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إنجازات وحدة تكنولوجيا المعلومات



دعم المنظومة التعليمية والبحثية واألدارية بمؤسسات التعليم العالي 

وتحسين مخرجاتها من خالل بنية ومعلوماتية ومعرفية قوية

الرؤية 



الرسالة

• على ذلك توفير العناصر األساسية لبنية معلوماتية ومعرفية قوية بمؤسسات التعليم العالى والعمل

بالتعاون مع جهات المعنية بالدولة  وتقدبم خدمات اليكترونية تتسم بالشمولية 

يم واألستقراروالتطور باألضافة  لدعم المنظومة التعليمية والبحثية واألدارية بمؤسسات التعل

العاليوتحسين مخرجاتها



.2019-2018عرض اإلنجازات الخاصة بالبوابة اإللكترونية للكلية 

وضع  تشكيل ومحاضر مجالس الكلية واللجان المنبثقة * •

إنشاء موقع لمجلة العلوم الزراعية  والبيئيه  بالكلية * •

المساهمة في فاعلية التسجيل االلكتروني لطلبة الفرقة األولى بالكلية * •

تنشيط االيميل الجامعي لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا * •

إنشاء ملف خاص عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة* •

ات العلياوشئون الدراس-وشئون أعضاء هيئة التدريس -وضع إستمارات  تخدم الطالب في أقسام شئون الطالب * •

تحديث لألنشطة الطالبية  ونشر جميع المسابقات الخاصه باللجان الطالب وإتحاد الطلبة* •

نشر جميع ورش العمل التي تمت  بالكلية وتخص جميع األقسام وجميع الوحدات* •



: تحديث بيانات الموقع بأكمله وتشمل اآلتي * 

انات وحدة بي-وحدة تكنولوجيا المعلومات –وحدة ضمان الجودة–وحدة القياس والتقويم ) إدخال بيانات مختلف الوحدات بمشتمالتها بالكلية -•
( وحدة التعليم المفتوح–المزرعة 

.تحديث البيانات الخاصة بشؤون الطالب أوالً بأول -•

.  الدراسات العليا وما يستجد من قرارات خاصة ب( كرسائل ماجستير ودكتوراة وبحوث علمية ) تحديث البيانات الخاصة بالدراسات العليا أوالً بأول -•

.عرض أخبار الكلية وما يتسجد بها من ترقيات وأنشطة علمية وإدارية ومشروعات وحفالت التخرج أوال بأول -•

.2019-2018إدخال بيانات إنجازات كلية الزراعة الخاصة بعام -•

.رفع النتائج على موقع جامعة دمنهور -•

تحديث بيانات شؤون أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية واإلدارية -•

.2019-2018إدخال البيانات الخاصة بالمسابقات والندوات والمؤتمرات الخاصة باألقسام وبالكلية ككل لعام -•

.  إنشاء مواقع إلكترونية ألعضاء هيئة التدريس من ليس لديهم موقع على موقع الجامعة -•

.  بالكلية   MISألعضاء هيئة التدريس ومسؤلي ال ( M I S)عمل دورات عن طريقة رفع النتائج على نظم المعلومات اإلدارية -•



2019-2018إنجازات النظم األدارية الخاصة  بالكليةعرض 

.تسجيل المقررات الدراسية لجميع المستويات الدراسية المختلفة بالكلية * •

.إصدار أرقام الجلوس لجميع المستويات الدراسية المختلفة بالكلية * •

.توزيع الطالب لجميع المستويات الدراسية المختلفة بالكلية على المدرجات * •

.عمل كشف لتوقيعات الطالب داخل اللجان * •

تسليم شيتات رصد النتائج لرؤساء الكنتروالت بالفصل الدراسي الثانى * •

مراجعة عملية الرصد التي تمت من قبل رؤساء الكنتروالت * •



إصدار كنترول شيت لمختلف الكنتروالت وذلك لمراجعة النتائج * •

إجراء التعديالت الواردة من الكنتروالت على عملية الرصد التي تمت من قبل أعضاء الكنتروالت * •

اعتماد النتيجة النهائية واعالنها على الموقع الرسمي لجامعة دمنهور * •

.إصدار صحيفة لكل طالب من الطلبة الخريجين وذلك لمراجعة نتائجهم منذ تاريخ إلتحاقهم بالكلية وحتى تاريخ تخرجهم * •

.إجراء التعديالت التي وردت من الكنترول التراكمي على صحيفة كل طالب * •

( GPA) إجراء بعض االختبارات العشوائية لبعض صحف الطالب وذلك للتأكد من المجموع والتقدير والنقاط التراكمية * •

حدث بالمثل بالترم الصيفي باإلضافة إلى إجراء بعض التعديالت على النتائج 2018/2019وكما حدث بالترم الثانى من العام الجامعى * •

.بعد إعالنها وفقاً للتظلمات التي قدمت من الطالب وتم قبولها من قبل رؤساء الكنتروالت وذلك •

استالم ملفات التنسيق االلكترونية من الموقع التابع للمجلس األعلى للجامعات الخاص بالتنسيق * •

( .M I S) رفع ملفات التنسيق الخاصة بالطالب المقبولين بالكلية على نظام الـــ * •

.وذلك للتأكد من حاالتهم ( M I S) مراجعة حاالت الطالب الباقون لإلعادة على نظام الـ * •

.وفقاً للبرامج الدراسية المختارة من قبل كل طالب على حده ( M I S) تشعيب طالب الفرقتين الثالثة والرابعه على نظام الـ * •

. تعديل البيانات الشخصية للطالب وذلك إلصدار الكارنيه الذكي لكل طالب من قبل وحدة إدارة المشروعات بالجامعه * •

بأولأوالً ( M I S) تحديث البيانات الشخصية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس على نظام الـ * •



الفاروقما تم انجازه بما يخص الحسابات المالية وبيانات أعضاء هيئة التدريس ونظام عرض 

.ز البيانات الالزمة لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وعمال الكلية من مرتبات ومكافآت وجوائاستخراج •

مخاطبة شؤون إدخال وتحديث البيانات الخاصة بما تم ترقيتهم من السادة أعضاء هيئة التدريس وتعديل المرتبات الخاصة بهم و* •

.. هيئة التدريس بالجامعة بذلك وإدخال هذه البيانات على نظام الفاروق للملفات واالستحقاقات أعضاء •

للوحدةالتنفيذي المدير 
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