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 أوالٌ : مشروع رفع كفاءة البنية األساسية للشبكة 

 فى مجال البنية التحتية للشبكة

 -تم توصيل شبكة ربط السلكى لكل من:

 ل الطالب.امعم 

 المكتبه. 

 بادوار الكليه المختلفهالمناقشات  اتقاع. 

  عمل تم ( خط الربط الرئيسىFiber Optic للكلية بمركز شبكة المعلومات وذلك نظرا ) لنقل مقر

 .تحت إشراف مركز شبكة المعلومات بالجامعة ومهندسى الوحدة  ذلك. وتم الكليه

  الـ تركيبتم HP Distribution Switch  الخاص بالكلية ذو مواصفات فنية أعلى مورد . 

  الكلية من نقاط ربط شبكى وأجهزة حاسب آلى وإخطار إدارة الكلية لتوفير تم عمل حصر باحتياجات

 المتطلبات لتلبية االحتياجات.

 فى مجال الصيانة والدعم الفنى:

 .تم عمل حصر بأجهزة الحاسب اآللى وملحقاتها يشمل األعداد والمواصفات الفنية لكل جهاز 

  توقيتات إجراءها والخطوات المتبعة في إجراء تم وضع خطة للصيانة الدورية لألجهزة تشتمل على

 عملية الصيانة الدورية.

 يتم عمل الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب كذلك نقاط الربط الشبكى بصفة مستمرة.س 

  يقوم الفريق الفني الموجود بالوحدة بتقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين

 والطالب بالكلية.

 : مشروع البوابة ااألكترونية  ثانيا  

 نشر األخبار الخاصة بالكلية باللغة العربية 

  باللغة اإلنجليزية  نشر األخبار الخاصة بالكلية  

 . نشر أرقام الجلوس واللجان  لكل فصل دراسي لكافة طالب الكلية 

            .نشر نتائج الطالب على موقع الكلية بصفة مستمرة 



 ة لكل فصل دراسي والتعديالت التى تطرأ عليها على موقع الكلية.نشر الجداول الدراسي 

  نشر قائمة بالخدمات التي تقدمها الوحدة لكل من الطالب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم على صفحة الكلية وعلى لوحة االعالنات الخاصة بالكلية وعلى مواقع التواصل 

 اإلجتماعى

 اقع التواصل االجتماعي الفيس باللغة العربية و  باللغة االنجليزيةتفعيل صفحة الكلية على مو 

 : تحديث بيانات الموقع باكمله وتشتمل 

  تحديث بيانات الوحدات 

 تحديث بيانات المكتبه 

 تحديث بيانات وحده الجوده 

 عمل استبيانات الكترونيه 

  القناة ال استمرارعمل وتفعيل( تليفزيونية للكلية على اليوتيوبYouTube Channel تعرض )

 مجموعة من مقاطع الفيديو للموضوعات الدراسية و التجارب العملية

 موقع وحدة الخدمات اإللكترونية: موقع يضم رؤية وأهداف ورسالة الوحدة،  استمرارعمل وتفعيل

 أخبار الوحدة ، وأعضائها ـ والخدمات التى تقدمها والنجازات التي تمت وكيفية االتصال

   مواقع ألعضاء هيئة التدريس يمكن نشر بيانات االتصال بهم والبرامج  رارعمل وتفعيلاستم

 والمناهج الدراسية واالبحاث من خالله

 ملخصات األبحاث على  عمل الBook of Abstracts  الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس

 ومعاونيهم على موقع الكلية

 توصيف المقررات  نشر البرامج والمقررات الدراسية ونشر ملفCourse Specs  لكافة الفرق

 الدراسية

  نشر البرامج والمقررات الدراسية ونشر ملف توصيف المقرراتCourse Specs  لمرحلة

 اجستير والدكتوراةمال

 

 ثالثا  : مشروع إتاحة المحتوى التعليم اإللكتروني

  المعاون على نطاق الكلية وتم تم عمل بريد إلكتروني لكل عضو من اعضاء هيئة التدريس والهيئة

 تسليم أسم المستخدم وكلمة المرور لكل عضو .

 . تم عمل بريد إلكتروني  للطالب الجدد بالكلية 

 . تفعيل المراسالت اإللكترونية بقسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية 

 . عمل ندوة تعريفية وتم بها تعريف الجميع بأهداف الوحدة والخدمات التى تقدمها 



 قسم تعليم تمريض ( ( مقرر بالكلية 1عدد ) البدا فى تصميم  تم (. 

  تم استكمال عمل صفحات علىGoogle scholar  ألعضاء  هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين

 لديهم أبحاث .

  تم عملPamphlet  عنGoogle Application  وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس والهيئه

 المعاونة.  

 مشروع المكتبة الرقميةرابعا  : 

  تم عمل حسابات على المكتبة الرقمية للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتم تسليم أسم

 المستخدم وكلمة المرور لكل عضو .

 . تم عمل حسابات لجميع طالب الدراسات العليا بالكلية 

  جامعه المنصوره للعمل على انشاء  وكذلك بالجامعه المكتبة الرقميةتم التواصل مع  مدير مشروع

 فهرسه الكترونيه .

 هو ما  هوفي هذا اإلطار، جاري إدخال تسجيالت لمقتنيات المكتب هبناء فهرس موحد لمقتنيات المكتب

يسير الوصول إلي يإعداد الفهارس الالزمة ) حيث ان يمثل الخطوة الرئيسية في ميكنة المكتبات 

 . ( اإللكترونيةالمقتنيات وخاصة الفهارس 

 القوائم الببليوجرافية والكشافات لمحتويات المكتبة . تجهيز 

  تيسير الحصول علي المقاالت والبحوث من المراجع والدوريات والكتب وغيرها من العمل على

 مصادر المعرفة.

 خامسا  : مشروع التدريب

  تم عمل دورتين عنWeb 2.0 tools & flipped class) امعه سنجور ( بالتعاون مع ج

التنفيذى للوحده على المركز االول   باالسكندريه وتم حصول د. مايسه صابر محمد اسماعيل المدير

، كما تم تدريب ثالثه من اعضاء هيئه التدريس بالكليه فى اعاده هذه الدوره للمره الثانيه  بجامعه 

 سنجور . 

 جامعة والحصول على قائمة بالدورات تم التواصل مع مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بال

 المتاحة والمالئمة الحتياجات الكلية.

  تم عمل حصر باالحتياجات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين كل في

 مجاله كما تم حصر السابق حصولهم على دورات.

 ب عقد الدورات.تم عمل جدول زمنى للتدريب بحيث ال يتأثر سير العمل بالكلية بسب 

  مجموعة من الموظفين على المسار األساسى في تكنولوجيا المعلومات العمل على جارى. 


