تقرير مؤشر أداء االنشطه
بوحده الخدمات التكنولوجيه بكلية التربيه جامعة دمنهور
خالل ثالثة شهور (يناير = فبراير= مارس) من العام 2017/2016
اسم المشروع

مؤشرات األداء

النشاط المطلوب

عدد األعطال التي تم تسجيلها خالل هذا الربع15 :

معلومات الجامعة

أنشطة خاصة بمشروع رفع كفاءة شبكة ومركز

وتشغيل البوابات اإللكترونية

أنشطة خاصة بمشروع استكمال تفعيل

عدد األعطال التي تم حلها خالل هذا الربع15 :
مساهمة الوحدة في رفع كفاءة شبكة الكلية من خالل متابعة متوسط زمن االستجابة للعطل خالل هذا الربع :نفس
أعطال الشبكة والعمل على حلها خالل هذا الربع

التوقيت
عدد النقاط الجديدة السلكية والالسلكية التي تم تركيبها
خالل هذا الربع ال يوجد

تقرير عن مستوي رضاء المستفيدين عن أداء الشبكة في
هذا الربع (عميد الكلية والسادة الوكالء ورؤساء األقسام – متوسط نسبة رضاء الجهات المستفيدة عن أداء الشبكة في
ومدير الدراسات العليا ومدير شئون الطالب ومدير هذا الربع%80 :
االستحقاقات ومدير الكلية) "الدرجة نسبة مئوية"
.1

نشر األخبار باللغة العربية واالنجليزية بنفس

 .1عدد األخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية:
 132خبرالرابط على موقع الكلية *:

المعدالت السابقة * (نشر خبرين على األقل يوميا
بموقع الكلية (من مجالس األقسام – مجلس الكلية –
رعاية الشباب – الدراسات العليا – شئون الطالب
– البعثات المتاحة – الجوائز – المسابقات)
بواقع  50خبرا شهريا ،ونشر خبرين على الموقع

http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
968
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
967
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8

باللغة اإلنجليزية للكلية أسبوعيا بواقع  8شهريا) مع 927

اسم المشروع

مؤشرات األداء

النشاط المطلوب

http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8 نشر روابط هذه األخبار على مواقع التواصل
926

االجتماعي

http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8

نشر نتائج الطالب للفصل الدراسي األول

.2

925

ضخ األخبار على مواقع التواصل االجتماعي مما

.3

http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8

له أثر في زيادة الروابط التي تشير إلى نطاق

885
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
787
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
717
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
715
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
676
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
663
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
660
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
659
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
638
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=6198
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=6200
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=6201
http://damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8
926

الجامعة وبالتالي المساهمة في تحسين المؤشر
العالمي لتصنيف الجامعات
* مع مالحظة أن يتم توزيع االخبار على طول الفترة وال تكون
االخبار مكثفة في فترة معينة

النشاط المطلوب

http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=1473
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=3602
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=4438
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=5248
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=3363
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=3364
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=3367
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=3818
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=4417
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Pa
ge.aspx?id=4605
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Page.asp
x?id=4981
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Page.asp
x?id=3513
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Page.asp
x?id=4925
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Page.asp
x?id=4926
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Page.asp
x?id=4927
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اسم المشروع

مؤشرات األداء

النشاط المطلوب

http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Page.asp
x?id=2877
========
عدد األخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة االنجليزية0 :
الرابط على موقع الكلية =========
رابط نتائج الطالب للفصل الدراسي األول على موقع الكلية *:
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Page.asp
x?id=4764
 .2عدد األخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل
االجتماعي خالل هذا الربع132 :
الرابط على موقع التواصل االجتماعي *:
/https://www.facebook.com/groups/1387582608126819
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5
%D9%81%D8%AD%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8
A%D9%87%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%
8A%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B
/1-495158650603837

عدد ورش العمل التي تم عملها خالل هذا الربع للتعريف
أنشطة مشروع التعلم االلكتروني

بأنشطة مركز التعلم اإللكتروني2 :
مساهمة الوحدة في مشروع التعلم االلكتروني خالل هذا

عدد المقررات الجاري انتاجها خالل هذا الربع0 :

الربع

عدد المقررات التي تم تفعيلها خالل هذا الربع0 :
عدد عناصر التعلم المرفوعة على مكتبة الوسائط الرقمية
أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع
المركزي بالجامعة 0

الرقمية

المكتبة

مشروع

أنشطة

مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية خالل هذا تم تسجيل الساده اعضاء هيئة التدريس علي الخادم الوسيط
الربع

و توصيل الحسابات لهم

اسم المشروع

مؤشرات األداء

النشاط المطلوب

األنشطة التي قامت بها الوحدة بالتنسيق مع مشروع تم تسجيل المستعيرين الجدد علي الموقع
المكتبة الرقمية بالجامعة (يتم ذكر األنشطة وتقييمها من تم ادخال عدد ( )105مستعير دراسات عليا
تم ادخال عدد  3081عملية استعاره خارجيه علي الموقع

مدير المشروع بالجامعة)

تم تسجيل عدد( )102ادخال مقتنيات جديده علي الموقع
جاري االعداد الدخال الرسائل العلميه

