
 

 

لوحدة تكنولوجيا المعلومات  اإلرشادي لالدلي
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)مشروع نظم وتكنولوجيا المعلومات( إلى تفعيل  ICTP سعياً من مشروع الــ

خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلي المستفيدين بالكليات من طالب وأعضاء 

هيئة التدريس وموظفين فقد تم البدء في إنشاء وحدات لتكنولوجيا المعلومات 

إلى إنشاء مشروع وحدة الخدمات االلكترونية في كل  ICTP يهدف بالكليات.

من  %20كليات الجامعات خالل الخمس أعوام القادمة بشكل تدريجي بواقع 

كليات كل جامعة سنوياً. تعتبر هذه الوحدات حلقة الوصل بين المشاريع الست 

 على مستوى الجامعات وبين مختلف الكليات. تهدف هذه ICTP المقدمة من

نظم المعلومات  –الوحدات باإلضافة لزيادة فاعلية مشاريع الجامعات )الشبكة 

البوابة الرقمية(الى  –التعليم اإللكتروني  –المكتبة الرقمية  –التدريب  –اإلدارية 

  .تقديم خدمات متميزة في تكنولوجيا المعلومات للكليات

 :الرؤية

توفير مقومات التطوير ة كليلبامشروع إنشاء وحدة الخدمات االلكترونية يسعى 

لمواكبة التطور العلمى والتكنولوجى  تكنولوجيا المعلوماتالمستمر فى مجال 

بالكلبة للوصول الى  ينالعاملطالب وأعضاء هيئة التدريس والسريع واألرتقاء بال

 مستوى مرموق من الكفاءة.

 الرسالة:

تكنولوجى والتطوير فى دعم أداء المهام األكاديمية من خالل الدعم التتمثل 

طالب بالللمجتمع الجامعى) التكنولوجىالمستمر والعمل على نشر ثقافة التمكين 

( بهدف تسهيل انشطتهم التدريبية والبحثية ينالعاملوأعضاء هيئة التدريس و
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واألدارية وتحيق التحول الى التعامالت األلكترونية للعمليات التعليمية و 

 ية.األكاديمية والمالية واألدار

  : أهداف الوحدة

  رفع كفاءة وتحسين شبكة المعلومات الداخلية بالكلية

  تشغيل وصيانة شبكة المعلومات

  الفنى  لجميع متابعة االستخدام الفنى للشبكة وتقديم الدعم

  المستخدمين

المطلوبة لشبكة الكلية السلكية والالسلكية   القيام بعمل التوسعات 

شبكة الجامعةبالتنسيق مع    

   تفعيل أجهزة الفيديو كونفرنس

video conference بالكلية  

  2. رفع كفاءة البنية التحتية وتحديثها بالكلية -

 االشراف على الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب وملحقاتها

دراسة أوجه القصور وتحليل األعطال والمشاكل ووضع 

  الحلول المناسبة ألنظمة الحاسب

قارير دورية عن حالة األجهزة والمعامل بالكليةإعداد ت    

3. تقنين وضع استخدام نظم التشغيل والبرمجيات وحماية 

  األجهزة ضد الفيروسات

 تحميل البرامج األصلية ونسخ مضادات الفيروسات

 تحديث برمجيات األجهزة 
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صيانة الحاسبات والطابعات أو اإلشراف على عقود  

  الصيانة

4. العمل على تطوير العملية التعليمية من خالل تدعيم 

 التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس

تسويق المقررات اإللكترونية وتقديم االستشارات الفنية  

 والتدريب

تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على رفع مصادر  

التعلم للمادة الدراسية والتعامل مع مكتبات البوابة 

 اإللكترونية

أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إدارة منتديات تدريب  

 الطالب

5. استخدام البريد األلكترونى الرسمي بالجامعة في كافة  

 المعامالت اإلدارية وكذلك في التواصل مع الطالب

 .إدارة حسابات المستفيدين بالكلية على البريد األلكترونى 

اء تشغيل وتفعيل خدمة البريد األلكترونى للطالب وأعض 

 هيئة التدريس

تبادل جميع المراسالت والمستندات من خالل البريد  

 اإللكتروني

6. استخدام المعامالت االلكترونية بدال من المعامالت  

 الورقية

 التدريب وتقديم الدعم الفني لتفعيل استخدام نظم المعلومات  
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     اإلدارية

