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٢٠١٦ -٢٠١١  

  

  تمھید 
فى مصرمنذ عام    (ICT)فى مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  لقد حدثت نقلة عصریة

لقد كان الوضع قبل تنفیذ .  استفادت منھا الجامعات المصریة ومنھا جامعة بنى سویف ٢٠٠٥

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  لمشروع)  ٢٠٠٥التي بدأت فعلیا في (المرحلة األولى 

(ICTP)   على النحو التالى:  

 یفتقر إلى الشبكات الداخلیة المتطورة بالجامعة وكلیاتھا    -١

 ال یوجد ربط شبكي مناسب بین الجامعة وبین غیرھا من الجامعات  -٢

 (MIS)ال یوجد میكنة للعمل اإلداري یرتكز على برمجیات نظم المعلومات اإلداریة   -٣

معھا فى أى ال توجد مقررات بالصورة االلكترونیة التى تمكن الطالب  أن یتفاعل   -٤

 مكان من خالل الشبكة العنكبوتیة 

من الصعب الحصول على الدوریات العلمیة من كلیات الجامعة بصورة الكترونیة   -٥

تؤدى إلى مواكبة العصر فى التقدم العلمى البحثى والتقنى وذلك بسبب عدم وجود 

ة بما ال فھرس موحد بمقتنیات المكتبات  وكذلك الحال أیضا فى باقى الجامعات المصری

 یساعد على معرفة محتویات المكتبات

یوجد عامال آخر من أھم عوامل الضعف فى مجال تكنولوجیا والمعلومات   -٦

   واالتصاالت وھو قلة االھتمام بالكوادر البشریة وتدریبھا على تكنولوجیا المعلومات

  .واالتصاالت

وتكنولوجیا المعلومات ووزارة التنمیة وبالتعاون بین وزارة التعلیم العالى ووزارة االتصاالت 

االداریة وبالسعى الحثیث إلى تحقیق مبادرة تطویر التعلیم التى تبنتھا الدولة  أدى ذلك إلى 

تكوین  فرقا من المجلس األعلى للجامعات والجامعات المصریة لكى تحمل عبأ ھذا العمل 

  .متابعة المستمرة والتقییم الفعالالمضنى  القائم على الخطط المدروسة والخبرات الدافعة وال

وھى فترة التأسیس والتحدیث وإعداد الكوادر البشریة  ٢٠١٠حتى  ٢٠٠٥وتعتبر الفترة من   

. المدربة تدربیا جیدا یدفعھا إلى التقدم والرقى بالجامعات المصریة ومنھا جامعة بنى سویف 

ومات الجامعة وربطھا بشبكة ولقد حدث فى ھذه الفترة تأھیل البنیة األساسیة لشبكات معل

الجامعات المصریة ، واستحداث تطبیقات متكاملة لنظم المعلومات اإلداریة ، وتحویل بعض 

، وتوفیر مصادر المعلومات . المقررات الدراسیة بكلیات الجامعة إلى الصورة اإللكترونیة
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والھامة من خالل  وتوفیر بعض الخدمات المفیدة. االلكترونیة من الكتب والدوریات والرسائل

تدریب بعض أعضاء ھیئة ومیكنة العمل بمكتبات  كلیات الجامعة ،  و  البوابة االلكترونیة  ، 

  .التدریس على توظیف واستخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت

  وأصبح اآلن بالجامعة

مركزا لشبكة الجامعة مزودا بأجھزة معالجة وتخزین وحمایة البیانات  ویربط جمیع  -١

كلیات بشبكة معلومات الجامعة  كما یوجد بھ شبكة فیدیو كونفرانس وبث مرئي ال

 باالضافة إلى الھیكل التنظیمى والوظیفى لھذا المركز 

مركزا لدعم وتشغیل نظم المعلومات اإلداریة مجھزا باألثاث والمعدات وأجھزة التكییف  -٢

األجھزة والكوادر الفنیة الالزمة ومزودا بالخوادم الرئیسیة ووحدات تخزین البیانات و

كما تم تزوید المركز بالبرمجیات المختلفة . المدربة والقادرة على متابعة تشغیل النظم

من أنظمة التشغیل وقواعد البیانات وأنظمة الحمایة ورخص استخدام برامج قواعد 

 ویقوم المركز باستخدام  برمجیات وتطبیقات موحدة  لشئون التعلیم والطالب. البیانات

وشئون الدراسات العلیا والبحوث وشئون أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

 والجداول الدراسیة ونظام أعمال االمتحانات والكنتروالت لجمیع كلیات الجامعة 

مركزا التدریب على تكنولوجیا المعلومات لرفع كفاءة العاملین ومدخلي البیانات  -٣

لمعلومات وأصبح لھذا المركز مجموعة من وأعضاء ھیئة التدریس على تكنولوجیا ا

ومادة تدریبیة مكتملة التوصیف . قاعات التدریب مكتملة التجھیز والھیكل اإلداري 

ومصفوفة تتیح التدریب المتخصص لكافة ) المادة الخاصة بكل من المدرب والمتدرب(

إلعتماد ھذا وتسعى إدارة الجامعة . المستویات اإلداریة والتعلیمیة والبحثیة بالجامعة

 المركز ومعاملھ عالمیا 

مركزا لتحویل المقررات الدراسیة إلى مقررات الكترونیة  مزودا باألجھزة والھیكل  -٤

اإلدارى التى تمكنھ من اإلنجاز المستمر والفعال ولقد قام المركز بتحویل العدید من 

 المقررات االلكترونیة فى كلیات الجامعة وتفعیل بعضھا 

یسعى لبناء مكتبة رقمیة تشتمل على مصدر معلومات : بة الرقمیةمشروع المكت     -٥

إلكتروني للكتب والدوریات  والرسائل الجامعیة ویتم إتاحة كل ھذه المصادر من خالل 

كما  یتم عمل فھرس موحد ). www.eul.edu.eg(بوابة إلكترونیة موحدة للبحث 

 الكلیات بالجامعة  لمقتنیات مكتبات

مشروع البوابة االلكترونیة ویسعى إلى رفع مخرجات مشروعات تكنولوجیا المعلومات  -٦

كما یسعى إلى تقدیم الخدمات ) www.eul.edu.eg(السابق ذكرھا على الرابط 
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 االلكترونیة  للسادة العاملین بالجامعة 

 
 

ویعتبر الھدف من وجود ھذه المراكز والمشروعات ھو دعم  وتطویر الجامعة من أجلتنفیذ 

  التعلیم و التعلم ، وخدمة المجتمع وتنمیة البیئة ، مھامھا الرئیسیة فى مجاالت البحث العلمى 

ومن أجل ذلك البد وأن توجد استراتیجیة للفترة القادمة قادرة على تطویر البنیة األساسیة 

لوماتیة و ترسیخ دعائم تكنولوجیا المعلوماتوتفعیل مخرجاتھا وتطبیقاتھا وزیادة الوعي المع

التكنولوجي بما یؤدى إلى التطویر المستمر للجامعة لكى تحتل مكانة الصدارة بین أقرانھا من 

والجامعات اإلقلیمیة وبما یؤھلھا إلى مكانة مرموقة ) الحكومیة والخاصة(الجامعات المصریة 

  الجامعات العالمیة فى المستقبل القریب إن شاء هللا تعالى بین 

 
 

  منھجیة العمل وطریقة تجھیز الخطة 

إن منھجیة العمل لھذه الخطة االستراتیجیة لجمیع مشروعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

(ICTP)  عدة أسس وھىبجامعة بنى سویف مبنیة على :  

مشروعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بالجامعة قیام كل مركز أو مشروع من : أوال

بعمل خطتھ االستراتیجیة الخاصة بھ لمدة خمس أو عشر سنوات مبینا فیھا عناصر ومكونات 

  ھذه الخطة والوسائل التنفیذیة لھا وكیفیة التقییم والمتابعة والنشر واالستمراریة

  مجتمعة  یتم عمل التدفقات النقدیة للخطة االستراتیجیة: ثانیا

یتم بیان طرق المراجعة والمتابعة لتنفیذ الخطة مجتمعة من خالل المدیر التنفیذى : ثالثا

، والمدیر التنفیذى لمشروع تكنولوجیا المعلومات  واالتصاالت ) مراجعة داخلیة(للمعلومات 

  ) مراجعة خارجیة(بالمجلس األعلى للجامعات 

  خطة مجتمعة یتم بیان اإلطار الزمنى لتنفیذ ال: رابعا

  بیان المخاطر والمعوقات المحتملة للخطة مجتمعة :  خامسا

  (Balanced Score Card)یتم تقییم الخطة مجتمعة من خالل : سادسا

بیان بفریق العمل الذى قام بتجھیز الخطة وتحدید المسئولیات حتى نھایة فترة تنفیذ : سابعا

  .الخطة 
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عناصر ومكونات الخطة اإلستراتیجیة لكل مشروع أو مركز لتكنولوجیا 

  : المعلومات واالتصاالت 
  

 .الرؤیة والرسالة للمشروع أو المركز )١
 :   SWOTالتحلیل البیئي لدراسة الوضع الراھن  )٢

 .تحدید لعناصر البیئة الداخلیة والخارجیة -
 .تحدید مصادر جمع البیانات -
 .اداوت جمع البیانات تحدید -
 .تحدید لعناصر القوة والضعف في البیئة الداخلیة والوزن النسبي لھم -
تحدید لعناصر الفرص والتھدیدات للبیئة الخارجیة والوزن النسبي  -

 .لھم 
األھداف اإلستراتیجیة في ضوء التحلیل البیئي وخطة الجامعة  )٣

 .اإلستراتیجیة
 .واألھداف اإلستراتیجیة تحلیل للفجوة بین الوضع الحالي  )٤
 .تحدید للمصادر المتاحة المختلفة لتوفیر التمویل )٥
 .ترتیب لألولیات في ضوء األھمیة النسبیة والتمویل المتاح )٦
 .تحدید الصعوبات والتحدیات المتوقعة )٧
 الخطة التنفیذیة  )٨
 .آلیات ضمان طرق التقویم ومتابعة واستمراریة الخطة اإلستراتیجیة  )٩

 الخطة  ألیات ضمان جودة )١٠
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 رؤیة

 رسالة

 أھداف

 

  تحدید أتجاه المستقبل

 التخطیط

تحدید 
الوضع 
الراھن 
تعلیم 
طالب 

دراسات 
العلیا 
بحوث 
خدمة 

المجتمع 
وتنمیة 
 البیئة

 

تخطیط 

الوضع 

  المستھدف

األھداف 

  والغایات

 

  

وضع 

الطموحات 

  المستقبلیة

 

  

تصمیم 

خطة 

األعمال 

  التنفیذیة

 

مراجعة 

ومتابعة 

وتقییم 

جمیع 

المراحل 

  التنفیذیة

تحدید وتحلیل 
 الفجوة
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لمشروعات تكنولوجیا یحدد اإلطار والمضمون للخطة االستراتیجیة ) ١(شكل 
  المعلومات واالتصاالت بجامعة بنى سویف 

  

  

  

  

  

  

  

  شبكة المعلومات
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 .الخطة األستراتیجیة لتطویر شبكة المعلومات 

  

  تجھیز الخطة : أوال.  
 

  :الھدف الرئیسي للخطة األستراتیجیة  -
 

  .ھو الوصول بالشبكة إلى أعلى المستویات وتقدیم أفضل الخدمات 

 :الغایات المطلوب تحقیقھا للوصول إلى الھدف الرئیسي  -
 

ا بشكل تطویر وإستمرار البنیة األساسیة لشبكة  .١ ادة فاعلیتھ المعلومات داخل الجامعة وزی
 .مستمر لتقدیم خدمة مناسبة 

 .توصیل خدمة األنترنت لكل جھاز بالجامعة  .٢
 .ربط الكلیات داخل وخاج الحرم الجامعي والمدن الجامعیة بشبكة معلومات الجامعة  .٣
ة  .٤ ات الحكومی ت للجھ ة اإلنترن یل خدم یانة أو توص ود ص ى عق ول عل ة الحص محاول

 .الشركات المحیطة بالجامعة و
ى سیرفرات  .٥ استضافة مواقع اإلنترنت الحكومیة أو الخاصة بشركات القطاع الخاص عل

 .الجامعة 
دریب  .٦ الل الت ن خ االت م ة لإلتص ائل الحدیث ع الوس ل م امعي للتعام ع الج ة المجتم تھیئ

 .الموجة والمستمر 
 .الحصول على إعتمادات و شھادات  من الشركات العالمیة   .٧
 .ترشید استخدام اإلنترنت بتطبیق السیاسات المناسبة على مستخدمین الجامعة .٨
 . تطبیق أجھزة األمن والحمایة لحمایة التطبیقات والبرمجیات على أجھزة الشبكة .٩

اءة وجود نظام متابعة  .١٠ ى كف ؤثر عل ذى ی ع االستخدام السلبى وال مستخدمى الشبكة لمن
 .عمل وعلى سرعات الشبكة

 

  :المستھدفة الفئات  -
  

  .طالب الجامعة بجمیع الكلیات العلمیة و النظریة  -١
  .العاملین بالجامعة  -٢
 .شعب بني سویف  -٣
 .   الجھات الحكومیة المحیطة والشركات الخاصة  -٤
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 .تنفیذ الخطة : ثانیا 

 

تطویر وإستمرار البنیة األساسیة لشبكة المعلومات داخل الجامعة وزیادة فاعلیتھا  -١
 .لتقدیم خدمة مناسبة بشكل مستمر 

دم  - ات لضمان ع ى للجامع س األعل ع المجل االلتزام بسداد االشتراك السنوى للربط الشبكى م
 .انقطاع الخدمة

زة  - ل أداء لألجھ مان أفض ات لض بكة المعلوم ة لش اء المغذی افى للكھرب در إض وفیر مص ت
 .الشبكیة

 .محاولة تحویل مشروع شبكة المعلومات إلى وحدة ذات طابع خاص -
 

  :توصیل خدمة اإلنترنت لكل جھاز بالجامعة  -٢
 .عمل حصر بعدد األجھزة الموجودة بالجامعة  -
  .تركیب النقاط الخاصة باإلنترنت لكل جھاز بكل الكلیات وإداراتھا والمدن الجامعیة  -
 .رفع المستوى الفني للقائمین بأعمال التركیبات وتوفیر الخامات الالزمة لعملھم  -

 

  :وخارج الحرم الجامعي والمدن الجامعیة بشبكة المعلومات ربط الكلیات داخل  -٣
یم الصناعي ( ربط كلیات شرق النیل  - ة التعل ة الھندسة  –كلی ة الریاضیة  –كلی ة التربی ) كلی

  .بشبكة المعلومات 
  .ربط المدن الجامعیة بمقر الشبكة وتزویدھم بخدمة اإلنترنت وجمیع خدمات الشبكة  -

 

ود صیانة ألجھزة الحاسب اآللى  بالجامعة أو توصیل خدمة محاولة الحصول على عق -٤
  :اإلنترنت للجھات الحكومیة والشركات المحیطة بالجامعة 

  

ت وصیانة   - ن توصیل اإلنترن ة م دمات المقدم ودة الخ ى ج د عل دة تعتم ة جی ة دعائی عمل خط
  .األجھزة 

  .اإلتفاق على تقدیم ھذه الخدمات مقابل أجر مادي   -

  

  .مواقع األنترنت لشركات  القطاع العام والخاص على سیرفرات الجامعةإستضافة  -٥
ن الشبكة وجودة أجھزة  - ة م ى جودة الخدمات المقدم عمل خطة دعائیة جیدة تعتمد عل

  .السیرفرات  الموجودة بالشبكة 

 .إستضافة إعالنات تجاریة على الموقع الرئیسى للجامعة لزیادة الدخل المادى للشبكة  -

المجتمع الجامعى للتعامل مع الوسائل الحدیثة لالتصاالت وذلك من خالل تھیئة  -٦
 .التدریب الموجة والمستمر 

 :التعاقد مع الشركات العالمیة لتقدیم دورات متخصصة للعاملینمثل 
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  .دورات صیانة  -  

  .دورات شبكات  -

  .دورات إداریة  -

  .دورات تنمیة بشریة  -             

  .ات وشھادات معتمدة من الشركات العالمیة إلعتماد الشبكة دولیاالحصول على إعتماد -٧
مما یتیح للشبكة تقدیم خدمات معتمدة عالمیا للطالب والعاملین بالجامعة  على  -

 .مستوى الجامعة وعلى مستوى المحافظة وتحویلھا لوحدة ذات طابع خاص 
 .ن الجامعةترشید استخدام اإلنترنت بتطبیق السیاسات المناسبة على مستخدمی -٨
توزیع سعة اإلنترنت على مستخدمین الشبكة حسب أولویات االستخدام  بین  -

وقیادات  الموظفین باإلدارات المختلفة والمعامل وأعضاء ھیئة التدریس

 .الجامعة

إتاحة بعض المواقع اإللكترونیة لبعض المستخدمین وحجبھا عن البعض اآلخر  -

 .حسب طبیعة استخدامھم للشبكة

المسئولین عن تكنولوجیا المعلومات بالكلیات على االستخدام األمثل تدریب  -

 .لألجھزة وإصالح بعض األعطال

 تطبیق أنظمة األمن والحمایة لحمایة التطبیقات والبرمجیات على أجھزة الشبكة -٩
استخدام أجھزة الجدر الناریة لحمایة األجھزة الداخلیة للشبكة والبرمجیات  -

 .المحملة

 .الشبكة إلى مجموعات على حسب طبیعة استخدامھا للشبكة تقسیم مستخدمین -

 .حجب المواقع الغیر مسموحة والضارة للشبكة -

 .تعمیم استخدام البرامج األصلیة على أجھزة الحاسب بالجامعة -

ام البرمجیات تدریب المسئولین عن تكنولوجیا المعلومات بالكلیات على استخد -

 . األصلیة على األجھزة

 .اتفاقیة االستخدام اآلمن لإلنترنتتطبیق أھداف  -

وذلك یؤثر على كفاءة وجود نظام متابعة مستخدمى الشبكة لمنع االستخدام السلبى -١٠
 .العمل وعلى سرعات الشبكة

 .مراقبة المستخدمین لمعرفة طبیعة استخدامھم للشبكة - -

 .عمل تقاریر لطبیعة استخدام الشبكة بالجامعة - -

 .للشبكة بالجامعةحظر االستخدام السلبى  - -

  قائمة باإلحتیاجات المستقبلیة لتنفیذ الخطة الخمسیة للمركز
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  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف

تطویر وإستمرار البنیة  -١
األساسیة  لشبكة المعلومات 

داخل الجامعة وزیادة 
فاعلیتھا بشكل مستمر 

  لتقدیم خدمة مناسبة

  ٢٥٠.٠٠٠  األولى

  ١٥٠.٠٠٠  الثانیة

  ١٥٠.٠٠٠  الثالثة

  ١٥٠.٠٠٠  الرابعة

  ١٥٠.٠٠٠  الخامسة

  ٨٥٠.٠٠٠  إجمالى

  

  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف
توصیل خدمة اإلنترنت لكل جھاز 

  بالجامعة
  ١٠.٠٠٠  األولى

  ١٠.٠٠٠  الثانیة

  ١٠.٠٠٠  الثالثة

  ١٠.٠٠٠  الرابعة

  ١٠.٠٠٠  الخامسة

 ٥٠.٠٠٠  إجمالى

  

  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف
ربط الكلیات داخل وخارج الحرم 
الجامعي والمدن الجامعیة بشبكة 

  المعلومات
  ١٠٠.٠٠٠  األولى

  ١٠٠.٠٠٠  الثانیة

  -  الثالثة

  -  الرابعة

  -  الخامسة

 ٢٠٠.٠٠٠  إجمالى

  

  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف
محاولة الحصول على عقود صیانة 
ألجھزة الحاسب اآللى بالجامعة أو 

  ٣٥.٠٠٠  األولى
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اإلنترنت للجھات توصیل خدمة 
الحكومیة والشركات المحیطة 

  بالجامعة
  ١٠.٠٠٠  الثانیة

  ١٠.٠٠٠  الثالثة

  ١٠.٠٠٠  الرابعة

  ١٠.٠٠٠  الخامسة

 ٧٥.٠٠٠  إجمالى

  

  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف
إستضافة مواقع األنترنت لشركات  

القطاع العام والخاص على سیرفرات 
  الجامعة

  ٤.٠٠٠  األولى

  ١.٥٠٠  الثانیة

  ١.٥٠٠  الثالثة

  ١.٥٠٠  الرابعة

  ١.٥٠٠  الخامسة

 ١٠.٠٠٠  إجمالى

  

  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف
تھیئة المجتمع الجامعى للتعامل مع 

الوسائل الحدیثة لالتصاالت وذلك من 
  خالل التدریب الموجة والمستمر

  ١٠.٠٠٠  األولى

  ١٠.٠٠٠  الثانیة

  ١٠.٠٠٠  الثالثة

  ١٠.٠٠٠  الرابعة

  ١٠.٠٠٠  الخامسة

 ٥٠.٠٠٠  إجمالى

  

  

  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف
الحصول على إعتمادات وشھادات 

معتمدة من الشركات العالمیة إلعتماد 
  الشبكة دولیا

  ٤٠.٠٠٠  األولى

  ٤٠.٠٠٠  الثانیة
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  ٤٠.٠٠٠  الثالثة

  ٤٠.٠٠٠  الرابعة

  ٤٠.٠٠٠  الخامسة

 ٢٠٠.٠٠٠  إجمالى

  

  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف
ترشید استخدام اإلنترنت بتطبیق 

السیاسات المناسبة على مستخدمین 
  الجامعة

  ١.٠٠٠  األولى

  ١.٠٠٠  الثانیة

  ١.٠٠٠  الثالثة

  ١.٠٠٠  الرابعة

  ١.٠٠٠  الخامسة

 ٥.٠٠٠  إجمالى

  

  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف
لحمایة تطبیق أنظمة األمن والحمایة 

التطبیقات والبرمجیات على أجھزة 
  الشبكة

  ١٠.٠٠٠  األولى

  ١٠.٠٠٠  الثانیة

  ١٠.٠٠٠  الثالثة

  ١٠.٠٠٠  الرابعة

  ١٠.٠٠٠  الخامسة

 ٥٠.٠٠٠  إجمالى

  

  

  المبلغ المطلوب  السنة  الھدف
وجود نظام متابعة مستخدمى الشبكة 

 لمنع االستخدام السلبى

وذلك یؤثر على كفاءة العمل وعلى 

  ٢.٠٠٠  األولى

  ٢.٠٠٠  الثانیة
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  ٢.٠٠٠  الثالثة  سرعات الشبكة

  ٢.٠٠٠  الرابعة

  ٢.٠٠٠  الخامسة

 ١٠.٠٠٠  إجمالى

  

  اإلجمالى   السنة الخامسة   السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانیة  السنة األولى   الھدف
  تطویر وإستمرار البنیة األساسیة
لشبكة المعلومات داخل الجامعة 

وزیادة فاعلیتھا بشكل مستمر لتقدیم 
  خدمة مناسبة

٨٥٠٠٠٠  ١٥٠.٠٠٠  ١٥٠.٠٠٠  ١٥٠.٠٠٠  ١٥٠.٠٠٠  ٢٥٠.٠٠٠  

ربط الكلیات داخل وخارج الحرم 
الجامعي والمدن الجامعیة بشبكة 

  المعلومات

٢٠٠٠٠٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠.٠٠٠  ١٠٠.٠٠٠  

محاولة الحصول على عقود صیانة 
ألجھزة الحاسب اآللى بالجامعة أو 

توصیل خدمة اإلنترنت للجھات 
الحكومیة والشركات المحیطة 

  بالجامعة

٧٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠  

إستضافة مواقع األنترنت لشركات  
القطاع العام والخاص على سیرفرات 

  الجامعة

١٠٠٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ٤٠٠٠  

للتعامل مع تھیئة المجتمع الجامعى 
الوسائل الحدیثة لالتصاالت وذلك من 

  خالل التدریب الموجة والمستمر

٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  

الحصول على إعتمادات وشھادات 
معتمدة من الشركات العالمیة إلعتماد 

  الشبكة دولیا

٢٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  

ترشید استخدام اإلنترنت بتطبیق 
السیاسات المناسبة على مستخدمین 

  الجامعة

٥٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  

تطبیق أنظمة األمن والحمایة لحمایة 
التطبیقات والبرمجیات على أجھزة 

  الشبكة

٥٠٠٠٠  ١٠.٠٠٠  ١٠.٠٠٠  ١٠.٠٠٠  ١٠.٠٠٠  ١٠.٠٠٠  

وجود نظام متابعة مستخدمى الشبكة 
 لمنع االستخدام السلبى

كفاءة العمل وعلى وذلك یؤثر على 
  سرعات الشبكة

٥٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  

  ١٧٩٥٠٠٠  ٣٣٣٥٠٠  ٣٣٣٥٠٠  ٣٣٣٥٠٠  ٣٣٣٥٠٠  ٤٦١٠٠٠  اإلجمالى

  

  

 العدد البیان م

 )لكلیات شرق النیل( ٣  مدى بعید  ربط شبكیة ال سلكیةاجھزة  ١

  ١٠٠٠ نسخ برمجیات أصلیة  ٢

 )الھندسىللفریق (١٠ كمبیوتر مكاتب وترابیزات  ٣
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 ١٠ أجھزة حاسب آلى ٤

كابالت ووصالت (معدات توصیل شبكیة  ٥
 )وسویتشات وراوترات

 حسب حاجة الكلیات

  ١  مولد كھرباء لتغذیة الشبكة  ٦

  ٥  سداد االشتراك السنوى للربط الشبكى  ٧

 ١.٥٠٠.٠٠٠  اإلجمالى المطلوب
  )جنیھ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الخطة اإلستراتیجیة 
اإلدارية لنظام المعلومات 
  المتكامل
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  المركزرسالة  
 استراتیجیةالمركز  
  غایات الخطة االستراتیجیة الحالیة  
  أهداف الخطة االستراتیجیة 
  التحـلـیـل البیئي ) SWOT Analysis (  
  ملخص الخطة االستراتیجیة ( االطار العام للخطة: (-  

  تحدید الوضع المستهدف للخطة االستراتیجیة و الوضع الحالي  -١
 النظم المطلوبة لتنفیذ الخطة  -٢
 جدول المخطط التنفیذي للخطة  -٣
  خیوط  الخطة االستراتیجیة:-  

  من نحن ؟ تشخیص الواقع الحالي -١
 األهداف والمستقبل، تحدید الوضع المطلوب ... ماذا نرید؟  -٢
  اآللیات ... كیف نحقق ما نرید؟  -٣
 المراحل المنهجیة لتطویر النظام المتكامل  
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  مرحلة التحلیل وتحدید متطلبات الجامعة  -١
 مرحلة تصمیم البرامج  -٢
 مرحلة تجهیز الجامعة                                   -٣
 مرحلة االختبار -٤
 مرحلة االستالم النهائي للبرامج ومیكنة جمیع األعمال -٥
  مرحلة الصیانة والتطویر المستمر  -٦
 المسئولون ( ط التنفیذي لمراحل تطویر النظام المتكامل والمنفذون المخط( 
  االحتیاجات المقدرة للمراحل المنهجیه للنظام المتكامل 
  القیم Values 
 نشرنظام ال Dissemination 
   نظام االستمراریةSustainability 
  ضبط الجودة ( نظام المراقبة و المتابعة( Quality Control  

  
  

  

 

ــــا االتصــــاالت والمعلومــــات ــــات تكنولوجی ــــف تقنی ــــنظم  توظی الخاصــــة ب
تعظــیم مبــدأ التكامــل ة ، و فــي دفــع حركــة التطـویر داخــل الجامعــ المعلومـات االداریــة

تعظیم مبـدأ التكامـل هاووحداتها من جهة و كلیاتوادارات و  ةالجامع ادارة والتنسیق بین
والمجلـس األعلـي للجامعـات  بـالتعلیم العـالىالمسـئولین ة وبـین والتنسیق بین الجامع

مـن المعلومات مع قاعدة بیانـات المجلـس األعلـى للجامعـات  وتكامل من خالل تبادل
  . جهة اخري 

 

  -:تركز استراتیجیةالمركز علي 
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فـــي أعمـــال هاووحـــداتها كلیات ة بكافـــةاإلدارة الجامعیـــ ودعـــم إدارة الكلیـــات  -١
، واعمــال التنفیــذ و المتابعــة والرقابــة  السیاســات التعلیمیــةالتخطــیط ورســم 

ألعمــال الیومیــةفي كافــة وتقیــیم األداء واتخــاذ القــرارات ، مــن خــالل میكنــة ا
البیانات والمعلومات التى تخـدم باإلدارة الجامعیة  واألعمال، وتزویداألنشطة 

  . واضعى السیاسات ومتخذى القرار 
ـــالتعلیم العـــ -٢ ـــي أعمـــال التخطـــیط ورســـم السیاســـات دعـــم المســـئولین ب الى ف

التعلیمیــة مــن خــالل تبــادل المعلومــات مــع قاعــدة بیانــات المجلــس األعلــى 
  .للجامعات 

 

  . استكمال تفعیل النظم الحالیه وتسلیمها للكلیات  -:  والأ

احداث المیكنة المتكاملة النشطة وعملیات الجامعة باضافة الـنظم المطلوبـة  -: ثانیا
دارات الهیكل التنظیمي للجامعة ،  وسوف تحقق المیكنة  ٕ لتطویر جمیع وحدات وا

تكون بمثابة مؤشرات لقیـاس ( عدیدة فوائد المتكاملة النشطة وعملیات الجامعة 
الخاصــة بكــل نظــام فرعــي والتــي  نجــاح الــنظم باالضــافة الــي المؤشــرات الفرعیــة

و )سوف یتم تحدیدها بدقة في مرحلة تحدید متطلبات الجامعـة لكـل نظـام فرعـي 
  :  اهمها

مــــن تخصــــیص وقــــت اكبــــر للمهــــام  االدارة و القیــــادات الجامعیــــةتمكــــین  -١
  . االستراتیجیة

ـــة  -٢ ـــة دعمافضـــل لـــتـــوفیر امكانی ـــذ ورقاب االخـــري  الخطـــط االســـتراتیجیة تنفی
 .بالجامعة 

بمـا یسـاعد  جاز المهام االداریة المختلفة باقل وقـت وجهـد وتكلفـة ممكنـةان -٣
 . تحسین وتطویر األداءعلي 

 تقدیم خدمات جدیدة افضل وامكانیة الخدمات المقدمة جودة وسرعة تحسین -٤
. 

