مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا
المعلومات في التعليم العالي

مشروع إنشاء وحدات خدمات
تكنولوجيا المعلومات بالكليات

خطة األنشطة املطلوبة من وحدات خدمات تكنولوجيا املعلومات
عن الربع الثالث للعام املايل ( 2017/ 2016يناير – فرباير  -مارس)

أوال مشروع رفع كفاءة البنية األساسية للشبكة
.1
.2
.3
.4

تقديم الدعم الفني للمستخدمين والمستفيدين من الخدمات والتطبيقات المتاحة من خالل شبكة
معلومات الجامعة.
متابعة كافة األعطال الموجودة في األجهزة والشبكات وحلها وتوثيقها واعداد تقرير شهري
باألعطال.
متابعة أداء الشبكة وقياس مستوى رضاء المستفيدين عن أداء الشبكة
إضافة نقاط جديدة سلكية والسلكية في ضوء اإلمكانيات المتاحة وبالتنسيق مع المشروع الرئيسي
بالجامعة

(**) يتم تنفيذ هذه األنشطة بالتنسيق مع المشروع المركزي بالجامعة ووفقا لخطة كل جامعة
ثانيا مشروع البوابة اإللكرتونية
.1

.2
.3
.4
.5

نشر األخبار باللغة العربية واالنجليزية بنفس المعدالت السابقة ويشمل أيضا النشرات المتخصصة
وإرسالها بالبريد ألعضاء هيئة التدريس( .نشر خبرين على األقل يوميا بموقع كل كلية (من مجالس
األقسام – مجلس الكلية – رعاية الشباب – الدراسات العليا – شئون الطالب – البعثات المتاحة –
الجوائز – المسابقات) بواقع  50خبرا شهريا ،ونشر خبرين على الموقع باللغة اإلنجليزية للكلية
أسبوعيا بواقع  8شهريا)
نشر نتائج الطالب للفصل الدراسي األول
تحديث كافة بيانات موقع الكلية واعتماد التحديث من األستاذ الدكتور عميد الكلية
ضخ األخبار على مواقع التواصل االجتماعي مما له أثر في زيادة الروابط التي تشير إلى نطاق
الجامعة وبالتالي المساهمة في تحسين المؤشر العالمي لتصنيف الجامعات
التعاون مع المشروع المركزي بالجامعة في كافة األنشطة.
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ثالثا مشروع إتاحة احملتوى التعليم اإللكرتوني
 .1عمل ورش عمل بالتنسيق مع مركز إنتاج المقررات اإللكترونية للتدريب على استخدام المقررات
اإللكترونية ونشر ثقافة التعليم اإللكتروني
 .2متابعة إنتاج المقررات اإللكترونية (في حال وجودها).
(**) على أن يتم ما سبق بالتنسيق مع مركز إنتاج المقررات اإللكترونية بالجامعة
رابعا مشروع املكتبة الرقمية
االشتراك في جميع األنشطة المطلوبة من الوحدة بالتعاون مع مدير مشروع المكتبة الرقمية في الجامعة.

خامسا مشروع التدريب
تنفيذ خطة التدريب بالتنسيق مع مدير مشروع التدريب بالجامعة لتحديد مواعيد التدريب للمتدربين
(أعضاء هيئة تدريس – موظفين  -طالب) وتوفير المعامل في الكليات حين الحاجة إليها.
سادسا مشروع نظم املعلومات اإلدارية
.1
.2
.3
.4

استخراج مرتبات ومكافئات العاملين بالجامعة (كادر عام وكادر خاص) من نظام االستحقاقات
المورد من جامعة المنصورة
تشغيل نظام الكنترول للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 2017-2016
ادخال بيانات طالب الدراسات العليا للعام األكاديمي 2017-2016
تفعيل نظام الجودة  -الفارابي
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(**) باإلضافة إلى األنشطة التي يتم طلبها من المشروع المركزي بالجامعة
سابعا أنشطة متنوعة
 .1تحديث صفحة الوحدة على موقع الكلية بحيث تحتوي الصفحة على بيانات محدثة لفريق العمل
وتقرير إنجازات الوحدة واألنشطة التي تقوم بها الوحدة
 .2إعداد تقرير ملخص بالصور بجميع األنشطة التي قامت بها الوحدة خالل الربع مرتبا ترتيبا
زمنيا ورفع كل ما يخص أنشطة الوحدة على موقع الكلية مثل:
 ورش العمل الموجهة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلداري والطالب
 اجتماعات مدير الوحدة وفريق العمل وتوثيقها
 متابعة كافة األعطال الموجودة في األجهزة والشبكات وحلها وتوثيقها
)وسيعتبر هذا التقرير بمثابة توثيق إلنجازات الوحدة طوال الفترة وسيعطى لهذا النشاط أهمية
في التقييم)
.3
.4
.5
.6

.7

التعاون في تنفيذ ورش عمل للتعريف ببنك المعرفة المصري ()http://www.ekb.eg
والخدمات التي يقدمها لجميع الجهات المستفيدة في الكلية( طالب – أعضاء هيئة تدريس
ومعاونيهم – موظفين.
تقديم الدعم الفني للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلنشاء حساب خاص بهم على بنك
المعرفة المصري واالستفادة من الخدمات التي يقدمها
استمرار تفعيل القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب ( )YouTube Channelبحيث يتم زيادة
عدد مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية وغيرها مع مراعاة حقوق
الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة.
االنتهاء من إنشاء صفحات ألعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم على  Google Scholarمع رفع
جودة البيانات للصفحات التي تم انشائها بحيث يتم التأكد من انها تحتوي على اسم الجامعة والكلية
وروابط لموقع الكلية والقسم العلمي والدولة ( )Egyptوالبريد اإللكتروني األكاديمي والنشاط
العلمي لعضو هيئة التدريس هذا وسوف يتم متابعة جودة البيانات التي تم تسجيلها .ولن يلتفت
لصفحات بدون إضافة األبحاث أو البيانات السابقة.
تقديم الدعم الفني ودعوة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلنشاء صفحات خاصة بهم
على  Research Gateتحتوي على نشاطهم العلمي من خالل عقد مجموعة من ورش العمل
(على األقل ورشتين عمل) ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتوضيح أهمية ذلك وما لها
من أثر في رفع تصنيف الجامعات بحيث يكون مستهدف في هذا الربع إجمالي عدد الحسابات
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التي سيتم انشاءها على  20( Research Gateأو  %100من أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة في حال ان عددهم أقل من العدد المطلوب).
 .8متابعة تفعيل البريد اإللكتروني األكاديمي والتأكد من تسليم البريد اإللكتروني األكاديمي ألعضاء
هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب.
 .9تقديم عدد من الخدمات عن طريق البريد اإللكتروني األكاديمي لكل من الطالب وأعضاء هيئة
التدريس لتحفيزهم على استخدام البريد األكاديمي بشكل فعال (مثال بالنسبة للطالب :يمكن ارسال
الجداول الدراسية وجداول االمتحانات والنتائج واألنشطة الطالبية أما بالنسبة ألعضاء هيئة
التدريس :يمكن ارسال قرارات مجلس الكلية ومجالس األقسام والبعثات والمنح الدراسية والخطة
الدراسية)
.10العمل على تبادل جميع المراسالت والمستندات الخاصة بالكلية من خالل البريد اإللكتروني.
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