بالجامعة

أنشطة مشروع نظم المعلومات اإلدارية

استخراج مرتبات ومكافئات العاملين بالكلية (كادر عام

عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام /العدد

وكادر خاص) من نظام االستحقاقات (الفاروق) المورد

اإلجمالي للعاملين بالكليه  220موظف و  183عضو هيئة

من جامعة المنصورة

تدريس

تشغيل نظام الكنترول للفصل الدراسي األول للعام
الجامعي 2017-2016

عدد الطالب الذين تم ادخال بياناتهم على النظام /إجمالي
عدد الطالب الفعلي بالكلية في العام الجامعي -2016
2017

 9770طالب

ادخال بيانات طالب الدراسات العليا للعام األكاديمي

لم يتم ادخال أي من الطالب لمدة ترمين دراسيين حتي

2017-2016

االن

المشروع

اسم

النشاط المطلوب

أنشطة متنوعة

 .1التعاون في تنفيذ ورش عمل للتعريف ببنك
المعرفة المصري ()http://www.ekb.eg
والخدمات التي يقدمها لجميع الجهات المستفيدة

مؤشرات األداء
عدد ورش العمل التي تم عملها خالل هذا الربع
للتعريف ببنك المعرفة المصري3 :
الفئات المستفيدة من الورش :أعضاء هيئة التدريس
– الهيئة المعاونه – الباحثين بالدراسات العليا

المشروع

النشاط المطلوب

اسم

مؤشرات األداء

في الكلية( طالب – أعضاء هيئة تدريس

نتائج الحصر

ومعاونيهم – موظفين

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

 .2تحديث بيانات حصر أعداد السادة أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم الذين قاموا بإنشاء حساب
خاص بهم على بنك المعرفة المصري واالستفادة
من الخدمات التي يقدمها

181
عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين
لديهم حساب على بنك المعرفة المصري158 :
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين
لديهم حساب على بنك المعرفة المصري إلى إجمالي
العدد الكلي% 86 :

استمرار تفعيل القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب
)(YouTube Channelبحيث يتم زيادة عدد مقاطع
الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية
أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى
الذي يتم بثه على القناة (المستهدف رفع عدد  5مقاطع
فيديو علي األقل خالل الربع الحالي)

رابط القناة التليفزيونية للكلية على
اليوتيوبhttps://www.youtube.com/user/t
arbiadamanhour
عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها منذ بدء النشاط
وحتي )8( 2017/3/30
عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خالل الربع الحالي
()5

تقديم الدعم الفني ودعوة السادة أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم إلنشاء صفحات خاصة بهم على Research
 Gateتحتوي على نشاطهم العلمي من خالل:

المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاءها على

 -1عقد مجموعة من ورش العمل (على األقل ورشتين  Research Gateمنذ بدء النشاط وحتى
عمل) ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 7 :2017/3/31
لتوضيح أهمية ذلك وما لها من أثر في رفع تصنيف إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

الجامعات.

183

 -2إنشاء صفحات على  Research Gateبحيث يكون المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاءها على
مستهدف في هذا الربع إجمالي ( 20أو  %100من  Research Gateفي الربع الحالي8 :

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في حال ان
عددهم أقل من العدد المطلوب).

المشروع

النشاط المطلوب

اسم

مؤشرات األداء
صفحة الوحدة على موقع الكلية:
الرابط على موقع الكلية *:
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/

 -1تحديث صفحة الوحدة على موقع الكلية بحيث
تحتوي الصفحة على بيانات محدثة لفريق العمل
وتقرير إنجازات الوحدة واألنشطة التي تقوم بها
الوحدة

Page.aspx?id=3504
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/
Page.aspx?id=5013
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/
Page.aspx?id=3507

 -2إعداد تقرير ملخص بالصور بجميع األنشطة التي http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/
قامت بها الوحدة خالل الربع مرتبا ترتيبا زمنيا Page.aspx?id=3506
ورفع كل ما يخص أنشطة الوحدة على موقع الكلية http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/

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)

Page.aspx?id=2877
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/
Page.aspx?id=3505
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/
Page.aspx?id=4943
ورش العمل التي قامت بها الوحدة:

http://damanhour.edu.eg/edufac/Pag
es/Page.aspx?id=2877
اجتماعات مدير الوحدة وفريق العمل
الرابط على موقع الكلية *:
http://www.damanhour.edu.eg/edufac/
Pages/Page.aspx?id=6256

قياس مستوي رضاء الكلية عن اداء الوحدة

متوسط نسبة رضاء الجهات المعنية عن أداء
الوحدة% 98 :

اسم
م

المخرجات

النشاط

خدمات
طالبيه

-

استخراج عدد  3000كرنيه لطالب المرحلة الجامعيه االولي

-

استخراج  670كرنيه لطالب الدراسات العليا

-

استخراج  142كرنيه لطالب التعليم المفتوح

-

ترتيب ندوات النشطة الطالب فيما يخص قيادات 2030

-

ترتيب مسابقات األقسام العلميه (مسابقة اللغه االنجليزيه – يوم اليتيم لقسم العلوم االجتماعيه

-

ترتيب أنشطة رعاية الشباب (جواله – مسابقات الطالب المثالي...الخ)

-

تواصل مع مدارس التربيه العمليه لحل مشكالت الطالب فيها

