
 
    

  

 
 

 

 ًحى جبهؼخ هؼرفيخ إلكتروًيخ
 

203 
  إًجبزاد ورؤي–جبهؼخ ثًٌ سىيف 

 

 الجسء الخبهس

 الجسء الخبهس
 ًحى جبهؼخ هؼرفيخ إلكتروًيخ

  . ِمذِخ6.1

 . ِشوض ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ 6.2

 . ئٔغبصاد شجىخ اٌّؼٍِٛبد6.3

.  ئٔغبصاد اٌجٛاثخ اإلٌىزش١ٔٚخ6.4

.  ئٔغبصاد اٌّىزجخ اٌشل١ّخ ٚاٌّششٚع اٌشئ١غٟ ٌٍشعبئً اٌؼ١ٍّخ6.5

.  ئٔغبصاد ِشوض اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ 6.6

.  ئٔغبصاد ِشوض اٌزذس٠ت ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد6.7

.  ئٔغبصاد ٚؽذاد اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ6.8

.  ئٔغبصاد ٚؽذح اٌزغ٠ٛك اٌخبطخ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد6.9
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 : هقذهخ 6.1

وّإعغبد ر٠ٕٛش٠خ ٚر٠ّٕٛخ ِٓ خذِبد ٌطالثٙب ٚثبؽض١ٙب ػالٚحً ػٍٝ ِب رمذِٗ ٌٍّغزّغ اد فٟ ػٛء ِب رمذِٗ اٌغبِغ

اٌخبسعٟ ِٓ خالي ِششٚػبد اٌزط٠ٛش داخٍٙب، رٙزُ عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف شأٔٙب شأْ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ األخشٜ ثاػطبء 

أ٠ٌٛٚخ خبطخ ٌّششٚػبد اٌزط٠ٛش اٌّغزؾذصخ؛ ٌززٛاوت فٟ سعبٌزٙب ٚأ٘ذافٙب ِغ اٌزطٛساد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ فٟ ِغبي 

ٚفٟ ٘زا اٌغ١بق رؼُ اٌغبِؼخ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِشاوض ِٚششٚػبد اٌزط٠ٛش اٌزٟ رغؼٝ ع١ّؼٙب ٔؾٛ . اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ

؛ ِٚٓ صُ عٛدح خش٠غٟ اٌغبِؼخ؛ ١ٌىٛٔٛا  ٚاٌّغزّؼ١خرؾم١ك ٘ذف ػبَ ِشزشن ٚ٘ٛ عٛدح اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ

 ٚؽ١ش ئٔٗ ِٓ آ١ٌبد وفبءح ئداسح ِششٚػبد اٌزط٠ٛش .ِإ١ٍ٘ٓ رأ١٘الً ع١ذاً، عٛاء ٌّٛاطٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب أٚ ٌغٛق اٌؼًّ

ػٍٝ ِذٜ ِب رمذِٗ ِٓ خذِبد ٌٍّغزٙذف١ٓ ِٓ رٍه - ِٓ آْ ئٌٝ آخش - داخً ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٘ٛ ػشٚسح اٌزؼشف 

 ثبٌغبِؼخ ٚٚؽذاد ICTPاٌّششٚػبد، ٚثّذٜ رأص١ش٘ب داخً ِإعغبرُٙ اٌغبِؼ١خ، عٛف ٠زُ ػشع أغبصاد ِششٚػبد 

. اٌخذِخ اإلٌىزش١ٔٚخ ثى١ٍبد اٌغبِؼخ 
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 : إًجبزاد هركس ًظن الوؼلىهبد اإلداريخ6.2

٠ٙذف ِشوض ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ثبٌغبِؼخ ئٌٝ رٛف١ش خذِخ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزٟ 

رزؼٍك ثبٌطالة ٚاٌجبؽض١ٓ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاإلداس١٠ٓ فٟ طٛسح ئٌىزش١ٔٚخ عٍٙخ ِٓ خالي اٌذخٛي ػٍٝ ِٛلغ 

وّب ٠غًٙ ألٞ ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ أٚ ل١بدٞ أٚ ئداسٞ ثبٌغبِؼخ ئدخبي ث١بٔبرٗ . اٌّشوض ٚاٌّٛالغ ٚاٌشٚاثؾ اٌفشػ١خ ٌٗ

ٚفٟ ٘زا اٌغ١بق ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ اٌّغزٙذفْٛ ثادخبي ٚرؼذ٠ً . ِٚؼٍِٛبرٗ اٌشخظ١خ ِٓ خالي اِزالن ؽغبة ِؼ١ٓ ِغ اٌّشوض

ِضً )ث١بٔبرُٙ اٌشخظ١خ ِٓ خالي ِٛلغ ِشوض ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ثبٌغبِؼخ، ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ث١بٔبرُٙ اٌشخظ١خ 

وّب أٔغض اٌّشوض فٟ رظ١ُّ ٚرمذ٠ُ ػٕب٠ٚٓ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ اٌخبطخ . (اعزخشاط رؾم١ك اٌشخظ١خ، ٚؽجغ اٌغ١شح اٌزار١خ

.  ثأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ، ِغ رٛف١ش خذِخ  اٌؼًّ ثبٌىٕزشٚي اإلٌىزشٟٚٔ

 2014/6/30 ؽزٝ 2013/7/1 ٚف١ّب ٠ٍٟ ػشع إلٔغبصاد اٌّشوض خالي اٌؼبَ األوبد٠ّٟ 

 :في هجبل شئىى الطالة* 

 . 2013/2014ئٔشبء عغالد دساع١خ ٌىً ٌطالة و١ٍبد اٌغبِؼخ ٌٍفظً اٌذساعٟ األٚي ٚاٌضبٔٝ ٌٍؼبَ االوبد٠ّٝ  .1

. رٛص٠غ ؽالة اٌى١ٍبد وض١فخ اٌؼذد ػٍٝ ِغّٛػبد  ٚعىبشٓ  .2

. رؾ١ًّ وً اٌّمشساد دساع١خ ٌٍطالة اٌّغغ١ٍٓ ػٍٝ اٌٍٛائؼ اٌذساع١خ .3



 
    

  

 
 

 

 ًحى جبهؼخ هؼرفيخ إلكتروًيخ
 

207 
  إًجبزاد ورؤي–جبهؼخ ثًٌ سىيف 

 

 الجسء الخبهس

. ئٔشبء أسلبَ عٍٛط ٌٍطالة فٟ اٌفظ١ٍٓ  اٌذساعٟ األٚي ٚاٌضبٔٝ .4

االٔزٙبء ِٓ أػّبي اٌىٕزشٚالد االٌىزش١ٔٚخ ٌّؼظُ اٌى١ٍبد فٟ اٌفظً اٌذساعٝ االٚي ٚاٌضبٔٝ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ  .5

%. 85َ  ثٕغجخ 2014/2013

 َ 2014/2013ِشاعؼخ ِمشساد اٌزخٍف ٌطالة و١ٍبد اٌغبِؼخ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ  .6

 . َ  ِبػذا و١ٍبد اٌزٝ رغزخذَ ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح 2015/2014رؾ١ًّ ث١بٔبد اٌزٕغ١ك ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  .7

 .ِٓ لجً ِشوض ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  (اإلػالَ،  ٚاٌؼٍَٛ،  ٚاٌؾبعجبد)عبسٜ ئدخبي اٌٍٛائؼ اٌخبطخ ثشئْٛ اٌطالة ثى١ٍبد  .8

 .رظ١ُّ ئؽظبئ١بد ٌٍطالة ػٍٝ ِغزٜٛ اٌى١ٍبد ِٓ ؽ١ش أػذاد اٌّم١ذ٠ٓ ٚاٌّمج١ٌٛٓ ٚاٌخشع١ٓ .9

 اعزخشاط ثطبلبد رؾم١ك اٌشخظ١خ ٌٍطالة ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .10

 .رٛف١ش لبػذح ث١بٔبد ػٓ ؽالة اٌّذْ اٌغبِؼ١خ  .11

 .رفؼ١ً رمذ٠ُ ؽٍجبد االٌزؾبق  ثبٌّذْ اٌغبِؼ١خ ػجش االٔزشٔذ  .12

 .ئٔشبء اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ اٌخبص ثبٌطالة  .13

:  في هجبل الذراسبد الؼليب* 
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 :-اعزخشاط اٌزمبس٠ش اٌخبطخ ثبٌغٛأت اٌزب١ٌخ .1

اٌشعبئً اٌزٟ رُ رغغ١ٍٙب ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌذسعخ خالي فزشاد اٌزغغ١ً  . أ)

. شٙبدح  ٌٍطبٌت / ث١بْ ؽبٌخ  . ة)

 .ث١بْ ل١ذ ٌٍطبٌت . ط)    

رذس٠ت اداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚشئْٛ اٌطالة ٚشئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌّغزخشعخ ِٓ إٌظبَ  .2

: في هجبل شئىى الؼبهليي* 

: اٌىبدس اٌخبص (أ 

رُ ئدخبي وبًِ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌخبطخ ثبٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  .1

عبسٞ رؾذ٠ش اٌج١بٔبد اٌٛظ١ف١خ اٌخبطخ ثأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  .2

اعزخشاط ثطبلبد رؾم١ك اٌشخظ١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ   .3

.  اعزخشاط ِشرجبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثىً و١ٍبد اٌغبِؼخ ٚفك ٔظبَ اٌفبسٚق ٌألعٛس ٚاالعزؾمبلبد .4

 رذس٠ت ثؼغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍبد اٌغبِؼخ ػٍٝ اعشاءاد اٌىٕزشٚي االٌىزشٟٚٔ .5



 
    

  

 
 

 

 ًحى جبهؼخ هؼرفيخ إلكتروًيخ
 

209 
  إًجبزاد ورؤي–جبهؼخ ثًٌ سىيف 

 

 الجسء الخبهس

 .ئٔشبء ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ خبص ثبٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٌٍغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .6

 .رذس٠ت اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِذ٠شٜ اٌٛؽذاد االٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ ٔظبَ اٌفبسٚق ٌألعٛس ٚاٌّشرجبد .7
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 . لكل موظفى الجامعه(مؤلتٌٌن: مثبتٌن ) الخاصة بشئون العاملٌن  المالٌه البٌانات كلادخال .1