 .توفیر المعلومات الالزمة لمتخذي القرار بكفاءة وسرعة مناسبة -٥
 .والرقابة والتغذیة المرتدة  المساعدة في تنفیذ القرارات -٦
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 . بكافة مستویاتها  تحسین االتصاالت اإلداریة -٧
فــي اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات لتنفیــذ المهــام  زیــادة كفــاءة العــاملین -٨

 .المطلوبة 
  . دراسة ومعالجة المشكالت الكبیرة والمعقدةافضل لتوفیر امكانیة  -٩

قیق األهداف التالیة یسعي المركز إلى تح :  

میكنة األنشطة الرئیسیة ودورة تدفق المستندات والمعلومات داخل الجامعة فـي  -١
حــداث تكامــل لألنشــطة والخــدمات المقدمــة فــي  ٕ ــالتطویر ، وا اإلدارات المعنیــة ب

عتمادیة النظم بداخلها  ٕ   .الكلیات المختلفة بالجامعة و تحسین تكامل وا
حكـام الرقابـة تقدیم حمایة أفضل وثقة أعلى  -٢ ٕ فـي البیانـات والمعلومـات الهامـة وا

 .على تداول أوعیتها المختلفة داخل الجامعة 
یجـاد وصــول مباشـر للطـالب لنظـام معلومـات الجامعــة  -٣ ٕ خلـق توجـه معلومـاتي وا

 .إلستخدام وظائف المساعدة الذاتیة 
ـــة  التـــيتـــوفیر التكنولوجیـــا  -٤ تســـاعد علـــى الوصـــول إلـــى أفضـــل عملیـــات إداری

 .الوقت والجهد الالزمین لتقدیم الخدمات داخل الجامعة وتخفیض 
تبسـیط طـرق إعــداد التقـاریر علــي كافـة أنواعهـا، وتــوفیر البیانـات والمعلومــات  -٥

  .المالءمة ألغراض المتابعة والرقابة وتقییم األداء 
علي ان یتولى المركز إستالم ومتابعة وتشغیل وصیانة البـرامج التـي تكفـل ذلـك مـع 

ویر الــنظم داخــل الجامعــة وزیــادة فعالیتهــا بشــكل مســتمر لتقــدیم خدمــة إســتمرار تطــ
  .مناسبة 

SWOT Analysis  

في ضوء تحلیل عناصر البیئة الخارجیة في الخطة االستراتیجیة للجامعة 
وتحدیـــد الفـــرص والتهدیـــدات  اعتمـــدت الخطـــة االســـتراتیجیة الحالیـــة لمركـــز نظـــم 
ــاط القــوة  ــة ، وتبــرز اهــم نق ــة الداخلی ــي تحلیــل عناصــر البیئ ــة عل المعلومــات االداری

    -:والضعف فیما یلي 

  :  فیذ اهم نقاط القوة المدعمة للتن
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تــوافر الفكـــر اإلســتراتیجى  لقیـــادات الجامعـــة والعمــل علـــي تدعیمــه لـــدي العـــاملین  -
بالجامعة ككل ، و السعي المستمر نحو تحدیث الهیكـل التنظیمـي و انشـطة واعمـال 

 .الجامعة 
وجود وحدة إلدارة مشروعات التطویر بالجامعـة ذات هیكـل تنظیمـى مالئـم ومعتمـد ،  -

الســتمراریة مشــروعات التطــویر مــن القیــادات بالجامعــة ، مــع وجــود دعــم ومتابعــة 
 .ووجود آلیة لمتابعة تنفیذ نظم الجودة 

 .وجود موقع للجامعة یغطى الخدمات المختلفة مع السعي نحو تحدیثه دوریا  -
 .البدء فى وضع خطة لبرامج التدریب المستمر للعاملین  -
ــبعض - ــق ل ــائق ، و توثی ــداول الوث ــات والمعلومــات  وجــود نظــام ورقــى لحفــظ وت البیان

 .الرسمیة 
 . سمعة أكادیمیة متمیزة حققتها الجامعة حالیا -
المعاونة المتخصصة فى  ةتوافر عدد مناسب من أعضاء هیئة التدریس والهیئ -

 .مجاالت معرفیة وتطبیقیة وعلمیة متنوعة
توافر وحدات ذات طابع خاص بالجامعة معنیة بقضایا البحث العلمي وخدمة  -

المجتمع وقضایا التنمیة والتي من شأنها تعظیم قدراتها في توفیر موارد متجددة 
 .للجامعة 

وجود نظام للتحسین المستمر یهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هیئة التدریس والهیئات  -
جودة بالبرامج التدریبیة بشكل منتظم لالرتقاء المعاونة من خالل توفیر مجموعة من 

 .العملیة التعلیمیة
توافر مركز ووحدات لضمان الجودة بالجامعة تسعى لتحقیق أهداف التخطیط  -

 .االستراتیجي للجامعة واالرتقاء بقدراتها التنافسیة
 .استخدام فعال إلمكانیات الجامعة ومواردها   -
 .توافر نظام متطور للتعلیم المفتوح  -
تنفیذ العدید من مشروعات تطویر التعلیم بالجامعة مما یسهم فى تحسین األنشطة  -

 .التعلیمیة والبحثیة بها
وجود فندق ومركز المؤتمرات التابع للجامعة یتوافر فیه عدة قاعات مجهزة  -

 .باالحتیاجات الالزمة لعقد المؤتمرات والندوات العلمیة المتمیزة
 .ة للمجتمع من خالل مستشفي الجامعة التعلیمیة تقدیم الخدمات الصحیة المتمیز  -
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  :اهم نقاط الضعف المقیدة للتنفیذ 

ضــعف كفــاءة الجهــاز اإلدارى وعــدم مواكبــة بــرامج التــدریب مــع تقنیــات المعلومــات  -
واالتصاالت ، اي عدم مواكبة بعض العاملین للتطویر خاصة بعض قـدامى العـاملین 

 . وعدم رغبتهم فى استخدام الحاسب اآللى
ضعف االهتمام والمشاركة فى تنفیذ بـرامج التطـویر بـبعض الكلیـات ، ووجـود بعـض  -

 .االتجاهات لمقاومة التغییر والتطویر 
 .االعتماد على العمالة المؤقتة فى بعض األقسام واإلدارات -
ضعف كفاءة آلیة تقییم إداء العاملین والحاجة إلى نظام دقیق لمتابعة ومراجعة أداء  -

 .العاملین 
 .عف استخدام األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في برامج التدریس بالجامعةض -
جراءات العمل وتحدید كیفیة تحسینها  - ٕ عدم وجود نظام لمراجعة اللوائح والقواعد وا

 .وتطویرها
 .محدودیة دور البحوث األكادیمیة للجامعة في مواجهة المشكالت المجتمعیة والتنمویة -
النادرة لتحقیق میزة تنافسیة للجامعة في مجاالت علمیة غیاب التركیز على التخصصات  -

 .وبحثیة غیر تقلیدیة
 .ضعف مستوى التأهیل العلمى والتدریب اإلدارى للموظفین بكلیات الجامعة -
  

 

  :تقدیرات تكالیف النشاط : أوال 

المالیة  طبقا للقوائم: مرتبات فریق العمل بمركز نظم المعلومات ومكافآتهم  )١
فإن بند األجور والمرتبات  ٢٠٠٩/٢٠١٠للمركز المعدة عن السنة المالیة 

جنیه ویتوقع زیادنها كل عام بنسبة  ١٩٦٨٩٩للعاملین ومكافآتهم كانت 
١٠.% 

طبقا الحتیاجات المركز  :مرتبات المهندسین الجدد الواجد تعینهم بالمركز  )٢
فقد تم . للوظائف التى یجب أن تكون بالمركز طبقا للمواصفات المحددة 

 اإلعالن عن ثمانى وظائف هى
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  مشرف ومحلل نظم 
 مدیر نظم 
 مدیر قواعد بیانات 
 مطور قواعد بیانات 
 مطور برامج 
 مصمم تقاریر 
 مسئول الدعم الفنى 
 صیانة األجهزة والشبكة 

جنیه  ١٢٠٠جنیه إلى  ٨٠٠یتراوح بین  وظیفةالراتب الشهرى لكل 
 ٩٦٠٠جنیه شهریا أى  ٨٠٠ وبفرض أن الراتب سیكون بدایته. شهریا

 .سنویا% ١٠جنیه سنویا تزداد 

طبقا للقوائم المالیة للمركز : مكافآت مدخلى البیانات من موظفى الجامعة  )٣
م ویتوقع أ. جنیه  ٦٣٤٧٠كانت  ٢٠٠٩/٢٠١٠المعدة عن السنة المالیة 

تنفخض فى الفترة القادمة ألن هناك بیانات ثابتة تم إدخالها بالفعل ، لذلك 
 .جنیه ٥٠٠٠٠یتوقع أن تنخفض لتصبح 

طبقا للقوائم المالیة للمركز المعدة عن السنة ) :تنفیذیة(مصاریف تشغیلیة  )٤
ویتوقع زیادنها كل عام بنسبة جنیه  ٤٠٧٨١كانت  ٢٠٠٩/٢٠١٠المالیة 

١٠%.  
  -:راتیجیة و الوضع الحالي فیما یلىالمستهدف للخطة االستالوضع تحدید  -  ثانیا

  الوضع الحالي

  -:النظم المعنیة بالتطویر في المرحلة األولى ، والنظم التي تم اضافتها بعد المرحلة األولى   

  نظام الدراسات العلیا    ٢  نظام شئون الطالب    ١
  نظام الكادر العام    ٤  نظام الكادر الخاص    ٣
  نظام التكامل مع المجلس األعلى للجامعات    ٦  نظام المدن الجامعیة    ٥
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      نظام الصیدلة االكلینیكیة    ٧

  الوضع المستهدف

نظام ( النظم المستهدف تطویرها في المرحلة المقبله الحداث المیكنة المتكاملة النشطة وعملیات الجامعة  
  -) :المعلومات االداریة المتكامل 

\  

  نظام العالقات العامة واإلعالم  ٢  نظام السكرتاریة  ١
  نظام التنظیم واإلدارة  ٤  نظام الشئون القانونیة  ٣
  نظام التوجیه المالي واإلداري  ٦  لسانظام أمانة المج  ٥
  نظام الموازنة والمتابعة المالیة  ٨  نظام الحسابات  ٧
  نظام المشتریات  ١٠  نظام حسابات الصنادیق الخاصة  ٩

  نظام الحركة والنقل  ١٢  نظام المخازن  ١١
  إدارة الشئون الطبیة  ١٤  نظام رعایة الشباب  ١٣
  البیئةنظام مشروعات   ١٦  نظام الشئون الهندسیة  ١٥
  نظام الدراسة باللغات األجنبیة  ١٨  نظام مستشفى الجامعة  ١٧
  نظام مركز المؤتمرات  ٢٠  نظام التعلیم المفتوح  ١٩
  نظام نادى أعضاء هیئة التدریس  ٢٢  نظام الوحدات ذات الطابع الخاص  ٢١

  

  - :تنفیذ الخطة یستلزم تطویر النظم المطلوبة من خالل  - الثثا

  )المسئولون ( المنفذون   التوصیف   المرحلة  م

١  
التحلیل وتحدید 

متطلبات 
  الجامعة

دراسة وتحلیل الوظائف واألنشطة ألمؤداه داخل الجامعة و 
وتوصیف و دورة ، الكلیات و الوحدات والعالقات فیما بینها

العمل والدورة المستندیة والنماذج المخرجات والتقاریر 

  الشركة المنفذة  -

  العاملین بالجامعة والكلیات  -

  فریق العمل بالمركز  -
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  المطلوبة

  الشركة المنفذة   تصمیم البرامج المطلوبة للنظام المتكامل  تصمیم البرامج  ٢

  تجهیز الجامعة  ٣

  -:تشمل تلك المرحلة القیام بما یلي  

ــــاإلدارات  -ا تجهیــــز البنیــــة األساســــیة لشــــبكة المعلومــــات ب
  . والوحدات المعنیة  بالتطویر بالجامعة  وبالكلیات 

ــالتطویر بالجامعــة  -ب  ــة ب ــز اإلدارات والوحــدات المعنی تجهی
  .وبالكلیات باألجهزة الالزمة 

تدریب العاملین باإلدارات المعنیة على دورات استخدام   -ج 
  )  .ICDL(ل عام الحاسب االلى بشك

ـــــة األساســـــیة  -ا مشـــــروع البنی
 .لشبكة المعلومات بالجامعة 

  .فریق العمل بالمركز  -ب 

مشروع التدریب على  -ج 
تكنولوجیا المعلومات 

  .واالتصاالت 

  االختبار  ٤
االختبار المبدئي للنظم والتطبیقات من جانب العاملین 

  .بالجامعة والكلیات 

  العاملین بالجامعة والكلیات  -

  فریق العمل بالمركز -

٥  
االستالم النهائي 
للبرامج ومیكنة 
  جمیع األعمال

وهــى مرحلــة ادخــال جمیــع البیانــات والوثــائق الخاصــة بــدورة 
العمـــل فـــى االدارات والوحـــدات المعنیـــة ومراجعتهـــا ومتابعـــة 

  .تنفیذ االعمال على النظام 

  العاملین بالجامعة والكلیات  -

  فریق العمل بالمركز -

٦  
الصیانة 
والتطویر 
  المستمر

وعن ، الصیانة المستمرة للبرامج عن طریق الشركة المنفذة
طریق مهندسي الحاسب االلى ومتخصصى نظم المعلومات 
بعد تدریبهم ، و العمل المستمر على إدخال اى تطویر أو 

كفاءة وفاعلیة البرامج تعدیل یساعد على تحسین 
  المستخدمة

  الشركة المنفذة  -

  العاملین بالجامعة والكلیات  -

  فریق العمل بالمركز  -

  

  



- ٢٥ - 
  

تم تقسیم السنوات الي اربع فترات كل فترة ( جدول المخطط التنفیذي للخطة  - ثالثا
  )شهور  ٣تمثل 

  

  السنة الخامسة  الرابعةالسنة   السنة الثالثة  السنة الثانیة  السنة االولي  النشاط  م

  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  تكالیف النشاط الجارى  ١

٢  
التحلیل وتحدید متطلبات 

  )نظام فرعي  ٢٢( الجامعة 
٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣                          

                                  ٣  ٣  ٣  ٣  تصمیم البرامج  ٣

                                          تجهیز الجامعة  ٤

  ا
تجهیز البنیة األساسیة لشبكة 

  المعلومات
٣  ٣  ٣  ٣                                  

  ب
تجهیز اإلدارات المعنیة بالتطویر 

  باألجهزة الالزمة
٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣          

  ج
تدریب العاملین على استخدام 

  )ICDL(الحاسب االلى 
٣  ٣  ٣  ٣                                  

  د
تدریب العاملین على البرامج 

  الجدیدة
    ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣                          

                            ٣  ٣  ٣  ٣        االختبار  ٥

٦  
االستالم النهائي للبرامج ومیكنة 

  جمیع األعمال
            ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣          

  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣            الصیانة والتطویر المستمر  ٧
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  خیوط  الخطة االستراتیجیة

  : هناك ثالثة أسئلة أساسیة نسجت منها خیوط  الخطة االستراتیجیة الحالیة وهى

یــتلخص الوضــع الحــالي فــي وجــود نظــم :مــن نحــن ؟ تشــخیص الواقــع الحــالي : اوال 
  -:معنیة بالتطویر في المرحلة األولى والتي تشمل 

  .الطالبنظام شئون  -١
 .نظام الدراسات العلیا  -٢
 .نظام الكادر الخاص  -٣
 .نظام التكامل مع المجلس األعلى للجامعات  -٤

  -:باالضافة الي النظم التي تم اضافتها بعد المرحلة األولى وهي 

 .نظام المدن الجامعیة  -٥
 .نظام الكادر العام  -٦
  . نظام الصیدلة االكلینیكیة  -٧

یتلخص الوضـع :  المستقبل، تحدید الوضع المطلوباألهداف و ... ماذا نرید؟ : ثانیا 
المطلوب في استكمال تفعیل النظم الحالیه واضافة النظم المطلوبـة الحـداث المیكنـة 
المتكاملة النشطة وعملیات الجامعة ، حیث تسـتهدف الخطـة تطـویر جمیـع وحـدات 

دارات الهیكل التنظیمـي للجامعـة والكلیـات بعـد اسـتبعاد الوحـدات أو اإل ٕ دارات التـي وا
یتم تطویرها في مشروعات تطویر أخرى كالمكتبـات بحیـث یسـتهدف التطـویر جمیـع 
اإلدارات والوحــدات التابعــة للســید األســتاذ الــدكتور رئــیس الجامعــة والســادة النــواب 
والسید أمین عام  الجامعة وكـذلك جمیـع اإلدارات والوحـدات التابعـة للسـادة عمـداء 

ــوكالء و  ــا الكلیــات والســادة ال ــنظم المطلوبــة وفق الســادة مــدیري الكلیــات ، وتتمثــل ال
   -:لالنشطة في 
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یشـــــمل أعمـــــال الســـــكرتاریة واالســـــتعالمات والمتابعـــــة : نظـــــام الســـــكرتاریة  -١
والمحفوظات والشكاوى والمؤتمرات والندوات وخدمات العمالء بالجامعة والكلیات 

 .الخ ... 
القـات العامـة واإلعـالم والنشـر یشمل أعمـال الع: نظام العالقات العامة واإلعالم -٢

 .الخ..والتبادل واإلهداء
یشـمل أعمـال الشـئون القانونیـة كالقضـایا والشــكاوى : نظـام الشـئون القانونیـة  -٣

 .الخ ...والعقود والفتاوى
یشــمل وظــائف التنظــیم وطــرق العمــل وتخطــیط القــوى : نظــام التنظــیم واإلدارة  -٤

 .الخ ... العاملة والتدریب 
یشـــمل أعمـــال أمانـــة المجلـــس المختلفـــة كالتشـــكیالت : جلـــس نظــام أمانـــة الم -٥

 .الخ ... واالنعقاد وجداول األعمال والقرارات التي یتم اتخاذها 
الـخ ... یشمل وظائف التوجیه المـالي واإلداري : نظام التوجیه المالي واإلداري  -٦

. 
یشـــمل وظـــائف الحســـابات المختلفـــة كالتســـویات والشـــطب : نظـــام الحســـابات  -٧

 .الخ ... والحسابات الختامیة والمراجعة والخزینة  والصرف
دارة المتابعــة : نظـام الموازنــة والمتابعـة المالیــة  -٨ ٕ یشــمل وظـائف إدارة الموازنــة وا

 .الخ ... المالیة 
یشـمل أعمـال حسـابات الصـنادیق الخاصـة : نظام حسابات الصنادیق الخاصة  -٩

 .الخ ... وأعمال الوحدات ذات الطابع الخاص 
 .الخ ... یشمل أعمال المشتریات الداخلیة والخارجیة: المشتریات نظام  -١٠
 .الخ ... یشمل أعمال المخازن ومراقبة العهد : نظام المخازن  -١١
 .الخ  ... ویشمل أعمال إدارة الحركة والنقل: نظام الحركة والنقل  -١٢
یشمل أعمال رعایة الشـباب كاالتحـادات الطالبیـة واألسـر : نظام رعایة الشباب  -١٣

نشـــاط الثقـــافي والفنـــي واالجتمـــاعي والـــرحالت والجوالـــة والنشـــاط الریاضـــي وال
 .الخ... والتكافل االجتماعي 

یشـمل وظـائف العـالج بالمستشـفیات والقمسـیون الطبـي : إدارة الشئون الطبیة  -١٤
والمراكز الطبیة بالجامعة أو الكلیات أو المدن وشئون عـالج الطـالب المختلفـة 

 .الخ... 
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ویشـــمل أعمـــال الشـــئون الهندســـیة كاإلنشـــاءات : هندســـیة نظـــام الشـــئون ال -١٥
 .الخ... والصیانة والترمیمات والمراجعات الفنیة 

یشـمل أعمـال تخطـیط وتنمیـة البیئـة وخدمـة المجتمـع : نظام مشروعات البیئـة  -١٦
 .الخ... 

یشمل مجموعة نظم فرعیة تغطـي الوظـائف المختلفـة : نظام مستشفى الجامعة  -١٧
 .بمستشفى الجامعة

ویشــمل بیانــات ووظــائف الدراســة باللغــات : ام الدراســة باللغــات األجنبیــة نظــ -١٨
األجنبیة كشعب اللغة اإلنجلیزیـة بكلیـة التجـارة ، وشـعبة اللغـة الفرنسـیة بكلیـة 

 .الحقوق 
 .ویشمل بیانات ووظائف التعلیم المفتوح : نظام التعلیم المفتوح  -١٩
 .المؤتمرات  ویشمل بیانات ووظائف مركز: نظام مركز المؤتمرات  -٢٠
ویشــمل بیانــات ووظــائف الوحــدات ذات : نظــام الوحــدات ذات الطــابع الخــاص  -٢١

 .الطابع الخاص الموجودة بالكلیات مثل مركز الدراسات المالیة والتجاریة 
ــة التــدریس  -٢٢ ــادى : نظــام نــادى أعضــاء هیئ ــات ووظــائف أنشــطة ن ویشــمل بیان

  .أعضاء هیئة التدریس المختلفة 
عدد األنظمة الفرعیة للنظام المتكامل للمعلومات اإلداریة على  سوف یتوقف: ملحوظة 

ـــات التكاملیـــة  ـــة الوظـــائف واألنشـــطة المـــؤداه داخـــل الجامعـــة والعالق طبیع
واالعتمادیة فیما بینها ورؤیة إدارة الجامعة والكلیـات والعـاملین والتـي سـیتم 

المنفـذة مراعاتها فـي مرحلـة تحلیـل متطلبـات الجامعـة والكلیـات مـع الشـركة 
فقــد یترتــب علــي التحلیـل دمــج لــبعض الــنظم الســابقة او لـنظم المعلومــات ، 

  .فصل نظم فرعیة من نظام سبق ذكره 

  :یستلزم تحقیق الوضع المستهدف ما یلي : اآللیات ... كیف نحقق ما نرید؟ : ثالثا

  .الحالیةتشغیل وتطبیق كافة التطبیقات الخاصة بنظم المعلومات اإلداریة تفعیل  -١
وكلیاتهـا  الجامعـة وتجهیز تجهیز مركز نظم المعلومات اإلداریة بالجامعةاستكمال  -٢

 .المطلوبة تطبیقات ال باألجهزة الالزمة لتشغیل ووحداتها

 .المطلوبة تطبیقات التشغیل بتجهیز واضافة البرامج الخاصة  -٣
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تطبیقـات العلى تشغیل  وكلیاتها ووحداتها تدریب الموظفین بالجامعةو رفع كفاءة  -٤
 .المطلوبة 

 :طبیقات المطلوب تشغیلها مع التطبیقات التالیةتال وتكامل وتنسیق ربط -٥
 . تطبیقات نظم المعلومات اإلداریة المتاحة حالیا بالجامعة -

 . مشروع البوابة اإللكترونیة للجامعة -

 . تطبیق نظم المعلومات اإلداریة للمجلس األعلى للجامعات -

 .لكتروني تطبیق التنسیق اإل  -

أي خــدمات إلكترونیــة أو تطبیقــات یتمإتاحتهــا مــن خــالل مشــروع تطــویر نظــم  -
 . وتكنولجیا المعلومات أو من خالل بوابة الحكومة اإللكترونیة

وتكامـل وتنسـیقاعمال المركزمـع اعمـال المراكـز االخـري بالجامعـة ذات الصــلة  ربـط -٦
المســتهدفة وربطهــا بشــبكة رفــع كفــاءة الشــبكات الداخلیــة الخاصــة بــاإلدارات مثــل 

 تدریب الموظفینو رفع كفاءة و  الجامعة

  .إدخال ومراجعة البیانات والمعلومات إلي قاعدة البیانات وتفعیل التطبیقات -٧
 

ـــد متطلبـــات الجامعـــة: اوال  ـــة دراســـة وتحلیـــل  -: مرحلـــة التحلیـــل وتحدی وهـــى مرحل
الوظائف واألنشطة اإلداریـة والتعلیمیـة والبحثیـة والبیئیـة ألمـؤداه داخـل الجامعـة 

وتوصیف انشطتهاو دورة العمل والدورة ، الكلیات و الوحدات والعالقات فیما بینها
تعنــى مرحلــة تحلیــل  حیــث، المســتندیة والنمــاذج المخرجــات والتقــاریر المطلوبــة 

علومــات بدراســة احتیاجــات المســتخدمین مــن المعلومــات بهــدف وضــع نظــام الم
یتــولى عملیــة التحلیــل خبیــر  ،ومواصــفات للنظــام بحیــث یلبــي هــذه االحتیاجــات 

ــل النظــام"متمــرس  ــة عمــل . مــن الشــركة المنفــذة " محل ــتم خــالل هــذه المرحل وت
 كــذلك یقــوم محلــل. مقـابالت عدیــدة مــع المسـتخدمین بهــدف تحدیــد احتیاجـاتهم 

النظام بدراسة حجم المعلومات التـي یتعامـل معهـا الموظفـون ، وطبیعـة التقـاریر 



- ٣٠ - 
  

وبصفة عامة فإن تحلیل النظام هو فصل النظام إلى . التي یحتاجونها في عملهم
. عناصـره الرئیســیة ، ودراســة كـل عنصــر علــى حـدة وعالقتــه بالعناصــر األخــرى 

ة والقیـود التـي لهـا تـأثیر علـى ویشمل ذلك تقویم كل المؤثرات الداخلیة والخارجیـ
، و تـتم المرحلـة بتعـاون الشـركة مراكز اتخاذ القرار الرئیسیة فـي النظـام الحـالي 

  .المنفذة او الموردة للبرامج والعاملین بالجامعة والكلیات وفریق العمل بالمركز 

   -:وتركز مرحلة التحلیل علي احد او كل النواحي التالیة 

النظام قاصرا عن أداء الوظائف المطلوبة كما ینبغي ، قد یكون : حل المشكالت -١
، لهـذا یطلـب مـن محلـل  معینـةمن مشكالت  الجامعةأو تعاني بعض اإلداراتفي 

 . النظام تحدید هذه المشكالت ، ثماقتراح حلول لها
قد یكـون السـبب فـي القیـام بعملیـة تحلیـل النظـام هـو وجـود  : احتیاجات جدیدة -٢

احتیاجـــات جدیـــدة ناتجـــة عـــن تغییـــر فـــي بعـــض اإلجـــراءات أو الممارســـات أو 
وفي هذه الحالة یجب علـى محلـل الـنظم تحدیـد . الجامعة القوانین الموجودة في
 .لمساعدة في االلتزام باالحتیاجات الجدیدةلالتعدیالت المطلوبة 

كذلك قد یكون السبب في القیام بتحلیل النظام هو : ار وتقنیات جدیدةتطبیق أفك -٣
الرغبة في تطبیق أفكار جدیدة أو تقنیات مستحدثة یمكن أن تساعد في تحقیـق 

 . الجامعة أهداف 
قـد یكـون السـبب فـي تحلیـل النظـام هـو الرغبـة فـي إیجـاد : تحسین عام للنظام  -٤

 . طرق أفضل ألداء العمل
  :المهام التالیةوتتضمن عملیة التحلیاللمراحل و 

یتم التعرف على الوظائف واألداء الفني : تحدید احتیاجات ومتطلبات النظام -١
متطلبات و المطلوب من النظام القیام به وذلك عن طریق تحلیل مجال العمل 

 .دراسة قیود األداء و  تحلیل البیانات المجمعةو المعلومات 
فیتم یتم تحلیل جمیع مدخالت ومخرجات النظام : المخرجات تحلیل المدخالت و  -٢

تحدید وظائف ،و  على كافة المخرجات الناتجة من النظام وتقویم متطلباتها التعرف
 .النتاج المخرجات المطلوبة الالزمةالمعالجة 
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تحلیل تدفق المعلومات وسریانها لتحدید  یتم:تحلیل تدفقوسریان المعلومات -٣
تحدید نوعیة لذلك  وة ومن یطلبها ومن أین یحصل علیها المعلومات المطلوب

المعلومات التي یحتاجها أفراد النظام من اآلخرین ، و المعلومات التي یطلبها 
  . اآلخرون منهم

یتم تحدید األنشطة والعملیات المختلفة التي :تحلیل األنشطة وعالقتها بالمعلومات  -٤
والمعلومـات الالزمـة ومـا تنتجـه مـن معلومـات لبیانـات ایقوم بها النظام مـع تحدیـد 

  .تؤثر على عملیات وأنشطة أخرى داخل النظام 
تحدیــد دقیــق للنظــام المقتــرح مـــع  یـــتم: تحدیــد وتوصــیف دقیــق للنظــام المقتــرح  -٥

  .توصیف متطلباته 
ــل النظــام علــى مقدمــةســوف وبصــفة عامــة   عامــة باالضــافة الــي یحتــوي مســتند تحلی

  -: التفاصیل اآلتیة 

والمعـــدات الموجـــودة  المـــاكناآلالت واو المســـتفیدة  تاإلدار : المســـتفیدة  تإلدار ا -١
  . صالحیتهم ومسؤولیاتهم  ین المستخدمینوالموظفو مساحة المكاتب  وحالیا 

  واإلجــــراءات المتبعـــة وطریقــــة معالجــــة المعلومــــات : النظـــام موضــــوع التحلیــــل  -٢
حركـة المسـتندات  والوظائف وخطوات المعالجة  والنماذج والمستندات ومصادرها 

حجــم األعمــال  و عالقــةالنظام باألنظمــة األخــرى والملفــات والسجالتالرئیســیة  و
مواضـــع المشـــكالت و فتـــرة المعالجـــة الدوریـــة  و) عـــدد العملیـــات والمســـتندات (

  . مقترحات لتبسیطاإلجراءات اإلداریة ، و  ومجاالت تحسین العمل
الشاشـــات  وإعـــادة تشـــكیل أو إعـــادة ترتیـــب الوظـــائف : قتـــرح النظـــام اآللـــي الم -٣

عملیــات معالجــة المعلومــات الفوریــة وتلــك  وطریقــة حصــرالمعلومات  ووالتقــاریر 
اللغــات التــي  وأمانوســریة المعلومـات  ومعــاییر األداء  والتـي تــتم بصــورة دوریـة 
  . قاعدة البیانات  وحفظ واسترجاع المعلومات  وسوف یجري استخدامها 

ــرامج  -٤ ــات األجهــزة والب ــات الحفــظ  ومتطلب ــات االتصــال  والطابعــات  ومتطلب متطلب
  .الخ ... )الشبكة(
وهى مرحلة تصمیم البـرامج المطلوبـة للنظـام المتكامـل  -: مرحلة تصمیم البرامج: ثانیا 

 وتتم من جانب الشركة المنفذة في ضوء نتائج مرحلة التحلیل السابقة 

  -:تشمل تلك المرحلة القیام بما یلي  -: الجامعةمرحلة تجهیز : ثالثا 
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تجهیـز البنیــة األساســیة لشــبكة المعلومــات بــاإلدارات والوحــدات المعنیــة  بــالتطویر  -١
بالجامعة  وبالكلیات وتتم بالتنسیق مع مشروع البنیة األساسـیة لشـبكة المعلومـات 

 .بالجامعة 
وبالكلیــات بــاألجهزة الالزمــة  تجهیــز اإلدارات والوحــدات المعنیــة بــالتطویر بالجامعــة -٢

