                       