 .استخراج المرتبات بنظام الفاروق لألجور واالستحمالات .2

 .تدرٌب موظفً كلٌات الجامعة على نظام استخراج المرتبات الكترونًٌا .3

. تدرٌب موظفى المدن الجامعٌة على نظام الزهراء إلدارة المدن الجامعٌة .4

. تدرٌب موظفى وشئون العاملٌن على نظام الفاروق لألجور والمرتبات .5

 :الوخرجبد اإللكتروًيخ* 

متابعة المصروفات، والجوائز، والعموبات، واألعذار، والتحوٌالت، والسجل الدراسً، : استخراج التمارٌر التالٌة -1

.  والتدرٌب، وشئون التجنٌد والتدرٌب العسكري، وتمارٌر إخالء طرف طالب وتمارٌر اللوائح

كشوف النداء والطالب المحرومٌن من االمتحان والطالب الذٌن لهم حك دخول االمتحان وبطالة ارلام الجلوس  -2

الدورات التدرٌبٌة . تمارٌر بالدورات التدرٌبٌة ألعضاء الكادر الخاص والعام -3

 وات  خاصة بالترلٌات والعالتمارٌر -4

 .الوظائف اإلدارٌة واإلشرافٌة واألجازات خاصة بتمارٌر -5
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 :الخذهبد االلكتروًيخ* 

وذلن عن طرٌك الرلم )على البرٌد االلكترونى وكلمة السر الخاصة به طالب الجامعة تطبٌك لحصول تصمٌم  .1

 .( رلم14المومى 

 .وذلن عن طرٌك كود الطالب وكلمة السر ) تطبٌك للحصول على النتٌجة تصمٌم .2

 :االلكترونٌة الخدمات غٌر* 

 ( كارنٌه10000) و طالب الدراسات علٌا  وطلبة الكلٌات بوالع اعضاء هٌئة التدرٌسطباعة الكارنٌهات الخاصة ب- 
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 : إًجبزاد شجكخ الوؼلىهبد6.3

من منطمق دور شبكات المعمومات في نجاح عمل المؤسسات التعميمية حالًيا، تم انشاء شبكة معمومات جامعة بني 
شبكة ق تقدم ياوفي هذا الس. بهدف رفع القدرة التعميمية والبحثية واإلدارية لمنظومة التعميم داخل الجامعةسويف 

دارتهاربط كميات الجامعة : منها في كل المجاالت التعميمية والبحثية؛  العديد من الخدمات لمجامعةالمعمومات  بمقر وا 
تحميل وبشبكة اإلنترنت العالمية، بالجامعات األخرى والمجمس األعمى لمجامعات، شبكة المعمومات بالجامعة مع ربطها 

 وتوفير برامج ،فير نظم األمن والحماية عمى شبكة الجامعةتوو، البرمجيات األصمية عمى أجهزة الحاسب اآللى بالجامعة
 لمسادة إلكترونينشاء صناديق بريد مع إستضافة المواقع اإللكترونية التابعة لمجامعة، اميكروسوفت األصمية المدعمة، و

عموما يمكن حصر . البث والتسجيل عبر أجهزة الفيديو كونفرانسكذلك تقديم خدمات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، و
 : كما يمي2013/2014وتمخيص إنجازات شبكة معمومات جامعة بني سويف خالل العام األكاديمي 

 .  بمبنى إدارة الجامعة وبعض كمياتها ووحداتها اإلداريةWirelessتفعيل شبكة  .1
يز الترددى المتاح ح وحاليا يتم استهالك معظم ال30 إلى 10معدالت استهالك اإلنترنت بالجامعة من رفع  .2

 (ث/ ميجا بت 60)
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. متابعة التوصيالت الشبكية لكميات الجامعة خارج الحرم وشرق النيل .3
. إصالح األعطال الشبكية وأعطال أجهزة الحاسب اآللى بالجامعة .4
 .إنشاء وتركيب شبكة كمية اإلعالم  .5
 . كمية التجارة7االلكترونية الجديد بفاصل  نقاط شبكية بمقر البوابة 10تركيب  .6
 .شرق النيلمات تركيب شبكة السمكية بكمية الحاسبات والمعمو .7
مستشفى  –الطب البشرى – الطب البيطرى : تركيب أجهزة ربط شبكى السمكى بين شبكة المعمومات وكميات .8

 . لكل كميةIP rangeوتحديد  ( شافعى، شصالح سالمش )تربية  ال–الصيدلة – اإلعالم –العموم – الجامعة 
بإدارة الجامعة و اختبار نظام  (الشركة المتحدة-المرحمة األولى )كاميرات المراقبة تركيب المساهمة في  .9

 .وتوريد شاشات المتابعة الصوت، وكذلك استبدال القرص الصمب المشغل لمحاسب اآللى بمكتب قائد حرس الجامعة
مشروع نظم المعمومات ) احتياطية من البيانات الموجودة عمى الخوادم وتخزينها عمى شرائط التخزين ُنسخ نسخ .10

 316.9تم استخدام مساحة  (1تـطبيقات الشبكة  - 1مركز التعميم المفتوح بالجامعة  – 1مشروع البوابة –  خادم 2
 30/11/2013جيجا بايت فى تخزين النسخ االحتياطية من البيانات الموجودة عمى الخادمات حتى تاريخ 
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 الجسء الخبهس

 www.arrivals.bsu.edu.eg رفع واستضافة الموقع اإللكترونى الخاص بالوافدين .11
 مع تحميل نظام تشغيل وتطبيقات جديدة له  لبوابة الجامعةاإللكترونيتخصيص جهاز خادم مستقل لمموقع  .12
 . ICTPتقديم الدعم الفنى لمشروعات تطوير التعميم بالجامعة وعمى رأسها مشروعات  .13
 .تطبيق وسائل األمن والحماية عمى أجهزة الحاسب اآللى لبعض الكميات والمواقع بالجامعة .14
 .رفع درجات األمن والحماية بشبكة المعمومات لتجنب حدوث عمميات قرصنة واختراق ألجهزة الشبكة .15
 . من خارج الجامعة لمعاممين عمى موقع كمية الحاسبات والمعمومات VPN من خالل FTPفتح تفعيل  .16
 . IPS المتعمق بجهاز  Site-Protectorتحديث دائم لتطبيق  .17
 . بالموقعلالتصال من شبكة جامعة بنى سويف الالزمة Portsفتح تفعيل  .18
إعادة تقييم سرعات البروتوكوالت المختمفة ومراجعتها وتعديل قيم السرعات المخصصة لها بما يناسب  .19

 .المستخدمين بالجامعة
 . لمموقع اإللكترونى لمركز لمتعميم المفتوح من خارج الجامعة RDP فتح  .20
 .لمموقع اإللكترونى لجامعة بنى سويف من خارج الجامعة  RDP فتح .21

http://www.arrivals.bsu.edu.eg/
http://www.arrivals.bsu.edu.eg/
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 الجسء الخبهس

 . مع المجمس األعمى لمجامعات MISالخاصة بمشروع تكامل المعمومات والبيانات حل مشكمة  .22
 عمى جهاز الخادم الخاص بمشروع نظم المعمومات SQL Server((Arabic Editionتحميل برنامج  .23
 .إلتاحة التطبيقات الخاصة بالمشروع(MIS)اإلدارية 
دارات ومشروعات ومواقع الجامعة المختمفة  .24 متابعة وتثبيت األعطال الشبكية بكميات وا 
 .بمعامل الحاسب اآللي بالكمياتصيانة النقاط الشبكية وتوصيل نقاط جديدة  .25
 .(الدراسات العميا وحدة تكنولوجيا المعمومات بالكميةإدارة  )تركيب نقاط شبكية سمكية بكمية الطب البيطرى  .26
 30/11 (متكرر) لتثبيت أعطال كابل الفايبر الرئيسي المغذى لمجامعة (TE Data)شركة التنسيق الدائم مع  .27

 .....1/12إلى 
 تفيذ مسار خط الفايبر بالحرم الجامعى شرق النيلتركيب و .28
مصدر لباقى الكميات )  كمية التمريض شرق النيل HPروتر +  مسار كابل الفايبر الرئيسى وتركيب راك تنفيذ .29

 .8/11/2014لتفعيل الخدمة حتى تاريخ  TEData ومتابعة  (والمدن الجامعية داخل الحرم الجديد
 . ومبنى الفيزياء الجديد–توصيل خدمة اإلنترنت بمعمل التكنولوجيا كمية العموم .30
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 الجسء الخبهس

مكتب عميد كمية - شئون التعميم - كمية الطب البشرى - مبنى اإلدارة :تركيب شبكة السمكية داخمية بكل من .31
 . شافعىش- كمية التربية- الدراسات العميا 

: بكمياتADSLلتوفير خدمة  متابعة توصيل خط تميفون الرابط بين السنترال ومجمع التكنولوجيا شرق النيل .32
 الحاسبات والمعمومات ومتابعة أداء الخدمة– سات العميا والعموم المتقدمة االدر

بمشروع التعميم اإللكترونى وارسال بيانات  VPNأجهزة وتشغيل خاصية ال   لعدد أربعة FTPفتح خاصية ال .33
 . الدخول لممسئول

الحاسبات والمعمومات وحتى يتمكن العاممين عميه من الدخول  والخادم الجديد لكمية MIS لخادم VPN تصميم .34
.  عمى الخادم من خارج الحرم

.  وسياسة جديدة لخادم المواقع األخرى من خارج الجامعة SQL-Port فتح  .35
 .LYNK تعديل السياسات الخاصة بتطبيق  .36
موقع كمية الحاسبات والمعمومات والبوابة : من خارج الجامعة لكل من  SQL serverتشغيل خاصية ال .37

 .االلكترونية وتجربتها ومتابعة تشغيمها مع مسئولى البوابة
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 الجسء الخبهس

 20 جيجا بدال من 10 إلى streaming protocols  جيجا وخفض سرعة رفع 50 إلى HTTPرفع سرعة  .38
 .جيجا

 عمى جهاز الخادم DHCPجديد خاص بالعناوين الشبكية لكمية اإلعالم عمى تطبيق  (Scope)إنشاء نطاق .39
.  x.172.16.13بشبكة المعمومات حتى تكون العناوين خالل النطاق