  .للتطبیق  مثل الحاسبات والطابعات والماسحات الضوئیة 
تدریب العاملین باإلدارات المعنیة علـى دورات اسـتخدام الحاسـب االلـى بشـكل عـام  -٣

)ICDL  ( مــن خـــالل التنســیق مـــع مشــروع التـــدریب علــى تكنولوجیـــا المعلومـــات
  .واالتصاالت 

وهــى مرحلــة االختبــار المبــدئي للــنظم والتطبیقــات مــن جانــب  -:مرحلــة االختبــار: رابعــا 
  .المستخدمین 

وهـى مرحلـة ادخـال  -:مرحلة االستالم النهائي للبـرامج ومیكنـة جمیـع األعمـال: خامسا 
جمیع البیانات والوثائق الخاصة بدورة العمل فى االدارات والوحدات المعنیة ومراجعتهـا 

 .ومتابعة تنفیذ االعمال على النظام

وهى مرحلة الصیانة المستمرة للبرامج  -:مرحلة الصیانة والتطویر المستمر: سادسا 
وعن طریق مهندسي الحاسب االلى ومتخصصى نظم ، عن طریق الشركة المنفذة

المعلومات بعد تدریبهم ، و العمل المستمر على إدخال اى تطویر أو تعدیل یساعد 
  .ة على تحسین كفاءة وفاعلیة البرامج المستخدم


 

  

  

 

 

  

  

  مرحلة التحلیل وتحدید متطلبات الجامعة

 فریق العمل بالمشروع، الشركة المنفذة، العاملین بالجامعة والكلیات: المنفذون 
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  -:بالنسبة لمرحلة تجهیز الجامعة : ملحوظه 

تجهیز البنیة األساسیة لشبكة المعلومات باإلدارات والوحدات المعنیة بالتطویر  -١
المعلومات ساسیة لشبكة بالجامعة وبالكلیات یقوم بتنفیذها مشروع البنیة األ

  .بالجامعة 

  تجهیز الجامعة

  .تجهیز البنیة األساسیة لشبكة المعلومات  -

  .تورید و تجهیز اإلدارات األجهزة الالزمة -

  .تدریب العاملین باإلدارات المعنیة -

مشروع البنیة ،إدارات الجامعة والكلیات:المنفذون

  مرحلة التصمیم

  .الشركة المنفذة: المنفذون

  مرحلة االختبار

  .إدارة المشروع - الشركة المنفذة -إدارات الجامعة والكلیات: المنفذون

  مرحلة االستالم النهائي للبرامج ومیكنة األعمال

  .إدارة المشروع - الشركة المنفذة -إدارات الجامعة والكلیات: المنفذون

  مرحلة الصیانة والتطویر المستمر

  .إدارة المشروع - الشركة المنفذة -إدارات الجامعة والكلیات: المنفذون
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  تدریب العاملین باإلدارات المعنیة على دورات استخدام الحاسب االلى بشكل
یتم من خالل مشروع التدریب على تكنولوجیا المعلومات ) ICDL(عام 

.واالتصاالت  
  

ل لكل نظام فرعى یتم االتفاق علیه مع الشركه المنفذه تكلفة التحلی:مرحلة التحلیل : اوال 
  . نیهج ٦٦٠٠٠= ٢٢×٣٠٠٠جمالى إب .لكل نظام جنیه  ٣٠٠٠وتكون فى حدود 

یتم تجهیز الجامعة باألجهزة من خالل توفیر جهاز  -:مرحلة تجهیز الجامعة باالجهزه : ثانیا 
. أجهزة حاسب  ١٠لكل حاسب آلى لكل موظف ، وطابعة لكل جهازین حاسب ، واسكانر 

من احتیاجاتهم على أن تقوم % ٢٥وبالنسبة للكلیات التى لدیها موارد یتم إمدادهم بنسبة 
الكلیة بتوفیر الباقى من موردها الخاصة وهذه الكلیات مثل التجارة والحقوق والتربیة والتعلیم 

مسیة بحیث یتم ویتم توفیر هذه األجهزة خالل خمس سنوات الخطة الخ. الصناعى واآلداب 
خالل السنة الثالثة، % ٢٠خالل السنة الثانیة، % ٢٥خالل السنة األولى، % ٢٥توفیر 

ویقدر تكلفة الحاسب اآللى بمبلغ . خالل السنة الخامسة % ١٠خالل السنة الرابعة، % ٢٥
جنیه ، تزداد  ٦٠٠جنیه وتكلفة االسكانر بمبلغ  ١٥٠٠جنیه وتكلفة الطابعة بمبغ  ٤٠٠٠
  :تى وبالتالى تكون األجهزة التى یجب توفیرها لتجهیز الجامعة كاآل. سنویا% ١٠سعار هذه األ

  ـ

  اسكانرز  طابعات   حاسب آلى  عدد الموظفین  النظم الفرعیة
  ٤٨  ٢٣٨  ٤٧٥  ٤٧٥  إدارة الجامعة - ١
  ٣  ١٢  ٢٤  ٩٤  كلیة الحقوق - ٢
  ٣  ١٤  ٢٨  ١١٢  كلیة اآلداب - ٣
  ٣  ١٥  ٣٠  ١١٨  كلیة التجارة - ٤
  ١١  ٥٣  ١٠٥  ١٠٥  كلیة العلوم - ٥
  ١٠  ٥٠  ١٠٠  ١٠٠  كلیة الطب البشرى - ٦
  ١٥  ٧٥  ١٥٠  ١٥٠  كلیة الطب البیطرى - ٧
  ٤  ١٧  ٣٤  ٣٤  كلیة التمریض - ٨
  ٨  ٤٠  ٨٠  ٨٠  كلیة الصیدلة - ٩

  ١٣  ٦٣  ١٢٦  ١٢٦  كلیة التربیة -١٠
  ٣  ١٥  ٢٩  ١١٤  كلیة التعلیم الصناعى -١١
  ٥  ٢٣  ٤٥  ٤٥  كلیة التربیة الریاضیة -١٢



- ٣٥ - 
  

  ٣  ١٢  ٢٤  ٢٤  كلیة الهندسة -١٣
  ١٣  ٦٣  ١٢٥  ١٢٥  المدن الجامعیة -١٤
  ١٥  ٧٥  ١٥٠  ١٥٠  مستشفى الجامعة -١٥

  ١٥٧  ٧٦٥  ١٥٢٥    االجمالى المطلوب

  : تكلفة تجهیز الجامعة باألجهزة خالل فترة الخطة الخمسیة 

السنة   السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانیة  السنة األولى  البیان
  الخامسة

الحاسبات 
  اآللیة

١٥٣  ٣٠٥  ٣٠٥  ٣٨١  ٣٨١  

تكلفة 
  الوحدة

٥٦٠٠  ٥٢٠٠  ٤٨٠٠  ٤٤٠٠  ٤٠٠٠  

تكلفة 
  الحاسبات

٨٥٦٨٠٠  ١٥٨٦٠٠٠  ١٤٦٤٠٠٠  ١٦٧٦٤٠٠  ١٥٢٤٠٠٠  

  ٧٧  ١٥٣  ١٥٣  ١٩١  ١٩١  الطابعات

تكلفة 
  الوحدة

٢١٠٠  ١٩٥٠  ١٨٠٠  ١٦٥٠  ١٥٠٠  

تكلفة 
  الطابعات

١٦٤٧٠٠  ٢٩٨٣٥٠  ٢٧٥٤٠٠  ٣١٥١٥٠  ٢٨٦٥٠٠  

  ١٧  ٣١  ٣١  ٣٩  ٣٩  االسكانرز

تكلفة 
  الوحدة

٨٤٠  ٧٨٠  ٧٢٠  ٦٦٠  ٦٠٠  

تكلفة 
  االسكانرز

١٤٢٨٠  ٢٤١٨٠  ٢٢٣٢٠  ٢٥٧٤٠  ٢٣٤٠٠  
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  ١٠٣٥٧٨٠  ١٩٠٨٥٣٠  ١٧٦١٧٢٠  ٢٠١٧٢٩٠  ١٨٣٣٩٠٠  اإلجمالى

  ریب األرقام السابقة ألقرب ألف جنیهتقویمكن 

  - :مرحلة التدریب : ثالثا 

  التدریب على برامج االدارات المعنیه بالتطویر ویتم ذلك بالتنسیق مع الشركه المنفذه للبرنامج  بعد تدریب 

  وسیكون التدریب من خالل مشروع التدریب على تكنولوجیا المعلومات مهندسىو اخصائى الحاسب االلى ، 

  .تدریب على تكنولوجیا المعلوماتوبالتالى فإن تكافة هذا التدریب تدخل ضمن الخطة الخمسیة لمشروع ال

أیـام لكـل نظـام فرعـى ، تكلفـة اختبـار  ٥یستغرق هذه المرحلـة : مرحلة االختبار : رابعا 
  جنیه ٦٦٠٠٠= ٢٢×  ٣٠٠٠= جنیه أى بإجمالى ٣٠٠٠النظام 

تسـتغرق هـذه المرحلـة  :مرحلة االستالم النهائي للبرامج ومیكنة جمیع األعمال: خامسا 
= جنیـه أى بإجمـالى ٦٠٠٠أیام لكل نظـام فرعـى ، وتكلفـة هـذه المرحلـة للنظـام  ٧

  . جنیه ١٣٢٠٠٠= ٢٢× ٦٠٠٠

هــذه المرحلــة مســتمرة إبتــداء مــن الربــع : مرحلــة الصــیانة والتطــویر المســتمر: سادســا 
 ٣٠٠٠٠ وتكلفـة هـذه المرحلـة للنظـام. الثانى للسـنة الثانیـة وحتـى انتهـاء الخطـة 

  . سنویا % ١٠جنیه لكل ربع سنة مع زیادة 

 

الســــــــــــــــــــــنة   المرحلة  م
  األولى

الســــــــــــــــــــــنة 
  الثانیة

الســــــــــــــــــــــنة 
  الثالثة

الســــــــــــــــــــــنة 
  الرابعة

  السنة الخامسة

تكالیف   
  التشغیل

٤٢٠٠٠٠  ٣٨٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠  ٣٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  

التحلیل   ١
وتحدید 

متطلبات 
 الجامعة

٣٣٠٠٠  ٣٣٠٠٠        
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تصمیم   ٢
 البرامج

  تسدد مباشرة للشركة المنفذة  ICTPمن موازنة 

تجھیز   ٣
 الجامعة

          

تجھیز ) أ  
البنیة 

األساسیة 
لشبكة 

 المعلومات

  تدخل فى الخطة االستراتیجیة لمشروع شبكة معلومات الجامعة 

تجھیز )ب  
اإلدارات 
المعنیة 

بالتطویر 
 باألجھزة

 الالزمة

١٠٣٦٠٠٠  ١٩٠٩٠٠٠  ١٧٦٢٠٠٠  ٢٠١٧٠٠٠  ١٨٤٤٠٠٠  

تدریب ) ج  
العاملین 

على 
استخدام 
الحاسب 

االلى 
)ICDL( 

 تدخل فى الخطة االستراتیجیة لمشروع التدریب على تكنلوجیا المعلومات 

  

تدریب ) د  
العاملین 

على 
البرامج 
 الجدیدة

 تدخل فى الخطة االستراتیجیة لمشروع التدریب على تكنلوجیا المعلومات 

  

      ٧٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٧٠٠٠ االختبار  ٤

االستالم   ٥
النھائي 
للبرامج 
ومیكنة 

جمیع 
 األعمال

  ١٨٠٠٠  ١٨٠٠٠  ٨٠٠٠    

الصیانة   ٦
والتطویر 

 المستمر

  ١٥٦٠٠٠  ١٤٤٠٠٠  ١٣٢٠٠٠  ٩٠٠٠٠  

 اإلجمالى  
 مالىإجمالى

١٦١٢٠٠٠  ٢٤٥١٠٠٠  ٢٢٦٩٠٠٠  ٢٤٩٨٠٠٠  ٢١٨٤٠٠٠  
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بالنســبة للخطــة العشــریة فــإن الخطــة الخمســیة الســابقة  :مالحظــة هامــة 
تمثل الخمس سنوات األولى بها ، أما الخمس سنوات األخرى فال یوجد 
ــة الصــیانة والتطــویر المســتمر  ــرة وهــى مرحل ــة األخی بهــا ســوى المرحل

أمــا بالنســبة . التشــغیل الســنویةوتكــالیف ســنویا % ١٠وتكلفتهــا تــزداد 
لألجهزة فبعد تجهیز الجامعة باألجهزة المطلوبة فإن أى إحالل وتجدیـد 

وبالتـالى فـإن إجمـالى تكـالیف الخطـة .لألجهزة سوف تتحملـه الجامعـة 
: ، أما إجمالى تكـالیف الخطـة العشـریة جنیه١١٠١٤٠٠٠: الخمسیة 

.جنیه  ١٤٦٥٥٠٠٠ 

Values اإلســتراتیجیة  خطتــهفــي رســم رؤیتــه المســتقبلیة و  المركــزســتند ی
علـى مجموعـة مـن  الجامعـة والمجتمـع مساهمة فـي تحقیـق أهـدافالوربطهما بمدى 
 كافة العاملین على اخـتالف مسـتویاتهم اإلداریـةلها قتعمی سیتمالتي و القیم الجوهریة 

  -:وهي بالجامعة

 االهتمام بمتلقي الخدمة . 
 الفریقالعمل بروح و  التعاون . 
 الریادة والتمیزو الجودة و  الدقة . 
  المصداقیةو الشفافیة و األمانة و اإلخالص . 
 المشاركة بالمعرفة . 
 العدالة .  

 للخطةلنشر ااستراتیجیات وآلیات ترتكز :  Dissemination  - أ

 :ةعلي الحالی
 لخبراء تقییم وأعضاء هیئة التدریس اتدوریةسیقوم بعقد مؤتمر  المركزأن  -١

،  والموظفین وأصحاب المصلحة من جامعة بني سویف والهیئة المعاونة
مع  غیرها من الجامعات في جمهوریة مصر العربیة لتبادل الخبراتوكذلكمع 
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 وسوف ترسل دعوات.  نتائجوتبادالل النصائح والتوصیات ونشر ركزوتسجیلالم
 والبرید االلكتروني والفاكسات لجمیع الجامعات ةالمشاركةبالمكاتبات الرسمی

  .الرؤساءوالمختصین بهاو 
ة یلیفصتالجامعة على شبكة االنترنت معلومات المركز و  موقع یتضمنسوف  -٢

 توفیر تنفیذها معموقف  و و نواحي التطویر المختلفة  إجراءات عن المركز و
وتفعیل دور التغذیة  بالمركز والجامعة لمن یرغب وذلك لدعممعلومات االتصال 

 .المرتدة 

Sustainability سیقوم المركز باتباع بعض آلیات

االستمراریة والمتمثلة في قیام فریق العمل بالمركز أعضاء هیئة التدریس و 
بالجامعة وكلیاتها المهندسین واالخصائیین الفنیین و الموظفین المستخدمین 

ووحداتها بالسعي المستمر نحو الحفاظ على النظام وتطویره و العمل علي مواكبة 
وتشغیل كل جدید بما یضمن الوصول إلى أعلى مستوى ممكن في تقدیم الخدمة 

  .واداء النظام 

١( Quality Control   

بإنشاء آلیة او نظام للتقریر و اإلبالغ عن سیقوم فریق العمل بالمركز  -١
االخطاء و المشكالت بالنظام ، و سیسمح النظام لفریق العمل بالجامعة 

وكذلك الطالب عن التقریر عن اوجه ) هیئة التدریس ومعاونیهم والموظفین (
القصور و المشاركة وابداء الرأي وتقدیم مقترحات التطویر مع فریق العمل 

  .بالمركز 
م فریق العمل بالمركز بمتابعة كل المشكالت في النظام و قاعدة البیانات سیقو  -٢

ومعالجتها في أقصر وقت ممكن ،  و سیتم تثبیت اإلصدارات المحدثه للبرامج 
 .والمعالجة للمشكالت فور االنتهاء من تصمیمها

) شهریة أو أسبوعیة(سیقوم فریق العمل بالمركز بمتابعة التحدیثات الدوریة  -٣
 .لمستجدات العمل الجامعة بمشاركة الموظین المستخدمین للنظام وفقا 
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 سیقوم فریق العمل بالمركز بالتشاور المستمر مع شركات البرامج -٤
software   لمعالجة ایة مشكالت وعمل ایة تطویرات ممكنة. 

سیتم أیضا عمل دراسات مستمرة دوریة منظمة للمستخدمین و العمالء  -٥
  . لضمان وقیاس درجة رضاءهم

كل المقیاس السابقة لضمان الجودة سوف یتم تخزینها كجزء اساسي من تطویر 
  .النظام بالمركز 

باالضافة الي ما سبق في ضوء نتائج مرحلة التحلیل وتحدید متطلبات الجامعة  -١
سوف یتم اعداد مجموعة محددة من البطاقات و النماذج لتفعیل عملیة الرقابة 

  -:والمتابعة وهي 
 اتومؤشر الرئیسي و الفرعي اعداد بطاقة لالهدف االستراتیجیة تبین الهدف  -٢

 .ومرجعیة القیاس والقیمة المستهدفة للهدف خالل العام  ةاالداء المستخدم
اعداد بطاقات تبین السیاسات واالستراتیجیات والبرامج ومؤشرات االداء لكل منها  -٣

. 
ة تبین المراحل المتعلقة بكل اعداد بطاقو اعداد بطاقة تفاصیل لكل برنامج  -٤

 . برنامج
ستستخدم نماذج لمتابعة االداء على مستوى االهداف االستراتیجیة والسیاسات  -٥

یتم ترجمة نماذج ، وس والبرامج كل على حدة تبین مدى التقدم في االنجاز
 . للمسئولین المعنیینالمتابعة بتقاریر دوریة 

  .نماذج لالجراءات التصحیحیة  -٦
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  مشروع
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إنتاج المقررات  
  اإللكترونیة

  

  

  

  

  
  

 خطوات التخطیط األستراتیجى

 . الخطة اإلستراتیجیة .١

  .مقدمة وملخص تاریخى عن المشروع .٢
 الوضع الحالي للمركز والجامعة .٣

 تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة .٤

  أهداف الخطة االستراتیجیة .٥
 .تنفیذ الخطة األستراتیجیة  .٦

 .الصعوبات والتحدیات  .٧

 .الیات ضمان طرق التقدم واستمرایة الخطة .٨

 .الیات ضمان جودة الخطة .٩

  التقویم والمتابعة .١٠
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 الخطة االستراتیجیة) ١( 

 :رؤیة المشروع

ادخال التقنیات العالمیة الحدیثة في التعلیم لجامعة بني سویف للوصول بالخریج وعضو هیئة 
قلیمیاً التدریس إلي المنافسة المطلوبة  ٕ  محلیًا وا

  

 :رسالة المشروع

 نشر ثقافة التعلیم االلكتروني -

تحویل معظم المقررات الدراسیة من الصورة الورقیة إلي الصورة اإللكترونیة كأحد األنماط   -
  .   الحدیثة للتعلم

  زیادة التفاعلیة بین الطالب واألستاذ دون التقید بالزمان والمكان  -

  .إكساب الطالب والسادة أعضاء هیئة التدریس الخبرة في التعامل مع التقنیات الحدیثة  -  

 :اهداف المشروع

 . نشر ثقافة التعلیم اإللكتروني في جامعة بني سویف  - ١

  .تحویل المقررات الي مقررات إلكترونیة ذات مواصفات عالمیة  - ٢

  .یس دون التقید بالزمان والمكانزیادة التواصل بین الطالب وأعضاء هیئة التدر  - ٣

  .نشر ثقافة التعلیم الذاتي والمستمر - ٤

  مقدمة وملخص تاریخى عن المشروع) ٢(

 لقد أنتجت التكنولوجیا الرقمیة والوسائط التكنولوجیة المتعددة(Multimedia)  نمطًا
تخطى ولقد نجح هذا النمطفى  (E-learning) جدیدًا من التعلیم وهو التعلیم اإللكترونى

استثماریة لم یستطع  الحواجز الزمنیة والمكانیة للعملیة التعلیمیة وخلق أسواقًا وفرصًا
  . التعلیم التقلیدى الوصول إلیها أو إنتاجها
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  ویعتبر التعلیم اإللكترونى مصدر من مصادر النمو اإلقتصادى فى الدول بسبب
وع من التعلیم تعویض النقص انخفاضتكلفته مقارنه بالتعلیم التقلیدى كما یمكن لهذا الن

 فىالكوادر التدریبیة فى بعض القطاعات التعلیمیة عن طریق الفصول االفتراضیة

(Virtual classes) والمعامل االفتراضیة(Virtual Labs)  فضًال عن تطویر مهارات
  . األشخاص والحصولعلى فرص عمل أفضل

  من التعلیم یعتمد علىالتفاعلیة أیضا یمكن عن طریق نشر التعلیم اإللكترونى خلق نوع
  .بین الطالب وعضو هیئة التدریس دون التقیید بالزمان والمكان

  ترجــع أهمیــة مشــروعات رفــع كفــاءة إســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات واإلتصــاالت فــي التعلــیم
ـــــي للمشـــــروع  ـــــة األول ـــــي شـــــهدت إنتشـــــارًا محـــــدودًا خـــــالل المرحل -٢٠٠٧(اإللكترونـــــي والت

ولكـــن فـــي ذات الوقـــت البـــد مــن بـــذل المزیـــد مـــن الجهـــد والوقـــت .مقـــرر ١٢٠إنتــاج )٢٠٠٩
ـــــــي بالجامعـــــــات المصـــــــریة  ـــــــة التعلـــــــیم اإللكترون ـــــــي مســـــــتوي مقبـــــــول مـــــــن ثقاف للوصـــــــول إل

 .للمنافسةالجادة

  مـن المشـروع قـد شـهدت خطـوات جــادة ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(وجـدیر بالـذكر أن المرحلـة الثانیـة
مقـــــــررات لكـــــــل مركـــــــز مـــــــن  ١٠ع بواقـــــــ )مقـــــــرر٢٢٠(فـــــــي إنتـــــــاج المقـــــــررات اإللكترونیـــــــة 

  .الجامعیةالمراكز 
  الوضع الحالي للمركز والجامعة)٣( 

  :الوضع الحالي للمركز: أوًال 

  التعلـیم اإللكترونـي هـو أحــد المشـروعات الهامـة فـي مشــروع نظـم وتكنولوجیـا المعلومـات فــي
ء مركــز بكـــل والـــذي كــان مـــن أهــم انجازاتـــه فــي المرحلـــة األولــي انشـــا)ICTP(التعلــیم العــالي

ــــي مســــتوي عــــال مــــن الجــــودة وتخضــــع للمعــــاییر  جامعــــة النتــــاج المقــــررات اإللكترونیــــة عل
 العالمیة والقیاسیة باإلضافة إلي المركز القومي للتعلیم اإللكتروني بالمجلس األعلي 

للجامعــــات والــــذي یقــــدم الــــدعم الفنــــي ویتــــولي نشــــر جمیــــع المقــــررات التــــي انتجــــت بمراكــــز 
 الجامعات 

 لتعلیم اإللكتروني بجامعة بني سویف تم تأسیسه بالبنیة األساسیة وأجهزة الحاسبات مركز ا
  واستدیو مجهز باإلضافة إلي برامج الحاسب المطلوبة في عملیة اإلنتاج ) ٣٥(

  أفراد من الكوادر المدربة فنیًا علي إنتاج المقررات اإللكترونیة  ٨به عدد المركز 

 اإللكترونــي بالجامعــة مــن خــالل النــدوات والمــؤتمرات وورش  قــام المركــز بنشــر ثقافــة التعلــیم
  )ندوات في كلیات الجامعة ١٠(خري العمل والبوسترات والمطویات وأدوات الدعایة األ
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  مقــــرر تــــرم واحــــد  ٤و )مقـــرر١٠=٢×٥(مقــــررات ممتــــدة  ٥مقــــررات مـــنهم  ٩أنـــتج المركــــز
 داب اآل –التربیة  –التجارة  –الصیدلة  –لكلیات الطب البیطري 

  في مجال تدریب أعضاء هیئة التدریس والطالب علي أستخدام المقررات اإللكترونیة فقد
   ٢٠١٠-٢٠٠٨عضو هیئة تدریس خالل  ٤٥طالبًا و  ١٩٣٩قام المركز بتدریب 

  :الوضع الحالي للجامعة:ثانیًا 

 العلیا مقرر للدراسات ٤٦١لوریوس وحوالي مقرر لمرحلة البكا ١٠٦١یوجد بالجامعة حوالي  •

  أستاذ مساعد  ١١٢أستاذ وحوالي  ١٠٩یوجد بالجامعة  •
یوجــد بمركــز التعلــیم المفتــوح ثــالث بــرامج للمعــامالت التجاریــة بكلیــة التجــارة كــل برنــامج بــه  •

 ٥٢وبـــه حـــوالي ) كلیـــة الحقـــوق(كمـــا یوجـــد برنـــامج الدراســـات القانونیـــة  .مقـــرر ٤٠حـــوالي 
مقـرر وحـدیثًا برنـامج الدراسـات  ٤٠وبـه حـوالي ) آداب(وكذلك یوجـد برنـامج الترجمـة  .مقرر

  االورومتوسطیة 
وبــه ) طالــب ٦٧٠٠( علــي هــذا الــدبلوم إقبــال شــدید لــوحظالــدبلوم العــام و  یــةیوجــد بكلیــة الترب •

  مقررات  ١٠
  

  تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة)  ٤(

 :تحلیل البیئة الداخلیة: اوالً 

نقاط القوة ونقاط الضعف ویمكن تلخیصها في یهدف تحلیل البیئة الداخلیة إلي تحدید 
  :الجدول التالي

 جوانب الضعف جوانب القوة المجال  م 

  :هیكل إداري للمركز یتمثل في الموارد البشریة   ١

أفراد علي مستوي عال من الخبرة فى  ٨مدیر وسكرتیرة و
 انتاج المقرارات االلكترونیة 

حتاج الى تدعیم لزیادة یهذا العدد  -
تدعیم المكان  كذلك االنتاج و 

خا  7 بدیل لمشروع بایجاد مكان
 مركز التعلیم اإللكترونيرج 
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وجود معمل كمبیوتر مزود بعشرین كمبیوتر لتدریب  - الموارد المادیة   ٢
  التدریس والطالب هیئة اعضاء

حاسب آلى على مستوى عالى  ١٥وجود فاكس وعدد  -
  واستدیو مجهز للتصویر 

وجود البرامج الالزمة النتاج المقررات والتى قام مشروع  -
ICTP  بتوفیرها للجامعات 

  

  

یمكن تطویر االستدیو بامكانات  -
 لیخدم أهداف الجامعةبسیطة 

 :تحلیل البیئة الخارجیة -:ثانیا 

یهدف تحلیل البیئة الخارجیة الى تحدید الفرص المتاحة والتهدیدات الحالیة كما هو موضح 
 - :التالى  بالجدول

  التهدیدات  الفرص  لالمجا  م 

بالجامعة تربط معظم كلیات  توجود شبكة للمعلوما -  البنیة التحتیة  ١
الجامعة وتتصل بالجامعات األخرى والمجلس 

 األعلى للجامعات 

  ربط الكلیات خارج الحرم بالربط االسلكى  -

عدم ربط بعض الكلیات خارج الحرم الجامعي 
  سویف الجدیدة وخصوصًا الكلیات في بني

مكتبة  -بوابة الكترونیة–وجود وحدة معلومات إداریة   البنیة التحتیة االلكترونیة   ٢
مركز تدریب على تكنولوجیا -دلیل الكتروني -رقمیة

للطالب   تخرجشرط  ICDLاعتبار -المعلومات 
وجود أجهزة -وضرورة للتسجیل في الدراسات العلیا 

  كونفرنسو الفیدی

بین هذة الكیانات لتحقیق االستفادة عدم وجود تنسیق 
  وتداخل في األهداف منها

  

وجود المركز القومي للتعلیم االلكتروني بالمجلس     ٣
األعلى للجامعات للدعم الفني وتطبیق 

  والمقاییس العالمیة على المقررات المنتجة ر المعایی

  

 قلة عدد أعضاء هیئة التدریس بكلیات الجامعة -    الموارد البشریة  ٤

عدم وجود كلیة للحاسب االلى بجامعة بنى  -
سویف وكذلك عدم وجود اقسام تكنولوجیا 

المعلومات بكلیة العلوم او كلیة الهندسة مما یؤثر 
على وجود كوادر بشریة یمكن االستفادة بها فى 

  المركز والكلیات 
استخدام المقررات االلكترونیة المنتجة فى إتاحة   الموارد المادیة   ٥

  استخدام الفیدیو كونفرنسو خرى جامعات ا
قلة الموارد المادیة لدى الجامعة مما یؤثر على * 

  تمویل المركز والدعم المادى المطلوب لة  
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 وحدة للكتاب الجامعى فى مركز المطبوعاتإنشاء   الكتاب الجامعى  ٦
توزیعة تعمل على تطویر طبع الكتاب و  بالجامعة

عطاء مقابل أل ٕ ئة التدریس عضاء هیبصورة مركزیة وا
وصدور قوانین حاسمة فى هذا الصدد لمعاقبة اى 

 خروج عن القوانین المعمول بها فى هذا الصدد ولحفظ
تجار فى الكتب كرامة عضو هیئة التدریس وعدم اإل

  والمذكرات

یعتبر مصدر للدخل للسادة اعضاء هیئة التدریس فى 
بعض الكلیات واعتقاد البعض االخر ان النشر 

مكن ان یؤثر على مبیعات الكتاب االلكترونى م
الجامعى لذلك یحجم بعض اعضاء هیئة التدریس 

  عن تحویل المقرر إلى مقرر الكتروني

 QAAPمشروعات   ٧
  CIQAPو

من خالل هذه المشروعات تتعهد الكلیات بانشاء وحدة 
للتعلیم االلكترونى داخل وحدة الجودة بكل كلیة وتتعهد 

الى مقررات الكترونیة ایضا بتحویل عدد من المقررات 
وهذة المشروعات مخصص بها تمویل لتحویل تلك 

  المقررات

  

 برنامج الصیدلة اإلكلینكیة  -  أ  البرامج الممیزة  ٨

 برنامج اللغة االنجلیزیة بكلیة التجارة   - ب

  برنامج اللغة الفرنسیة بكلیة الحقوق   - ج
یمكن تطویر هذة البرامج بتحویل المقررات  

البرامج مقررات الكترونیة وهذه بها الى  هالخاص
  ل خاصة بهالدیها مصادر تموی

  

  

وجود مركز للتعلیم المفتوح بالجامعة واصدار   -  أ  التعلیم المفتوح  ٩
القوانین التى تتیح التوسع فیة یجعل من الضرورة 

متطلبات و استغالل هذة الفرصة لتطویرة بما یناسب 
المنافسة القرن الحادى والعشرون لیكون قادرا على 

مع المراكز المناظرة فى الجامعات االخرى ولیكون 
 مصدر من مصادر التمویل الذاتى للجامعة

