










 رؤيةًوحدةًتكنولوجياًالمعلومات - أولاً
تتلخص رؤية وحدة تكنولوجيا المعلومات تطوير و ميكنة اإلدارات 

المختلفة بالكلية لتقديم خدمات إلكترونية متميزة للمستفيدين من أعضاء 
 .الكلية و المجتمع الخارجي

 

 رسالةًوحدةًتكنولوجياًالمعلومات - ثانيااً
تتمثل رسالة الوحدة فى ميكنة العمليات و النماذج االدارية بكلية 

التمريض  بما يعود بالفائدة على كافة األصعدة بالمجاالت التعليمية و 
البحثية و المجتمعية كما يدعم القدرة المؤسسية و عمليات إتخاذ القرار 

ويؤدي في المحصلة إلى االستخدام الفعلي و الكفء لنظم المعلومات 
 .عن طريق سهولة المعلومات و إنسيابها

 

ًتكنولوجياًالمعلوماتوحدةًورسالهًًرؤية



ًوسائلًالتصالًبالوحدة



 وسائل االتصال بالوحدة

 

mailto:maysa.ismail@damanhour.edu.eg
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 لكلًعضوEdu Mailًإنشاءًبريدًالكترونيًجامعيً•

علىًالبوابةًاللكترونيةWeb Siteًًًإنشاءًموقعًلكلًعضوً•

 للجامعة

 Digitalإنشاءًحسابًلكلًعضوًلستخدامًالمكتبةًالرقميةً•
Library 

 E-Learningتفعيلًاستخدامًمقرراتًالتعليمًاللكترونيً•

 علىًاستخدامًتكنولوجياًالمعلوماتTrainingًخدمةًالتدريبً•

  Technical supportخدمةًالدعمًالفنيً•

 



 لكلًطالبEdu Mailًبريدًالكترونيًجامعيًإنشاءً•

نشرًالجداولًالدراسيةًوجداولًالمتحاناتًوأرقامًالجلوسً•

والنتائجًعلىًموقعًالكليةً
http://damanhour.edu.eg/nurfac/Pages/Ho

me.aspx 

 E-Learningتفعيلًاستخدامًمقرراتًالتعليمًاللكترونيً•

 Trainingخدمةًالتدريبً•

 

http://damanhour.edu.eg/nurfac/Pages/Home.aspx
http://damanhour.edu.eg/nurfac/Pages/Home.aspx


 Edu Mailخدمةًالبريدًاللكترونيًالجامعيً•

 Trainingخدمةًالتدريبً•

 Technical supportخدمةًالدعمًالفنيً•

ًالخدماتًالمقدمةًللموظفين





oًمنًوالمستفيدينًللمستخدمينًالفنيًالدعمًديمتق

ًشبكةًخاللًمنًالمتاحةًوالتطبيقاتًالخدمات

ًالجامعةًمعلومات

oًًاألجهزةًفيًالموجودةًاألعطالًكافةًمتابعة

ًشهريًتقريرًوإعدادًوتوثيقهاًوحلهاًوالشبكات

ًًًباألعطال

oًًرضاءًمستوىًوقياسًالشبكةًأداءًمتابعة

ًًًالشبكةًأداءًعنًالمستفيدين

oًضوءًفيًولسلكيةًسلكيةًجديدةًنقاطًإضافة

ًالمشروعًمعًووبالتنسيقًالمتاحةًاإلمكانيات
ً.بالجامعةًالرئيسي





ًتخصصاتًفيًإلكترونيةًمقرراتًخمسًعنًيقلًلًماًتفعيل•

ً.ًدراسيًفصلًكلًفيًالكلية

ً– الطالبًقوائمًتجهيز)ًالمقرراتًاستخدامًتفعيلًومتابعةً•
ًمعًبالتعاونًالطالبًتدريبً– الطالبًعلىًالحساباتًتوزيع