.   إلى خادم جديداإللكترونينقل موقع كمية الحاسبات والمعمومات وموقع التعميم  .40
ضم موقع التعميم المفتوح إلى موقع الجامعة الرئيسى والمساعدة فى رفع بيانات لجهاز الخادم الخاص بالتعميم  .41

.  المفتوح لتحديث الموقع
 :لتشغيمه بالعنوان التالى رفع الموقع الخاص بأبحاث أعضاء هيئة التدريس عمى خادم البوابة وتجهيز الخادم .42

www.publications.bsu.edu.eg 
والموقع الجديد لمشروع التعميم االلكترونى عمى الخوادم  Confresearch موقع: رفع واستضافة كل من .43
 .بالشبكة
 Office 365 السياسات الخاصة بتطبيق  وتفعيلمراجعة .44
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 الجسء الخبهس

 بكمية التربية  upload بخادم موقع الجامعة ومشكمة ال  Nattingحل مشكمة  .45
، وتنسيق الربط بين الكميات عن طريق شبكة ( الثانيةالمرحمة)تركيب كاميرات المراقبة بكميات الجامعة  .46

 .رئيس الجامعة/ د.المعمومات طبقا لتعميمات السيد أ
ث /  ميجا بت 310 إلى 68من  (السرعة المتاحة)فع الحيز الترددى لمجامعة إعداد وتحرير وثيقة بضرورة  .47

 .شبكة الجامعات المصرية- من المجمس األعمى لمجامعات 
ث ورفع سرعة خط الفايبر بالحرم / ميجا بت 34تركيب خط فايبر جديد لمجمع التكنولوجيا شرق النيل بسرعة  .48

 .الجامعى الجديد شرق النيل بعد تفعيل الخدمة عميه
 9/11/2014لموقع اليوم ارفع ممفات موقع بنك المعمومات المعممية الجديد لتدشين  .49
 .البث والتسجيل ونقل أحداث عبر أجهزة الفيديو كونفرانس .50

 : الجىاثخ اإللكتروًيخ6.4

قميمًيا ودولًيا، إذ من خاللها يتم عرض  ُيعد مشروع البوابة اإللكترونية نافذة الجامعة عمى المجتمع الخارجي محمًيا وا 
مع . كل ما يتعمق بالجامعة مثل الهيكل اإلداري العام لمجامعة والكميات واألقسام العممية، ورؤية ورسالة وأهداف كل منها
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 الجسء الخبهس

عرض بقية مشروعات التطوير األخرى ورسالتها، وكيفية التقدم لمدورات وورش العمل التدريبية التي ُتنفذ من ِقبل تمك 
المشروعات، مع عرض اإلعالنات الخاصة بالندوات والمؤتمرات التي تقام داخل الجامعة وخارجها، وربط الجامعة 

وعمى ضوء . بالمؤسسات المجتمعية األخرى؛ مما يحقق تواصل فعال مع الجامعة والمجتمع عمى الصعيد المحمي والدولي
 : كما يمي2013/2014ذلك يمكن عرض انجازات البوابة االلكترونية خالل عام 
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 إٌشبؽ َ

  الخاص به  Backendتصمٌم مولع لكلٌه الدراسات العلٌا للعلوم المتمدمه مع عمل ال  1

http://www.bsu.edu.eg/fpas.aspx 

  الخاص به  Backendتصمٌم مولع لكلٌه طب الفم واالسنان  مع عمل ال  2

http://www.bsu.edu.eg/Dentistry.aspx 

 الخاص به  Backendتصمٌم مولع لكلٌه العالج الطبٌعى مع عمل ال  3

http://www.bsu.edu.eg/PhysicalTherapy.aspx 

  الخاص به Backendتصمٌم مولع لمركز التعلٌم المفتوح مع عمل ال  4

http://www.bsu.edu.eg/OpenLearning.aspx 

  الخاص به Backendتصمٌم مولع لمشروع المكتبه الرلمٌه مع عمل ال  5

http://www.bsu.edu.eg/DigitalLibrary.aspx 

تصمٌم مولع لكلٌة الدراسات االلتصادٌه والعلوم السٌاسٌه  6

http://www.bsu.edu.eg/Economic.aspx 

  الخاص به  Backendتصمٌم مولع لكلٌه االعالم مع عمل ال  7

http://www.bsu.edu.eg/media.aspx 

http://www.bsu.edu.eg/fpas.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Dentistry.aspx
http://www.bsu.edu.eg/PhysicalTherapy.aspx
http://www.bsu.edu.eg/OpenLearning.aspx
http://www.bsu.edu.eg/DigitalLibrary.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Economic.aspx
http://www.bsu.edu.eg/media.aspx
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 الجسء الخبهس

 http://www.bsu.edu.eg/homelinks.aspx?LID=1354نتائج االمتحانات فى كل كلٌات الجامعه  8

 سٌره الذاتٌه الخاصه باعضاء هٌئة التدرٌسلتصمٌم برنامج للبحث فى ا 9

http://www.bsu.edu.eg/CVSearch.aspx 

 تصمٌم الرابط الخاص ببرٌد الجامعه 10

https://login.microsoftonline.com/ 

تصمٌم برنامج ٌتٌح لكل عضو هٌئة تدرٌس ان ٌنشئ صفحته الشخصٌه على مولع الجامعه والتى تحتوى  11
 سٌره الذاتٌه الخاصه به وابحاثهلا

http://www.bsu.edu.eg/PersonalPage.aspx 

تصمٌم برنامج لالستعالم عن البرٌد االلكترونى الخاص بكل عضو هٌئة تدرٌس بالجامعه بالتعاون مع  12
 مركز نظم المعلومات االدارٌه

http://www.bsu.edu.eg/MISStaff.aspx 

تصمٌم برنامج لخدمة الطلبه للبحث عن الممررات الدراسٌه الخاصه بكل كلٌه وكل لسم وكل فرله وكل  13
 فصل دراسى على حدا لمرحلة البكالورٌوس واللٌسانس

http://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx 

  تصمٌم برنامج لمعرفة ارلام اجلوس الخاصه بالطلبه 14

http://www.bsu.edu.eg/SetNo.aspx 

 تصمٌم مولع لمعهد بحوث العلوم المتمدمه 15

http://www.bsu.edu.eg/homelinks.aspx?LID=1354
http://www.bsu.edu.eg/homelinks.aspx?LID=1354
http://www.bsu.edu.eg/CVSearch.aspx
https://login.microsoftonline.com/
http://www.bsu.edu.eg/PersonalPage.aspx
http://www.bsu.edu.eg/MISStaff.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx
http://www.bsu.edu.eg/SetNo.aspx
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 الجسء الخبهس

http://www.bsu.edu.eg/ASRIlinks.aspx?PLID=170 

 تصمٌم صفحه للتواصل مع رئٌس الجامعه 16

http://www.bsu.edu.eg/DrAminLotfy.aspx 

 تصمٌم صفحه لمجالس الجامعه 17

http://www.bsu.edu.eg/homelinks.aspx?LID=857 

 تصمٌم صفحه لدلٌل اتصاالت الجامعه 18

http://www.bsu.edu.eg/homelinks.aspx?LID=1358 

 تصمٌم مولع لبوابة االبحاث العلمٌه بالجامعه 19

http://www.publications.bsu.edu.eg/ 

 تصمٌم مولع لمسابمة افضل عضو هٌئة تدرٌس 20

http://www.bsu.edu.eg/competition/Home.aspx 

 تصمٌم صفحه لتمدٌم خدمة الدعم الفنى للبوابة االلكترونٌة 21

http://www.bsu.edu.eg/Supports.aspx 

 تصمٌم صفحة لبروتوكوالت الجامعه 22

http://www.bsu.edu.eg/Protcols.aspx 

 تصمٌم برنامج للبحث فى االخبار 23

http://www.bsu.edu.eg/Search.aspx 

http://www.bsu.edu.eg/ASRIlinks.aspx?PLID=170
http://www.bsu.edu.eg/DrAminLotfy.aspx
http://www.bsu.edu.eg/homelinks.aspx?LID=857
http://www.bsu.edu.eg/homelinks.aspx?LID=1358
http://www.publications.bsu.edu.eg/
http://www.bsu.edu.eg/competition/Home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Supports.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Protcols.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Search.aspx
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 الجسء الخبهس

 تصمٌم برنامج لالشتران فى مسابمة افضل مولع طالب جامعى 24

http://www.bsu.edu.eg/competition.aspx 

 تصمٌم مولع لوحدة خدمة متحدى االعاله 25

http://www.bsu.edu.eg/Disabilitychallengedunit/Home.aspx 

 تصمٌم مولع لمركز االعجاز العلمى فى المران والسنه 26

http://www.bsu.edu.eg/Quraan/Home.aspx 

 تصمٌم برنامج لملخصات االبحاث العلمٌه فى الجامعه 27

http://www.bsu.edu.eg/ResSearch.aspx 
 تصمٌم برنامج لنشر تنسٌك المبول بالمدن الجامعٌه 28

http://www.bsu.edu.eg/universitycity.aspx 
 تصمٌم مولع لحولٌة كلٌة االداب 29

http://www.bsu.edu.eg/artsyearly/artsyearly.aspx 
 تصمٌم مولع لمجلة التعلٌم عن بعد 30

http://www.bsu.edu.eg/mag/mag.aspx 
 تصمٌم مولع لمجلة كلٌة االداب 31

http://www.bsu.edu.eg/artmag/artmag.aspx 
 تصمٌم مولع لوحدة الخدمات االلكترونٌة بكلٌة االداب 32

http://www.bsu.edu.eg/competition.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Disabilitychallengedunit/Home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Quraan/Home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/ResSearch.aspx
http://www.bsu.edu.eg/universitycity.aspx
http://www.bsu.edu.eg/artsyearly/artsyearly.aspx
http://www.bsu.edu.eg/mag/mag.aspx
http://www.bsu.edu.eg/artmag/artmag.aspx
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http://www.bsu.edu.eg/itunitart/home.aspx 
 تصمٌم مولع لوحدة الخدمات االلكترونٌة بكلٌة التربٌة 33

http://www.bsu.edu.eg/itunitedu/Home.aspx 
 تصمٌم مولع لوحدة الخدمات االلكترونٌة بكلٌة الطب البشرى 34

http://www.bsu.edu.eg/itunitmed/Home.aspx 
 تصمٌم مولع لوحدة الخدمات االلكترونٌة بكلٌة الطب البٌطرى 35

http://www.bsu.edu.eg/itunitvet/Home.aspx 
 تصمٌم مولع لوحدة الخدمات االلكترونٌة بكلٌة العلوم 36

http://www.bsu.edu.eg/itunitsci/Home.aspx 
 تصمٌم مولع لوحدة الخدمات االلكترونٌة بكلٌة الصٌدله 37

http://www.bsu.edu.eg/itunitpharm/home.aspx 
 عمل مولع لبنن المعلومات المعملٌه  38

http://www.bsu.edu.eg/labs/Home.aspx 

  الخاص بالجامعه  RSSعمل ال  39

http://www.bsu.edu.eg/rss.aspx 

 متابعه جمٌع االخبار على صفحه الجامعه والكلٌات واضافه اخبار جدٌده 40

http://www.bsu.edu.eg/itunitart/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/itunitedu/Home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/itunitmed/Home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/itunitvet/Home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/itunitsci/Home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/itunitpharm/home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/labs/Home.aspx
http://www.bsu.edu.eg/rss.aspx
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 2013/2014الجىاثخ األلكتروًيخ للجبهؼخ في الوركس الثبًً في التقيين الرثغ سٌىي للؼبم الوبلً :رئيس جبهؼخ ثًٌ سىيف 