یوجد بالتعلیم المفتوح ثالث برامج دراسیة اساسیة   - ب
مقرر دراسى یمكن  ٤٠وكل برنامج بة حوالى 

تحویل هذة المقررات الى مقررات الكترونیة لتطویر 
مفتوح واستقطاب عدد العملیة التعلیمیة فى التعلیم ال

  من الطالب من االقطار العربیة

عدم تطبیق قرار المجلس االعلى للجامعات الخاص 
كشرط  ICDLبضرورة حصول الطالب على شهادة 

  تخرج فى التعلیم المفتوح

عدم تحدیث المقررات الدراسیة في كثیر من األقسام       ١٠
بكلیات الجامعة وذلك لقلة أعداد األساتذة في كثیر 

  من كلیات الجامعة
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یوجد بعض الدبلومات التى یزید الطلب علیها والتتوافر   الدراسات العلیا  ١١
االماكن الخاصة بالتدریس ویوجد قلة فى عدد اعضاء 

هیئة التدریس مع التسلیم بان طالب الدراسات العلیا 
لیس متفرغ التفرغ الكامل ویمكن االستفادة من التعلیم 

فرصالتعلیم دون التقید بالزمان االلكترونى التاحة 
  :والمكان وهذا یتمثل فى

طالب وحوالى  ٦٧٠٠الدبلوم العام بكلیة التربیة بها-ا 
  لهذه الدبلومهمقررات  ١٠

دبلوم المیكروبولوجى بكلیة الطب البیطرى حوالى -ب
  مقررات  ٥طالب وحوالى  ٢٥٠

هذا على سبیل المثال ویمكن تعمیم التجربة على  
  المتمیز   اإلقبالكلیة التجارة والحقوق ذات  دبلومات فى

ن التعلیم االلكترونى اعضاء هیئة  التدریس أاعتقاد 
  الكتاب الجامعيسوف یؤثر على مبیعات 

  

  

  األهداف اإلستراتیجیة)٥(

 تدعیم المركز بالموارد البشریة والمادیة  .١

إلي  ١٠٦١من مقررات مرحلة البكالوریوس في كلیات الجامعة والتي تبلغ % ٢,٥تحویل  .٢
الف  ٢٥مقررات سنویًا بتكلفة حوالي  ٥مقرر بمعدل  ٢٥اي حوالي مقررات الكترونیة 

 بالتمویل أو االثنین معاً  ICTPجنیهًا لكل مقرر وتقوم الجامعة أو مشروعات 

مقررات هذه البرامج إلي مقررات الكترونیة مثل تطویر الدراسة في البرامج المتمیزة بتحویل  .٣
: 

مقررات  ٥مقرر بواقع  ٢٥مقرر یمكن تحویل  ٣٠بها برنامج الصیدلة االكلینیكیة   - أ
 كل عام وتقوم كلیة الصیدلة بتمویل ذلك
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برامج اللغات األجنبیة في كلیة التجارة والحقوق حیث أن هذه البرامج بمصروفات   -  ب
مقرر ویمكن ٢٠وبها ات الجودة في هذه البرامج ویمكن تطویرها لتحقیق متطلب

 مقررات كل عام وتقوم كلیة التجارة وكلیة الحقوق بالتمویل  ٤تحویل 

تطویر برامج التعلیم المفتوح في ظل القوانین الجدیدة للوصول بالتعلیم المفتوح إلي الجودة  .٤
الث برامج یمكن مقرر لث ١٢٠یوجد والقدرة علي المنافسة في السوق المحلي واإلقلیمي 

مقررات لكل عام من الخطة  ٦مقرر بواقع  ٣٠من هذه المقررات أي % ٢٥تحویل 
 ویكون التمویل من مصادر التعلیم المفتوح 

تطویر بعض برامج الدراسات العلیا ذات اإلقبال الطالبي المتمیز مثل الدبلوم العام في  .٥
ري ودبلوم المحاسبة والمراجعة دبلوم المیكربیولوجي  كلیة الطب البیط –كلیة التربیة 

 بكلیة التجارةودبلوم إدارة األعمال 

الستكمال متطلبات الجودة   CIQAPتحویل مقررات للكلیات التي حصلت علي مشروعات  .٦
 )كلیة العلوم –كلیة الطب البیطري (واالعتماد 

  

  



 

 - ٥٠ - 
  

  السیاسات والخطط والبرامج التنفیذیة )٦( 

  

  الموارد المطلوبة خالل الخطة  المسئول عن التنفیذ  األنشطة التنفیذیة  مؤشرات األداء  الخطط التنفیذیة  األهداف األستراتیجیة  م

  االجمالي  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

تدعیم المركز بالموارد   ١
البشریة 

والمادیةومساعدة 
بعض الكلیات النشاء 

وحدات للتعلیم 
االلكترونى بوحدة 

  الجودة بالكلیة

وجود خادم رئیسي للتعلیم -١
  االلكترونى 

من الفنیین بالمركز عن  ١٠تعیین -٢
  طریق االعالن واختیار االنسب 

رفع قدرات الفنیین بالمركز عن -٣
دورات بالمركز القومى طریق حضور 

  للتعلیم االلكترونى

توفیر حجرتین تستخدم فى مشروع -٤
FB7  الستخدامهم فى المركز وایجاد

وجود فنیین على -١
مستوى الئق النتاج 
  المقررات االلكترونیة 

وجود اماكن -٢
  بالعاملین بالمركز 

جودة األداء في -٣
  االستودیو

وجود وحدات  -٤
للتعلیم االلكتروني 

مخاطبة الجامعة لتوفیر الدعم  -١
المادي لشراء خادم رئیسي للتعلیم 

  االلكتروني

مركز االعالن عن وظائف ال-٢ 
وتحدید مواصفات كل وظیفة 

  وشروط القبول 

تحدید الدورات االزمة للرفع -٢
  كفاءة فریق العمل بالمركز 

مخاطبة ادارة المشروعات -٣

مركز التعلیم -١
  االلكترونى بالجامعة

المركز بالتنسیق مع -٢ 
المركز القومى للتعلیم 
االلكترونى بالمجلس 

  االعلى للجامعات

المركز بالتنسیق مع -٣ 
  ادارة الجامعة 

المركز بالتنسیق مع -٤

٦٠٠٠٠  

        

٦٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠ 

  ال یوجد

  ال یوجد

  



 

 - ٥١ - 
  

توسیع - ٥ FB7بدیل لمشروع 
  االستدیو الحالى فى الحجرة المجاورة

دعم الكلیات فنیا فى انشاء -٦ 
  وحدات للتعلیم االلكترونى

بالجامعة لوجود مكان بدیل لمشروع   ببعض الكلیات
7  

فتح نافذة بین االستدیو والحجرة  -٤
  المجاورة لتكون حجرة كنترول

عمل ورش عمل ودورات -٥ 
  لیات المختلفةتدریبیة في الك

  ادارة الجامعة

مركز التعلیم -٥
االلكتروني ووحدة ادارة 

المشروعات ووحدات 
لجودة بالكلیات ا

  المختلفة 

  

  

١٠٠٠  ١٠٠٠ 

  ال یوجد

من % ٢,٥تحویل   ٢
مقررات مرحلة 

البكالویوس في كلیات 
) مقرر ٢٥(الجامعة 

  إلي مقررات الكترونیة 

مقررات كل عام كل  ٥تحویل  .٧
 ألف جنیة   ٢٥مقرر بتكلفة 

تسویق المقررات المنتجة في  .٨
 جامعات أخري 

إنتاج عناصر تعلیمیة محددة   - ج
 في بعض المقررات 

توفیر المعامل اإلفتراضیة   - د
 لبعض التخصصات 

نشر ثقافة التعلیم اإللكتروني   -  ه

إقبال أعضاء هیئة   
التدریس علي إنتاج 

 المقررات اإللكترونیة 

إقبال أعضاء هیئة   
التدریس علي استخدام 

مقررات منتجة 
 بجامعات أخري

إقبال أعضاء هیئة   
التدریس علي تقدیم 

ورش عمل وندوات عن   - أ
 التعلیم اإللكتروني 

تسویق المقررات المنتجة   - ب
 بجامعات أخري 

االعالن عن قبول عناصر   - ج
تعلیمیة دون التقید بقبول 

 المقرر كامل 

التنسیق مع إدارة مشروعات   - د
ICTP–  لتوفیر هذه المعامل

المركز الجامعي 
بالتعاون مع المركز 

القومي للتعلم 
دارة  ٕ اإللكتروني وا

  الجامعة 

١٢٥٠٠٠ 

 

١٢٥٠٠٠ 

 

١٢٥٠٠٠ 

 

١٢٥٠٠٠ 

 

١٢٥٠٠٠ 

 

٦٢٥٠٠٠ 

٥٠٠  

  الف

٥٠٠  

  الف

٥٠٠  

  الف

٥٠٠  

  الف

٥٠٠  

  الف

٢٥٠٠٠٠٠ 

  ال یوجد



 

 - ٥٢ - 
  

الوسائط التعلیمیمیة   بالوسائل المختلفة 
 اإللكترونیة 

إقبال أعضاء هیئة   
التدریس علي استخدام 

 المعامل اإلفتراضیة

إقبال أعضاء هیئة   
التدریس علي وسائل 

 التعلیم اإللكتروني 
 

من الشركات المتخصصة 
وتدریب أعضاء هیئة 

 التدریس علي استخدامها 

عمل الورش والندوات   -  ه
  والبوسترات والمطویات 

٥٠  

  الف

٥٠  

  الف

٥٠  

  الف

٥٠  

  الف

٥٠  

  الف

٢٥٠٠٠٠ 

٥٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  

تطویر الدراسة في   ٣
البرامج المتمیزة عن 
طریق إدخال تقنیات 

  التعلیم اإللكتروني 

استخدام التعلیم التفاعلي في   - أ
برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة 

 مقرر  ٢٥حوالي 

استخدام التعلیم التفعالي في   - ب
برنامج اللغات األجنبیة في كلیة 

 )مقررات١٠(التجارة 

استخدام التعلیم اإللكتروني في   - ج
برنامج اللغة  الفرنسیة بكلیة 

زیادة إقبال   - أ
الطالب والطالب 

افدین علي هذه الو 
 البرامج 

 زیادة نسبة النجاح   - ب

تحسن تقاریر   - ج
الجودة بالنسبة 
  لهذه المقررات 

تحدید المقررات التي یمكن   - أ
تحولیها وتحكیمها بواسطة 

 لجان متخصصة 

إنتاج هذه المقررات خالل   - ب
 ١٠جدول زمني سنوي بواقع 

  مقررات في العام 

  الف١٢٥  المركز الجامعي

  

 ٦٢٥٠٠٠  الف ١٢٥  الف ١٢٥  الف ١٢٥  الف ١٢٥

 

 

  الف٥٠

  

 ٢٥٠٠٠٠  الف ٥٠  الف ٥٠  الف ٥٠  الف ٥٠

 



 

 - ٥٣ - 
  

    )مقررات ١٠(الحقوق 

  الف٥٠

 ٢٥٠٠٠٠  الف ٥٠  الف ٥٠  الف ٥٠  الف ٥٠

تطویر برامج التعلیم   ٤
المفتوح عن طریق 

من % ٢٥تحویل 
المقررات إلي مقررات 

 ٣٠حوالي (إلكترونیة 
 ٦بواقع ) مقرر

  مقررات في العام

لكل برنامج مقرر  ١٠تحویل   - أ
 ٣(من برامج التعلیم المفتوح 

  )برامج

زیادة اإلقبال علي   - أ
 التعلیم المفتوح 

تحسین مقاییس   - ب
جودة التعلیم 

  المفتوح

 اختیار المقررات وتحكیمها   - أ

إعادة صیاغة العقد المبرم   - ب
بین اعضاء هیئة التدریس 

 ومركز التعلیم المفتوح 

توقیع عقد مع مركز التعلیم   - ج
  المقررات المفتوح لتمویل تلك

مركز التعلیم اإللكتروني 
بالتعاون مع مركز 

دارة  ٕ التعلیم المفتوح وا
  الجامعة

١٥٠  

  الف

١٥٠  

  الف

١٥٠  

  الف

١٥٠  

  الف

١٥٠  

  الف

٧٥٠٠٠٠  

تطویر بعض برامج   ٥
  الدراسات العلیا 

تطویر برنامج الدبلوم العام   - أ
 )مقررات١٠(بكلیة التربیة 

  

تحسین األداء  -
والتقدیرات 

 الطالبیة

تحقیق معاییر  -
  الجودة 

التعاقد مع كلیة التربیة إلنتاج   - أ
مقررات خالل عامین  ١٠

 لكل مقرر  ٢٥٠٠٠بتكلفة 

اختیار المقررات وتحكیمها   - ب
 من قبل اساتذه متخصصین 

إنتاج المقررات بواسطة   - ج
  الفریق الفني بالمركز 

المركز الجامعي 
بالتعاوم مع كلیة التربیة 

دارة الجامعة ٕ   وا

٥٠  

  الف

٥٠  

  الف

٥٠  

  الف

٥٠  

  الف

٥٠  

  الف

٢٥٠٠٠٠  



 

 - ٥٤ - 
  

تطویر برنامج دبلوم   - ب
المیكروبیولوجي بكلیة الطب 

 )مقررات٥(البیطري

  

رفع مقاییس  -
الجودة وتسهیل 

 اعتماد الكلیة

  

التعاقد مع كلیة الطب   - أ
الف لكل  ٢٥البیطري بواقع 

 مقرر 

 اختیار المقررات وتحكیمها   - ب

إنتاج المقررات بواسطة فریق   - ج
 اإلنتاج بالمركز

  

المركز الجامعي وكلیة 
  الطب البیطري

٢٥  

  الف

  الف ٢٥  الف  ٢٥

  

   ٢٥  الف  ٢٥

  الف

١٢٥٠٠٠  

تكرار التجربة مع بعض  -ج
  الدبلومات بكلیة التجارة

  

  

        

إنتاج مقررات   ٦
الكترونیة للكلیات 
التي حصلت علي 

إنتاج عشر مقررات لمرحلة   - أ
  البكالویوس لكلیة الطب البیطري

وجود تقاریر  -
ایجابیة في مجال 
 الجودة واالعتماد 

  

التعاقد مع كلیة الطب البیطري  -١
 ٢مقررات بواقع  ١٠إلنتاج 

مقرر لكل فرقة وتكلفة المقرر 
٢٥٠٠٠  

 إختیار المقررات وتحكیمها  -٢

المركز الجامعي 
بالتعاون مع كلیة الطب 

دارة  ٕ   الجامعةالبیطري وا

٢٥٠  

  ألف

        ٢٥٠٠٠٠  



 

 - ٥٥ - 
  

إنتاج المقررات خالل العام  -٣  CIQAPمشروع 
 األول من الخطة

  

مقررات لمرحلة  ١٠إنتاج   - ب
  البكالوریوس كلیة العلوم

وجود تقاریر  -
ایجابیة في مجال 
 الجودة واالعتماد 

  

التعاقد مع كلیة العلوم إلنتاج  -١
مقررات وتكلفة المقرر  ١٠

٢٥٠٠٠  

 إختیار المقررات وتحكیمها  -٢

إنتاج المقررات خالل العام  -٣
 األول من الخطة

  

المركز الجامعي 
بالتعاون مع كلیة العلوم 

دارة الجامعة ٕ   وا

٢٥٠   

  الف

        ٢٥٠٠٠٠  

  

  

  

  



 

 - ٥٦ - 
  

البرامج   الھدف األستراتیجى  م
  جھة التمویل  اإلجمالى  ٢٠١٥/٢٠١٦  ٢٠١٤/٢٠١٥  ٢٠١٣/٢٠١٤  ٢٠١٢/٢٠١٣  ٢٠١١/٢٠١٢  ةالتنفیذی

١  

تدعیم المركز بالموارد البشریة 
والمادیةومساعدة بعض الكلیات 

وحدات للتعلیم االلكترونى النشاء 
  .بوحدة الجودة بالكلیة

 

  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

  

٦٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠٠  

  

  

١٠٠٠  

  

  

  

  

٢٥٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

٢٥٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

٢٥٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

٢٥٠٠٠٠  

  

  

  

  

  

٦٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠٠  

  

  

١٠٠٠  

  

  

  

  الجامعة

  ١٣١١٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٣١١٠٠٠    اإلجمالى  

  

مــن مقــررات مرحلـــة % ٢,٥تحویــل   ٢
 ٢٥( البكالویوس في كلیات الجامعة

  إلي مقررات الكترونیة) مقرر

٧  

٨  

٩  

١٠  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠٠  

  

٥٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠٠  

  

٥٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠٠  

  

٥٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠٠  

  

٥٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠٠  

  

٥٠٠٠٠  

٦٢٥٠٠٠  

٢٥٠٠٠٠٠  

  

٢٥٠٠٠٠  

  الجامعة



 

 - ٥٧ - 
  

٥٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١١  

  ٣٣٨٠٠٠٠  ٦٧٦٠٠٠  ٦٧٦٠٠٠  ٦٧٦٠٠٠  ٦٧٦٠٠٠  ٦٧٦٠٠٠    اإلجمالى  

  

٣  

زة تطویر الدراسة في البرامج المتمی
عن طریق إدخال تقنیات التعلیم 

  اإللكتروني

  

١٢  

١٣  

١٤  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٦٢٥٠٠٠  

٢٥٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠٠  

  كلیة الصیدلة 

  كلیة التجارة 

  كلیة الحقوق

  ١١٢٥٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠    اإلجمالى  
  

البرامج   الھدف األستراتیجى  م
  جھة التمویل  االجمالي  ٢٠١٥/٢٠١٦  ٢٠١٤/٢٠١٥  ٢٠١٣/٢٠١٤  ٢٠١٢/٢٠١٣  ٢٠١١/٢٠١٢  التنفیذیة

  

٤  

تطویر برامج التعلیم المفتوح 
من % ٢٥عن طریق تحویل 

المقررات إلي مقررات إلكترونیة 
  )مقرر ٣٠حوالي (

١٥  

  
٧٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  

  التعلیم المفتوح

  ٧٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠    اإلجمالى  

  

٥  
  تطویر بعض برامج الدراسات العلیا

١٦  

١٧  

٥٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠  

٢٥٠٠٠٠  

١٢٥٠٠٠  

  كلیة التربیة

  كلیة الطب البیطري



 

 - ٥٨ - 
  

١٨              

  ٣٧٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠    اإلجمالى  

  

٦  

إنتاج مقررات الكترونیة للكلیات 
التي حصلت علي مشروع 

CIQAP  

١٩  

٢٠  

٢٥٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠٠  
        

٢٥٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠٠  

  كلیة الطب البیطري

  كلیة العلوم

  ٥٠٠٠٠٠          ٥٠٠٠٠٠    اإلجمالى  

    ٧٤٤١٠٠٠  ١٣٧٦٠٠٠  ١٣٧٦٠٠٠  ١٣٧٦٠٠٠  ١٣٧٦٠٠٠  ١٩٣٧٠٠٠    التكلفة اإلجمالیة السنویة  

  

  

  

  

  

  وجود خادم رئیسي للتعلیم االلكترونى -١

من الفنیین بالمركز عن طریق االعالن  ١٠تعیین  -٢
  واختیار االنسب 

رفع قدرات الفنیین بالمركز عن طریق حضور -٣
  علیم االلكترونىدورات بالمركز القومى للت

 FB7توفیر حجرتین تستخدم فى مشروع -٤
  FB7الستخدامھم فى المركز وایجاد بدیل لمشروع 

امج استخدام التعلیم التفاعلي في برن .١٢
 مقرر  ٢٥اإلكلینیكیة حوالي الصیدلة 

استخدام التعلیم التفعالي في برنامج  .١٣
اللغات األجنبیة في كلیة التجارة 

 )مقررات١٠(
استخدام التعلیم اإللكتروني في برنامج  .١٤

 ١٠(اللغة  الفرنسیة بكلیة الحقوق 
 )مقررات

برنامج الدبلوم العام بكلیة تطویر  .١٦
 )مقررات١٠(التربیة 

تطویر برنامج دبلوم  .١٧
المیكروبیولوجي بكلیة 

 )مقررات٥(الطبالبیطري
تكرار التجربة مع بعض الدبلومات  .١٨

 بكلیة التجارة

لكل برنامج  ات مقرر١٠تحویل  .١٥
 ٣(من برامج التعلیم المفتوح

 )برامج

كل عام كل ) اتمقرر ٥(تحویل  .٧
 ألف جنیة   ٢٥مقرر بتكلفة 

تسویق المقررات المنتجة في  .٨
 جامعات أخري 

إنتاج عناصر تعلیمیة محددة في  .٩
 بعض المقررات 

توفیر المعامل اإلفتراضیة لبعض  .١٠
 التخصصات 

نشر ثقافة التعلیم اإللكتروني  .١١
 بالوسائل المختلفة

إنتاج عشر مقررات لمرحلة  .١٩
 البكالویوس لكلیة الطب البیطري

مقررات لمرحلة  ١٠إنتاج  .٢٠
 البكالوریوس كلیة العلوم



 

 - ٥٩ - 
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٢٠١٦ -  ٦الي  ٢٠١١-٧مصادر تمویل الخطة الخمسیة من   

 

 مقدار التمویل المطلوب خالل خمسة اعوام جهة التمویل

 ٤.٦٩١.٠٠٠  الجامعة .١

 ٦٢٥.٠٠٠  كلیة صیدلة  .٢

 ٢٥٠.٠٠٠  كلیة التجارة .٣

 ٢٥٠.٠٠٠  كلیة الحقوق .٤

 ٧٥٠.٠٠٠  التعلیم المفتوح .٥

 ٢٥٠.٠٠٠  كلیة التربیة .٦

 ٣٧٥.٠٠٠  كلیة الطب البیطري .٧

 ٢٥٠.٠٠٠  كلیة العلوم .٨
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  في االعوام السابقة مشروع التعلیم االلكتروني میزانیة 

  إجمالي ICTPمشروعات   الجامعة  

العام الحالي 
٢٠١١\٢٠١٠  

٣٢٨٠٠٠  ١٦٤٠٠٠  ١٦٤٠٠٠  

العام 
  ٢٠١٠\٢٠٠٩السابق

٢٥٠٠٠٠  ١٦٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠  

  

 الصعوبات والتحدیات)٧(

  عدم إقتناع القائمین علي التعلیم المفتوح بضرورة التطویر والرغبة الجادة في اإلعتماد  -١

وجود بعض السادة العمداء الذین لدیهم الموارد المادیة وال یریدون إنفاقها في تطویر المقررات   -٢
 وبالتالي اعتماد البرامج المتمیزه وبعض برامج الدراسات العلیا 

صعوبة الحصول علي الكوادر الفنیة للمركز من ابناء المحافظه لعدم وجود كلیة الحاسب  - ٣
 االلي

  التقدم واستمرایة الخطةلیات ضمان طرق آ) ٨(

والتي بها برامج متمیزة  CIQAPتوقیع عقود بین المركز وعمداء الكلیات التي بها مشروعات  -١
وكذلك بین المركز ومدیر مركز التعلیم المفتوح وبحضور رئیس الجامعة ونائب رئیس الجامعة 

  المختص 

  الیات ضمان جودة الخطة) ٩(



 

 

- ٦٢ - 

مى للتعلیم االلكترونى بالمجلس االعلى للجامعات لتطبیق المعاییر المتابعة الفنیة من المركز القو 
  القیاسیة للمقررات المنتجة واصدار شهادة نشر الكترونى للمقررات

  التقویم والمتابعة) ١٠(

  من خالل الدعم الفني من المركز القومي للتعلیم اإللكتروني
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  مشروع 

التدريب على تكنووجیا 

  المعلومات
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  مقدمة 
ة تضم كل الجامعات المصریة بضمن شالتدریب على تكنولوجیا المعلومات یعمل مشروع  كة متكامل

ا  ال تكنولوجی ى مج املین ف اونیھم والع دریس ومع ة الت اء ھیئ توي أعض اء بمس ا االرتق دف منھ الھ

ة  الجامعات المصریة المعلومات واالتصاالت إلى المستوي الذي یواكب سیاسة الدولة للنھوض بمكان

 .في الداخل والخارج

اتتم استكمال البنیة األساسیة لمشروع التدریب من  ة  مراكز تدریب مجھزة بكل االمكانی واد علمی وم

ات  ى للجامع المجلس األعل دریب ب ة للت دة المركزی یة للوح ة األساس ع البنی ل م ة تتكام ط تدریبی وخط

ع  ؤھلھیمراكز التدریب بالجامعات المصریة بما وب ا والمجتم ة وكلیاتھ أن یؤدي خدمات عدیدة للجامع

 .خارجھا الذي تخدمھ في مجال تكنولوجیا المعلومات متكامال مع اي جھات أخرى داخل الجامعة و

  خطوات التخطیط األستراتیجى 

العداد الخطة االستراتیجیة للمشروع تم اتباع مجموعة من الخطوات على النحو 

  : التالى

 المشروعملخص تاریخى عن  .١

 .SWOTبإستخدام أسلوب  مشروع التدریب على تكنولوجیا المعلوماتالتحلیل البیئى ل .٢

الخطة اإلستراتیجیة في ضوء نشر ثقافة اھمیة التدریب على تكنولوجیا  .٣
  المعلومات 

 .تصمیم وصیاغة إستراتیجیة المؤسسة  .٤

 .األستراتیجیة الخطة تنفیذ  .٥
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 ملخص تاریخى عن المشروع )١(

  :المالى للمشروع فى الفترة السابقة منذ إنشائھالوضع 

  .ة..المشروع ممول من المجلس االعلى للجامعات و الجامع

 ٢٠٠٦/ ٦/ ١: تاریخ التعاقد - 

 ٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١: تاریخ انتھاء العقد - 

ً للتعاقد  -   جنیھ مصرى ٣٠٥٩٧٠.٠٥اجمالى التمویل طبقا

 جنیھ مصرى من مشروع  ٢٣٦٩٩٠.٦٥ICTP . 

 صرى من الجامعةجنیة م ٦٨٩٧٩.٤٠. 

  :الملخص المالى

ً للتعاقد  البیان   المیزانیة طبقا

ICTP الجامعة  

  ٢٩٨٠  ١٥٠٨٥٨.٢٣  فریق العمل

  ٥٩٨٥٠  ٨٢٧٥٦  اجھزة و معدات

  ٦١٤٩.٤٠  ٣٣٧٦.٢١  مصاریف تنفیذ

  ٦٨٩٧٩.٤  ٢٣٦٩٩٠.٤٤  االجمالى

٣٠٥٩٧٠.٠٥  
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ثم بدأت المرحلة الثانیة من  ٢٠٠٩/ ٦/ ٣٠الى  ٢٠٠٩/ ١/ ١توقف المشروع من 

  .و الجامعة  ICTPبتمویل من  ٢٠١٠/ ٦/ ٣٠الى  ٢٠٠٩/ ٧/ ١

 ٢٠٠٩/ ٧/ ١: تاریخ التعاقد - 

 ٢٠١٠/ ٦/ ٣٠: تاریخ انتھاء العقد - 

ً للتعاقد  -   جنیھ مصرى ٨٠٠٠٠اجمالى التمویل طبقا

 جنیھ مصرى من مشروع  ٤٥٩٧٠ICTP . 

 جنیة مصرى من الجامعة ٤٠٠٠٠. 

  ٢٠١٠/ ٦/ ٣٠فى  :الملخص المالى 

ً للتعاقد  البیان   من المراحل السابقة  المیزانیة طبقا

ICTP الجامعة    

      فریق العمل

      اجھزة و معدات

      مصاریف تنفیذ

  ٤٠٠٠٠  ٤٥٩٧٠  االجمالى

   ٦٤٣٦١.٠٨  ٣٠٥٤٢.٩٢  ٠  الرصید

  ٩٤٩٠٤  الكلى الرصید
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  .و الجامعة  ICTPبتمویل من  ٢٠١١/ ٦/ ٣٠الى  ٢٠١٠/ ٧/ ١من  الثالثةالمرحلة 

 ٢٠١٠/ ٧/ ١: تاریخ التعاقد - 

 ٢٠١١/ ٦/ ٣٠: تاریخ انتھاء العقد - 

ً للتعاقد  -   جنیھ مصرى ١٥٠٠٠٠اجمالى التمویل طبقا

 جنیھ مصرى من مشروع  ٨١٠٠٠ICTP . 

 جنیة مصرى من الجامعة ٦٩٠٠٠. 