تدريب العاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس على  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

7. استخدام الموقع الرسمي للكلية للتواصل مع كافة 

 األطراف المعنية

 جمع ونشر أخبار الكلية 

 تحديث بيانات الكلية على البوابة اإللكترونية 

تفادة من التدريب ونشر الوعي بين الطالب على كيفية االس 

 البوابات االلكترونية

 8. زيادة كفاءة استخدام المكتبة الرقمية

 إدارة حسابات المستفيدين بالكلية على المكتبة الرقمية 

تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لعمل حسابات 

"Google Scholar"  على 

والباحثين وذلك للعثور على وهى خدمة مخصصة للطلبة 

صات ومعلومات في أي مجال من مجاالت أبحاث وملخ

 البحث العلمي

 للمستخدمين والمستفيدين خاصة: تقديم الدعم الفني -

 (MISمشروع تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية ) -

 مشروع ميكنة المكتبات -

 مشروع التعلم االلكتروني -
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 مشروع البنية التحتية لشبكة المعلومات -

 التدريب . -

 لياً على تحقيق هذه األهداف.وجاري العمل مرح

 خدمات الوحدة

كيفية الحصول على الخدمات المتاحة حالياً للسادة أعضاء هيئة  

 التدريس:

 : المواقع الشخصية ألعضاء هيئة التدريس

يمكن ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الحصول على المساحة 

المخصصة لسيادتهم على موقع الجامعة وتصميمها بالشكل 

رفع على الذى سييرغبونه من خالل اتباع تعليمات الدليل الذي 

موقع الكلية والجامعة وكذلك تقوم الوحدة بعقد ورش عمل 

للشرح التفصيلي لكيفية التنفيذ. هذه الخدمة متوفرة حالياً لجميع 

 أعضاء هيئة التدريس والمعاونون بالكلية. 

 نشر األخبار:

ة المعاونة والعاملين يمكن للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئ

نشر االخبار التى  تخص القسم التابع له  وتكون هذه االخبار 

أ / عبد  معتمد من عميد الكليه ثم يتوجه الى محرر الموقع 

 لرفع االخبار  واتخاذ الالزم. الرحمن  او أ/ أسماء 

( itتقديم  طلب الدعم الفني للصيانة  الى وحده )يتم : الصيانة
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ه المهندس المختص لدراسة الحالة والعطل بالكليه  ويتوج

 واتخاذ الالزم. 

 : حساب المكتبة الرقمية

الوحدة تقوم بانشاء حساب لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم على الموقع. ويرجى التوجه لمقر الوحدة للتعرف 

 على تفاصيل الحساب الجديد.

 :البريد االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس

الحصول على البريد االلكتروني للسادة اعضاء هيئة  يمكن

ومع اتباع الخطوات يمكن الوحدة التدريس والعاملين من خالل 

للمستخدم الحصول على بريده االلكتروني وتفعيله. علماً بأن 

 هذه الخدمة متاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم

اسم المستخدم والعاملين بالكلية. وفي حالة الرغبة في تعديل 

 الوحدة رجاء التوجه لمقر 

 ورش العمل يبالتدر

 تقوم الوحدة بعقد دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا    

والخريجين وطالب الدراسات العليا   المعلومات للطالب  

طبقاً لدراسة احتياجاتهم لرفع كفاءتهم  . كما توفر دورات مجانية عاملين

مخاطبة ويتم في مجال تكنولوجيا المعلومات.   

          التدريبيةاألقسام العلمية وادارات الكلية لتوضيح تفاصيل العملية  
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 باالضافة لالعالن عنها على موقع الكلية       

 وبصفة عامة فاننا نرحب بتلقي المقترحات واالستفسارات على 

 البريد االلكتروني للوحدة

 واالتصال به فريق عمل الوحده 

 د/ أمال رشدي 

 مدير الوحدة 

01200139101 

 محمد أ/ عبد الرحمن

01005862007 

 كاملأ/ جمال 

01003614502 

 أ/ أسماء عبد العظيم

01016071210 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.kfs.edu.eg/vet/display.aspx?topic=14110
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