 ثٕغجخ 2013/2014اؽزٍذ اٌجٛاثخ األٌىزش١ٔٚخ ٌغبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف اٌّشوض اٌضبٔٝ فٟ اٌزم١١ُ اٌشثغ عٕٜٛ ٌٍؼبَ اٌّبٌٝ 

 ٔغت  ICTPػّٓ أٔشطخ اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ اٌؼبَ ، ؽ١ش اػزّذ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِٓ خالي ِششٚع % 102

اٌزم١١ُ إٌٙبئ١خ ٌجٛاثبد اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ ٚعبءد اٌجٛاثخ األٌىزش١ٔٚخ ٌٍغبِؼخ ػٍٝ اٌّشوض اٌضبٔٝ ثؼذ عبِؼخ ؽٕطب اٌزٝ 

% . 104عبءد فٟ اٌّشوض األٚي ثٕغجخ 

سئ١ظ اٌغبِؼخ ، رٌه اٌٝ ص٠بدح ػذد ا١ٌٍٕىبد اٌّؼبفخ ؽذ٠ضبً ػٍٝ اٌّٛلغ ٚاٌزٝ شٙذد ص٠بدح فٟ ػذد - أ١ِٓ ٌطفٝ/ د.طشػ أ

أ١ِٓ ٌطفٝ / د.وّب اوذ أ. اٌشٚاثؾ ٚاٌّشفمبد األٌىزش١ٔٚخ ثبإلػبفخ ئٌٝ ص٠بدح ِؼذالد ص٠بساد اٌّٛلغ ٚٚعٛد سٚاثؾ ٌٗ طفؾبد أخشٜ 

ػذد اٌٍّفبد – ، اْ ع١ّغ أٔشطخ اٌّششٚع رظت فٟ ّٔٛ ؽغُ اٌّٛلغ ٚرؾغ١ٓ اٌزشر١ت اٌؼبٌّٝ ٌّٛلغ اٌغبِؼخ لٛاػذ اٌج١بٔبد 

ٚوزٌه ل١بَ ِٛلغ اٌجٛاثخ األٌىزش١ٔٚخ ٌٍغبِؼخ ثٕشش أسلبَ اٌغٍٛط ٌٍطالة ٚٔزبئظ اٌى١ٍبد ،  . (Word, Pdf,Etc)ِفزٛؽخ اٌّظذس 

. ٚاألثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٚأٚساق ػًّ اٌّإرّشاد ، ٚرفؼ١ً دٚس اٌّىزجخ األٌىزش١ٔٚخ ٚرٌه ِٓ خالي خطخ اعزشار١غ١خ ٌّششٚػبد اٌغبِؼخ 

سئ١ظ اٌغبِؼخ ػٍٝ ثزٌه وبفخ اٌغٙٛد ٔؾٛ اٌؾظٛي ػٍٝ رظ١ٕف أٚ رشر١ت ػبٌّٝ خالي اٌفزشاد اٌم١ٍٍخ – أ١ِٓ ٌطفٝ / د.وّب اوذ أ

. اٌمبدِخ خبطخ ثؼذ ؽظٛي اٌغبِؼخ ػٍٝ ٘زا اٌّشوض اٌّز١ّض ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ 
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 الجسء الخبهس
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 الجسء الخبهس

 : الوكتجخ الرقويخ6.5

رُؼذ اٌّىزجخ اٌشل١ّخ ِٓ اٌّششٚػبد اٌشائذح داخً عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف؛ ئر رُ ئٔشبئٙب ٌّغبػذح اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ 

. اٌزذس٠ظ ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌطالة ػٍٝ اإلؽالع ػٍٝ اٌّظبدس اٌؼ١ٍّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ، عٛاء ِٓ داخً اٌغبِؼخ أٚ ِٓ خبسعٙب

وّب رٛفش اٌّىزجخ لبػذح ث١بٔبد ثأُ٘ ٚأؽذس اٌذٚس٠بد ٚاٌّغالد ٚاٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ؛ ِغ رٛف١ش ئِىب١ٔخ رؾ١ًّ ٚرخض٠ٓ 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌجؾض١خ ٚاٌؼ١ٍّخ؛ األِش اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠زشرت ػ١ٍٗ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌجؾش ٚاٌزمظٟ ٌذٜ اٌجبؽض١ٓ، 

ِضً )أػف ئٌٝ رٌه رغبػذ اٌّىزجخ ػٍٝ رٛف١ش خذِخ رٛط١ً اٌٛصبئك اٌشل١ّخ . ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ٚوفبءح األثؾبس اٌؼ١ٍّخ

ٚف١ّب ٠ٍٟ ػشع . ، ٚاٌغّبػ ٌٍجبؽض١ٓ ثششاء اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ إٌّشٛسح ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ(األثؾبس إٌّشٛسح

.  2013/2014ٌجؼغ أٔشطخ ٚأغبصاد اٌّىزجخ خالي اٌؼبَ األوبد٠ّٟ 

 رغغ١ٍخ 1216:  ئعّبٌٟ اٌزغغ١الد اٌغذ٠ذح .1

 2185: اٌؼجؾ ٚاالػزّبد .2

 144: رىش١ف اٌّمبالد .3

: اٌّغزٛدع اٌشلّٟ .4
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 الجسء الخبهس

a.  ًسعبٌخ 272سفغ إٌض اٌىبًِ ٌٍشعبئ 

b.  76سفغ ِخططبد اٌشعبئً اٌّغغٍخ 

 اعزؼبسح 87: ػ١ٍّبد االعزؼبسح .5

 7743: رغغ١ً ِزشددٞ اٌّىزجبد .6
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 الجسء الخبهس

 

 

 

 

 

 

ٚسشخ ػًّ ثى١ٍخ  (2)ٚسشخ ػًّ ثى١ٍخ ا٢داة                                                                     (1      ) 

 اٌظ١ذٌخ
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 الجسء الخبهس

  

 ٚسشخ ػًّ ثى١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ (5)  ٚسشخ ػًّ ثى١ٍخ اٌؼ6ٍَٛ)
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 الجسء الخبهس

 : هركس التؼلن اإللكتروًي6.6

ِفَٙٛ  أؽذ ِششٚػبد اٌزط٠ٛش ثغبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف، ٚاٌزٞ ٠ٙزُ ثظفخ ِجذئ١خ ثٕشش  اٌزؼٍُ اإلٌىزش٠ُٟٔٚؼذ ِشوض 

أػف . اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ، ٚئعشاءارٗ، ٚأ١ّ٘زٗ، ١ِّٚضارٗ ث١ٓ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة ٚاإلداس١٠ٓ ثبٌغبِؼخ

ئٌٝ رٌه أْ ِٓ خالٌٗ ٠زُ رؾ٠ًٛ ثؼغ اٌّمشساد اٌزم١ٍذ٠خ ئٌٝ ِمشساد اٌىزش١ٔٚخ؛ األِش اٌزٞ ٠زشرت ػ١ٍٗ ص٠بدح فبػ١ٍخ 

 اٌزؼٍُ ِٙبساد األعبع١خ العزخذاَ ِظبدساٌزؼٍُ، ٚر١ّٕخ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٌٍطالة، ٚرم١ًٍ رىٍفخ اٌزؼ١ٍُ، ِغ ر١ّٕخ اي

اإلٌىزشٟٚٔ، ٚسفغ ِغزٜٛ دافؼ١خ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٔؾٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚرؾم١ك فشص اٌزؼبًِ ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ 

. اٌزذس٠ظ داخً اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ

رٛف١ش اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ اٌالصِخ ٌزؾ٠ًٛ اٌّمشساد اٌذساع١خ ئٌٟ ِمشساد : ٚرزؾذد سؤ٠خ اٌّشوض فٟ

 اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ثبٌغبِؼخ وأؽذ األّٔبؽ اعزخذاَئٌىزش١ٔٚخ، ٠ٚزٛافك ٘زا اٌّششٚع ِغ اعزشار١غ١خ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ 

. اٌؾذ٠ضخ ٌٍزؼٍُ

: أِب سعبٌخ اٌّشوض فززّضً فٟ 
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 الجسء الخبهس
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 الجسء الخبهس

 .   رؾ٠ًٛ ِؼظُ اٌّمشساد اٌذساع١خ ِٓ اٌظٛسح اٌٛسل١خ ئٌٟ اٌظٛسح  اإلٌىزش١ٔٚخ- 

ص٠بدح اٌزفبػ١ٍخ ث١ٓ اٌطبٌت ٚاألعزبر دْٚ اٌزم١ذ ثبٌضِبْ ٚاٌّىبْ - 

. رذس٠ت اٌطالة ٚاٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٟ اعزخذاَ اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ - 

:  ف2013/2014ٟ ػِّٛبً رزٍخض أغبصاد اٌّشوض خالي اٌؼبَ األوبد٠ّٟ فٟ 

ػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ثّمش اٌّشوض إلػذاد وٛادس عذ٠ذح ٚرذس٠جٙب ف١ٕب ٌٍز١ّٕخ اٌجشش٠خ ثبٌّشوض، ٚعبسٞ عبسٞ اٌؼًّ  .1