 

  SWOT Analysisتحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة للمركز )  ٢(

  :تحلیل البیئة الداخلیة:أوالً 

  :أوضحت نتائج الدراسة الذاتیة للمشروع انھ قام باألنشطة التالیة

  .عقد المشروع دورات فى التدریب على تكنولوجیا المعلومات على ثالث محاور - ١

  :ریبیة و ھى برامج تد ٩یحتوى على : المحور االساس - 

  

Hrs Course Code 

18 Typing 101 

24 Using computers and managing files 102 

24 Word processing 103 

24 Soreadsheets 104 
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18 Presentations 105 

24 Database 106 

12 Information and communication  107 

18 Concepts of It 108 

9 Introduction to PC maintenance and protection 109 

الى ان تم تطویرھا  ٢٠٠٦استمر العمل بھذه المصفوف منذ تدشین المشروع فى العام 

من قبل االدارة العامة للتدریب بالمجلس االعلى للجامعات و استھدف التطویر تقلیص 

لتصبح ) ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤(الساعات التدریبیة فى بعض الدورات و خاصة 

ً من بد ١٥   . ٢٠١٠/ ٧/ ١من بدایة  ٢٤ال

تم تصمیم ھذا المحور كى یحوى المحتوى العلمى للبرامج التدریبیة المعتمدة بشھادة 

و بما یسمح لمن یجتاز التدریب على ھذا ) ICDL(الرخة الدولیة لقیادة الحاسب االلى 

  .المحور اجتیاز اختبارات الحصول على الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب االلى

ً للحصول على الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب االلى  تعاقد المجلس  ICDLو استكماال

لالستفادة من المنحة المقدمة من وزارة االتصاالت  HPاالعلى للجامعات مع شركة 

لتدریب و اختبار و منح الشھادة العضاء ھیئة التدریس و معاونیھم و العاملین 

عقد مجموعة من الدورات المتعاقبة للفئات قام المشروع بالترتیب و . بالجامعة

  .و حتى االن ٢٠٠٩المستھدفة بدایة من العام 
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 :و ھى برامج تدریبیة ٦یحتوى ھذا المحور على : محور التدریب المتقدم - 
 

Hrs course Code 

24 Using technology in classrooms 201 

18 Wed publishing using front pagr 202 

24 Web authorizing using dream waver 203 

18 Graphics adobe photoshop 204 

18 2D anima on macromedia flash 205 

18 A+ certification (Core Hardware) 206 

مجموعة من الدورات العضاء ھیئة التدریس لتدریبھم على كیفیة  قام المشروع بعقد

  . Adobe photoshopاستخدام برنامج 

  

 :و ھى برامج تدریبیة ٦یحتوى ھذا المحور على : محور التدریب المتخصص - 
  

Hrs course Code 

24 Developing windows applications using C# 301 

24 Relational database fundamentals introduction to 

SQL 

302 

24 Web programming using ASP.net 303 
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18 Statistical analysis using SPSS 304 

24 Introduction to matlab 305 

18 Project management using Microsoft project 306 

مجموعة من الدورات العضاء ھیئة التدریس لتدریبھم على كیفیة  قام المشروع بعقد

  . statistical analysis using SPSSاستخدام برنامج 

و لتغظیم االستفادة من مشروع التدریب على تكنولوجیا المعلومات و خلق كوادر بشریة 

استحدثت   ICTPبالجامعة قادرة على التعامل مع التطبیقات المختلفة لمشروعات 

االدارة العامة للتدریب بالمجلس االعلى للجامعات مجموعة من الدورات وسیتم التدریب 

ً من    : و بیاناتھا كالتالى ٢٠١١/ ٦/ ٣٠حتى  ٢٠١١/ ١/ ١علیھا ابتداءا

Course Title  No. of 

Houers 

Code 

MIS – 1 Student affairs 16 401 

MIS – II Staff affairs 16 402 

MIS – III Post graduate affairs 16 403 

Awareness about Portal, Digital library, MIS 

control system and Moodle 

16 404 

  

و لالستفادة من مشروع التدریب على تكنولوجیا المعلومات فى تحسین اداء المھام 

الیومیة بالجامعات  استحدثت االدارة العامة للتدریب بالمجلس االعلى للجامعات 



 

 

- ٧١ - 

ً من  / ١/ ١مجموعة من الدورات التكمیلیة و التطبیقیة وسیتم التدریب علیھا ابتداءا

  : ا كالتالىو بیاناتھ ٢٠١١/ ٦/ ٣٠حتى  ٢٠١١

Course Title  No. of Houers Code 

Secretarial 24 501 

Procurement and Storekeepers 24 502 

Accounting 24 503 

Librarian 24 504 

Student Affairs 24 505 

Human Resources 24 506 

Post Graduate Affairs 24 507 

Laboratory Officers 24 508 

  
  االمكانیات الحالیة للمشروع - ٢

  : معمل مركز تدریب مجھزین باالتى ٢عدد 

 جھاز كمبیوتر لكل مركز ٢٤عدد  - ١

 واحد لكل مركز UPSجھاز  ٢عدد  - ٢

 لكل مركز ٢اجھزة تكییف بواقع  ٤عدد  - ٣

 )ال یعمل و محتاج تغییر(  Data Showجھاز  ١عدد  - ٤

 ساعة یومیاً  ٢٤انترنت  - ٥

  : حجرة ادارة و سكرتاریة مجھزة باالتى 
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 مكتب ٢عدد  - ١

 كمبیوتر ٢عدد  - ٢

 طابعة لیزر ١عدد  - ٣

 دوالب ٢عدد  - ٤

 شانون ١عدد  - ٥

 ماكینة تصویر ١عدد  - ٦

 )ال یعمل لعدم وجود خط مباشر(فاكس  ١عدد  - ٧

    

كما أوضحت نتائج الدراسة الذاتیة للمشروع أن ھناك مجموعة من نقاط القوة التي 
  . یتمیز بھا والتي یمكن إستثمارھا وتفعیلھا على النحو الذي یحقق رسالة المشروع

  Strengthsنقاط القوة   

االیمان الحقیقى لدى كل المسؤلین بالجامعة بأھمیة التدریب على تكنولوجیا المعلومات  - 
 .االتصاالت و

سعى اعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم للوصول بابحاثھم الى العالمیة عن طریق  - 
النشر الدولى مما یتطلب استخدام التقنیات العالیة لتطبیقات تكنولوجیا المعلومات و 

 .االتصاالت

یتمتع المشروع بوجود فریق عمل ذو خبرة عالیة بكیفیة االدارة و تسییر العمل  - 
  . ى على اعلى مستوىالتدریب

یتمتع المشروع بوجود الحد االدنى من االمكانیات التى تضمن توفیر البیئة المناسبة  - 
  .للتدریب

  .و جود فریق من المدربین المعتمدین الذین یمكن االعتماد علیھم فى التدریب - 
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یحوذ المشروع على ثقة اعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم و العاملین  - 
  .بالجامعة

یعتیر التدریب على تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت و خاصة شھادة  - 
الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب االلى احد المتطلبات لترقى اعضاء ھیئة 

 .التدریس

  

كما أظھرت نتائج الدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلیة 
  .المشروع في تحقیق رسالتھ وغایتھ

 

  Weaknessesنقاط الضعف  

درتھا ضعیفة حیث تخطى  -  د الن ق ى االحالل و التجدی اج ال وتر تحت اجھزة الكمبی
 .عمرھا الخمس سنوات

 -  ً ا ھ یقضى احیان ترابیزات الكمبیوتر و الكراسى سیئة تسبب ازاج للمتدرب حیث ان
 .ساعات متواصلة و بالتالى البد من تغییرھا لتوفیر البیئة المناسبة للمتدرب ٦

 .مما یؤثر على كفاءة عملیة التدریب Data Showاجھزة عرض عدم و جود  - 

  تحلیل البیئة الخارجیة: ثانیاً 

أوضحت نتائج التحلیل البیئي أن المشروع أمامھ العدید من الفرص المتاحة والتي یمكن 
اإلستفادة منھا في تحقیق غایاتھ وأھدافھ اإلستراتیجیة، كما أن ھناك مجموعة من 

والتي یتحتم على ادارة المشروع أن یحدد كیفیة التعامل معھا في  التھدیدات المحتملة
  .سبیل تحقیقھ لرسالتھ وغایاتھ

  Opportunitiesالفرص المتاحة
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  زیادة اإلھتمام المحلى واإلقلیمي والعالمي بأھمیة تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت
 .و االستعانة بھا فى كافة المجاالت

  اإلجتماعي على التدریب على استخدام تكنولوجیا المعلومات و الزیادة في الطلب
  .االتصاالت

  فتح قنوات للتعاون مع المنظمات المدنیة الراغبة فى التدریب على تكنولوجیا

 .المعلومات

  وجود ھیئات داعمة للتدریب فى الوقت الراھن مثل المجلس االعلى للجامعات و

 .وزارة االتصاالت

 ئة الیونسكو الجراء التدریب و االختبار للشھادة الدولیة الحصول على اعتماد ھی

 .الدخل للمشروعمما سوف یكون احد مصادر ) ICDL(لقیادة الحاسب االلى 

 عمل مشروعات لتحلیل النظم وتحلیل البیانات داخل الجامعة وخدمة المجتمع المدنى. 

  Threatsلتھدیدات المحتملة    ا

  المعلومات بالترقى للدرجات االعلى بالنسبة عدم ربط التدریب على تكنولوجیا

 .للموظفین بالجامعة مما یفقدھم االھتمام بالحضور و المواظبة

  عدم و جود مدى محدد لتفعیل التطبیقات المختلفة لمشروعاتICTP   فى االدارات

 .یفقد التدریب اھمیتھالمختلفة بالجامعة 

 ب لرفع كفاءة عملیة التدریبتطویر و تحدیث البنیة االلكترونیة لمشروع التدری. 

  حیث انھم مكلفون باعباء اداریة داخل الجامعة (عدم تفرغ الجھاز االدارى للمشروع

 ).  مما یؤثر على كفاءة االداء بالمشروع

 

الخطة اإلستراتیجیة في ضوء نشر ثقافة اھمیة التدریب على ) ٣(
  تكنولوجیا المعلومات 
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  :رؤیـة ورســالة المشروع) ١(

  رؤیــة المشروع: 

ة  ة التعلیمی اء بالعملی العمل على توظیف تكنولوجیا المعلومات و التصاالت لالرتق

وادر  دریب الك ق ت ة عن طری ة و المالی و البحثیة و تطویر اداء القطاعات االداری

ى  ة عل املین بالجامع ذلك الع اونیھم و ك دریس و مع ة الت ن اعضاء ھیئ البشریة م

ق استخدام تكنولوجیا الم علومات بما یضمن تكامل محاور التطویر االخرى لتحقی

 . االھداف المرجوه

 رسالة المشروع  

ا  ة كلیاتھ ة و كاف املین بالجامع اونیھم و الع االرتقاء بمھارات اعضاء ھیئة التدریس و مع

ى مستویات  م اعل ات و االتصاالت للوصول بھ ا المعلوم ى مجال تكنولوجی و وحداتھا ف

  .ستفادة من التطویر المستمر فى ذلك المجالاالداء و تعظیم اال

 اھداف المشروع  

تدریب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین على تكنولوجیا المعلومات  .١

 .واالتصاالت

 .تدریب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم علىالطرق البحثیة المتقدمة .٢

 .ICTPالتدریب على تطبیقات مشروع  .٣

 .تكمیلیة و تطبیقیة لتحسین المھام الیومیةاقامة دورات تدریبیة  .٤

باالضافة  ICTPتكوین كوادر جدیدة قادرة على التدریب والتطور في إطار مشاریع  .٥

الى تصمیم و تنفیذ متطلبات الجامعة و كلیاتھا و المجتمع الذى خدمة من 

  .البرامج و التقنیات المعلوماتیة الحدیثة
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  تصمیم وصیاغةإستراتیجیة المؤسسة) ٤(

  االھداف االستراتیجیة والخطط والبرامج

  :االھداف االستراتیجیة: اوال

 .تدریب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت - ١

 .تدریب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم علىالطرق البحثیة المتقدمة - ٢

 .ICTPالتدریب على تطبیقات مشروع  - ٣

دورات تدریبیة تكمیلیة و تطبیقیة لتحسین المھام الیومیة بالجامعة و كلیاتھا  اقامة - ٤

 .و اداراتھا المختلفة

باالضافة الى  ICTPتكوین كوادر جدیدة قادرة على التدریب والتطور في إطار مشاریع  - ٥

تصمیم و تنفیذ متطلبات الجامعة و كلیاتھا و المجتمع الذى تخدمة من البرامج و 

 .لمعلوماتیة الحدیثةالتقنیات ا

  .خلق مصادر اخرى للتمویل لضمان استمرار المشروع - ٦

تدریب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین على "  :لتحقیق الھدف االول

  "تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  :الخطط والبرامج المرحلیة لتحقیق الھدف االول

ً لخطة القیام باجراءات الدعایة و التوعیة الالزمة  -  للفئات المستھدفة طبقا

  .المشروع

وضع وتنفیذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب ادارة المشروع  - 

  .یتضمن آلیات القیاس وأسالیب تصحیح االنحرافات
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وضع وتنفیذ نظام لمكافأة وتشجیع المقبلین على التدریب و خاصة  - 

  .الموظفین

 .زمة لعملیة التدریبصیانة و تحدیث األجھزة وتوفیر المتطلبات الال - 

تدریب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم على الطرق البحثیة " :لتحقیق الھدف الثاني

  ."المتقدمة

  :الخطط والبرامج المرحلیة لتحقیق الھدف الثاني

القیام باجراءات الدعایة و التوعیة الالزمة للبرامج المتقدمة و المتخصصة  - 

ً لخطة المشرو   .عللفئات المستھدفة طبقا

وضع وتنفیذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب ادارة المشروع  - 

  .یتضمن آلیات القیاس وأسالیب تصحیح االنحرافات

فیما اذا تطلب االمر عقد دورات تدریبیة فى المتدربین  تلبیة رغبات - 

مجاالت خارج البرامج التدریبیة المعمول بھا فى اطار الخطة التنفیذیة 

 .للمشروع

جموعة من المدربین من اعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم و تجھیز م - 

لتدریب البرامج المتقدمة و ) من لدیة القدرة(العاملین بالجامعة 

 .TOTعقد دورات من خالل المتخصصة 

  .."ICTPالتدریب على تطبیقات مشروع  " :لتحقیق الھدف الثالث

  :الخطط والبرامج المرحلیة لتحقیق الھدف الثالث



 

 

- ٧٨ - 

القیام باجراءات الدعایة و التوعیة الالزمة للتطبیقات المختلفة لمشروعات  - 

ICTP  لخطة المشروعو البرامج التدریبیة لھا ً   .للفئات المستھدفة طبقا

وضع وتنفیذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب ادارة المشروع  - 

  .یتضمن آلیات القیاس وأسالیب تصحیح االنحرافات

من المدربین من اعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم و  تجھیز مجموعة - 

للتدریب على التطبیقات المختلفة ) من لدیة القدرة(العاملین بالجامعة 

 .TOTعن طریق عقد دورات  ICTPلمشروعات ال 

اقامة دورات تدریبیة تكمیلیة و تطبیقیة لتحسین المھام ":: لتحقیق الھدف الرابع

  ".و اداراتھا المختلفةالیومیة بالجامعة و كلیاتھا 

  :الخطط والبرامج المرحلیة لتحقیق الھدف الرابع

ً لخطة  -  القیام باجراءات الدعایة و التوعیة الالزمة للفئات المستھدفة طبقا

  .المشروع

وضع وتنفیذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب ادارة المشروع  - 

  .یتضمن آلیات القیاس وأسالیب تصحیح االنحرافات

ھیز مجموعة من المدربین من اعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم و تج - 

للتدریب على كیفیة استخدام تكنولوجیا ) من لدیة القدرة(العاملین بالجامعة 

بالجامعة و المعلومات و االتصاالت فى تحسین اداء المھام الیومیة 

 .TOTاداراتھا و كلیاتھا عن طریق عقد دورات 
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باالضافة الى تكوین كوادر جدیدة قادرة على التدریب والتطور ": لتحقیق الھدف الخامس 

تصمیم و تنفیذ متطلبات الجامعة و كلیاتھا و المجتمع الذى تخدمة من البرامج و 

  "..التقنیات المعلوماتیة الحدیثة

  :الخطط والبرامج المرحلیة لتحقیق الھدف الخامس

ً لخطة  القیام باجراءات الدعایة و التوعیة الالزمة للفئات -  المستھدفة طبقا

  .المشروع

وضع وتنفیذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب ادارة المشروع  - 

  .یتضمن آلیات القیاس وأسالیب تصحیح االنحرافات

تجھیز مجموعة من المدربین من اعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم و  - 

بصورة  TOT عن طریق عقد دورات ) من لدیة القدرة(العاملین بالجامعة 

مستمرة لرفع كفاءة المدربین بما یواكب التطور السریع فى تطبیقات 

 .تكنولوجیا المعلومات 

  "...خلق مصادر اخرى للتمویل لضمان استمرار المشروع":لتحقیق الھدف السادس 

  :الخطط والبرامج المرحلیة لتحقیق الھدف السادس

اختبارات الشھادة الحصول على اعتماد ھیئة الیونسكو الجراء تدریبات و  - 

 .ICDLالدولیة لقیادة الحاسب االلى 

القیام باجراءات الدعایة و التوعیة الالزمة لفئات المجتمع المدنى للتدریب  - 

و االختبار للحصول على الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب االلى بما ال 

 .یؤثر على االھداف االساسیة للمشروع
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صة للفئات المھتمة من المجتمع عقد دورات تدریبیة فى البرامج المتخص - 

  . المدنى

وضع وتنفیذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب ادارة المشروع  - 

  .یتضمن آلیات القیاس وأسالیب تصحیح االنحرافات

  قائمة باإلحتیاجات المستقبلیة لتنفیذ الخطة الخمسیة للمركز 

 العدد البیان م

١ DATA show  ٢ جھاز عرض 

  ٢ شاشة عرض  ٢

 ٥٠ اجھزة كمبیوتر ٣

 ١ آلة نسخ اسطوانات ٤

 ١ طابعة لیزر ٥

  ١  ماسح ضوئى  ٦

  ٢  سبورة بیضاء  ٧

    عمل استندات لالجھزة   ٨

  ٥٠  كرسى كمبیوتر  ٩

  ١  خزینة كبیرة لحفظ كروت المھارات  ١٠

  

  ملحق المستھدف فى عدد المتدربین من الخطة فى الخمسة سنوات القادمة للمركز

  اإلجمالى  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى  

عدد 

  المتدربین

٨٥٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ١٠٠٠  
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  شروعالخطة التنفیذیة للم) ٥(

التى سیتم تنفیذھا خالل الخمسة سنوات القادمة و  االھداف: اوالً 

  الموارد المالیة المطلوبة

رقم 

  الھدف

المیزانیة   المطلوب  السنة  النشاط

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  بااللف جنیھ

  ٢٠  مادة الدعایة و االعالن            تفعیل خطة الدعایة  ١

تدریب و اختبار   ٢

  الفئات المستھدفة

مدربین، اداریین، تنفیذیین،           

مواد تدریبیة، االت و معدات 

  صیانة و قطع غیار 

٧٥٠  

احالل و تجدید   ٣

اجھزة الكمبیوتر و 

  تجھیزات المشروع

اجھزة كمبیوتر، راكات و           

سویتشات نت، استاندات 

  كمبیوتر ، كراسى،الخ 

٣٠٠  

تكوین قاعدة من   ٤

  المدربین

فى  TOTعقد دورات           

التخصصات و التطبیقات 

المختلفة لتكنولوجیا المعلومات 

  و االتصاالت 

٥٠  

دعایة، مدربین، اداریین و             خلق مصادر تمویل   ٥

  تنفیذیین،مواد تدرییة

٥٠  

  ١١٧٠  الف جنیھ ١١٧٠٠٠٠  االجمالى
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  كیفیة التمویل: ثانیاً 

  نسبة تمویل الذاتى  الغیر ذاتىنسبة التمویل   السنة

  %٠  %١٠٠  االولى

  %٢٥  %٧٥  الثانیة

  %٥٠  %٥٠  الثالثة

  %٧٥  %٢٥  الرابعة

  %١٠٠  %٠  الخامسة

  

  

  

  

  

  

  

  

قة و كیفیة تمویلھا على مدار الخمسة بالخطة المرحلیة لتنفیذ االنشطة السا: ثالثاً 
  : سنوات القادمة
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 المبالغ بااللف جنیھ) تفعیل خطة الدعایة(االول  لھدفا -١

  

  

  

  

  

  

ا -١
  المبالغ بااللف جنیة) تدریب و اختبار الفئات المستھدفة(الثانى   لھدف

  تمویل ذاتى  غیر ذاتىتمویل   المبلغ المطلوب  السنة

  ٠  ١٥٠  ١٥٠  االولى

  ٣٠  ١٢٠ ١٥٠  الثانیة

  ٧٥  ٧٥ ١٥٠  الثالثة

  ١٢٠  ٣٠ ١٥٠  الرابعة

  ١٥٠  ٠ ١٥٠  الخامسة

  ٣٧٥  ٣٧٥    االجمالى

  الف حنیھ  ٧٥٠

  

  تمویل ذاتى  غیر ذاتىتمویل   المطلوبالمبلغ   السنة

  ٠  ٤  ٤  االولى

  ١  ٣  ٤  الثانیة

  ٢  ٢  ٤  الثالثة

  ٣  ١  ٤  الرابعة

  ٤  ٠  ٤  الخامسة

  ١٠  ١٠    االجمالى

  الف جنیھ مصرى ٢٠
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احالل و تجدید اجھزة الكمبیوتر و تجھیزات (الثالث  الھدف  -٢
  المبالغ بااللف جنیة) المشروع

  تمویل ذاتى  غیر ذاتىتمویل   المبلغ المطلوب  السنة

  ٥٠  ٥٠  ١٠٠  الثانیة

  ٧٥  ٢٥  ١٠٠  الثالثة

  ١٠٠  ٠  ١٠٠  الخامسة

  ٢٢٥  ٧٥    االجمالى

  الف جنیھ ٣٠٠ 

  

  المبالغ بااللف جنیة) تكوین قاعدة من المدربین(الرابع   الھدف -٣

  تمویل ذاتى  غیر ذاتىتمویل   المبلغ المطلوب  السنة

  ٠  ١٠  ١٠  االولى

  ٢٠  ٠  ٢٠  الثانیة

  ٢٠  ٠  ٢٠  الخامسة

  ٤٠  ١٠    االجمالى

  الف جنیة ٥٠
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  المبالغ بااللف جنیة) خلق مصادر تمویل(الخامس   الھدف -٤

  تمویل ذاتى  غیر ذاتىتمویل   المبلغ المطلوب  السنة

  ١٠  ٠  ١٠  الثانیة

 ١٠  ٠ ١٠  الثالثة

 ١٥  ٠ ١٥  الرابعة

 ١٥  ٠ ١٥  الخامسة

  ٥٠      االجمالى

  جنیة الف ٥٠
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لمشروع التدریب على تكنولوجیا الخطة التنفیذیة : ثالثاً 
  المعلومات

  

  انشطة التنفیذ  المدة الزمنیة  المسئول عن التنفیذ  مؤشرات االداء

الموازنة 
  المطلوبة 

مقدرة (
  )بااللف

  الھدف  النشاط

المتدربین (اقبال المستفیدین  -
، عمل المشروع بكل طاقتة )

  على فترتین طوال ایام االسبوع 

مدیر المشروع، و  
  فریق العمل بالمشروع

٢٠١٥ - ٢٠١٠  

  

مطبوعات لكل الدورات  
التى یقوم بھا المركز، 

دعایة بكل وسائلھا، 
اقامة الندوات و 
نظام اللقاءات، وضع 
  اتصال ومتابعة

  

٢٠  

تفعیل خطة 
  الدعایة

  

  االول

نتائج االختبارات، التطبیق  
العملى من قبل المتدربین فى 

مواقع عملھم، استخدام 
التطبیقات المختلفة لتكنولوجیا 

المعلومات لتیسیر و رفع كفاءة 
االداء الیومى للعاملین بالجامة 

  .و المجتمع المدنى

مدیر المشروع و فریق 
 العمل و المدربین

  

٢٠١٥ - ٢٠١٠  

  

عقد الدورات 
التدریبیة، تجھیز 

المدربین و المواد 
التدریبیة، صیاتة 

االجھزة و توفیر قطع 
الغیار المطلوبة، توفیر 
الوسائل المساعدة فى 

ادوات كتابیة (التدریب 
  ) و اوراق طباعة غیره

تدریب و   ٧٥٠
اختبار الفئات 

  المستھدفة

  الثانى

رفع قدرة المشروع التجھیزیة  
الى مستوى یتوافق مع التطور 

المزھل فى تقنیات الحاسب 
زیادة رضاء المستفدین . االلى

 .من خدمات المركز
  

مشروع، مجلس ادارة ال 
مدیر المشروع، فریق 

العمل و مراجع عام 
  الحسابات 

السنة الثانیة و 
  الثالثة و الخامسة

استبدال اجھزة 
الحاسب باجھزة ذات 

قدرات و سرعات 
عالیة، استبدال 

ترابیزات االجھزة 
بحوامل مصصممة 

غلى حسب ابعاد 
القاعات، شراء اجھزة 

عرض و شاشات، 
استبدال كراسى 

المتدربین باخرى اكثر 
  . راحة من الحالیة

احالل و تجدید   ٣٠٠
اجھزة 

المعامل و 
  تجھیزاتھا

  الثالث

جودة النتائج و مطابقتھا  
للمقاییس العالمیة، اعتماد 
مجموعة من المدربین من 

الجھات المتخصصة مثل 
الیونسكو و میكروسوفت، 

الستعانة بمدربین من داخل 
الجامة للتدریب فى كل البرامج 

 . التدریبیة المستھدفة
  

مدیر المشروع، فریق 
العمل و االدارة العامة 

للتدریب بالمجلس 
  للجانعاتاالعلى 

السنة االولى و 
  الثانیة و الخامسة

فى  TOTعقد دورات 
كل البرامج التدریبیة 

التى یقوم بھا 
  المشروع

  

تكوین قاعدة   ٥٠
  من المدربین

  الرابع

بحلول السنة الخامسة یكون 
المشروع قادراً على االستمرار 

بدون الحصول على اى دعم 
بحیث یكون التمویل ذاتیاً 

١٠٠.%  

شروع، الم مجلس ادارة
مدیر المشروع و فریق 

  العمل

من السنة الثانیة 
  وحتى الخامسة

الحصول على اعتماد 
التدریب و االختبارلل 

ICDL  من ھیئة
  الیونسكو

خلق مصادر   ٥٠
  للتمویل الذاتى

  الخامس
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لضمان تنفیذ اى خطة استراتیجیة و تحقیق اھدافھا على النحو المطلوب البد من 
اتخاذ بعض االجراءات التى من شأنھا ضمان تنفیذ محاور الخطة بجودة عالیة و 

  : من ھذة االجراءات. ایضاً ضمان استمرار ھذه الخطة

  

 Quality controlضمان الجودة  - ١

تفعیلھا لضمان جودة العملیة ھناك مجموعة من التطبیقات التى یجب 
  :التدریبیة

 .اختیار البرامج التدریبیة المالئمة للفئة المستھدفة - ١
 .البرامج التدریبیة البد و ان تكون معتمدة من المجلس االعلى للجامعات - ٢
 .اختیار المدربین المؤھلین و المعتمدین للقیام بالعملیة التدریبیة - ٣
 . لوجیا المعلوماتمواكبة للتطور السریع فى تطبیقات تكنو - ٤
 .توفیر بیئة تدریبیة مالئمة - ٥
 .ضمان سیر العملیة التدریبیة بانتظام حسب الجداول الموضوعة - ٦
 .المتابعة الجدیة للعملیة التدریبیة - ٧
 . ضمان اداء االختبارات بحیادیة - ٨
  .  ضمان التطبیق العملى للتدریب فى مجاالت العمل المختلفة - ٩

لیة المناسبة و تحدید االشخاص المنوط و سوف تقوم ادارة المشروع بوضع اال
  .بھم مراقبة جودة العملیة التدریبیة

  

 Sustainabilityضمان استراریة المشروع -٢

لضمان استمرار الخطة االسئراتیجیة البد من توافر مجموعة من المقومات و 
  :منھا

بالنسبة لتكنولوجیا المعلومات و : الطلب المستمر على التدریب - ١
السریع فى تطبیقاتھا فى مختلف المجاالت یضمن  التطور المزھل و

 .ضرورة استمرار  العملیة التدریبیة الستیعاب ھذة التطورات
طالما ان ھناك جامعات : توافر المستفیدین و الراغبین فى التدریب - ٢

 .فالراغبین فى التدریب و المقبلین علیھ فى ازدیاد
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بامكاناتة المتاحة و المأمولة و تشمل مشروع التدریب : البیئة التدریبیة - ٣
مستقبالً و االمكانیات البشریة القائمة على المشروع و االھتمام البالغ 
بالتدریب من كافة المسؤلین على التعلیم العالى و البحث العلمى یعطى 

 .للتدریب على تكنولوجیا المعلومات الوقود الدائم لالستمرار
جراءات التى تم االشارة الیھا ھناك مجموعة من اال: توفیر الدعم المالى - ٤

فى الخطة االستراتیجیة و ھى كیقیة توفیر الدعم المالى الذاتى لضمان 
استمرار التدریب دون الحاجة الى دعم خارجى سواء من الجامعة او 

و یعتبر . من المجلس االعلى للجامعات بحلول العام الخامس من الخطة
علیھا فریق ادارة المشروع  ھذا احد االھداف االستراتیجیة التى یعمل

  .  لیس من االن و لكن منذ عام مضى
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  مشروع 

  البوابة االلكترونیة 
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لمشروع البوابة " االساسي " للفریق االداري و الفني  التوصیف الوظیفي 
االلكترونیة بجامعة بني سویف 

  

ة  المھام المطلوبة بالمشروع ة العلمی أو الدرج
 المؤھل

 االسم الوظیفة

 محمد محمود حمدي خضر. د.أ مدیر المشروع أستاذ بكلیة العلوم إدارة المشروع

ي  غیل الفن ات التش ادارة عملی
 وتحلیل متطلبات البوابة

بكلیة   استاذ مساعد
 الطب البیطرى

فریق عمل اساسي  و جمع 
بیانات و نشر و متابعة 

 تشغیل

د  . د د الحمی د عب مرتضى محم
  حسین محمد

 

ة  متابعةعملیاتجمعونشرالمعلومات درس  بكلی م
 التجارة

فریق عمل اساسي و جمع 
بیانات و نشر و متابعة 

 تشغیل

 سید سلیمان یوسف عصمت. د

ارة  نشر بیانات الوریوس تج بك
ات +  وم دراس دبل

 علیا 

 محمود حلمى محمد طعمة.أ  ناشر 

 طارق سید ابو طالب حسین  مدیر بورتال الخارج مھندس من  مدیر بورتال

 مصطفى محمد ابراھیم محمد مطور مواقع مھندس من الخارج مطور مواقع 

 ھانى طھ امین محمد – مصمم جرافیك مھندس من الخارج مصمم جرافیك

ترجمة التقاریر من اللغة العربیة 
 إلى اللغة االنجلیزیة

ة  انس لغ لیس
ن  ة م إنجلیزی

 الخارج

  الشیماء أحمد جودة – مترجم لغة انجلیزیة

ى  ة إل ة العربی ن اللغ اریر م ة التق ترجم
  اللغة الفرنسیة

ة  انس لغ لیس
 فرنسیة من الخارج

  إسماعیل جابر اسماعیل  مترجم لغة فرنسیة

ن  أعمال إداریة وإدخال بیانات انس آداب م لیس
 الخارج

  مصطفى سعد احمد  سكرتاریة ومدخل بیانات

  عالء إبراھیم محمد  عامل   دبلوم صناعة  عامل خدمات

  مراجعة حسابات المشروع

  

 

ة  ة كلی ئون مالی ش
 العلوم

 سھیر محمد نور الدین محاسب
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  رؤیة المشروع 

 
   


 

 

  .رسالة المشروع 
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مشروع 
البوابة 

االلكترونیة 

استكمال الخدمات –١
التي تم تفعیلھا في 
المرحلة السابقة من 

ICTPخالل الجامعة و 

تفعیل دور البوابة –٥
و ربطھا بالمستشفیات 

الجامعیة و تقدیم 
الخدمات

التوسع في عدد  -٤
العاملین و فرق العمل 
القائمة بأعمال البوابة 
االلكترونیة سواء من 

الناحیة الفنیة او 
االداریة تبعا الحتیاجات 

المراحل القادمة

التكامل و التعاون  -٣
مع مشروعات التطویر 

االخري 

استحداث خدمات  -٢
الكترونیة جدیدة تضمن 
توفیر موارد للمشروع 

  .المحاور الرئیسیة للخطة االستراتیجیة 
  االستراتیجیات الرئیسیة 
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  اإللكترونیة البوابةمشروع إنشاء 
  

  :اإللكترونیة  البوابةوصف مشروع إنشاء 
 

یأتي مشروع البوابات اإللكترونیة بجامعة بنى سویف والكلیات التكنولوجیة في إطار اھتمام 
والدولة للبحث العلمي ببناء مجتمع جامعي متطور یعتمد على تدفق وزارة التعلیم العالي 

ُ لإلنجازات التي تحققت من خالل تطویر  المعلومات بین أفراده ، ویأتي المشروع استكماال
، ) ICTP(مشاریع نظم وتكنولوجیا المعلومات في الجامعة في المحاور المختلفة لمشروع 

ا لإلستفادة من األنظمة والخد مات التي تحققت فقد أصبح من الضروري إتاحة ھذه وتعظیمً
الخدمات للمستفیدین منھا في أى مكان وأى وقت وذلك عن طریق إنشاء بوابات إلكترونیة تقدم 
خدماتھا عبر شبكات المعلومات واإلنترنت لجمیع فئات أصحاب المصلحة وھم الطالب 

فى نطاق منظومة التعلیم العالي ولھم واألساتذة والخریجین والباحثین والمجتمع المدني ومن ھم 
 -وفي ھذا الصدد قام مشروع تطویر نظم وتكنولوجیا المعلومات . حق الوصول لھذه المعلومات

وحدة إدارة مشروعات تطویر التعلیم العالي، بالتخطیط لتمویل وتنفیذ مشروع البوابات 
 . اإللكترونیة لجامعة بنى سویف

اإللكترونیة بجامعة بنى سویف إلى إنشاء مساحة موحدة للتعامل مع ة ویھدف مشروع البواب
مصادر البیانات المختلفة بالجامعة وإتاحتھا للمتعاملین مع الجامعة من طالب وأساتذة وباحثین 
وخریجین ومستویات إداریة مختلفة ، وذلك بغرض رفع كفاءة التعلیم والتحصیل واألداء 

لى إتاحة المحتوى االلكتروني للجامعة والكلیات التكنولوجیة وتعمل تلك البوابات ع. الجامعي
لمجتمع المستفیدین وتسھیل الوصول إلى الخدمات والمعلومات المطلوبة لجمیع فئات المستفیدین 

ً  Single-sign-onبالتعلیم العالي ومتخذي القرارات بنظام الدخول الموحد  وذلك طبقا
أن المواقع الحالیة للجامعات المصریة لم یتم بناؤھا  حیث. للمعاییر المتعارف علیھا دولیاً 

التي تسمح بسھولة تبادل المعلومات مع الجامعات ) نظم البوابات(بالطرق القیاسیة الحدیثة 
والھیئات المحلیة والعالمیة ، والتسمح بالربط القیاسي بالخدمات اإللكترونیة ، كما أنھا في أغلب 

قط ، مما أدى إلى عدم دمج الجامعات المصریة في نظم التقییم المواقع تھتم فقط بلغة واحدة ف
العالمیة ، كما أنھا لم توفر الخدمات المطلوبة ألعضاء ھیئات التدریس والطالب ومجتمع 

  .المستفیدین من التعلیم العالي بمصر

لكل  ویتیح المشروع الحالي االستفادة من الخدمات التى مولتھا وزارة التعلیم العالي وإتاحتھا
كلیة من  ٢٨٣المستفیدین بشكل قیاسي ومن خالل بوابة موحدة ، وقد اشتركت حتى اآلن 

الجامعات المصریة باإلضافة إلى الكلیات التكنولوجیة والمعاھد التابعة لھا  فالمشروع یوفر 
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واجھات لالستفادة من خدمات أنظمة المعلومات بالجامعات من خالل خاصیة الدخول الموحد 
  مثل 

 مة المعلومات اإلداریة للطالب أنظ 
  المكتبات الرقمیة 
 التعلیم اإللكتروني والتدریب. 
  خدمات األخبار والبرید اإللكتروني والمدونات والمنتدیات والعدید من األدوات الحدیثة

ُ لجذب الشباب من الطالب وتنمي انتمائھم لمجتمع الجامعة   .األخرى التي تشكل عامال
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  اإللكترونیة ة أھداف مشروع البواب
 

  إنشاء وتطویر بوابھ الكترونیة لصالح الجامعھ والكلیات التكنولوجیة إلتاحة نظم المعلومات

 .والبیانات والخدمات

  تصمیم البنیة األساسیة المطلوبة وبما یضمن ربطھا وتكاملھا مع الخوادم الحالیة بالجھات

 المستفیدة وشبكة الجامعات المصریة

  المطلوبة وأي مستلزمات خاصة بھاتورید وتركیب الخوادم 

  اعداد قوالب تصمیمیة جاھزة الستقبال المعلومات 

 اتاحة المعلومات فى صور الكترونیة 

  تھجیر البیانات الموجودة حالیا بالمواقع الموجودة الى البوابة اإللكترونیة 

 التكامل بین الخدمات االلكترونیة المختلفة واتاحتھا من خالل البوابات 

 التكامل مع البوابة االلكترونیة للحكومة المصریة . 