ًمكانًلتوفيرًالكليةًإدارةًمعًالتنسيقً– الجامعةًمركز

ً.(المقرراتًعلىًللدخولًاإلنترنتًبخدمةًمزودًللطالب

ًتحويلًعلىًالتدريسًهيئةًأعضاءًالسادةًوتشجيعًتحفيزً•

ًالمقرراتًإنتاجًةعمتابًإلكترونية،ًمقرراتًإلىًمقرراتهم

 .(وجودهاًحالًفي)ًاإللكترونية





ًتواجدًأماكنًعنًفقطًببليوجرافيةًبياناتًتقدم

ًعنًعامةًبياناتًتقدمًكماً،ًالمعلوماتًمصادر

ًأمثلتهاًمنًالتفصيليةًالبياناتًتتناولًولًاألوعية

ًالمصريةًالجامعيةًللمكتباتًالموحدًالفهرس

ًالكونجرسًمكتبةًفهرسً-ًمصرًمكتبةًفهرس

ًبياناتًتقدمً-ًالسكندريةًمكتبةًفهرسً– العامة

ًتتيحًكماً،ًالمعلوماتًمصادرًعنًودقيقةًتفصيلية

ًمنًالمصادرًلتلكًالكاملةًالنصوصًإلىًالوصول

 إلكترونيةًجامعيةًورسائلًوكتبًدورياتًمقالت





ًالكليةًبموقعًيوميااًًاألقلًعلىًخبرينًنشر

ًرعايةً– الكليةًمجلسً– األقسامًمجالسًمن)

ً– الطالبًشئونً– العلياًالدراساتً– الشباب
ً(المسابقاتً– الجوائزً– المتاحةًالبعثات

ًًًشهرياا،ًخبراا50ًًًبواقع

ًاإلنجليزيةًباللغةًالموقعًعلىًخبرينًونشر

ًنتائجًونشرًشهرياا،8ًًبواقعًأسبوعيااًًللكلية

 .الكليهًطالبًلكلًاألولًالدراسيًالفصل

 



ً

الستمرارًفيًنشاطًزيادةًروابطًالتيًتشيرًإلىًنطاقً:ًثانيااً
 :مواقعًالتواصلًالجتماعي الجامعةًمنًخالل

 
كلًاألخبارًللصفحاتًعلىًالفيسًبوكًباللغةًالعربيةًواللغةًضخً

اإلنجليزيةًللكليةًمعًالتأكدًأنًكلًخبرًعلىًهذهًالصفحاتًلهًأصلً
 .ًًعلىًموقعًالكليةًفهيًليستًمصدرًمستقلًلألخبار

ضخًاألخبارًوالتنويهاتًوالروابطًللصفحاتً:ًالمواقعًالداعمة•

للمواقعًالداعمةًلمواقعًالكلياتًوالجامعةًًتنشرًنفسًاألخبارً

وبالتاليًيكونًعملًمحررًاألخبارًعلىًً،مختلفةمنًنطاقاتً

علىًموقعًالكليةًبنطاقً مستوىًالكليةًهوًنشرًخبرينًيومياًا
نشرهمًعلىً –الجامعة،ًضخهمًعلىًفيسًبوكًوبالتاليًتويترً

 .ثالثةًمواقعًأخرىًفيًنطاقاتًمختلفة

 



http://http/172.21.200.215/assiut/ui/loginpage.aspx
http://http/172.21.200.215/assiut/ui/loginpage.aspx






ًهيئةًأعضاءًمنًومنتسبيهاًالكليةًتزويدًإلىًالسعي
ًالتكنولوجيةًبالخدماتًوطالبًوموظفينًالتدريس
ًمجالًفيًوالتدريبًالستشاراتًوتقديمًالمتنوعة

ًفيًوالمساهمةًوخارجها،ًالكليةًداخلًالتكنولوجيا
ًالتعليمية،ًاإلدارةًمجالًفيًالتكنولوجيةًالميكنة
ًرفعًييستهدفًبماًالعلميًوالبحثًوالتعلم،ًوالتعليم
ًالكليةًداخلًالمجالتًجميعًفيًالتكنولوجيةًالكفاءة

ًوالعالميةًواإلقليميةًالمحليةًوالمنافسةًوالجامعة،
 .ًالتعليميًالعمليةًجودةًمعاييرًضوءًفيًالتكنولوجية

 