 . ػٍٝ ٔمً افؼً ِٓ رُ رذس٠جُٙ ئٌٝ اٌّشوض

 ثى١ٍبد اٌغبِؼخ ٌزذس٠جُٙ ػٍٝ اعشاءاد أزبط ٚرفؼ١ً  ITUػمذ ٚسػ ػًّ ألػؼبء فش٠ك اٌؼًّ ثٛؽذاد اٌـ  .2

اٌّمشساد االٌىزش١ٔٚخ ٌؼشع خذِبد ِشوض اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ثى١ٍبرُٙ ِٓ ئٔزبط ِمشساد ئٌىزش١ٔٚخ ٚرغ٠ٛك 

 .اٌّمشساد 

 ِمشساد ئٌىزش١ٔٚخ ِٓ ِمشساد اٌغبِؼخ ٚػًّ اٌّخبؽجبد اٌشع١ّخ ٌّشوض ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ 9رفؼ١ً ػذد  .3

 .  ثبٌغبِؼخ ٚشئْٛ اٌطالة ثبٌى١ٍبد ٌٍؾظٛي ػٍٝ ث١بٔبد اٌطالة اٌّطٍٛثخ ٌؼ١ٍّخ اٌزفؼ١ً
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 الجسء الخبهس

 ِمشس ئٌىزشٟٚٔ ِٓ ئٔزبط عبِؼبد أخشٜ  ٚػًّ اٌّخبؽجبد اٌشع١ّخ ٌّشوض ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 4رغ٠ٛك ٚرفؼ١ً ػذد  .4

 .  اإلداس٠خ ثبٌغبِؼخ ٚشئْٛ اٌطالة ثبٌى١ٍبد ٌٍؾظٛي ػٍٝ ث١بٔبد اٌطالة اٌّطٍٛثخ ٌؼ١ٍّخ اٌزفؼ١ً

ػمذ ٚسػ ػًّ ٌٍغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌمبئ١ّٓ ثزذس٠ظ رٍه اٌّمشساد ٌٚطالثُٙ ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ  .5

 . إٌّبعت ٌُٙ

 . ِمشساد ِٓ و١ٍبد اٌظ١ذٌخ، ٚاٌؼٍَٛ ٚا٢داة ٚاٌزشث١خ7االٔزٙبء ِٓ رؾى١ُ ػذد  .6

 . ِمشساد ٌٍزؾى١ُ ِٓ و١ٍبد اٌظ١ذٌخ، ٚاٌزّش٠غ، ٚاٌؼٍَٛ، ٚاٌزشث١خ، ٚاٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ6رغ١ٍُ ػذد  .7

.   ِشاعؼخ ٚرٕم١ؼ ٚسفغ ِمشس طؾخ ا٢َ ٚاٌشػ١غ فٟ طٛسرٗ إٌٙبئ١خ ئٌٝ اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ ثبٌمب٘شح .8
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 الجسء الخبهس

  



 
    

  

 
 

 

 ًحى جبهؼخ هؼرفيخ إلكتروًيخ
 

238 
  إًجبزاد ورؤي–جبهؼخ ثًٌ سىيف 

 

 الجسء الخبهس

:  هركس التذريت ػلً تكٌىلىجيب الوؼلىهبد6.7

ِشوض اٌزذس٠ت ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثبٌغبِؼخ ئٌٝ رؾم١ك اٌٛػٟ اٌؼبَ ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٘ذف ئٔشبء 

ٌٚؼً ِٓ أُ٘ . ٚاٌطالة ٚاإلداس١٠ٓ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبي وأؽذ اٌّزطٍجبد األعبع١خ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ؽب١ًٌب

ٚاٌغذ٠ش . ؽالة ٚاٌجبؽض١ٓ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ICTPًٌ اٌخذِبد اٌّزؼذدح اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّششٚع ٘ٛ اٌزذس٠ت ػٍٝ اي

ثبٌزوش أْ اٌّشوض ٌٗ ِٛلؼٗ اٌخبص ػٍٝ اٌجٛاثخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍغبِؼخ، ِّب ٠غًٙ اإلػالْ ػٓ ِٛاػ١ذ اٌم١ذ ٚاٌزغغ١ً 

٠ّٚىٓ ػشع اٌذٚساد اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّشوض ٚأغبصاد اٌؼبَ األوبد٠ّٟ . ٌٍذٚساد ٚاٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب ٌٍجبؽض١ٓ ٚاٌطالة

:  وّب 2013/2014ٍٟ٠
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 الجسء الخبهس
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 الجسء الخبهس

: الذوراد التي يقذههب الوركس-  والًال 

 َ(أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ- اٌّٛظف١ٓ - ؽالة )اٌّغزف١ذ ِٕٗ وً ِٓ :  اٌّغبس اٌّزمذ  

 

Course Title No. Of Hours Course Code 

Developing Windows Applications Using C#  24 301 

Relational Database Fundamentals: Introduction to SQL 24 302 

Web Programming Using ASP dot Net  24 303 

Scientific Research Tools (Statistical Analysis using SPSS)  18 304 

Scientific Research Tools (Introduction to Matlab)  24 305 

Project Management using Microsoft Project  18 306 
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 الجسء الخبهس

 (أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم- الموظفين - طالب )المستفيد منه كل من:  المسار المتقدم  

Course Title No. Of Hours Course Code 

Developing Windows Applications Using C#  24  301  

Relational Database Fundamentals: Introduction to SQL  24  302  

Web Programming Using ASP dot Net  24  303  

Scientific Research Tools (Statistical Analysis using SPSS)  18  304  

Scientific Research Tools (Introduction to Matlab)  24  305  

Project Management using Microsoft Project  18  306  
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  إًجبزاد ورؤي–جبهؼخ ثًٌ سىيف 

 

 الجسء الخبهس

  (أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم- الموظفين - طالب ال) المستفيد منه كل من:المسار التخصصي  

Course Title No. Of Hours Course Code 

Advanced PowerPoint  24 201 

Web Publishing using Front Page  18 202 

Web Authoring using Dream Weaver  24 203 

Graphics – Adobe Photoshop  18 204 

2D Animation – Macromedia Flash  18 205 

A+ Certification (Core Hardware)  24 206 

Advanced Operating Systems  12 207 

Advanced Word Processing  15 208 

Advanced Spreadsheets  15 209 

Advanced Database  15 210 

 

 

 2013/2014 اًجبز الوشروع في هجبل تذريت الطالة خالل الؼبم األكبديوي –ثبًيًالب 
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 الجسء الخبهس

 15/09/2013  الى 01/07/2013: الربع االول فى الفترة من 
 طالب  21 دورات فى 5

 طالب 105باجمالى 

 طالب  21 دورات فى 8 15/12/2013  الى 16/09/2013: الربع الثانى فى الفترة من 
 طالب 168باجمالى 

 طالب 21 دورات فى 8 15/3/2014  الى 16/12/2013: الربع الثالث فى الفترة من 
 طالب 168 باجمالى 

 15/6/2014الى 16/3/2014: الربع الرابع فى الفترة من 
 طالب  21 دورات فى 10

 طالب 210باجمالى 

 651بإجمالى عدد طالب 

 

ًال   :ICTPاًجبزاد الوشروع في هجبل اهتحبًبد -ثبلثب
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 الجسء الخبهس

-1اٌفزشح ِٓ )خالي اٌشثغ االٚي   ِزذسة88 ٌؼذد خّظ ِغّٛػبد ثاعّبٌٟ ICTPِزؾبْ فٟ ِغبي ا 13ػمذ ػذد  .1

 (.َ 2013-9-15 ؽزٝ 7-2013

اٌفزشح ِٓ ) خالي اٌشثغ اٌضبٔٝ  ِزذسة198 ٌؼذد ػشش ِغّٛػبد ثاعّبٌٟ ICTPِزؾبْ فٟ ِغبي ا 69ػمذ ػذد  .2

(.  2013َ-12-15 ؽزٝ 16-9-2013

اٌفزشح ِٓ )اٌشثغ اٌضبٌش  ِزذسة خالي 160 ٌؼذد صّبٟٔ ِغّٛػبد ثاعّبٌٟ ICTPِزؾبْ فٟ ِغبي ا 24ػمذ ػذد  .3

 (: 2014-3-15ؽزٝ 16-12-2013

اٌفزشح ِٓ )اٌشثغ اٌشاثغ  ِزذسة خالي 200 ٌؼذد ػشش ِغّٛػبد ثاعّبٌٟ ICTPِزؾبْ فٟ ِغبي ا 34ػمذ ػذد  .4

 (.  2014-6-15ؽزٝ 16-3-2013
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 الجسء الخبهس

 

 

 

 

 

 

  ثأغبصاد ِششٚع اٌزذس٠ت ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد رٛػ١ؾٝشىً
 2014 / 2013خالي اٌؼبَ 

  اًجبزاد وحذاد الخذهبد اإللكتروًيخ6.8

 ICTPعبء ئٔشبء ٚؽذاد اٌخذِخ اإلٌىزش١ٔٚخ ثبٌغبِؼبد ِٕز ثذا٠خ اٌؼبَ األوبد٠ّٟ ثٙذف رفؼ١ً خذِبد ِششٚػبد 

 ٚؽذاد، ئؽذاُ٘ فٟ ِجٕٝ ئداسح اٌغبِؼخ، ٚاٌٛؽذاد 8األعبع١خ فٟ اٌى١ٍبد، ٚفٟ ٘زا اٌغ١بق رؼُ عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف ػذد 
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 الجسء الخبهس

٠ّٚىٓ ػشع أُ٘ . اٌجبل١خ ثى١ٍبد اٌؼٍَٛ، ٚاٌظ١ذٌخ، ٚاٌطت اٌجششٞ، ٚاٌطت اٌج١طشٞ، ٚاٌزشث١خ، ٚا٢داة، ٚاٌزّش٠غ

:  وّب 2013/2014ٍٟ٠االٔغبصاد لبِذ ثٙب رٍه اٌٛؽذاد خالي 

: ٚؽذح اٌخذِخ اإلٌىزش١ٔٚخ ثّجٕٝ ئداسح اٌغبِؼخ- أٚاًل 

سئ١ظ اٌغبِؼخ ثٙذف اٌزشو١ض ػٍٝ اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ / عبء ئٔشبء ٘زٖ اٌٛؽذح ثزؼ١ٍّبد ِٓ ِؼبٌٟ األعزبر اٌذوزٛس 