 تصمیم وبناء وتورید قواعد البیانات والتطبیقات الالزمة. 

 وضع المعاییر والمقاییس واألنماط وأدلة االجراءات الالزمة لتنفیذ العملیات الفنیة. 

 تحدید منظومة العمل واآللیات التي تكفل استمراریة وبقاء المشروع لضمان تحدیث 

 المعلومات طبقا الحتیاجات الجامعات

  إجراء البرامج التدریبیة الالزمة لتدریب وتأھیل الكوادر الفنیة بالجامعة والكلیات التكنولوجیة

  والمعاھد التابعة لھا على تشغیل وصیانة وتحدیث وإضافة تطبیقات جدیدة للبوابات
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  SOWTتحلیل 
  اوال تحلیل البیئة الداخلیة 

 

  فى مشروع البوابة االلكترونیةنقاط القوة  - ا
  

  )دعم مالى وفنى(دعم وتایید المجلس االعلى للجامعات المصریة   -١
  وجود شبكة معلومات بالجامعة كبنیة اساسیة تخدم المرحلة االولى للمشروع  -٢
وجود موارد بشریة ذات خبرات فنیة عالیة فى مجال ادخال البیانات وتكنولوجیا   -٣

  المعلومات
نمط ادارة المشروع دیموقراطى والعمل بروح الفریق واالداء  الجماعى بین جمیع   -٤

  اعضاء فریق المشروع
  وجود ھیكل تنظیمى یحدد اختصاصات وادوار فریق العمل بالمشروع  -٥
دعم وتاییداالستاذ الدكتور رئیس الجامعة وتاییداالستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة   -٦

  .بفكر وتاثیر واھمیة المشروع للدراسات العلیا والبحوث 
  نقاط الضعف فى مشروع البوابة االلكترونیة -ب

  

عدم تناسب الموقع الحالى للمشروع والمكان المخصص للمشروع مع جھازه االدارى  -١
  الحالى وتوسعاتھ المستقبلیة

  ضعف العائد المادى المخصص لجمیع افراد فریق العمل  -٢
  استمراریة المشروع فى المراحل القادمة  مالیة مستقبلیة تضمنموارد عدم توافر  -٣
مما یتعذر التعاون مع فریق العمل بالجامعة بالكلیات ضعف القدرات الفنیة للعاملین   -٤

 .بالبوابة االلكترونیة و كذلك تفعیل استخدام خدمات البوابة داخل كلیاتھم 
وع البوابة عدم تعاون قیادات الكلیات بشان تنفیذ المھام المطلوبة منھم لتفعیل مشر -٥

  . االلكترونیة بصورة افضل
  . عدم وجود تعاون ملموس من جانب مشروعات التطویر االخرى  -٦
  . عدم كفایة الموارد المالیة المخصصة لورش العمل والدعایة الخاصة بالمشروع  -٧
المكملة لتفعیل انشطة و عمل البوابة االلكترونیة علي عدم توافر االجھزة الالزمة   -٨

االت تصویر ضوئي  - جھاز فاكس  –عدم تواجد خط تلیفون " الحصر  سبیل المثال ال
  .حسن سیر اداء العمل تضمن  من شأنھا تعضد ووالتى  "الخ .......  -

زمة لتدریب الفنیین مما یؤدي الي تعذر عقد ورش العمل و عدم توافر المعامل الال  -٩
 .الدورات التدریبیة 



 

-٩٧- 

مع الفریق الفني العامل بالمشروع مما " شامل عقد " عدم وجود تعاقد من قبل الجامعة  - ١٠
یشعرھم بعدم االمان و االستمراریة في العمل بالبوابة االلكترونیة و ھذا یؤثر علي 

  .حسن سیر اداء العمل بالبوابة 
  . حاجة المشروع لتعییین كودار جدیدة تفى باالحتیاجات المستقبلیة للمشروع  - ١١



 

-٩٨- 

  ثانیا تحلیل البیئة الخارجیة

  

  الفرص الخارجیة لمشروع البوابة االلكترونیة- ا

  

  . التطور الھائل فى مجال تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسب االلى  -١
امكانیة تحقیق الربط االلكترونى مع العدید من الجھات الحكومیة مع االنتشار الھائل   -٢

  . لفكرة الحكومة االلكترونیة وبصفة خاصة وزارة التنمیة االداریة
بین الطالب قدیخلق فرص تمویلیة خاصة ار ثقافة التعامل االكترونى وبصفة انتش  -٣

  . للمشروع
اشتراط الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد وجود موقع الكترونى  بمواصفات   -٤

  . المواقع الحالیة الجارى انشاؤھا فى مشروع  البوابةالى كلیة كشرط لالعتماد
 ممعلومات لمحافظة بنى سویف یمكن االستفادة منھم وجود بوابة الكترونیة و مركز نظ -٥

  . فى الحصول على المعلومات الخاصة بمحافظة بنى سویف
امكانیة تحقیق التواصل الكترونى مع المصانع الجدیدة والمشروعات الجدیدة فى   -٦

محافظة بنى سویف لتوفیر فرص عمل لخریجى الجامعة ونشر كافة المعلومات عبر 
  .نیة للجامعة البوابة االلكترو

  التھدیدات التى تواجھ مشروع البوابة االلكترونیة -ب

  

  . ارتفاع حدة المنافسة بین الجامعات المصریة سواء الحكومیة او الخاصة  -١
  . ارتفاع مستوى التقدم التكنولوجى الذى یتطلب استثمارات تكنولوجیة مرتفعة القیمة  -٢
  . للمشوع فى المراحل القادمة استمراریة دعم وزارة التعلیم العالىضمان عدم   -٣
  . عدم توافر الموارد المالیة لتمویل التوسعات المستقبلیة للمشروع  -٤
بمحافظة بنى سویف وارتفاع نسب البطالة بین و الوعي  انخفاض مستوى المعیشة  -٥

مما یؤثر علي استفادتھم من الخدمات التي تقدمھا االلكترونیة لعدم معرفتھم  الخریجین
  .بھا 



 

-٩٩- 

  االھداف االستراتیجیة للمشروع فى المرحلة القادمة
  

 . متابعة تنفیذ قیام الشركة الفئزة لمشروع البوابة طبقا لخطة العمل -١
دعم فریق العمل بالجامعات بالتخصصات المطلوبة و تأھیلھم لتفعیل و تشغیل البوابة   -٢

 .االلكترونیة بكل جامعة 
تأھیل االفراد الحالیین بمواقع الجامعات و الكلیات علي استخدام تقنیات البوابات   -٣

االلكترونیة بما یسھل ضمھم لفرق العلمل الحالیة و تسھیل عملیة االنتقال من المواقع 
 .الحالیة الي البوابات االلكترونیة 

ھذه الفرق االشراف علي تدریب فرق العمل بالجامعات و الكلیات بما یضمن قیام   -٤
 .بإدارة البوابات من خالل الجامعات 

استكمال المحتوي الرقمي الحالي للجامعات و متابعة المشاركة الفعالة للجامعات في   -٥
 .تھجیر المحتوي الرقمي الذي تم تجمیعة 

العمل علي زیادة الطلب علي تكنولوجیا المعلومات بالجامعات عن طریق بناء خدمات   -٦
ة االلكترونیة و تفعیل الخدمات االلكترونیة في مجال التعلیم من جدیدة ترتبط بالبواب

 .خالل البوابات االلكترونیة 
وضع ھیاكل البیانات و فئات المعلومات المطلوبة لربط المستشفیات الجامعة بالبوابات   -٧

 .االلكتورنیة للجامعات 
لعمل تجمیع و صیاغة المحتوي الرقمي للمستشفیات بما في ذلك من دعم فرق ا  -٨

 .بالمتخصصین في ھذا المجال 
 .بناء القوالب التصمیمیة و تھجیر المحتوي للمستشفیات الجامعیة   -٩

اجھزة الحاسب و المعدات الالزمة بالمستشفیات الجامعیة الدعم الفني و تشغیل  - ١٠
 .لدمجھا بمشروع البوابات االلكترونیة 

كن اتاحتھا العضاء ھیئات بناء تطبیقات ترتبط بالخدمات في المستشفیات الجامعیة یم - ١١
التدریس و المستفیدین بالمستشفیات الجامعیة ووضع آلیة استمرار ھذه االنشطة و 

 .متابعتھا 
تطبیق معاییر الجودة المعروفة من خالل تنفیذ الخطة التنفیذیة لالھداف المسبقة و  - ١٢

  "الخ ....  -ورش عمل  –مقابالت و مناقشات  –استبیانات " ذلك من خالل عمل 



 

-١٠٠- 

  أولویات الخطة االستراتیجیة
  ) ١( الغایة 

       
–  –  –
–

 

  " داف االھ" من ابرز االولویات 

  

 –
 

  

  

 
– 

 
 



 

-١٠١- 

  )  ٢( الغایة 


 

  االھداف 

 
ICTP 

 
 

 
 

 
ICTP

 

 


 
 






 

-١٠٢- 

  ) ٣( الغایة 





 

  االھداف 

 
ICTP
 

 


 

 


 

 


 

 

  "٤"الغایة 



 

-١٠٣- 


 

  األھداف

 ICTP


 
 –

––


 

 
 

 
–– 

 



–– 

 
 

 
ICTP 



 

-١٠٤- 

  "٥" الغایة

       
 


 

 
       

 

        
      

 

        
MIS           –

   –  
       

 

       


 



 

-١٠٥- 

  )  ٦( الغایة 


 

  االھداف 

 
 

 
ICTP 

 
 

 
 

ICTP
 



 

-١٠٦- 

  )  ٧( الغایة 




 

  االھداف 

 
––
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 الخطة التنفیذیة
 

 البرامجالخطط و   االھداف
  التنفیذیة

المدة   الموارد  االنشطة  المسئول عن التنفیذ  مؤشرات االداء
  الزمنیة

اعالن نتائج 
الطالب 
الكترونیا 

سنةخالل   

تصمیم البرنامج .١
علي مستوي كل 

  كلیة

تحدید .٢
المصروفات التي 
یتحملھا الطالب 

 نظیر حصولھ علي
  . الخدمة ھذه 

التعاون مع .٣
الكلیات لتوفیر 

الخدمات اسوة بكلیة 
 ٦التربیة خالل 

  .شھور

عدد الكلیات .١
التي تعلن 

نتائج الطالب 
الكترونیا علي 

 الموقع

قیاس رضا .٢
الطالب عن 
فوائد ھذه 

الخدمات من 
خالل 

 االستقصاء

مشروع البوابة 
 االلكترونیة

تصمیم .١
البرامج 
الخاصة 
 بالخدمات

تحدید .٢
  القائمین للتنفیذ

٤٨.٠٠٠ 
السنة 
  االولى

التقدم لاللتحاق 
بالمدینة 

الجامعیة عبر 
الموقع 

االلكتروني 
 خالل سنة

تصمیم الموقع .١
الخاص بالمدینة 

  الجامعیة

البیانات جمع .٢
التعاون مع ادارة .٣

  المدن الجامعیة

التعاون مع .٤
مشروع نظم 

  الملعومات االداریة

عقد ورش عمل .٥
و اجتماعات و 

مؤتمرات لالعالن 
  عن الخدمات

عدد الطالب 
المتقدمین 
للمدینة 

الجامعیة من 
خالل الموقع 
االلكتروني 

  للجامعة

فریق العمل .١
الفني لمشروع 

  البوابة

المدن ادارة .٢
  الجامعیة

مشروع نظم .٣
المعلومات 

  االداریة

  جمع بیانات. ١

عقد ورش .٢
  عمل

برامج .٣
  تدریبیة

  اجتماعات. ٤

اعداد . ٥
  تقاریر

السنة   ٦٠.٠٠٠
 االولى



 

-١٠٨- 

تقدیم طلبات 
التوظیف و 

الخدمات 
المختلفة مثل 

التقدم 
للدراسات 

 العلیا

التوعیة بوجود .١
خدمات متنوعة 

علي الموقع 
  للجامعةااللكتروني 

التكامل مع ادارة .٢
الدراسات العلیا و 

ادارة شئون العاملین 
  و شئون الطلبة

تصمیم المواقع .٣
الخاصة بھذه 

  الخدمات

عدد .١
الخدمات 

المقدمة عبر 
الموقع 

  االلكتروني

عدد .٢
المتعامیلن مع 
الجامعة عبر 

الموقع 
  االلكتروني

اعضاء .١
الفریق الفني 

لمشروع البوابة 
  و االدراة

جمیع مقدمي .٢
الخدامت 

المختلفة داخل 
  الجامعة

جمع .١
  معلومات

  ورش عمل.٢

بارمج .٣
  تدریبیة

  مؤتورات.٤

  اجتماعات.٥

  سنویا  ٦٠.٠٠٠

تدریب و 
تأھیل فریق 

من  اً یالعمل فن
خالل برامج 
تدریبیة عن 

  ICTPطریق 

یاجات تتحدید االح.١
التدریبیة علي 

مستوي فریق العمل 
في البوابة و الكلیات 

  المختلفة

تحدید البرامج .٢
التدریبیة و تصمیم 
  المحتوي التدریبي

التكامل مع .٣
ICTP  

تحدید االفراد . ٤
  تم تدریبھمیالذین 

عدد .١
  المتدربین

عدد . ٢
البرامج 

التدریبیة التي 
  تم عقدھا

المھارات . ٣
الجدیدة التي 
تم اكتسابھا 

خالل البرامج 
  التدریبیة

١ .ICTP  

الجامعة .٢
ادارة متمثلة في 

وحدة تطویر 
  المشروعات

تجھیز .١
المعامل 
  التدریبیة

حصر اعداد .٢
  المتدربین

اجراء .٣
  التدریب

قیاس مؤشر .٤
  التدریب

  ورش عمل.٥

  مؤتمرات. ٦

جمع .٧
  معلومات

  سنویا  ١٧٥.٠٠٠

 ٢انشاء عدد 
معمل تدریب 
تابع لمشروع 

البوابة 
  االلكترونیة

تحدید موقع .١
  المعامل التدریبیة

االحتیاجات تحدید .٢
  الخاصة بالمعامل

تحدید المسئولین .٣
عن تجھیز المعامل 

المعامل و 
االجھزة 
  الخاصة بھا

  الجامعةادارة .١

ادارة وحدة .٢
تطویر 

  المشروعات

البوابة .٣

توفیر .١
  المكان

 توفیر. ٢
  االجھزة

تجھیز . ٣

السنة   ١٦٢.٣٠٠
  االولى



 

-١٠٩- 

باالجھزة و الشبكات 
  المناسبة

  المعامل  االلكترونیة

التعاقد مع عدد 
منالمھندسین 
یخصص 

مھندس لكل 
كلیة ممثال 
لمشروع 
البوابة 

  االلكترونیة

االعالن عن .١
حاجة البوابة عبر 
الموقع االلكتروني 

  و الملصقات

مخاطبة الكلیات . ٢
  لعملیة التعاقد

عدد .١
المھندسین 

  المتقدین

عدد .٢
المھندسین 

تم یالذین 
  اختیارھم

مشروع .١
  البوابة

  الكلیات ادارة.٢

٣.ICTP  

عمل اعالن .١
  ر الموقعبع

تصمیم .٢
  ملصقات

اجراء . ٣
مقابالت 
  شخصیة

  سنویا  ٢٠٠.٠٠٠

استكمال 
المحتوي 
الرقمي 

بجامعة بني 
سویف من 

خالل تجھیز 
المحتوي 

الرقمي الذي 
  تم تجمیعھ

تحدید المعدل .١
المستھدف من قبل 

ICTP  

اجراء عملیة .٢
تجھیز  الحتوي 

  الرقمي

فریق تدریب .٣
العمل علي عملیة 

  التجھیز

 محتوي
البیانات التي 
  تم تجھیزھا

الفریق الفني 
  للمشروع

تحدید .١
المعدل 
  المستھدف

اجراء .٢
  عملیة التجھیز

مقارنة .٣
ة یلعمل لالمعد

التجھیز و 
  تحدید الفجوة

  سنویا  ٩٣٤.٠٠٠

زیادة الطلب 
علي 

تكنولوجیا 
المعلومات و 
تفعیل خدمات 

  البوابة

مع التعاون .١
مشروعات التطویر 
مثل المكتبة الرقمیة 
و التعلیم االلكتروني 
و نظم المعلومات 

االداریة و االدارات 
  الرئیسیة بالجامعة

عدد حصر 
الخدمات 

المقدمة عبر 
الموقع 

بالتعاون مع 
مشروعات 
التطویر و 
االدارات 
  الرئیسیة

المدیرین . ١
التنفیذیین 
  بالكلیات

مشروعات .٢
  التطویر

ت االدارا.٣
الرئیسیة 
  للجامعة

خدمات .١
  المكتبة الرقمیة

خدمات .٢
الكتب 

  االلكترونیة

خدمات .٣
استخراج 
  .الشھادة 

خدمات .٤
  اداریة متنوعة

  سنویا  ٥٠.٠٠٠

    ٥٠.٠٠٠جمع .١المدیرین  .١حجم .١تحدید البیانات و .١مخاطبة 



 

-١١٠- 

المستشفیات 
الجامعیة خالل 

شھور  ٣
لتحدید البیانات 
و المعلومات 

  المطلوبة

  المعلومات

  جمع المعلومات.٢

قوالب  تكوید.٣
تبعا  البیانات

للنموذج المرسل 
 ICTPمسبقا من 

تفیعل فریق .٤
  العمل

المعلومات 
  التي تم جمعھا

فریق العمل .٢
الخاص 

  بالمستشفیات

التنفیذیین 
  بالكلیات

ادارة .٢
  المستشفیات

مشروع . ٣
البوابة 

  االلكترونیة

  البیانات

قوالب  تكوید.٢
  البیانات

حصر جمیع .٣
البیانات و 
  المعلومات

  شھور٣

تحدید 
المواصفات 
  الفنیة لالجھزة

تشكیل الفریق .١
الفني لتحدید 

  المواصفات الفنیة

اسماء اعضاء 
  اللجنة الفنیة

وحدات .١
  المشروعات

مشروع .٢
البوابة 

  االلكترونیة

تشكیل .١
  الفریق

تحدید .٢
المواصفات 

  الفنیة

تحدید عدد .٣
االجھزة التي 

  تم شراؤھاسی

  شھور٦  ٣٨٠.٠٠٠

االحتیاجات المالیة التقدیریة خالل الخمس 
 سنوات القادمةحسب بنود االنفاق

 

  البیان

  الموازنة في خالل خمس سنوات

االجمالي بااللف 
  جنیة



 

 


 

مرتبات فرق العمل 
  ٩٨٢.٠٠٠  ٥٠٠.٠٠٠  ٤٣٢.٠٠٠  ٤٨.٠٠٠  المختلفة

تدریب و احتیاجات 
  ١٧٥.٠٠٠  الف جنیھ مصري ١٧٥.٠٠٠  تدریبیة

و  البوابةتجھیز موقع 
  ٣٦٢.٣٠٠  الف جنیھ مصري ٣٦٢.٣٠٠  المعامل التدریبیة



 

-١١١- 

جمع و ادخال البیانات 
  ٤٨٠.٠٠٠  الف جنیھ مصري ٤٨٠.٠٠٠  بالمستشفي الجامعي

ورش عمل و زیارات 
  ١٢٠.٠٠٠  الف جنیھ مصري ١٢٠.٠٠٠  میدانیة

  اجمالي الموازنة
 ً اثنان ملیون و مائة و تسعة عشر الف و ثالثة مائة جنیھا

  مصریاً 
٢.١١٩.٣٠٠  

 

المصروفات (الموازنة التخطیطیة
 )واالیرادت المتوقعة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

١٠٨٠٠٠٠  ٢١٦٠٠٠  ٢١٦٠٠٠  ٢١٦٠٠٠  ٢١٦٠٠٠  ٢١٦٠٠٠  


 

٣٥٠٠٠  ٧٠٠٠  ٧٠٠٠  ٧٠٠٠  ٧٠٠٠  ٧٠٠٠  


 

٣٣٢٣٠٠  ٠  ٠  ٠  ٠ ٣٣٢٣٠٠  




 
٥١٠٠٠٠  ٩٦٠٠٠  ٩٦٠٠٠  ٩٦٠٠٠  ٩٦٠٠٠  ١٢٦٠٠٠  


 

١٦٢٠٠٠  ٣٢٤٠٠  ٣٢٤٠٠  ٣٢٤٠٠  ٣٢٤٠٠  ٣٢٤٠٠  



 

-١١٢- 


 

٢.١١٩.٣٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٧١٣٧٠٠  


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


ICTP 

١٠٤٧٥٣٠  ٠  ٥٢٧١٠  ١٠٥٤٢٠  ١٧٥٧٠٠  ٧١٣٧٠٠  


 

٣٢١٥٣١  ١٠٥٤٢٠  ٨٩٦٠٧  ٧٣٧٩٤  ٥٢٧١٠  ٠  



 

٤٢٨٧٠٨  ١٤٠٥٦٠  ١١٩٤٧٦  ٩٨٣٩٢  ٧٠٢٨٠  ٠  




 

٣٢١٥٣١  ١٠٥٤٢٠  ٨٩٦٠٧  ٧٣٧٩٤  ٥٢٧١٠  ٠  


 

٢.١١٩.٣٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٧١٣٧٠٠  



 

-١١٣- 

االحتیاجات المالیة التقدیریة خالل الخمس 
سنوات القادمةموزعةعلى سنوات الخطة 

 الخمسة 

 

االحتباجات المالیة  السنة 
 التقدیریة

  ٧١٣.٧٠٠  السنة االولى

  ٣٥١.٤٠٠  السنةالثانیة

  ٣٥١.٤٠٠  السنةالثالثة

  ٣٥١.٤٠٠  السنةالرابعة

  ٣٥١.٤٠٠  السنةالخامسة

 ٢.١١٩.٣٠٠  االجمالى
 

  ٧١٣.٧٠٠احتیاجات السنة االولى تقدر بحوالى 
من اجمالى الموازنة حیث %٤٠ھا الىتوتصل نسب
السنة االولى شراء اجھزة وتصمیم برامج یتم خالل 

 بنسبة اكبر من اى سنةاخرى

 

یاجات السنة الثانیة تقدر احت

من اجمالى %١٥وتصل نسبنھا الى٣٥١.٤٠٠بحوالى
شراء اجھزة  ولىوازنة حیث یتم خالل السنة االالم

 وتصمیم برامج  للمستشفیات الجامعیة

 



 

-١١٤- 

الموازنة المالیة التفصیلیة خالل الخمس 
 ت القادمةسنوا

  

مرتبات فرق العمل المختلفة - : اوال  

  

  

المكافأة في الترم   اعضاء فریق العمل 
  الواحد

المكافأة في السنة 
  الدراسیة

المكافأة في الخمس 
  سنوات

  االجمالي

عضو في كل  ٢عدد 
  كلیة 

  ٤٨.٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠  جنیة  ٢٠٠

  

 

  

  الغیر ذاتىالتمویل   السنة
  باالف جنیھ" ICTP–مساھمة الجامعة " 

  تمویل الذاتى
من خالل تحصیل رسوم من الطالب مقابل " 

  باالف جنیھ"تقدیم خدمات الكترونیة 
  ٠  ٩٦٠٠  االولى

  ٤٨٠٠  ٤٨٠٠  الثانیة

  ٦٧٢٠  ٢٨٨٠  الثالثة

  ٨١٥٠  ١٤٤٠  الرابعة

  ٩٦٠٠  ٠  الخامسة

  

  
  

المكافأة في الخمس   المكافأة في السنة  المكافأة في الشھر   الكلیات مندوبي
  سنوات

  االجمالي 

عضو في كل  ٣عدد 
  كلیة 

  عضو ٣٦االجمالي 

  لكل عضو  ٢٤٠٠  ٢٠٠

  االجمالي 

لكل  ٤٣٢.٠٠٠  لكل عضو  ١٢.٠٠٠
  االعضاء 



 

-١١٥- 

  

 

  

  الغیر ذاتىالتمویل   السنة
  جنیھباالف " ICTP–مساھمة الجامعة " 

  تمویل الذاتى
من خالل تحصیل رسوم من الطالب مقابل " 

  باالف جنیھ"تقدیم خدمات الكترونیة 

  ٠  ٨٦.٤٠٠  االولى

  ٤٣.٢٠٠  ٤٣.٢٠٠  الثانیة

  ٦٠٤٨٠  ٢٥.٩٢٠  الثالثة

  ٧٣.٤٤٠  ١٢.٩٦٠  الرابعة

  ٨٦.٤٠٠  ٠  الخامسة

 



 

-١١٦- 

  
  

 اعضاء الفریق الفني
المكافأة في الخمس   المكافأة في السنة  المكافأة في الشھر  و االداري

  االجمالي  سنوات

اعضاء الفریق 
لكل  ٣٠٠.٠٠٠  لكل الفریق ٦٠٠٠٠  لكل الفریق ٥٠٠٠  االداري

لكل  ٦٠٠.٠٠٠  الفریق
لكل  ٣٠٠.٠٠٠  لكل الفریق  ٦٠٠٠٠  لكل الفریق ٥٠٠٠  اعضاء الفریق الفني  اعضاء الفریقین

  الفریق

  

 

  

  الغیر ذاتىالتمویل   السنة
  باالف جنیھ" ICTP–مساھمة الجامعة " 

  تمویل الذاتى
من خالل تحصیل رسوم من الطالب مقابل " 

  باالف جنیھ"تقدیم خدمات الكترونیة 

  ٠  ١٢٠.٠٠٠  االولى

   ٦٠.٠٠٠  ٦٠.٠٠٠  الثانیة

  ٨٤.٠٠٠  ٣٦.٠٠٠  الثالثة

  ١٠٢.٠٠٠  ١٨.٠٠٠  الرابعة

  ١٢٠.٠٠٠  ٠  الخامسة
  

  تدریب و احتیاجات تدریبیة -: ثانیا 

  

اعضاء الفریق الذي یتم 
تكلفة التدریب  في   تكلفة التدریب في السنة  تدریبھ

  االجمالي  الخمس سنوات

  عضو ٢٠عدد 
  جنیھ لكل عضو ٣٥٠

  لكل اعضاء الفریق  ٧٠٠٠االجمالي 

لكل اعضاء  ٣٥.٠٠٠
  الفریق 

لكل اعضاء  ٣٥.٠٠٠
  الفریق

  

 



 

-١١٧- 

  

  الغیر ذاتىالتمویل   السنة
  باالف جنیھ" ICTP–مساھمة الجامعة " 

  تمویل الذاتى
من خالل تحصیل رسوم من الطالب مقابل " 

