
هـــي وحـــدة تعمـــل علـــي التواصـــل اإللكترونـــي بـــین الجامعـــات وبعضـــها والجامعـــات والمجتمعـــات 
التطویرالمســتمرللبرامج العلمیــة والتدریبیــة والمنــاهج الدراســیة وطــرق تدریســها المحلیــة والعالمیــة مــن خــالل 

ورفع كفاءة العملیة التعلیمیة والبحثیة واإلداریة لمنظومة التعلـیم والبحـث العلمـي وتسـهم فـي خلـق مجتمـع 
لومــات المعرفــة مــن خــالل التــدریب وٕاعــداد الكوادرالبشــریة المؤهلــة إلســتعاب تكنولوجیــا االتصــاالت والمع

.تواكب مستحدثات التطور العالمي حتي

ةــرؤیـال

ان تكون الداعم األساسى لمنظومة التعلیم والبحث العلمـى تصاالت والمعلوماتتكنولوجیا األتطمح
وخدمة المجتمع

ةـــالــــرســال

ــــة األساســــیة تطــــویالــــى تكنولوجیــــا االتصــــاالت والمعلومــــاتتســــعى  ترســــیخ المعلوماتیــــة و ر البنی
بمــا یتماشــي مــع الكلیــةلمنســوبى المســاهمة فــي تقلیــل الفجــوة الرقمیــة وزیــادة الــوعي التكنولــوجي و مهادعائ

.استراتیجیة تطویر التعلیم العالي بجمهوریة مصر العربیة

:دةـدف الوحـھ

وحدة تكنولوجیا األتصاالت والمعلومات



وتــــداولها بشــــكل مباشــــر وســــریع، وتهیئــــة رفــــع البنیــــة األساســــیة للمعلوماتیــــة وٕاتاحــــة المعلومــــات 
المجتمع الجامعي للتعامل معها من خالل التدریب الموجه والمستمروالوصول إلـي المیكنـة الكاملـة إلدارة 

.العملیة التعلیمیة 
:دةـوحـالرـنشأة ومق

تصـــال بكلیـــة التربیـــة الریاضـــیة للبنـــات بالزقـــازیق وذلـــك ألم 25/6/2007وقـــد أنشـــأت الوحـــدة فـــي 
الكلیة بالمجتمع الجامعي والمحلي والعالمي من خالل عمل موقع للكلیة علـي اإلنترنـت بالجامعـة یعكـس 
أهداف ولوائح وأنشـطة الكلیـة تمهیـدًا لجعـل الكلیـة إلكترونیـة للوصـول إلـي المیكنـة الكاملـة إلدارة العملیـة 

.التعلیمیة 
:دةــوحـل الـكـتش

ـــم تشـــكیل وحـــدة تكنولوجیـــا االتصـــاالت والمعلومـــات  ـــة األت ـــة والتابعـــة لمركـــز تقنی تصـــاالت بالكلی
مــایو 25بتــاریخ 407مجلــس الجامعــة بجلســتة بنــاء علــى قــرار كزیــة بالجامعــةر دارة المبــاالوالمعلومــات 
-:على أن یتكون هیكلها مما یلى 2010

) عمید الكلیة ( الت والمعلومات وحدة تكنولوجیا االتصاالمدیر المشرف على-
بمثابـة المدیر التنفیذى یرشـحه العمیـد مـن األسـاتذة ممـن لهـم نشـاط ممیـز فـى هـذا المجـال ویكـون -

منسق اتصال بین الكلیة ومدیرى الوحدات المماثلة بالمركز

:ویتبعه ثالثة محاور
نظم المعلومات األداریة والصفحة االلكترونیة -1
التدریب على تكنولوجیا المعلومات والتعلیم األلكترونى -2



المكتبة الرقمیة والشبكات-3

خریطة الھیكل التنظیمى لوحدة تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات

:دة ـــوحـداف الــأھ

مـدیـرالـوحــدة

المــدیــر الـتـنـفـیــذى

المكتبة الرقمیة والشبكاتالتدریب والتعلیم األلكترونىالمعلومات والموقع األلكترونىنظم 



عمــل ت الوحــدة لتحقیــق أهــداف مركــز تقنیــة اإلتصــاالت والمعلومــات بالجامعــة مــن خــالل الأأنشــ
المعلومـــات بالجامعـــات المصـــریة وتســـاعد علـــى تقلیـــل الفجـــوة ســـتفادة مـــن تكنولوجیـــا علـــى رفـــع درجـــة األ

:الرقمیة من خالل العمل بالمحاور التالیة

نظم المعلومات األداریة والصفحة االلكترونیة

میكنة وتحدیث العمل اإلدارى بالكلیة وتدعیم القرار من خالل برامج تعمل على شبكات -
.الحاسبات تربط جمیع الوحدات اإلداریة

.تصمیم وتنفیذ وتحدیث الصفحة اإللكترونیة-
من خالل والعاملین تقدیم عدد من الخدمات االلكترونیة ألعضاء هیئة التدریس والطالب -

الكترونیةالصفحة 
.تقدیم خدمات البرید اإللكترونى للكلیة-

التدریب على تكنولوجیا المعلومات والتعلیم األلكترونى 

ألعضاء هیئة التدریس ومعاوینیهم والعاملین والطالب بالكلیة وخارجها فى إعداد وتقدیم الدورات -
. مجال تقنیات اإلتصاالت والمعلومات

تقدیم الخدمات للسادة أعضاء هیئة التدریس لتحویل مقرراتهم إلى مقررات إلكترونیة تخدم -
.العملیة التعلیمیة



.یب التعلم اإللكترونى تدریب السادة أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم على أسال-

المكتبة الرقمیة والشبكات

تصمیم وتركیب وصیانة وٕاصالح أجهزة الحاسبات وشبكاتها بالكلیة وربطها بشبكة المعلومات -
.المحلیة والعالمیة 

تقدیم الخدمات فى مجال تصمیم وتنفیذ المكتبات اإللكترونیة للمعلومات ونشرها على شبكة -
.معلومات الجامعة 

.تاحة المحتوي اإللكتروني للدوریات والمجالت العلمیةم الخدمات ألتقدی-

: سیاسات العمل 

یتم تحدید بنود تطویر وحدة نظم وتكنولوجیا المعلومات من خالل إتصال المدیر التنفیذى -1
.لوحدة الكلیة بنظم وتكنولوجیا المعلومات بالجامعة

) توجیهات خطابات أو نشرات أو ( من خالل المعلوماتتوجه أنشطة وحدة نظم وتكنولوجیا -2
.الكلیةوأقسام إلى جمیع أدارات 

.ومراجعتها الكلیةوأقسام جمیع أدارات جمع البیانات -3
.تحویل البیانات إلكترونیا-4



جمیع أدارات من رفع البیانات على الموقع اإللكترونى وفقا للتعلیمات والتوجیهات الصادرة -5
.الكلیةوأقسام 

یستعان بأحد الفنیین من مراكز المعلومات بالجامعة فى حالة مواجهة أى مشكالت فى -6
.تنظیم المعلومات والبیانات 

. نجازات وحدة نظم ومعلومات الكلیة كتابة تقاریر دوریة عن نشاط أو إ-7

المدیر التنفیذى 

ھویدا عبد الحمید اسماعیل/ د.أ