، ٚلذ ؽممذ اٌٛؽذح (شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ، ٚاٌؼاللبد اٌضمبف١خ، ٚشئْٛ اٌطالة، ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب)ثاداسح اٌغبِؼخ، فٟ ِغبالد 

. اإلٔغبصاد اٌزب١ٌخ ؽزٝ ربس٠خٗ

 : ثبلٌسجخ لشئىى الؼبهليي * 

 .ئدخبي ث١بٔبد وً اٌغبدح أػؼبء اٌىبدس اٌؼبَ ثّجٕٟ ئداسح اٌغبِؼخ  ػٍٝ لبػذح ث١بٔبد خبطخ ثٙب .1

 ٚفمب ٌشؤ٠خ ئداسح اٌّششٚع ػٍٝ  Misاعزالَ ِغزٕذاد رشل١خ اٌغبدح أػؼبء اٌىبدس اٌخبص ٚرٛط١ٍٙب ئٌٟ ِششٚع  .2

 .، ِٚزبثؼخ ئدخبي ث١بٔبرٙبMisأٔٙب ِٓ اخزظبص ِششٚع 

 . العزالَ ِغزٕذاد اٌزشل١خ ألػؼبء اٌىبدس اٌخبص ٚئدخبٌٙب ػٍٟ إٌظبَ أٚالً ثأٚيMisاٌزٕغ١ك ِغ ِششٚع  .3

 : ثبلٌسجخ للؼالقبد الثقبفيخ * 

 .االٔزٙبء ِٓ ئدخبي ث١بٔبد اٌغبدح أػؼبء اإلػبساد .1
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 الجسء الخبهس

 .االٔزٙبء ِٓ ئدخبي اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌّإرّشاد اٌؼ١ٍّخ ٌٍغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .2

 .االٔزٙبء ِٓ ئدخبي اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثبٌّٙبَ ٚاٌجؼضبد اٌؼ١ٍّخ .3

 .االٔزٙبء ِٓ ئدخبي ِؼٍِٛبد ٚث١بٔبد ٚدٚساد ر١ّٕخ لذساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  .4

: ثبلٌسجخ للذراسبد الؼليب وشئىى الطالة* 

ِشاعؼخ ػ١ٕبد ِٓ ث١بٔبد ؽالة ِشؽٍزٟ اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّم١ذ٠ٓ ٚاٌّغغ١ٍٓ اٌىزش١ٔٚبً، ٚاوزشبف  .1

.  اٌؼذ٠ذ ِٓ األخطبء ٚٔمض فٟ اٌج١بٔبد

رظ١ُّ اعزّبساد خبطخ ثبٌج١بٔبد اٌشبٍِخ اٌّطٍٛثخ ػٓ اٌطالة اٌّغزغذ٠ٓ ثّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب  .2

ِظؾٛثخ ثزؼ١ٍّبد ؽٛي ٍِئٙب ثظٛسح دل١مخ، ِٚٓ صُ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌغبدح ٚوالء اٌى١ٍبد ِٓ خالي اعزّبع ِغٍغٟ 

 .شئْٛ اٌطالة ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب  ٌٍزأو١ذ ػٍٝ اعزؼبٔخ اٌّٛظف١ٓ ثٙب ثٙب ػٕذ ٚسٚد ٍِفبد اٌطالة اٌغذد

: وحذاد الخذهبد اإللكتروًيخ ثبلكليبد–  ثبًيًالب 

 ثّب أْ رٍه اٌٛؽذاد رزشبثٗ فٟ أ٘ذافٙب ٚخذِبرٙب ٌٍى١ٍبد اٌزٟ رؾز٠ٛٙب، ف١ّىٓ عشد أُ٘ أغبصارٙب ثظفخ ػبِخ وّب 

ٍٟ٠ :
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 الجسء الخبهس

  اعزىّبي اٌشجىخ اٌذاخ١ٍخ ثبٌى١ٍخ، ِغ ئطالػ األػطبي ٚط١بٔخ دٚس٠خ ألعٙضح اٌؾبعت ِٓ خالي اٌزؼبْٚ ِغ شجىخ

 .اٌّؼٍِٛبد ثبٌغبِؼخ

  (وّب فٟ و١ٍزٟ اٌظ١ذٌخ ٚاٌزشث١خ)رشو١ت ٔمبؽ عٍى١خ عذ٠ذح ٚالعٍى١خ. 

  ٔشش األخجبس اٌخبطخ ثبٌى١ٍخ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاإلٔغ١ٍض٠خ ػٍٝ أوضش ِٓ ِٛلغ. 

  اٌّغبّ٘خ ِغ ِششٚع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ثبٌغبِؼخ(MIS)  وبدس ػبَ ) فٟ اعزخشاط ِشرجبد اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ

 .ِٓ ٔظبَ اٌفبسٚق اٌخبص ثبألعٛس ٚاالعزؾمبلبد اٌّٛسد ِٓ عبِؼخ إٌّظٛسح (ٚوبدس خبص 

 ٌُٙ رظ١ُّ اٌجش٠ذ اٌىزشٟٚٔ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚاٌّٛالغ اٌشخظ١خ. 

  اٌزٛاطً ِغ ِششٚع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ثبٌغبِؼخ(MIS)  العزىّبي إٌظبَ اٌخبص ثادساط ث١بٔبد اٌطالة

 .ٌّشؽٍزٟ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 اٌزؼبْٚ ِغ ِشوض اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ رفؼ١ً اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚئٔزبعٙب. 

 رغ١ٍُ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ِٚغبػذرُٙ ػٍٝ رفؼ١ٍٙب ٚاعزخذاِٙب. 

 ٌُٙ َػًّ اٌّٛالغ اٌشخظ١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚرغ١ٍُ وٍّخ اٌّشٚس ٚاٌّغزخذ. 
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 الجسء الخبهس

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚاٌغبدح اٌٛوالء )ل١بط اٌذٚسٞ ٌّغزٛٞ سػبء اٌّغزف١ذ٠ٓ ػٓ أداء شجىخ اٌّؼٍِٛبد ثبٌى١ٍخ اي

 (ِٚذ٠ش اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٚذ٠ش شئْٛ اٌطالة ِٚذ٠ش االعزؾمبلبد ِٚذ٠ش اٌى١ٍخ– ٚسؤعبء األلغبَ 

 ئػبفخ ٔمبؽ عذ٠ذح عٍى١خ ٚالعٍى١خ فٟ ػٛء اإلِىب١ٔبد اٌّزبؽخ ٚثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّششٚع اٌشئ١غٟ ثبٌغبِؼخ   

  ئٔشبء لٕبح ر١ٍفض١ٔٛ٠خ ٌٍى١ٍخ ػٍٝ ا١ٌٛر١ٛة(YouTube Channel)  ٌؼشع ِغّٛػخ ِٓ ِمبؽغ اٌف١ذ٠ٛ ٌجؼغ

 (ِضً و١ٍبد اٌظ١ذٌخ، ٚاٌؼٍَٛ، ٚاٌزشث١خ، ٚاٌطت اٌج١طشٞ)اٌّٛػٛػبد اٌذساع١خ أٚ اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ 

 ّٟئٔشبء رطج١ك خبص ثشىبٜٚ اٌطالة ِٓ اٌّؼبًِ ِٓ خالي ِٛلغ اٌى١ٍخ اٌشع 

  ُٙرغ١١ش ثؼغ ػٕب٠ٚٓ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثٕبءا ػٍٝ ؽٍجُٙ ثبٌؼٕٛاْ اٌّشغٛة ٌذ٠

 .ثبِزذاد اٌجش٠ذ األوبد٠ّٟ ٌٍغبِؼخ

  ّٟ2013ئٔشبء ٚرغ١ٙض وٕزشٚالد اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ٚاٌضبٟٔ ثّب ف١ٙب رغ١ٙض اِزؾبٔبد اٌزخٍف ٌٍؼبَ األوبد٠-

2014 .

  ّٟ2014-2013رؾذ٠ش ث١بٔبد ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍؼبَ األوبد٠ . 

 ػمذ ٚسػ ػًّ ؽٛي أٔشطخ ٚئعشاءاد اٌّىزجخ اٌشل١ّخ العزفبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٕٙب. 
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  ئٔشبء ؽغبثبدGoogle Scholar (وّب فٟ و١ٍزٟ اٌظ١ذٌخ ٚاٌطت اٌج١طشٞ) ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 رٕف١ز أػّبي اٌىٕزشٚي اإلٌىزشٟٚٔ ثبٌى١ٍبد. 

 ئٔشبء ِٛالغ ٌأللغبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍبد. 

  ٍٝاٌزؼبْٚ ِغ ِشوض اٌزذس٠ت ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبي فٟ ؽظش ٚرذس٠ت اٌطالة ػICTP   ثبٌّشوض 

 .ثبٌغبِؼخ 

 : ٚؽذح و١ٍخ اٌظ١ذٌخ وّب ٠ٍٟ)ئػبفخ ئٌٝ ِب عجك ٠ٛعذ ٕ٘ب طٛسح ّٔٛرع١خ الٔغبصاد ئؽذٜ اٌٛؽذاد اإلٌىزش١ٔٚخ ٟٚ٘ 
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 ٚؽذح اٌخذِخ االٌىزش١ٔٚخ ثى١ٍخ اٌظ١ذٌخ

 (2013- 2014)االٔغبصاد اٌزٟ رؾممذ خالي اٌؼبَ األٚي اٌؼبَ اٌّبٌٟ  
 

  اإلٔغبص اعُ اٌّششٚع 

ِششٚع سفغ وفبءح 

شجىخِٚشوض ِؼٍِٛبد 

 اٌغبِؼخ

  أشبء ٍِف خبص ثزى٠ٛذ ٔمبؽ اٌشجىخ ٚاٌغ٠ٛزشبد  ثغ١ّغ غشف اٌى١ٍخ ثبٌشثغ اٌضبٔىٛرؼّٓ ٘زا

اٌٍّف سعُ ٕ٘ذعٝ الدٚاس اٌى١ٍخ  

  أشبء ٍِف اٌؾبعجبد ٍِٚؾمبرٙب ثبٌشثغ اٌضبٌش ٚثٗ ٚطف رفظ١ٍٝ ٌٍؾبعجبد ٍِٚؾمبرٙب ٚرٛص٠ؼٙب