  باالف جنیھ"تقدیم خدمات الكترونیة 

  ٠  ٧.٠٠٠  االولى

   ٣.٥٠٠  ٣.٥٠٠  الثانیة

  ٤.٩٠٠  ٢.١٠٠  الثالثة

  ٥.٩٥٠  ١.٠٥٠  الرابعة

  ٧.٠٠٠  ٠  الخامسة
  



 

-١١٨- 

  و المعامل التدریبیة البوابةتجھیز موقع  -: ثالثا 

  

  القیمة بالجنیھ  سعر الوحدة بالجنیھ  العدد  البیان

  ٢٠٠.٠٠٠  ٤٠٠٠  ٥٠  اجھزة حاسب آلي

  ٧٥٠٠  ١٥٠  ٥٠  منضدة للمعامل

  ٦٥٠٠  ١٣٠  ٥٠  كرسي منضدة للمعامل

  ٢٨٠٠  ٧٠٠  ٤  جھاز سویتش

  ١٠٠٠  ٢  متر سلك ٥٠٠  اسالك و ادوات تشبیك

  ٣٠.٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٢ UBSجھاز 

" جھاز عرض مرئي 
  ١٢.٠٠٠  ٦٠٠٠  ٢  "داتا شو 

  ١٧.٠٠٠  ١٧.٠٠٠  ١  ماكینة تصویر ضوئي

  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ١  جھاز فاكس

  ١٠٠٠  ٥٠٠  ٢  خط تلیفون

  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١  ثالجة

  ٥٠٠  ٥٠٠  ١  بوتاجاز

  ٢٠.٠٠٠  ١٠٠٠  ٢٠  مكتب خشبي

  ٣٠٠٠  ١٥٠  ٢٠  كرسي مكتب

  ٢٥٠٠  ٥٠٠  ٥  سجاد

  ١٦.٠٠٠  ٤٠٠٠  ٤  تكییف

  ٦٠٠٠  ٣٠٠٠  ٢  انتریھ

  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠    تجھیزات اخري

  ٣٣٢.٣٠٠  االجمالي

  

 

  

  تمویل الذاتىالتمویل   السنة



 

-١١٩- 

  الغیر ذاتى
مساھمة " 

 ICTP–الجامعة 
  باالف جنیھ"

و التعاقد مع  من خالل تحصیل رسوم من الطالب مقابل تقدیم خدمات الكترونیة" 
و  المراكزوالوحداتذاتالطابعالخاصبالجامعة

التعاقدمعالمصانعومؤسساتالمجتمعالمحلیوالمدنیومنظماتاالعمالوالشركاتلتقدیمخدماتالكترونیةعبرالموقعااللكترونیلل
  باالف جنیھ" جامعة

االول
  ى

٣٣٢.٣٠
٠  

٠  

  



 

-١٢٠- 

  جمع و ادخال البیانات بالمستشفي الجامعي -: رابعا 

  
  

المكافأة في السنة   المكافأة في الشھر  اعضاء فریق العمل 
  الدراسیة

المكافأة في الخمس 
  سنوات

  االجمالي

عضو في  ١٠عدد 
  كل كلیة 

  ٤٨٠.٠٠٠  ٤٨٠.٠٠٠  ٩٦٠٠  جنیة ٨٠٠

  

 

  

التمویل   السنة
الغیر 
  ذاتى

مساھمة " 
–الجامعة 

ICTP "باالف 
  جنیھ

  تمویل الذاتى
و التعاقد مع  من خالل تحصیل رسوم من الطالب مقابل تقدیم خدمات الكترونیة" 

و  المراكزوالوحداتذاتالطابعالخاصبالجامعة
التعاقدمعالمصانعومؤسساتالمجتمعالمحلیوالمدنیومنظماتاالعمالوالشركاتلتقدیمخدماتالكترونیةعبرالموقعااللكترونیلل

  باالف جنیھ" جامعة

٩٦.٠٠  االولى
٠  

٠  

٤٨.٠٠  الثانیة
٠  

٤٨.٠٠٠  

٢٨.٨٠  الثالثة
٠  

٦٧.٢٠٠  

١٤.٤٠  الرابعة
٠  

٨١.٦٠٠  

الخام
  سة

٩٦.٠٠٠  ٠  

  

  



 

-١٢١- 

  

  القیمة بالجنیھ  سعر الوحدة بالجنیھ  العدد  البیان

  ٣٠.٠٠٠  ٣٠٠٠  ١٠  اجھزة حاسب آلي

  ٣٠.٠٠٠  االجمالي

  

 

  

التمویل   السنة
الغیر 
  ذاتى

مساھمة " 
–الجامعة 

ICTP " باالف
  جنیھ

  تمویل الذاتى
و التعاقد مع  من خالل تحصیل رسوم من الطالب مقابل تقدیم خدمات الكترونیة" 

و  المراكزوالوحداتذاتالطابعالخاصبالجامعة
مخدماتالكترونیةعبرالموقعااللكترونیللجاالتعاقدمعالمصانعومؤسساتالمجتمعالمحلیوالمدنیومنظماتاالعمالوالشركاتلتقدی

  باالف جنیھ" معة

االول
  ى

٣٠.٠٠
٠  

٠  

  



 

-١٢٢- 

  ورش عمل و زیارات میدانیة -: خامسا 

  

التكلفة االجمالیة في   التكلفة االجمالیة في السنة  عدد الكلیات  تكلفة الورشة   عدد الورش 
  الخمس سنوات

  ١٦٢.٠٠٠  ٣٢.٤٠٠  ١٢  ١٣٥٠  لكل كلیة  ٢

  

 

  

التمویل   السنة
الغیر 
  ذاتى

مساھمة " 
 ICTP–الجامعة 

  باالف جنیھ"

  تمویل الذاتى
و التعاقد مع  من خالل تحصیل رسوم من الطالب مقابل تقدیم خدمات الكترونیة" 

و  المراكزوالوحداتذاتالطابعالخاصبالجامعة
 التعاقدمعالمصانعومؤسساتالمجتمعالمحلیوالمدنیومنظماتاالعمالوالشركاتلتقدیمخدماتالكترونیةعبرالموقعااللكترونیللجامعة

  باالف جنیھ"

  ٠  ٣٢.٤٠٠  االولى

  ١٦.٢٠٠  ١٦.٢٠٠  الثانیة

  ٢٢.٦٨٠  ٩.٧٢٠  الثالثة

  ٢٤.٥٤٠  ٧.٨٦٠  الرابعة

  ٣٢.٤٠٠  ٠  الخامسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

-١٢٣- 

الخمسیة لمشروع مقترحات تمویل الخطة 
 البوابة االلكترونیة

 

 

ICTP 

 




 



 





 النشر 



 

-١٢٤- 




 
 إدارة الجودة 


–

– 
 

 قیمة المشروع 

        


 –––
     –  –

 

  

  

  

  



 

-١٢٥- 

  

  

  

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-١٢٦- 

  
  
  

 مشروع

  المكتبة الرقمیة

  
  
  

 

 

  قائمة المحتویات

    الھدف من الدراسة :أوال

    الرؤیة :ثانیا

    الرسالة :ثالثا

    الغایات :رابعا
    األھداف :خامسا



 

-١٢٧- 

    SWOT Analysisالتحلیل البیئي للوضع الراھن للمشروع  :خامسا

    مشروع فھارس المكتبات الجامعیة:سادسا

    واقع إنجاز نظام البیانات الببلیوجرافیة وفھرسة المقتنیات

    واقع إنجاز نظام اإلعارة وخدمات المكتبة

    التخطیط للمشروع

    المشكالت السابقة للمشروع

    المطلوب لنجاح المشروع

    مشروع المستودع الرقمي:سابعا

    نظام البیانات الببلیوجرافیةواقع إنجاز 

    التخطیط للمشروع

    المشكالت السابقة للمشروع

    المطلوب لنجاح المشروع

    مشروع قواعد البیانات وخدمة طلبات الوثائق:ثامنا

    واقع استخدام قواعد البیانات         

    المشكالت السابقة للمشروع

    المطلوب لنجاح المشروع

    تصور عام إلدارة مشروع المكتبة الرقمیة :تاسعا

  

  الھدف من الدراسة: أوال

واإلمكانات المتاحة  واقعالبناءمشروع المكتبة الرقمیةعلى أسس منھجیة، تتخذ من دراسة 
  .لإلنشاء والتطویر والمستھدفات منطلقات

  

  الرؤیة: ثانیا

ھ  ى رقمي وتنظیم ة إل ورقي للجامع ل الرصید ال ن خالل تحوی احثین م اح للب ة تت بناء مكتبة رقمی
ة  ة للجامع ة والبحثی وإتاحتھ للمستفیدین من خالل بوابة إلكترونیة موحدة تلبي االحتیاجات التعلیمی

  .طبقا للمعاییر الدولیة



 

-١٢٨- 

  الرسالة: ثالثا

ة  ة الرقمی الل المكتب ن خ ات م ث والمعلوم دمات البح دیم خ اء بتق ة التعلاالرتق دعم العملی ة ل یمی
ة ع الجامع ي مجتم ة ف احثین والبحثی دم الب افة تخ ة مض اء قیم دف إنش ا بھ تفادة منھ یم االس ، وتعظ

  . وتحقیق أفضل استغالل للموارد المالیة والبشریة
  الغایات:رابعا 

 جامعة بني سویف میكنة جمیع أعمال مكتبات -١

دة  -٢ ن وح د م ي المعتم تنمیة مھارات العاملین بالمكتبات الجامعیةعلى استخدام النظام اآلل
 المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات

ا  -٣ ورة عالمی ة المنش ادر الرقمی تخدام المص دریس الس ة الت اء ھیئ ارات أعض ة مھ تنمی
 والمتوفرة من خالل المشروع

ن  إتاحة النصوص الكاملة -٤ ا م ي سویف وغیرھ ة بن للرسائل الجامعیة المجازة من جامع
ة المسجلة  الجامعات األخرى، وكذا أبحاث أعضاء ھیئة التدریس ، والمخططات البحثی

  لدرجتي الماجستیر والدكتوراه

  األھداف: خامسا
 :ما یليیسعى مشروع المكتبة الرقمیة بجامعة بني سویف إلى 

ة مع مصادر الدمج بین مصادر المعلومات الو -١ ات بالجامع ارس المكتب ي فھ ة ف ة المتمثل رقی
 .قميالمعلومات اإللكترونیة المتمثلة في المستودع الر

وفرة  -٢ ة المت ة التكنولوجی ة التحتی ى البنی تطویر الفھرس الموحد للمكتبات الجامعیة اعتمادا عل
 .في الجامعة

فیة للرسائل الجامعیة المجازة التكامل مع الجامعات المصریة في بناء قاعدة بیانات ببلیوجرا -٣
 .بالجامعة

اییر  -٤ ع المع ق م ا یتواف ات بم ام إدارة المكتب ر نظ ة عب ات المقدم دمات المعلوم ویر خ تط
 . والمواصفات القیاسیة الدولیة

ل  -٥ ى تفعی ا یساعد عل بناء مستودع رقمي بالرسائل الجامعیة والدوریات وبحوث األساتذة بم
 .المحتوى الرقمي

  .المعلومات اإللكترونیة عبر االشتراك في قواعد البیانات الدولیةتوفیر مصادر  -٦

  

  SWOT Analysisللمشروع التحلیل البیئي للوضع الراھن : سادسا

  

  التحلیل البیئي  البیئة

  نقاط الضعف  مظاھر القوة البیئة الداخلیة



 

-١٢٩- 

  المحتملة تحدیاتال  الفرص المتاحة  البیئة الخارجیة

  

  تحلیل البیئة الداخلیة

ائج ال   وة مراحاللسابقةللمشروع أوضحت نت اط الق ن نق ة م اك مجموع ا التییأن ھن ز بھ تمی
ائج الدراسة . تھیحقق رسال الذيیمكن استثمارھا وتفعیلھا على النحو  ،والتيداخلیا كما أظھرت نت

التھ وغای تھ فيوفاعلی تھقد تؤثر على كفاء التيبعض نقاط الضعف  ھاتحقیق رس ذا  .ت ل ھ د تمث وق
  -:ا یليفیم

  

  نقاط الضعف  مظاھر القوة  

ومي  .١  عام روع الق ن المش زء م روع ج المش
 للمجلس األعلى للجامعات

ن اإلدارة  .٢ وي م ادي ومعن م م د دع یوج
  .العلیا بجامعة بني سویف

روع  .١ ررة إلدارة المش ة المق الغرف
ة  ي كلی غیر مناسبة نظرا ألنھا تقع ف
ي  ص ف ن نق اني م ي تع اآلداب الت

  .المساحة
مشروع 
فھارس 
  المكتبات

ات  .١ ات مقتنی ال بیان ن إدخ اء م م االنتھ ت
 .مكتبة ١٢

ة  .٢ م مراجع ات % ٧٠ت ن المقتنی م
 .المدخلة

اد  .٣ تم االنتھاء من ضبط الجودة واالعتم
 .مكتبات ٥لمقتنیات 

قات  .٤ ل الملص ن عم اء م م االنتھ ت
 .مكتبات ٦لمقتنیات ) الباركود(

ام  .٥ ى نظ رد عل اط الج ل نش م عم ت
 كلیات ٣المستقبل في 

جیل  .٦ ن تس اء م م االنتھ ن % ٨٠ت م
 .أعضاء ھیئة التدریس

ة  .٧ ل نظام االستعارة لطالب كلی تم تفعی
  .التمریض

ات  .١ املین اإلمكان ة للع الفردی
 .بالمكتبات الجامعیة ضعیفة

ي  .٢ اونین ف ة للمتع ة المالی اإلثاب
 .المشروع من الخارج ضعیفة

  

  

مشروع 
المستودع 

  الرقمي

ات  .١ ن إدخال بیان اء م الرسائل تم االنتھ
جیالت  ل التس ة وعم الجامعی

 .الببلیوجرافیة
ال  .٢ ن إدخ اء م م االنتھ الة  ٢٩٠ت رس

  .تمثل الرصید الرقمي

ل  .١ ة للتحوی زة الالزم د األجھ ال یوج
ورقي  ید ال بة للرص ي بالنس الرقم

والي  ى ح ل إل ذي یص  ٤٠٠٠وال
  .رسالة

مشروع 
قواعد 

د  .٣ ن قواع ر م دد كبی ي ع تم االشتراك ف
 .البیانات

د  .١ تم دراستھ بشكل جی م ی المشروع ل
ة  ة للجامع ة االحتیاجات الفعلی لمعرف
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رور  .٤  البیانات ات م ابات وكلم ل حس م عم ت
ي  راغبین ف دریس ال ة الت اء ھیئ ألعض

  .االستعارة

  .والتكلفة عالیة مقارنة بالعائد

  

  تحلیل البیئة الخارجیة

ي  عھا ف ب وض ي یج ة الت ة الخارجی ؤثرات البیئ ن م د م اك العدی ك أن ھن د الش بان عن الحس
روع التخطیط االستراتیجي لل اطر مش دات والمخ ة والتھدی الفرص المتاح ق ب ا یتعل ا م لعل أبرزھ

  :ویمكن تناول ذلك فیما یلي. المحتملة

  

  التھدیدات المحتملة  الفرص المتاحة  

ات  .١   روع المكتب الي لمش دعم الم ال
ین  ص ب ة مخص  ICTPالرقمی

 .والجامعة
ن المشروع  .٢ ة فئة المستفیدین م المكتب

الطالب وأعضاء  محددة بینالرقمیة 
ة  ي فرص ا یعط دریس مم ة الت ھیئ

 .الستمراره
ة  .٣ ة الرقمی روع المكتب اط مش ارتب

ة  بالمشروعات األخرى داخل الجامع
ات  مثل البوابة والشبكة ونظم المعلوم
اإلداریة سیعطي نوع من التكامل بین 

  .مة الجامعة الداخلیةظأن

ذات مقارنة المشروع بین جامعة  .١
إمكانیات مالیة وبشریة عالیة مع 
جامعة بني سویف ذات اإلمكانات 

یعطي  المحدودةشریة بالمالیة وال
 .نتائج غیر دقیقة في تقییم المشروع

أي تأثیر خارجي على المشروعات  .٢
المرتبطة بالمكتبة الرقمیة مثل شبكة 

أو صیانة  تالكھرباء، والسیرفرا
الشبكة سیؤثر ضمنا على المكتبة 

  .قمیةالر

  

  األنشطة: سابعا

  مشروع فھارس المكتبات الجامعیة -١
  مشروع المستودع الرقمي -٢
  مشروع قواعد البیانات وخدمة طلبات الوثائق -٣

  

  مشروع فھارس المكتبات الجامعیة -١               
  

  نظام البیانات الببلیوجرافیة وفھرسة المقتنیاتواقع إنجاز 
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بیانات إدخال   عدد المقتنیات  اسم المكتبة
  المقتنیات

  الملصقات  الجودة واالعتماد  المراجعة

  )الباركود(

  %١٠٠ جاري العمل جاري العمل %١٠٠  ١٨٨٤٣  مكتبة كلیة اآلداب

 %١٠٠ جاري العمل جاري العمل %١٠٠  ٦٤٩٠  مكتبة كلیة التجارة

 %١٠٠ جاري العمل جاري العمل %١٠٠  ١٧١٩٥  مكتبة كلیة التربیة

مكتبة كلیة التربیة 
  الریاضیة

 --- جاري العمل جاري العمل %١٠٠  ١٩٢٥

مكتبة كلیة التعلیم 
  الصناعي

١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ٣٥٥٠% --- 

 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ٣٧٢  مكتبة كلیة التمریض

 --- جاري العمل جاري العمل %١٠٠  ١٠١٦٦  مكتبة كلیة الحقوق

 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ٧٩٣  مكتبة كلیة الصیدلة

الطب مكتبة كلیة 
  البشري

١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ١٣٥٥% 

مكتبة كلیة الطب 
  البیطري

١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ٤٥٢٣% 

 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ٣٧٤٣  مكتبة كلیة العلوم

  %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ٣١٣١  المكتبة المركزیة

  

 من قبل الجامعة نتھاء من إدخال جمیع مقتنیات المكتباتتم اال: إدخال البیانات.  
 كلیات من قبل  ٩من المقتنیات المدخلة في % ٧٠مراجعة تم االنتھاء من : المراجعة

  .الجامعة
 كلیات من قبل المجلس األعلى للجامعات، جاري اعتماد  ٥اعتماد تم : الجودة واالعتماد

 .الباقي من قبل المجلس
 من كلیات وجاري استكمال باقي الكلیات  ٦تم االنتھاء من وضع ملصقات  :الملصقات

  .قبل الجامعة
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  خریطةتدفق نظام البیانات الببلیوجرافیة وفھرسة المقتنیات

  

  

  

  

  

  

 مقتنیات المكتبة
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  وخدمات المكتبة نظام اإلعارةواقع إنجاز 

  

عدد أعضاء   اسم المكتبة
ھیئة 

  التدریس

  والمعاونین

إدخال 
بیانات 
  اإلعارة

عمل 
بطاقات 
  اإلعارة

عدد 
  الطالب

إدخال 
بیانات 
  اإلعارة

عمل 
بطاقات 
  اإلعارة

عدد 
الموظفین 
  اإلداریین

إدخال 
بیانات 
  اإلعارة

عمل 
بطاقات 
  اإلعارة

مكتبة كلیة 
 %٠ %٠  ٧٩ %٠ %٠  ٧٨٠٧ - %١٠٠  ٢٢٩  اآلداب

 راجعةالم المخرجات

 عتماداال

 نعم

 ال

 تعدیل

إدخال البیانات على 
 النظام
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مكتبة كلیة 
 %٠ %٠ ٦٨ %٠ %٠  ١٢٥٥١ - %٥٠  ٩٢  التجارة

مكتبة كلیة 
 %٠ %٠ ١٠٣ %٠ %٠  ٩٨٧٩ - %١٠٠  ٩٩  التربیة

مكتبة كلیة 
التربیة 

  الریاضیة
٠ %٠ ١٧ %٠ %٠  ٧٢٦ - %١  ١٨% 

مكتبة كلیة 
التعلیم 

  الصناعي
٠ %٠ ١٤٥ %٠ %٠  ٢٣٦٨ - %١٠٠  ٥١% 

مكتبة كلیة 
 %٠ %٠  ١٣ %٠  %٦٠  ٤١٢ %١٠٠ %١٠٠  ١٧  التمریض

مكتبة كلیة 
 %٠ %٠  ٦٢ %٠ %٠  ١٣٧٢٩ - %١٠  ٦٠  الحقوق

مكتبة كلیة 
 %٠ %٠ ٨٠ %٠ %٠  ١٣١٥ - %١٠٠  ١٢٣  الصیدلة

مكتبة كلیة 
 %٠ %٠ ١٠٧ %٠ %٠  ١٢٢٩ - %١٠٠  ٣٨٨  الطب البشري

مكتبة كلیة 
 %٠ %٠ ١٣٧ %٠ %٠ ٨٧٥ - %٧٠  ١٣٢  الطب البیطري

مكتبة كلیة 
 %٠ %٠ ١١٠ %٠ %٠  ١١٦٦ - %٨٠  ١٩٤  العلوم

المكتبة 
 %٠ %٠  - %٠ %٠  - - -    المركزیة

 %٠ %٠  ٩٢٧ %٠  ٥٢٢٧٩    ١٤٠٣  المجموع

  

 من بیانات الكلیات% ٨٠تم االنتھاء من إدخال : إدخال بیانات أعضاء ھیئة التدریس.  
 تم إدخال بیانات كلیة التمریض: إدخال بیانات الطالب.  
 لم یتم إدخال أي بیانات: إدخال بیانات اإلداریین 
 ال یوجد شبكة في مكتبة التعلیم الصناعي والتربیة الریاضیة  

  التخطیط للمشروع

ة أو سبق وساھم بالعمل  ھعضو ھیئة تدریس ممن لدیلالستكمال المشروع یقترح أن یسند  الرغب
روع  ي المش ى ف راف عل تمراریة لإلش ن اس ا م دءً ة ب طتھا المختلف ة أنش ات لمتابع ة مكتب مجموع

دخالت  ى الم ة عل ا أو المراجع ً دیث ة ح ا المكتب زود بھ ي ت ات الت اقي أو االستعارة إدخال المقتنی وب
  . األنشطة األخرى، مع رفع تقریر كامل بنشاط المكتبة المسئول عنھا
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اسم 
  المكتبة

  االحتیاجات  المتاحة الموارد

موارد     موظف
  مالیة

أجھزة 
  سكانر

ماكینا
ت 

  تصویر

أجھزة 
  حاسب

 مشرف

  

  

  

  

١  

موارد 
  مالیة

موارد   موظف
  مالیة

  أجھزة

حاسب 
  واسكنر

موارد 
  مالیة

كلیة 
  ٤  ١  -  ٣٠٠    ٣  التجارة

٥٠٠ 
  شھریا

٦٠٠  ٢ 
جھاز  ٢

  ٨٠٠٠  حاسب

كلیة 
التربیة 

  الریاضیة
١  

  
٤٠٠٠  ١ ٣٠٠  ١  ٢ -  - ٣٠٠  

كلیة 
  ٢ ١  - ٣٠٠    ١  التمریض

٥٠٠  

 شھریا

٤٠٠٠ ١ ٣٠٠  ١ 

مكتبة 
كلیة 

  اآلداب
٣  

  
٨٠٠٠ ٢ ٩٠٠  ٣  ٥ ١  - ٣٠٠ 

مكتبة 
كلیة 

  التربیة
٣  

  
٣ -  - ٣٠٠  

١ 
٥٠٠  

 شھریا

٨٠٠٠ ٢ ٦٠٠  ٢ 

بة مكت
كلیة 

التعلیم 
  الصناعي

٢  

  

٤٠٠٠ ١ ٦٠٠  ٢  ٢ -  - ٣٠٠ 

بة مكت
كلیة 

  الحقوق
١  

  
٥ -  - ٣٠٠  

١ 
٥٠٠  

 شھریا

٤٠٠٠ ١ ٦٠٠  ٢ 

مكتبة 
كلیة 

  الصیدلة
١  

  
٤٠٠٠ ١ ٣٠٠  ١  ٢ -  - ٣٠٠ 

بة مكت
كلیة 

الطب 
  البشري

١  

  

٢ -  - ٣٠٠  

١ 

 

٥٠٠  

 شھریا

 

٤٠٠٠ ١ ٣٠٠  ١ 

مكتبة 
كلیة 

الطب 
  البیطري

٢  

  

٤٠٠٠ ١ ٦٠٠  ٢  ٣ ١  - ٣٠٠ 

كتبة م
كلیة 

٤٠٠٠ ١ ٣٠٠  ١  ٢ -  - ٣٠٠    ١ 
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  العلوم

المكتبة 
  المركزیة

 اسكنر ٢ ٦٠٠  ٢   ١٠ -  ١  ٣٠٠    ٣
١٦٠٠

 جم٠

    ٦٠٠٠   اإلجمالي              
٧٢٠٠

٠  

  المھام المطلوبة من المشرفین

 ألوعیة المعلومات التي ترد حدیثا  متابعة استكمال مشروع إدخال البیانات الببلیوجرافیة
  للمكتبات

  إدخال بیانات اإلعارة ألعضاء ھیئة التدریس والطالب واإلداریینمتابعة  
 اإلشراف على عمل بطاقات اإلعارة  
 اإلشراف على عملیة الجرد للمقتنیات  
 اإلشراف على عملیة التقییم واالستبعاد للمقتنیات وتحدیث قاعدة البیانات 
 رفع التقاریر الخاصة بالمشكالت وتقاریر اإلنجاز  

  

  من الموظفین المھام المطلوبة

 إدخال بیانات  -١
 ضبط جودة -٢
 اعتماد تسجیالت -٣
 ملصقات -٤

  الموارد المالیة المطلوبة

مكافآت إدخال مقتنیات جدیدة ترد % ١٠+ جنیھ  ٧٨٠٠٠التكلفة اإلجمالیة للمشروع  -١
 جم٨٥٢٠٠= للمكتبات

  

  المشكالت السابقة لھذا المشروع

تبة الرقمیة ھو الذي مشروع المكلموظفین وإنما كان مدیر لمتابعةاعدم وجود مشرفین  -١
 .بمتابعة الموظفینیقوم 

بمھام أخرى في كلیاتھم  نینشغلو واللمشروع إذا أنھم كانثابتین موظفین تخصیص عدم  -٢
 .مما یعیق العمل لفترات طویلة

أدى إلى مما تذبذب المبالغ المرصودة للفھرسة من قبل اإلدارة ما بین زیادة ونقصان  -٣
 .العملانصراف عدد منھم عن 

ة بالموظفین مما وضع المسئول عن المشروع في المخصصات والمكافآت الخاصتأخر  -٤
 .حرج مع الموظفین

 اتتسلم مدیر المكتبة الرقمیة لعھد غیر موجودة تحت یدیھ وإنما موزعة على مكتب -٥
 .مختلفة
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 ٣روع حیث تم تغییر شاسبین غیر مخصصین للمحتعامل مدیر المكتبة الرقمیة مع م -٦
المشروع، ھذا باإلضافة إلى األعمال الورقیة الكثیرة التي كان  طوال فترة محاسبین

  .یقوم بھا، مع عدم وضوح للمطلوب
  

  المشروع المطلوب لنجاح ھذا

 .متابعة الموظفینتخصیص مشرفین ل -١
 .كلیاتھم بمھام أخرى في وعدم انشغالھمللمشروع ثابتین موظفین تخصیص  -٢
 .كما تم االتفاق علیھا مع المجلس األعلى للجامعاتثبات المبالغ المرصودة للفھرسة  -٣
 .تخصیص الموارد المالیة المقترحة أعاله وتسلیم المستحقات في موعدھا -٤
إسناد العھد للموظفین في المكتبات ولیس لمدیر المكتبة، وكذلك المبالغ المالیة ال تكون  -٥

 .في ذمة مدیر المشروع وإنما عند المحاسب
یر المشروعات ووضوح الصیاغة المطلوبة تسویة المبالغ تخصیص محاسب من قبل مد -٦

 .المنصرفة
  مشروع المستودع الرقمي - ٢

 

  نظام البیانات الببلیوجرافیةواقع إنجاز 

  اسم المكتبة
  عدد الرسائل المتبقیة عدد الرسائل المنجزة عدد الرسائل المتاحة

  ورقیا  رقمیا  ورقیا  رقمیا  ورقیا  رقمیا

مكتبة كلیة 
  اآلداب

١٠٠  %٠  %٠  ٤٥  %١٠٠  %٠%  

كلیة مكتبة 
  التجارة

١٠٠ %٠ %٠ ١٥ %١٠٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  التربیة

١٠٠ %٠ %٠ ٥٤ %١٠٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
التربیة 

  الریاضیة

١٠٠ %٠ %٠ - %١٠٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  التعلیم الصناعي

١٠٠ %٠ %٠ - %١٠٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  التمریض

١٠٠ %٠ %٠ ١ %١٠٠ %٠% 

كلیة مكتبة 
  الحقوق

١٠٠ %٠ %٠ ١٠ %١٠٠ %٠% 
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مكتبة كلیة 
  الصیدلة

١٠٠ %٠ %٠ ٨ %١٠٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  الطب البشري

١٠٠ %٠ %٠ ٩ %١٠٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  الطب البیطري

١٠٠ %٠ %٠ ١٠٧ %١٠٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  العلوم

١٠٠ %٠ %٠ ٣٦ %١٠٠ %٠% 

المكتبة 
  المركزیة

١٠٠ %٠ %٠ ٩٢ %١٠٠ %٠% 

        ٣٧٧      االجمالي

  

  اسم المكتبة
  أبحاث األساتذة المستخلصات المخططات

  المنجز  المتاح  المنجز  المتاح  المنجز  المتاح

مكتبة كلیة 
  اآلداب

١  %٠  %٠  %٠  %٠  %٠%  

مكتبة كلیة 
  التجارة

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  التربیة

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
التربیة 

  الریاضیة

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  التعلیم الصناعي

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  التمریض

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  الحقوق

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  الصیدلة

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  الطب البشري

١ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 
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مكتبة كلیة 
  الطب البیطري

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

مكتبة كلیة 
  العلوم

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

المكتبة 
  المركزیة

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠% 

  

  

  التخطیط للمشروع

مشروع المكتبة الرقمیة مشروع كبیر ما تم منھ ھو المتاح رقمیا فقط أما المتبقي من المشروع 
ویقترح أن یتم التعامل مع الرسائل المتاحة ورقیا . وھو الجانب األھم واألصعب المتاح ورقیا

  من خالل

سیتم نقطة وإتمام العمل في حرم الجامعة، وفي ھذه الحالة  ٦٠٠شراء ماسح ضوئي كثافة 
  :العمل على النحو التالي

  ماسح ضوئي لكل كلیة ٢توفیر.  
  ساعات في الفترة ٨لمدة (موظفین للعمل على فترتین صباحیة ومسائیة  ٤توفیر (

 .في كل كلیة
  رسائل في الفترتین بمعدل رسالة في كل فترة لكل جھاز ٤سیكون اإلنجاز حوالي. 
  أیام عمل  ٥معدل اإلنجاز الشھري باعتبار(working days)  ٨٠في كل كلیة 

 .رسالة
  رسالة ٩٦٠معدل اإلنجاز الشھري في جمیع الكلیات. 
  أشھر في  ٥في جمیع الكلیات في مدة زمنیة ) رسالة ٤٠٠٠(سیكتمل المشروع

حالة عدم وجود أعطال أو عطالت رسمیة أو أي معوقات أخرى مثل اعتذار 
 ).في حالة وجود معوقاتأشھر  ٩ – ٦(القائمین على العمل وإیجاد البدیل 

  مزایا ھذه الطریقة

 التكلفة القلیلة نسبیا. 
 العمل سیتم داخل الجامعة وتحت إشرافھا.  

