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تعريف الوحدة

وفير هي وحدة تعمل كقسم مستقل بالكليات واإلدارات على ت•

ية من أحدث البرامج والخدمات االستشارية االلكترونية للكل

تطوير كما تعمل على. الجوانب التعليمية والبحثية واإلدارية

لوحدة االقسام الكلية ووحداتها وتوفير الدعم الفني لها وهي ا

نية المسئولة مباشرة عن تطوير وإدارة البوابات االلكترو

وصول بالكليات واإلدارات والتي تضمن سهولة االستخدام وال

ات السريع للمعلومات والخدمات وتقديم خدمة لجميع الفئ
.المستهدفة من البوابات االلكترونية



الرسالة

عملية استخدام بالكليات وذلك بتسهيلنشر الثقافة التكنولوجية •

ريس االنظمة االلكترونية لكل من الطلبة واعضاء هيئة التد
والموظفين



الرؤية

توفير المقومات الالزمة لمواكبة التطورات العلمية •

ليات االرتقاء بالكليات واالدارات الى التميز على مستوى ك•
الجامعة 

تحقيق الكفاءة العالية من الناحية العلمية•

ات استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات لدعم كافة العملي•
اإلدارية والتعليمية والبحثية 

راتيجية مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق االهداف االست•
للجامعة 



اهداف الوحدة

اإلشراف على معمل الحاسوب التابع للمكتب•

واإلدارةاإلشراف على تطوير وتحديث محتوى موقع الكلية •
اإللكتروني

اإلشراف قاعات التعليم اإللكتروني •

.تقديم الدعم التقني للكلية واالدارة •

مساعدة ومتابعة أعمال صيانة أجهزة الحاسب اآللي بالكليات•
واالدارات 

.رونياالرفع من مستوى الكليات واالدارات التابعة للجامعة الكت•

وماتي دور مشروع التطوير المعليل عتفاالشراف المباشر على •
بالجامعة داخل الكلية



اهداف الوحدة 

شرة الي خدمات االلكترونية مبابتقديم تقنية المعلومات زيادة فعالية مركز •
.للكليات واالدارات

.رفع كفاءة وتحسين شبكة المعلومات الداخلية بالكليات واالدارات•
لطالب العمل على تطوير العملية التعليمية من خالل تدعيم التفاعل بين ا•

.وأعضاء هيئة التدريس
.االشراف على موقع الكلية الرسمي للكلية•
ت تطوير العمل اإلداري باستخدام المعامالت االلكترونية بدال من المعامال•

.الورقية
.العمل على زيادة كفاءة استخدام المكتبة الرقمية•
.خدمينمتابعة االستخدام الفني للشبكة وتقديم الدعم الفني لجميع المست•
لحاسب وضع الية لتحليل األعطال والمشاكل ووضع الحلول المناسبة ألنظمة ا•

بالتعاون مع مركز الحاسوب



انشطة الوحدة 

.الحاسبات والطابعات أو اإلشراف عليهاوصيانة تنصيب •

رونيا  اإللكتاستكمال وتحديث موقع الكلية واالدارة وارشفة بحوث التخرج •

.تقديم االستشارات الفنية•

ترونية إدارة المكتبة الرقمية بالكلية ونظم المعلومات اإلدارية والبوابة اإللك•
.والبريد اإللكتروني ونظام ادارة المحتوى للتعليم اإللكتروني

ئة انشاء وتشغيل وتفعيل خدمة البريد االلكتروني للطالب وأعضاء هي•
.التدريس

صيات إعداد دراسة عن األعطال والمشاكل الخاصة بأنظمة بالكلية وتقديم التو•
تقنية المعلومات واالقتراحات الخاصة للبدء في تنفيذها مع مركز 

الرفع من كفاءة شبكة المعلومات الداخلية بالكلية واالدارات•



هيكلية الوحدة 

الصيانةحدة و1)

وحدة الشبكات2)

وحدة البرمجيات3)

وحدة المواقع4)



الخالصة 

حولكالعالمالىنظرتولو,2018عامفياآلنأنكتذكرالعرضهذهنهايةفي•

يةاإللكترونانظمةوجودبانوايقنتلوجدتوالعالميةالعربيةالجامعاتخصوصا ً

.القريبتقبلالمسفيالبناءً تطورا ًأكثرمناخوخلقجامعتنالتطويرمالحا ًامرا ًأصبح

اجلمنوالجهدالعملمنونكتفبعضفوقأيدينانضعدعوناالمنطلقهذاومن•

خاصةاخرىااللكترونيةمشاريعإلنجاحالطريقبدايةيعتبرالذيالمشروعهذاانجاح

(مدير مشروع التطوير المعلوماتي جامعة سبها)المهدي الشريف . د•



اعترافات فكرية  

كيل ومحمد ارحيم/ السيد الدكتوربواسطة المقترحتم اعداد هذا •
ة موجود بمواقع الجامعات العربيما هو وفقا الشؤون العلمية 
جامعة الملك سعود وجامعة سوهاج وجامعة : والعالمية ومنها

2018/6/27.وغيرهاالفيوم 

تم مراجعة المقترح بواسطة •

مشروع التطوير المعلوماتي•

مركز تقنية المعلومات•

كلية العلوم الهندسية •

كلية تقنية المعلومات•

كلية العلوم •