المطالبةًبتوفيرًأجهزةًكمبيوترًبمعظمًمكاتبً•
 أعضاءًهيئةًالتدريسًومعاوينيهمً

المطالبةًبتوفيرًأجهزةًكمبيوترًبجميعًإداراتً•
 .الكلية

استكمالًتوفيرًأجهزةًكمبيوترًبالمدرجاتً•
 .والفصولًالدراسية

توفيرًطابعاتًواجهزةًماسحًضوئيًوأجهزةً•
تصويرًبكلًإدارةًمنًإداراتًالكلية،ًواألقسامً
ووضعًآليةًلستخدامهاًوالتدريبًعلىًكيفيةً

 .استخدامهاًبطريقةًصحيحة
ربطًجميعًأجهزةًالحاسبًاآلليًبالكليةًبشبكةً•

 داخليةًوربطهاًبشبكةًاإلنترنتً
 Data show استكمالًتركيبًأجهزةًعرض•

 بقاعاتًالتدريسًغيرًالمكتملةً
 



وضعًآليةًللصيانةًالدوريةًالطارئةًلجميعً•
أجهزةًالكمبيوترًوالعرضًالطابعاتً،وآلياتً

 Scanner.التوصيلًالشبكيًبالكلية
تقنينًوضعًنظمًالتشغيلًوالبرمجياتًاألساسيةً•

المستخدمةًعلىًأجهزةًالكمبيوترًبالكليةًمنً
خاللًوضعًآليةًمحددةًلتقديمًالدعمًالمناسبً

ألعضاءًهيئةًالتدريسًوالعاملينًوطالبًالكليةًً
منًخاللًورشًعملًًفيًاستبدالًنظمًالتشغيلً

المحملةًعلىًأجهزتهمًالخاصةًبنظمًتشغيلً
 أصليةًمنًقَِبلًْالجامعة

الحصرًالدوريًلجميعًنظمًالتشغيلًوالبرامجً•
العامةًوبرامجًالحمايةًالمحملةًعلىًأجهزةً

الكمبيوترًبالكليةًواستبدالهاًبنظمًتشغيلً
 وبرامجًأصليةً

 



وضعًبرنامجًللصيانةًالدوريةًلبرمجياتًجميعً•
 .أجهزةًالحاسبًبالكليةً

إنشاءًوتفعيلًمكتبةًإلكترونيةًبالكلية،ًمنًخاللً•
تصميمًموقعًلمكتبةًإلكترونيةًبالكليةًوادخالً
المراجعًوالمصادرًداخلًالموقعًوإدخالها،ً

واعتمادهاًورفعًالنصًالكاملًللرسائلًالجامعيةً
علىًالموقعًورفعًأبحاثًأعضاءًهيئةًالتدريسً

 علىًالموقعً

إنشاءًحسابًعلىًالمكتبةًاإللكترونيةًألعضاءً•
 .هيئةًالتدريسًوالطالبً

إجراءًكافةًالعملياتًوالخدماتًالفنيةًفىً•
 .المكتبةًبشكلًآلىًً

 



ًالعملًتمًانجازهاًًورشً



انشاء وتفعيل مواقع هيئه   ورشهًعملًبعنوان•
 .التدريس  على صفحه الجامعه 

انشاء وتفعيل  وتحديث مواقع   ورشهًعملًبعنوان•
 .هيئه التدريس  على صفحه الجامعه 

كيفيه انشاء حساب على بنك   ورشهًعملًبعنوان•
 .  وكيفيه االستفاده منه  (EKB)المعرفه المصرى 

انشاء وتفعيل  مواقع هيئه   ورشهًعملًبعنوان•
,    Research Gate   ,Scopusالتدريس  على 

Orchid   ,Google Scholar . 
لرؤساء الكنتروالت  وهيئه التدريس  ورشهًعمل•

لالمتحانات ونتائج   MISعن استخدام نظام ال 
 .الطالب 

لموظفى شئون الطالب   وهيئه  ورشهًعمل•
 .MISالتدريس عن استخدام نظام ال 

عن كيفيه انشاء و ورشهًلفريقًالعملًبالوحدهً•
 تحديث البيانات على موقع الكليه 