 ثبٌى١ٍخ 

  رُ اٌشثؾ ٌٚىٓ ٌالعف ٌُ )اٌؼًّ ػٍٝ رم٠ٛخ اٌشجىخ ٚسثؾ اٌى١ٍخ سثؾ العٍىٝ ثشجىخ اٌغبِؼخ

 (اسعٛ اٌجؾش ػٓ ؽٍٛي اخشٜ ٌزم٠ٛخ اٌشجىخ. رزؾغٓ عشػخ االٔزشٔذ

ِششٚع اعزىّبي رفؼ١ً 

ٚرشغ١ً اٌجٛاثبد 

اإلٌىزش١ٔٚخ 

 

 

  سػب٠خ اٌشجبة – ِغٍظ اٌى١ٍخ – ِٓ ِغبٌظ األلغبَ )ٔشش خجش٠ٓ ػٍٝ األلً ١ِٛ٠ب ثّٛلغ اٌى١ٍخ

 خجشا 50ثٛالغ  (اٌّغبثمبد– اٌغٛائض – اٌجؼضبد اٌّزبؽخ – شئْٛ اٌطالة – اٌذساعبد اٌؼ١ٍب – 

 شٙش٠ب 8شٙش٠ب، ٚٔششخجش٠ٓ ػٍٝ اٌّٛلغ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌٍى١ٍخ أعجٛػ١ب ثٛالغ 

  ٜئٔشبء طفؾخ ٌٍى١ٍخ ػٍىّٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ِضً اٌف١ظ ثٛن ٚرٛر١ش ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚأخش

ٌىً األخجبس إٌّشٛسح فٟ ٘زا اٌشثغ  (post)ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ِغ ٚػغ 
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 ِششٚع ئربؽخ اٌّؾزٜٛ 

 اٌزؼ١ٍّٟ اإلٌىزشٟٚٔ

 ساثؾ طفؾخ اٌى١ٍخ ػٍٝ رٛر١شhttps://twitter.com/Abeer2132006 

 اٌٍغخ : ساثؾ طفؾخ اٌى١ٍخ ػٍىبٌف١ظ ثٛن

/ https://www.facebook.com/groups/589424124472390اٌؼشث١خ

 اللغة االنجليزية:https://www.facebook.com/groups/525147804264760/ 

 ٗأشبء ِٛلغ خبص ثبٌٛؽذح ٚاعزىّبي ث١بٔبر 

  ُٙأشبء طفؾبد شخظ١خ   الػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ٔٚ 

  رؾذ٠ش ث١بٔبد اٌظفؾبد داخً اٌجٛاثخ

 ػمذ ٚسشخ ػًّ رؼش٠ف١خ ٚرذس٠ج١خ ٌٍغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاػؼبء اٌٛؽذح 

   رُ   رفؼ١ً رغغ ِمشساد اٌىزش١ٔٚخ 

 2اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ: اعُ اٌّمشس األٚي 

  ٟٔاٌزٛعٗ اٌظ١ذٌٝ :اعُ اٌّمشس اٌضب

 اٌى١ّ١بء اٌطج١خ : اعُ اٌّمشس اٌضبٌش

 اٌزؾ١ًٍ اٌظ١ذٌٝ : اعُ اٌّمشس اٌشاثغ

  1اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ:اعُ اٌّمشس اٌخبِظ 

 3ػمبل١ش:اعُ اٌّمشس اٌغبدط 

 اٌزذاٜٚ ثبألػشبة: اعُ اٌّمشس اٌغبثغ 

https://twitter.com/Abeer2132006
https://twitter.com/Abeer2132006
https://www.facebook.com/groups/589424124472390/
https://www.facebook.com/groups/589424124472390/
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 3اعُ اٌّمشس اٌضبِٓ اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ 

  ػٍُ ٔفظ : اعُ اٌّمشس اٌزبعغ

  ٠ٛعذ صالس ِمشساد رؾذ االٔزبط

أٔشطخ ِششٚع اٌّىزجخ 

اٌشل١ّخ 

  َػمذ ٚسشخ ػًّ رؼش٠ف١خ ٚرذس٠ج١خ ٌٍغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ فٟ اعزخذا

 اٌّىزجخ اٌشل١ّخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِششٚع اٌّىزجخ اٌشل١ّخ ثبٌغبِؼخ

  أشبء ؽغبثبد ثشىً ِغزّش الػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚرفؼ١ً اٌؾغبثبد اٌغ١ش

ٔشطخ 

 

أٔشطخ ِششٚع اٌزذس٠ت 

ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

  ٚػغ خطخ رذس٠ج١خ فٟ اٌشثغ االٚي ثبٌزؼبْٚ ِغ ِششٚع اٌزذس٠ت ثبٌغبِؼخ ٚثبٌزٕغ١ك ِغ ئداسح

 Basic Trackِٓ اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ اٌّغبس األعبعٟ % 100اٌى١ٍخ ثؾ١ش ٠زُ االٔزٙبء ِٓ رذس٠ت 

ٚرُ االٔزٙبء ِٓ اٌذٚساد االر١خ  MISٚٔظبَ 

  ِٛظف 18 ٌؼذد ICTPاعُ اٌذٚسح اٌّغبس  االعبعٝ  .1

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ ٌشئْٛ اٌطالة ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب  .2

 (لغُ االعزؾمبلبد)ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ ٌشئْٛ اٌؼب١ٍِٓ  .3
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أٔشطخ ِششٚع ٔظُ 

 اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ

  ّٝئٔشبء ٚرغ١ٙض وٕزشٚالد اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ثّب ف١ٙب رغ١ٙض اِزؾبٔبد اٌزخٍف ٌٍؼبَ االوبد٠

2013-2014 

  ّٟ2014-2013رؾذ٠ش ث١بٔبد ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍؼبَ األوبد٠ 

 ٔظبَ ِشرجبد اٌىبدس اٌؼبَ ٚاٌخبص ِىزًّ لجً أشبء اٌٛؽذح 

 شطخ ِزٕٛػخأْ

  ػًّ لٕبح ر١ٍفض١ٔٛ٠خ ٌٍى١ٍخ ػٍٝ ا١ٌٛر١ٛة(YouTube Channel)  رؼشع ِغّٛػخ ِٓ ِمبؽغ

اٌف١ذ٠ٛ ٌجؼغ اٌّٛػٛػبد اٌذساع١خ أٚ اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ أٚغ١ش٘ب ِغ ِشاػبح ؽمٛق اٌٍّى١خ 

 اٌفىش٠خ ٌٍّؾزٜٛ اٌزٞ ٠زُ ثضٗ ػٍٝ اٌمٕبح

 ساثؾ اٌمٕبحاٌز١ٍفض١ٔٛ٠خ ٌٍى١ٍخ ػٍٝ ا١ٌٛر١ٛة 

http://www.youtube.com/channel/UCGosHkjqHWFRrbY99FYvS7g 

 رفؼ١ً اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ األوبد٠ّٟ ٚاٌزأوذ ِٓ رغ١ٍُ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ األوبد٠ّٟ ٌٍطالة اٌغذد. 

   ؽغبة ػٍٝ 45أشبء google scholarالػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  

أٔشطخ أخشٜ لبِذ 

ثٙب اٌٛؽذح ثٕبءا 

ػٍٝ رى١ٍف اٌغبِؼخ 

  َِزبثؼخ رغ١ٍُ اٌؾبعت اٌٍٛؽٝ اٌٝ اٚائً اٌذفؼبد اٌج١ٕ١خ ثبٌى١ٍخ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ئ٠ظبالد االعزال

 .ٚرؼٙذ ثبٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ ٚرغ١ٍّٗ ػٕذ اٌؾبعخ

  ِغبػذح فش٠ك اٌزغ٠ٛك ػٍٝ اٌٛطٛي ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚؽٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 .ٌذساعخ اؽز١بعبرُٙ اٌزذس٠ج١خ فٝ ِغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد

 رظ٠ٛش األعٙضح اٌّؼ١ٍّخ  ٚػًّ ٍِف ٌٍجٛاثخ االٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ طفؾخ ثٕه اٌّؼٍِٛبد اٌّؼ١ٍّخ.                                                                        

http://www.youtube.com/channel/UCGosHkjqHWFRrbY99FYvS7g
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 الخبصخاًجبزاد وحذح التسىيق  6.9

رٛعٗ فش٠ك اٌزغ٠ٛك ئٌٟ اٌطالة ثبٌؾشَ اٌغبِؼٟ ٌٍزشؽ١ت ثُٙ فٟ : اعزمجبي اٌطالة ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ– أٚالً 

.  ٚرغ١ٍُّٙ ثؼغ اٌّطجٛػبد اٌخبطخ ثٙبICTPثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ ٚرؼش٠فُٙ ثخذِبد ِششٚػبد 

ػمذ ٔذٚاد ٌٍطالة ِٓ أعً رؼش٠فُٙ ثخذِبد اٌّششٚػبد ٚو١ف١خ االشزشان فٟ خذِبرٙب، ٠ٚٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ – صب١ًٔب 

 2013/2015إٌذٚاد اٌزٟ لبَ ثٙب فش٠ك اٌزغ٠ٛك ٌٍطالة خالي اٌؼبَ األوبد٠ّٟ 

 

 

 َ

 

اٌّىبْ 

 

اٌزبس٠خ 

 

ِٛػٛع إٌذٚح 

اٌفئخ 

اٌّغزٙذفخ 

ػذد اٌؾؼٛس 

ِشوض اٌزذس٠ت ػٍٟ رىٌٕٛٛع١ب  1

اٌّؼٍِٛبد 

خذِبرّششٚػبد 30/7/2013

ICTP 

 10ؽالة 

رفؼ١ً ِمشس  26/3/2014و١ٍخ ا٢داة   2

 ئٌىزشٟٚٔ 

 200ؽالة 

رفؼ١ً ِمشس  30/3/2014و١ٍخ ا٢داة  3

 ئٌىزشٟٚٔ 

 160ؽالة 

 370ئعّبٌٟ ػذد إٌذٚاد ٌٍطالة  
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 Modern Marketingدريت الطالة ػلي د- ثبلثًالب 
ِغّٛػخ ػٍٟ ِذاس اٌشٙش٠ٓ ثٛالغ  ( 12 ) ٌٍطالة ٚرُ رذس٠ت  Marketingلبَ فش٠ك اٌزغ٠ٛك ثاربؽخ خذِخ رذس٠ت 

:-  ؽبٌت ٚرُ رذس٠ت اٌطالة ػٍٟ  ( 220 )ئعّبٌٟ 

- Modern Marketing 

- Social Media 

 راثؼًالب
رُ رغ١ٍُ اٌطالة ػٕب٠ٚٓ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ اٌغبِؼ١خ ِٓ خالي رٛاعذ :  رغ١ٍُ اٌطالة ػٕب٠ٚٓ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ اٌغبِؼ١خ

اٌفش٠ك أِبَ و١ٍخ ا٢داة اصٕبء ئِزؾبٔبد أخش اٌؼبَ ٚرغ١ٍُّٙ ِٛاد دػب٠ٗ رششػ ١ِّضاد اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ٚو١ف١خ رفؼ١ٍٗ 

. ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ ِغ فش٠ك ٚؽذح اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ ثى١ٍخ ا٢داة 

 خبهسًالب 

   .2013 ٌٍطالة خالي شٙش ٔٛفّجش ؽفً رغ١ٍُ اٌطالة اٌؾبعجبد اٌٍٛؽ١خ رٕظ١ُ 

 سبدسًالب
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ػمذ ٚسػ ػًّ ٌٍغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاإلداس١٠ٓ ثى١ٍبد ٚٚؽذاد اٌغبِؼخ ؽٛي اٌٛػٟ ٚاٌزضم١ف ثّششٚػبد 

ICTP  ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٚو١ف١خ االعزفبدح ِٕٙب، ٠ٚٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ػذد ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌؾؼٛس ثٙب ثجؼغ 

 : و١ٍبد اٌغبِؼخ

ػذد اٌؾؼٛس اٌفئخ اٌّغزٙذفخ ِٛػٛع إٌذٚح اٌزبس٠خ اٌّىبْ َ 

 4/12/2013و١ٍخ اٌزّش٠غ  1

 

اٌزذس٠ت ػٍٟ رىٌٕٛٛع١ب - 

اٌّؼٍِٛبد  

اٌّىزجخ اٌشل١ّخ ٚاٌزؼٍُ - 

اإلٌىزشٟٚٔ  

اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ اٌغبِؼٟ - 

أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّؼبٚٔخ 

15 

 و١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ  2

22/12/2013 

سفغ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ،  -

office 365 

اٌزذس٠ت ػٍٟ رىٌٕٛٛع١ب  -

اٌّؼٍِٛبد 

أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّؼبٚٔخ 

9 

 و١ٍخ اٌزشث١خ   3

24/12/2013 

سفغ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ   -

- Office 365 

اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ 

أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّؼبٚٔخ 

23 
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ػذد اٌؾؼٛس اٌفئخ اٌّغزٙذفخ ِٛػٛع إٌذٚح اٌزبس٠خ اٌّىبْ َ 

 و١ٍخ اٌظ١ذٌخ   4

25/12/2013 

سفغ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ   -

- Office 365 

اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ  -

أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّؼبٚٔخ 

7 

و١ٍخ اٌظ١ذٌخ   5

 

أػؼبء ١٘ئخ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ   - 25/2/2014

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّؼبٚٔخ 

15 

أػؼبء ١٘ئخ اٌّىزجخ اٌشل١ّخ   - 17/3/2014و١ٍخ اٌظ١ذٌخ   6

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّؼبٚٔخ 

23 

أػؼبء ١٘ئخ اٌّىزجخ اٌشل١ّخ   - 18/3/2014و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ   7

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّؼبٚٔخ 

20 

أػؼبء ١٘ئخ اٌّىزجخ اٌشل١ّخ   - 24/3/2014و١ٍخ اٌزّش٠غ  8

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّؼبٚٔخ 

9 

أػؼبء ١٘ئخ اٌّىزجخ اٌشل١ّخ   - 25/3/2014و١ٍخ اٌزشث١خ   9

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ  

16 

أػؼبء ١٘ئخ خذِبد لٛاػذ اٌج١بٔبد   - 24/3/2014و١ٍخ ا٢داة   10

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ  

20 
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ػذد اٌؾؼٛس اٌفئخ اٌّغزٙذفخ ِٛػٛع إٌذٚح اٌزبس٠خ اٌّىبْ َ 

خذِبد ِىزجخ  - 27/3/2014و١ٍخ ا٢داة  11

األعىٕذس٠خ  

أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ  

20 

أػؼبء ١٘ئخ اٌّىزجخ اٌشل١ّخ   - 8/4/2014و١ٍخ اٌؼٍَٛ   12

اٌزذس٠ظ  

12 

     122ئعّبٌٟ ػذد ٚسػ اٌؼًّ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ     

 
  



 
    

  

 
 

 

 ًحى جبهؼخ هؼرفيخ إلكتروًيخ
 

260 
  إًجبزاد ورؤي–جبهؼخ ثًٌ سىيف 

 

 الجسء الخبهس

  

  



 
    

  

 
 

 

 ًحى جبهؼخ هؼرفيخ إلكتروًيخ
 

261 
  إًجبزاد ورؤي–جبهؼخ ثًٌ سىيف 

 

 الجسء الخبهس

  : و ًشطخ  خريكالء وػوذاء الكليبدالسبدح و هغ واجتوبػبدلقبءاد - سبثؼًالب

اعزّبع فش٠ك اٌزغ٠ٛك ِغ األعزبر اٌذوزٛس ٚو١ً و١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ ٚرُ ػشع اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب  .1

، ICTP ٚرُ االرفبق ػٍٟ ِغبّ٘خ اٌى١ٍخ فٟ رٕف١ز رذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ثبٌى١ٍخ ػٍٟ دٚسح ICTPِششٚػبد

، ICTP , Photoshop، ٚرذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ ػٍٟ ICTPٚرذس٠ت اٌطالة ػٍٟ دٚسح 

ٚئٔشبء طفؾٗ شخظ١خ ٌٛو١ً و١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ ػٍٟ ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚسفغ اٌج١بٔبد ثٙب، ٚرغ١ٙض ئػالٔبد 

. ػٓ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ ع١زُ ػمذ٘ب ثى١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ ٚرغ١ٍّٙب ٌٍى١ٍخ 

اعزّبع ِغ اٌغبدح ػّذاء و١ٍبد اٌؼٍَٛ ٚإٌٙذعخ ٚٚوالء اٌى١ٍبد ِٚذ٠شٞ ٚؽذاد اٌغٛدح ثٙب ٌٍزغ٠ٛك  .2

 ICTPٌّششٚػبد 
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 ٌّٛظفٟ و١ٍبد و١ٍخ األداة ، و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ، و١ٍخ اٌزشث١خ ICTPاٌزغ٠ٛك ٌٍزذس٠ت ػٍٝ ِغبالد  .3

ِٛظف ثزغغ١ً ث١بٔبرُٙ ٚاٌذٚساد اٌشاغج١ٓ فٟ اإلٌزؾبق ثٙب ، رُ رغ١ٍُ  (114 )، و١ٍخ اٌظ١ذٌخ، ٚلبَ ػذد 

 .ٔغخخ ِٓ االعزّبساد ٌّششٚع اٌزذس٠ت ػٍٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد

( 222)اٌزغ٠ٛك ٌٍّىزجخ اٌشل١ّخ ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ، ٚرُ رفؼ١ً   رُ رفؼ١ً ػذد  .4

 .ؽغبة ثبٌّىزجخ اٌشل١ّخ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ

 ٚلبَ اٌفش٠ك ثبعزٙذاف اٌخذِبد ICTP Creative Land – BSUئٔشبء طفؾٗ رغ٠ٛم١خ رؾذ اعُ  .5

اٌّزبؽخ ٚأشبء ِؾزٛٞ ١ِّض ِخظض ٌٍٕشش االٌىزشٟٚٔ ٚثذأ اٌفش٠ك فٟ إٌشش االٌىزشٟٚٔ رذس٠غ١ب ِىٛٔب 

 . اٚ ػبٌُ اٌٛعبئؾ االعزّبػ١خSocial Mediaِغزّؼب ٠شًّ فئبد ِخزٍفخ ف١ّب ٠غّٟ ة 

ثٕبء ػٍٟ ؽٍت ِذ٠شٞ ٚؽذح اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ لبَ فش٠ك اٌزغ٠ٛك ثزذس٠ت أؽذ أػؼبء فشق اٌؼًّ  .6

 ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚو١ف١خ رؼذ٠ً www.eul.edu.egثبٌٛؽذاد ػٍٟ و١ف١خ ئٔشبء ؽغبة ػٍٟ ِٛلغ 

 .ث١بٔبد اٌؾغبة ٚرٌه ر١ّٙذا ٌزٛؽ١ذ أعُ اٌّغزخذَ فٟ اٌّٛلغ ئٌٟ ئعُ ِغزخذَ ثبٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ اٌغبِؼٟ

http://www.eul.edu.eg/
http://www.eul.edu.eg/
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ثٕبء ػٍٟ ؽٍت ِذ٠شح ٚؽذح اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ شبسن فش٠ك اٌزغ٠ٛك فٟ رطج١ك ٔظبَ رٛؽ١ذ اعُ  .7

اٌّغزخذَ ث١ٓ ؽغبة اٌّىزجخ اٌشل١ّخ ٚاٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ اٌغبِؼٟ ٚرٌه ػٍٟ ػذد ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

  .ثى١ٍخ ا٢داة 

 ICTPبعض من ندوات وورش عمل لمسادة أعضاء هيئة التدريس حول التسويق لخدمات مشروعات  .8
 

 

 

  

 



 
    

  

 
 

 

 ًحى جبهؼخ هؼرفيخ إلكتروًيخ
 

264 
  إًجبزاد ورؤي–جبهؼخ ثًٌ سىيف 

 

 الجسء الخبهس

 ICTPبعض من ندوات وورش عمل لطالب الجامعة حول خدمات مشروعات 

 2013/2014مشاركة فرٌك التسوٌك فً انجاز مشروع الحاسب اللوحً لطالب كلٌات الجامعة خالل العام 

 

 