  عیوب ھذه الطریقة

 ضرورة توفیر األجھزة بأسرع طریقة ممكنة باألمر المباشر  
 تدریب العاملین على استخدام األجھزة  
  ساعة یومیا ١٦لمدة أشھر  ٥احتماالت عطل األجھزة ألنھا ستعمل على مدار.  
  نظرا لتعذر فتح الراسلة، مما یتطلب فك  ٥٠یصعب التصویر في الرسائل بعد الصفحة

 .الرسائل من التجلید
 سخونة الجھاز قد تؤثر على ورق الرسالة ومن ثم جودة التصویر. 

  التكلفة اإلجمالیة لھذه الطریقة
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  جنیھ ١٩٢٠٠أي حوالي ) جنیھ لكل جھاز ٨٠٠(تكلفة األجھزة. 
  أي ) في مطبعة الكلیة جنیھ لكل رسالة ١٠(تكلفة فك الرسائل وإعادة تجلدیھا بعد المسح

 .رسالة ٤٠٠٠لحوالي  ألف جنیھ ٤٠حوالي 
  أي حوالي ) صفحة ٢٥٠معدل الرسالة (قروش  ١٠تكلفة مسح الورقة للموظف حوالي

 ).رسالة ٤٠٠٠لحوالي  ألف جنیھ ١٠٠(لكل رسالة  جنیھ ٢٥
 ٥جنیھ في  ٣٥٠٠(جنیھ شھریا  ٣٥٠بمعدل ) مشرفین ٢(مكافأة المشرفین لفة تك 

 .جنیھ عن كل مكتبة ٣٥٠ومكافأة نھایة المشروع بمعدل ) أشھر
 أشھر ٥جنیھ في  ٥٠٠٠(جنیھ شھریا  ١٠٠٠تكلفة مكافأة مدیرمشروع المكتبة الرقمیة( 
  مكتبة ١٢ل جنیھ ١٢٠٠٠( جنیھ عن كل مكتبة ١٠٠٠مكافأة نھایة المشروع بمعدل(. 
  جنیھ ١٧٩٧٠٠التكلفة اإلجمالیة للمشروع. 

  

 .لم یدخل في حساب ھذه التكلفة المصاریف غیر المباشرة مثل الصیانة والكھرباء وغیرھا

  

  المھام المطلوبة من المشرفین

 یة التحویل الرقميلمتابعة اإلنجاز الیومي لعم  
  وتسلیمھا إلى المكتبةالتأكد من عودة الرسائل من المطبعة بالشكل المطلوب  
 مراجعة إدخال الرسائل على النظام.  
  رفع التقاریر الخاصة بالمشكالت وتقاریر اإلنجاز  

  الرسائلاألفراد المشرفین على مقترح 

  المھام المطلوبة من الموظفین

 إرسال الرسائل إلى المطبعة لفكھا -١
 مسح الرسائل وتحویلھا إلى الشكل الرقمي  -٢
 على النظامرفع النسخة الرقمیة  -٣
 إعادة الرسائل إلى المطبعة لتجلیدھا -٤

 

  المشكالت السابقة لھذا المشروع

لموظفین وإنما كان مدیر مشروع المكتبة الرقمیة ھو الذي عدم وجود مشرفین لمتابعة ا -١
 .یقوم مباشرة بمتابعة الموظفین

یاتھم بمھام أخرى في كل نینشغلو واللمشروع إذا أنھم كانثابتین موظفین تخصیص عدم  -٢
 .مما یعیق العمل لفترات طویلة

لم یتم وضع أي تصور بخصوص الرصید الورقي وبالتالي تم إدخال الرصید الرقمي  -٣
 .فقط

 .لم یتم وضع أي تصور للمخططات والمستخلصات وأبحاث األساتذة -٤
سكانر ثم تم سحب  ٢منھا تسلم مدیر المكتبة الرقمیة لعھد غیر موجودة تحت یدیھ  -٥

 .إحداھما
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 ٣مدیر المكتبة الرقمیة مع محاسبین غیر مخصصین للمشروع حیث تم تغییر  تعامل -٦
محاسبین طوال فترة المشروع، ھذا باإلضافة إلى األعمال الورقیة الكثیرة التي كان 

  .یقوم بھا، مع عدم وضوح للمطلوب
  

  المشروع المطلوب لنجاح ھذا

 .متابعة الموظفینلشرفین تخصیصم -١
 .كلیاتھم بمھام أخرى في وعدم انشغالھمللمشروع ثابتین موظفین تخصیص  -٢
ثبات المبالغ المرصودة للتحویل الرقمي كما تم االتفاق علیھا مع المجلس األعلى  -٣

 .للجامعات
 .تخصیص الموارد المالیة المقترحة أعاله وتسلیم المستحقات في موعدھا -٤
سبة لفھارس تخصیص مبلغ ثابت لمدیر مشروع المكتبة الرقمیة كما ھو الحال بالن -٥

) ٣(المكتبات وال یجب أن یحاسب باإلنتاجیة كما ھو منصوص علیھ في ملحق 
 .للمكافآت

إسناد العھد للموظفین في المكتبات ولیس لمدیر المكتبة، وكذلك المبالغ المالیة ال تكون  -٦
 .في ذمة مدیر المشروع وإنما عند المحاسب

الصیاغة المطلوبة تسویة المبالغ تخصیص محاسب من قبل مدیر المشروعات ووضوح  -٧
المنصرفة، وأن یكون لوحدة المشروعات صالحیة تمكنھا من مراقبة ومساءلة محاسب 

 .المشروع في حال تقاعسھ عن أداء المھام المطلوبة منھ دون الرجوع لمدیر المشروع
  

مشروع قواعد البیانات وخدمة طلبات الوثائق - ٣      

  

  

  قواعد البیاناتواقع إنجاز مشروع استخدام 

  

  ھیئة التدریسالمشتركین في قواعد البیاناتعدد أعضاء 

 

  المعھد/ الكلیة 

أعضاء 
ھیئة 

التدریس 
على رأس 

  العمل

الھیئة 
المعاونة على 

  رأس العمل
  النسبة  المشتركون  اإلجمالي

  %٥٩  ١٠٣  ١٧٦  ٧٩  ٩٧  اآلداب
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  %٨٩  ٥٩  ٦٦  ٣٣  ٣٣  التجارة

  %٦٦  ٥٣  ٨٠  ٤٤  ٣٦  التربیة

  %٠  ---   ١٨  ١٠  ٨  ریاضیةال التربیة

  %٥٧  ٢٠  ٣٥  ٦  ٢٩  التعلیم الصناعي

  %٨٨  ١٥  ١٧  ١٥  ٢  التمریض

  %٢٠  ٩  ٤٥  ٥  ٤٠  الحقوق

  %٦٢  ٦٦  ١٠٦  ٨٧  ١٩  الصیدلة

  %٢٨  ٩٧  ٣٤٦  ٢١٠  ١٣٦  الطب

  %٢٢  ٢٥  ١١٦  ٤٣  ٧٣  الطب البیطري

  %١٩  ٣٠  ١٥٧  ٦٧  ٩٠  العلوم

  %٤٥  ٤٧٧  ١٠٦٢  ٥٩٩  ٥٦٣  إجمالي

  

  الجامعة بھاالمشتركة قواعد البیانات 

  

  عدد المصادر  التخصص  القاعدة  

١. Science Direct دوریة ٢٠٠٠  متنوعة  

٢. Springer  
 ١٢٠٠٠+ دوریة  ١٦٢٢  العلوم والتكنولوجیا

  كتاب

٣. Academic Search Complete (ASC)  
+ دوریة نص كامل  ٥٥٠٠  متنوعة

  دوریة مستخلصات ٧٠٠٠

٤. The Lippincott Williams & Willkins 
(LWW) Journal Archive Collection  أرشیف طب ٢٠٠  طب  

٥. The Lippincott Williams & Willkins 
(LWW) Current Collections   دوریة جاریة ١٨٤  طب  

٦. Wilson Humanities  دوریة ١٦٠  اإلنسانیات  

٧. IEEE Journals   الھندسة واالتصاالت
  دوریة ١٣٢  والفضاء

٨. ASME Journals (American Society of دوریة ٢٢  الھندسة المیكانیكیة  
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Mechanical Engineers) 

٩. ProQuest Dissertations & Theses ملیون رسالة جامعیة ٢  متنوعة  

١٠. JSTOR  اإلنسانیات والعلوم
  دوریة ١٠٠٠  االجتماعیة

١١. Academic One File دوریة ١١٠٠٠  متنوعة  

١٢. Medline Plus Full Text 
+ دوریة نص كامل  ٤٠٠  طب

  دوریة مستخلصات ٤٨٠٠

١٣. Global Health & CAB Abstracts 
دوریة مستخلص  ١١٠٠٠  بیولوجي

  أعمال مؤتمرات  ٤٤٠+ 

١٤. Scopus 
  متنوعة

 ٧٠٠+ دوریة  ١٢٨٥٠
ملیون براءة  ٢٣+ مؤتمر 
  اختراع

١٥. ISI Web of Knowledge  اإلنسانیات والعلوم
  دوریة ٢٣٠٠٠  االجتماعیة واآلداب

 

  المعھد/ الكلیة 
  عدد الزیارات

٣١/٨/٢٠٠٩ -١/٩/٢٠٠٨  

  عدد الزیارات

٣١/٨/٢٠١٠ -١/٩/٢٠٠٩  

  ٣٠٠٠٠  ١٤٠٠  اآلداب

  ١٠٠٠٠  ٦٠٠  التجارة

  ٦٠٠٠  ١٠٠٠  التربیة

  ٠  ٠  ریاضیة التربیة ال

  ٦٠٠٠  ٣٠٠  التعلیم الصناعي

  ١١٠  ١١  التمریض

  ٣٠  ٣٠  الحقوق

  ٣٠٠٠٠  ١٤٠٠  الصیدلة

  ١٢٠٠٠  ١٠٠٠  الطب

  ٦٠٠٠  ٣٠٠  الطب البیطري

  ٥٠٠٠  ٤٠٠  العلوم

  ١٠٠٠  ---   الھندسة

  ١٠٧١٤٠  ٦٤٤١  إجمالي
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  المعھد/ الكلیة 
  عدد تحمیل النص الكامل

٣١/٨/٢٠٠٩ -١/٩/٢٠٠٨  

عدد تحمیل النص الكامل 
٣١/٨/٢٠١٠ -١/٩/٢٠٠٩  

  ٦٠٠٠  ٤٠٠  اآلداب

  ٣٠٠٠  ٠  التجارة

  ٨٠٠  ٦٠  التربیة

  ٠  ٠  ریاضیة التربیة ال

  ١٠٠٠  ٠  التعلیم الصناعي

  ٠  ٠  التمریض

  ١  ٠  الحقوق

  ٦٠٠٠  ٤٠٠  الصیدلة

  ١٩٠٠  ١٠  الطب

  ٩٠٠  ٠  الطب البیطري

  ١١٠٠  ٥  العلوم

  ٣٠٠  ---   الھندسة

  ٢٠٧٠١  ٨٧٥  إجمالي

  

  معدل عدد الزیارات لقواعد البیانات في الفترة 

  موزعة على الكلیات ٣١/٨/٢٠١٠ -١/٩/٢٠٠٩

  القاعدة

اب
آلد

ا
رة  

جا
الت

  

بیة
لتر

ا
  

ضیة
ریا

 ال
بیة

لتر
ا

  

عي
صنا

 ال
لیم

لتع
ا

  

ض
مری

الت
  

وق
حق

ال
دلة  

صی
ال

  

ري
بش

 ال
طب

ال
ري  

یط
الب

ب 
لط

ا
  

وم
لعل

ا
  

Science Direct ٠  ١١٠٩  ٩٢٥٦  ٢٧٢٢٧ 1835  ٢٧٢٢٧  ١٤  ٨  11109  ٥٦٦٤  4060  

Springer  ٠  ١٧٧٤  ٦٥٨٣  ١٢٧٦٤ 2377  ١٢٧٦٤  ٢  ١٧  6925  ١٤٥٧  1792  

EBESCO ٧٤٢٠  ٣ ٠ ٠ ٠  ٢٤٨٢  ٨٠٣٩  ٧٤٢٠  2920  ٤٤٢  31  

Wiley ٠  ٢٩٤  ٢٥٧٤  ٣٣٢٢ 5124  ٣٣٢٢  ٢٢ ٠  3725  ١٢٢٩  589  

OVID ٠  ٢٦٦  ٦٣٤  ١٦١٨ 64  ١٦١٨  ٤  ١٣  3345  ١٨٢٨  7  
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ProQuest 
Dissertations & 
Theses 

٠  ٥٣٨٠  ٣٩٨٧  ١٣٩٨ 90  ١٣٩٨ ٠ ٠  778  ١٣٦  126  

ISI Web of 
Knowledge ٠  ٢٤٣  ٤٤٥  ٧٧٧ 62  ١٠

٧٧٧ ٠  ٢  552  ١٤٠  111  

Gale ٢٧٤    ١٢ ٠ ٠  ١٣٦  ٧٨٢  ٢٧٤  258  ١٤٧  13  

IOP ٠  ٣  ٣١  ٥٤ 9  ٥٤   ٠  24  ٤٧    

IEEE Journals  ٠  ٧٣  ٩٩  ٢٢ 79  ٢٢   ٠  18  ١٧٨  51  

JSTOR ٠  ٢٥٨  ٦٠٢  ٢٢ 62  ٢٢ ٠  ١  107  ٩٠  61  

Silver platter 1  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠ 1  ٠ ٠ ٠ 

Wilson Humanities  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

Academic One File ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

Scopus ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

ASME Journals 
(American Society 
of Mechanical 
Engineers) 

٠  ٠  ١٠  ٠ 1  ٠ ٠ ٠ 2  ٠  ٣١  

Academic Search 
Complete (ASC)  

٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

The Lippincott 
Williams & Willkins 
(LWW) Journal 
Archive Collection  

٠ ٠ ٠ ٠  ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

The Lippincott 
Williams & Willkins 
(LWW) Current 
Collections  

٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

Medline Plus Full 
Text 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

Global Health & 
CAB Abstracts 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
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  التكلفة اإلجمالیة للمشروع        

  

  الموارد المالیة  االحتیاجات
  جم١٠٠٠  مكافأة مدیر المشروع

) ١٠(رفع الرسالة الرقمیة  مكافأة العاملین
* جم ٢٥جنیھ والورقیة 

  رسالة  ٢٠٠٠
  جم٦٠٠٠٠٠  اشتراك سنوي لقواعد البیانات

  ٦٦٠٠٠٠  اإلجمالي
  

  المشكالت السابقة لھذا المشروع

مما یھدد بانتزاع المقر  كلیة اآلداب عدم وجود مقر مستقل للمشروع، واستضافتھ في -١
في أي وقت ألي نشاط أو إدارة بالكلیة خاصة مع صغر حجم مبنى كلیة اآلداب وعدم 

 .إیفائھ بمتطلبات الكلیة
عدم تخصیص مشرف مباشر للمشروع یقوم بمتابعة التسجیالت والرد على  -٢

 .في الجامعة التدریس یئةاالستفسارات والتسویق والتدریب للمشروع بین أعضاء ھ
 )الیوجد سوى السكرتیر والمحاسب مع مدیر المشروع(  عدم وجود جھاز إداري -٣
عدم تخصیص مكافأة لمدیر المكتبة الرقمیة نظیر إشرافھ على ھذا المشروع، بل لم  -٤

 .یشر إلیھ في المكافآت الخاصة بالمجلس األعلى للجامعات
 .نقص في اإلمكانات واألجھزة -٥
یانات یتم بصورة مركزیة من قبل المجلس األعلى دون دراسة االشتراك في قواعد الب -٦

  .االحتیاجات الفعلیة ألعضاء ھیئة التدریس من ھذه القواعد
  المطلوب لنجاح ھذا المشروع

أو أي مكان أخركما كان مقرر من قبل أسوة بالمشاریع  ٧مقر للمشروع بفاصل  -١
 .األخرى

بة الرقمیة یشرف على تخصیص مشرف للمشروع یعمل تحت إشراف مدیر المكت -٢
 عملیة التسویق واالشتراك والتدریب

لتلقي الطلبات ورفعھا لوحدة المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلى للجامعات إداري موظف  -٣
ننا غیر مشتركین بدوریة أ في حالة عدم وجود ما یریده الباحث بقواعد البیانات أو

  .معینة
 .عامل خدمات معاونة -٤
 ماكینة تصویر -٥
الستخدامھ في ورش العمل والندوات  والدورات ) Data show(جھاز عرض -٦

 .التدریبیة
 .أجھزة اسكنر تتوافق مع العمل المطلوب -٧
 جھاز فاكس -٨



 

-١٤٧- 

جمیع العھد والحسابات المالیة لیست مسئولیة مدیر المكتبة الرقمیة، وإنما تسلم للموظف  -٩
 .اإلداري المعین

 .تخصیص الموارد المالیة المناسبة إلدارة المشروع - ١٠
ط  - ١١ دریس واالشتراك فق ة الت ل أعضاء ھیئ ن قب إعادة تقییم الستخدام المشروع م

ة ات الجامعی ل نسبة النفق ى وتقلی د . في القواعد التي بھا استخدام أعل اء قواع رح إلغ ویقت
 .البیانات التي لم یتم االشتراك فیھا وتوفیر میزانیة الجامعة

 .في قواعد البیاناتتسویق المشروع بین أعضاء ھیئة التدریس لالشتراك  - ١٢
 . تدریب أعضاء ھیئة التدریس على استخدام قواعد البیانات - ١٣
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

-١٤٨- 

  تصور عام إلدارة مشروع المكتبة الرقمیة: تاسعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیر مشروع المكتبة الرقمیة

مشروع 
فھارس 
 المكتبات

مشروع 
المستودع 

 الرقمي

مشروع 
قواعد 
 البیانات

  اآلداب

 

 المركزیة

 الحقوق

 التربیة

  الطب

 البشري

الطب 
 البیطري

 العلوم

 الصیدلة

 التمریض

  التعلیم

 الصناعي

  التربیة

 الریاضیة

 التجارة

  اآلداب

 

 المركزیة

 الحقوق

 التربیة

  الطب

 البشري

الطب 
 البیطري

 العلوم

 الصیدلة

 التمریض

  التعلیم

 الصناعي

  التربیة

 الریاضیة

 التجارة

       

مشرف 
١ 

مشرف 
٢ 

مشرف 
١ 

مشرف 
٢ 

مشرف 
٣ 

مشرف 
٤ 

مشرف 
٥ 

مشرف 
١ 



 

-١٤٩- 

  االحتیاجات المطلوبة لمدة خمس أعوام

  استكمال الفهرس الموحدمشروع : أوال

 ٢٠١٠/٢٠١١السنة األولى 

 القیمة بالجنیه  العدد  البیان  م

 ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  )دوریات/ رسائل/ كتب(إدخال المقتنیات ١

 ١٨٠٠ ٣٠٠٠ ضبط جودة المدخالت ٢

 ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ عمل الملصقات الخاصة ٣

إضافة بیانات المستعیرین الجدد من هیئة  ٤
 التدریس والمعاونین والطالب

 ١٠٠٠٠ وفقا للألعداد المقبولة

 ٣٠٠٠ ٥ خاصة بالترمیز العمودي دجهاز بار كو  ٥

 ٣٠٠٠بواقع  ١٠٨٠٠٠  بواقع ثالثة أجهزة لكل مكتبة ٣٦  أجهزة حاسب آلي  ٦
  ج لكل جهاز

  ١١٠٠٠  بواقع واحدة لكل مكتبة ١١  طابعة لیزر  ٧

  ٦٠٠٠٠  بواقع واحدة لكل مكتبة ١٢  ماكینة تصویر  ٨

تدریبیة للعاملین للتدریب على كافة برامج   ٩
  النظام طمنا ش

  ٦٠٠٠  دورات في العام ٣

مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة   ١٠
  بالمشروع للدعایة واإلعالن

  ٣٠٠٠  

  أجور العاملین في المشروع  ١١

منسق /فریق ضبط الجودة/ مدیر المشروع
/ مجلس ادارة المشروع/ حاسب/ فني

  عامل/ سكرتاریة

  ٢٠٠٠٠  

  جم٢٢٨٠٠٠    القیمة االجمالیة  ١٢

  



 

-١٥٠- 

  ٢٠١١/٢٠١٢السنة الثانیة 

 القیمة بالجنیه  العدد  البیان  م

 ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  )دوریات/ رسائل/ كتب(إدخال المقتنیات ١

 ١٨٠٠ ٣٠٠٠ ضبط جودة المدخالت ٢

 ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ عمل الملصقات الخاصة ٣

إضافة بیانات المستعیرین الجدد من هیئة  ٤
 والطالب التدریس والمعاونین

وفقا للألعداد 
 المقبولة

١٠٠٠٠ 

برامج تدریبیة للعاملین للتدریب على كافة منا   ٥
  النظام طش

دورات في  ٣
  العام

٦٠٠٠  

مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة بالمشروع   ٦
  للدعایة واإلعالن

  ٢٠٠٠  

  أجور العاملین في المشروع  ٧

/ منسق فني/فریق ضبط الجودة/ مدیر المشروع
  عامل/ سكرتاریة/ مجلس ادارة المشروع/ حاسب

  ٢٠٠٠٠  

  جم٤٥٨٠٠    االجمالي  ٨

  

  

  

  

  

  

  السنة الثالثة 



 

-١٥١- 

  

 القیمة بالجنیه  العدد  البیان  م

 ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  )دوریات/ رسائل/ كتب(إدخال المقتنیات ١

 ١٨٠٠ ٣٠٠٠ ضبط جودة المدخالت ٢

 ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ عمل الملصقات الخاصة ٣

الجدد من هیئة التدریس إضافة بیانات المستعیرین  ٤
 والمعاونین والطالب

وفقا 
للألعداد 
 المقبولة

١٠٠٠٠ 

 طبرامج تدریبیة للعاملین للتدریب على كافة منا ش  ٥
  النظام

٦٠٠٠  ٣  

مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة بالمشروع   ٦
  للدعایة واإلعالن

  ٢٠٠٠  

  أجور العاملین في المشروع  ٧

/ منسق فني/الجودةفریق ضبط / مدیر المشروع
  عامل/ سكرتاریة/ مجلس ادارة المشروع/ حاسب

  ٢٠٠٠٠  

  جم٤٥٨٠٠    االجمالي  ٨

  

  

  

  

  

  ٢٠١٣/٢٠١٤السنة الرابعة 



 

-١٥٢- 

 القیمة بالجنیه  العدد  البیان  م

 ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  )دوریات/ رسائل/ كتب(إدخال المقتنیات ١

 ١٨٠٠ ٣٠٠٠ ضبط جودة المدخالت ٢

 ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ عمل الملصقات الخاصة ٣

إضافة بیانات المستعیرین الجدد من هیئة التدریس  ٤
 والمعاونین والطالب

وفقا للألعداد 
 المقبولة

١٠٠٠٠ 

 طبرامج تدریبیة للعاملین للتدریب على كافة منا ش  ٥
  النظام

٦٠٠٠  ٣  

مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة بالمشروع   ٦
  للدعایة واإلعالن

  ٢٠٠٠  

  أجور العاملین في المشروع  ٧

/ منسق فني/فریق ضبط الجودة/ مدیر المشروع
  عامل/ سكرتاریة/ مجلس ادارة المشروع/ حاسب

  ٢٠٠٠٠  

  جم٤٥٨٠٠    اإلجمالي  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠١٤/٢٠١٥لسنة الخامسة 



 

-١٥٣- 

 القیمة بالجنیه  العدد  البیان  م

 ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  )دوریات/ رسائل/ كتب(إدخال المقتنیات ١

 ١٨٠٠ ٣٠٠٠ ضبط جودة المدخالت ٢

 ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ الملصقات الخاصةعمل  ٣

إضافة بیانات المستعیرین الجدد من هیئة التدریس  ٤
 والمعاونین والطالب

وفقا لألعداد 
 المقبولة

١٠٠٠٠ 

  ٦٠٠٠  ٣  النظام طبرامج تدریبیة للعاملین للتدریب على كافة منا ش  ٥

مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة بالمشروع للدعایة   ٦
  واإلعالن

  ٢٠٠٠  

  العاملین في المشروع أجور  ٧

/ حاسب/ منسق فني/فریق ضبط الجودة/ مدیر المشروع
  عامل/سكرتاریة/ مجلس ادارة المشروع

  ٢٠٠٠٠  

  جم٤٥٨٠٠    االجمالي  

  
  

  المستودع الرقمي: ثانیا



 

-١٥٤- 

 السنة األولى

 القیمة بالجنیه  العدد  البیان  م

 ٣٢٠٠٠  ٤  أجهزة اسكنر ١

 ١٠٠٠٠ ٢ ماكینة تصویر ٢

 ٦٠٠٠ ٣ تدریب ٣

رسالة  ١٠٠٠ قیمة رفع الرسائل الورقیة ٤

جنیه ٢٥بواقع 

 للرسالة

٢٥٠٠٠ 

 ١٠بواقع  ١٠٠ قیمة رفع الرسائل الرقمیة ٥

 جنیه للرسالة

١٠٠٠ 

المشرف + المدیر  مكافآت فریق العمل  ٦

  شهور ٦لمدة 

٩٠٠٠  

  ٨٣٠٠٠    القیمة االجمالیة  ١٢

  

  

  السنة الثانیة



 

-١٥٥- 

 بالجنیهالقیمة   العدد   البیان  م

رسالة  ١٠٠٠ قیمة رفع الرسائل الورقیة ٢

جنیه ٣٠بواقع 

 للرسالة

٣٠٠٠٠ 

 ١٠بواقع  ١٠٠ قیمة رفع الرسائل الرقمیة ٣

 جنیه للرسالة

١٠٠٠ 

المشرف + المدیر  مكافآت فریق العمل ٤

  شهور ٦لمدة 

٩٠٠٠  

 ٨٠٠٠ ٣ تدریب ٥

  جم٤٨٠٠٠    القیمة االجمالیة  ١٢

  

  



 

-١٥٦- 

 السنة الثالثة

 القیمة بالجنیه  العدد  البیان  م

رسالة  ١٠٠٠ قیمة رفع الرسائل الورقیة ١

جنیه ٣٠بواقع 

 للرسالة

٣٠٠٠٠ 

 ١٠بواقع  ١٠٠ قیمة رفع الرسائل الرقمیة ٢

 جنیه للرسالة

١٠٠٠ 

المشرف + المدیر  مكافآت فریق العمل ٣

  شهور ٦لمدة 

٩٠٠٠  

 ٨٠٠٠ ٣ تدریب ٤

  جم٤٨٠٠٠    القیمة االجمالیة  ٥

  



 

-١٥٧- 

  السنة الرابعة

  

  

 

 

 

 القیمة بالجنیه  العدد  البیان  م

رسالة  ١٠٠٠ قیمة رفع الرسائل الورقیة ٢

جنیه ٣٠بواقع 

 للرسالة

٣٠٠٠٠ 

 ١٠بواقع  ١٠٠ قیمة رفع الرسائل الرقمیة ٣

 جنیه للرسالة

١٠٠٠ 

المشرف + المدیر  مكافآت فریق العمل ٤

  شهور ٦لمدة 

٩٠٠٠  

 ٨٠٠٠ ٣ تدریب ٥

  جم٤٨٠٠٠    االجمالیةالقیمة   ١٢



 

-١٥٨- 

 السنة الخامسة

 

 القیمة بالجنیه  العدد  البیان  م

رسالة  ١٠٠٠ قیمة رفع الرسائل الورقیة ٢

جنیه ٣٠بواقع 

 للرسالة

٣٠٠٠٠ 

 ١٠بواقع  ١٠٠ قیمة رفع الرسائل الرقمیة ٣

 جنیه للرسالة

١٠٠٠ 

المشرف + المدیر  مكافآت فریق العمل ٤

  شهور ٦لمدة 

٩٠٠٠  

 ٨٠٠٠ ٣ تدریب ٥

  48000    القیمة االجمالیة  ١٢

 

  

  

  

  

  

  

  



 

-١٥٩- 

  

  مبنى 

تكنولوجیا 

المعلومات 

  واالتصاالت 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

-١٦٠- 

  مقدمة
توجد مشروعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فى عدة أماكن متفرقة بالجامعة 

نظم وكل منها بعید عن األخر فمثال مشروع شبكة المعلومات ، ومشروع 
المعلومات االداریة ، وجزء من مشروع التدریب على تكنولوجیا المعلومات 

من كلیة التجارة بینما باقى معامل التدریب على  ٧موجودون بمبنى فاصل 
تكنولوجیا المعلومات منها ما هو كائن بكلیة العلوم ومنها ما هو كائن بسور 

ة ویوجد مشروع التعلیم الجامعة بینما المكتبة الرقمیة فتوجد بجراج الجامع
  االلكترونى بالدور الثالث من كلیة الحقوق 

وعلى هذا األساس فإن الحاجة الشدیة لجمع هذه المشروعات فى مكان واحد باتت 
  ملحة وضروریة 

  الغایة 

تطویر األداء وسرعة العمل وجودة كفاءته من خالل جمع 
ة فى مبنى بإدارة واحدمشروعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

  یشملهم جمیعا 

  

  

  



 

-١٦١- 

  

 تحلیل الوضع الراھن وتحدید المستھدف 
 

  الوضع الراھن
 ال یوجد مبنى یجمع مشروعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  - ١
 ال توجد إدارة جامعة لھذه المشروعات  - ٢
كثرة عدد المحاسبین والمالیین وأمناء العھد ومسئولى المشتریات  - ٣

 والمخازن 
 تكرار بعض الوظائف فى بعض المشروعات  - ٤

 

  المستھدف 

  
 جمع مشروعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فى مكان واحد-١
 جعل إدارة ھذه المشروعات إدارة واحدة وثیقة الصلة بالمشروعات -٢
تقلیل االنفاق بین ھذه المشروعات مثل تقلیل عدد السكرتاریة وأمناء -٣

 المخازن والعھد وغیرھم 
االستفادة القصوى من العاملین بھذه المشروعات من خالل تحدید األعمال -٤

مع تقلیص عدد األخصائیین والمھنسین وغیرھم من العمالة المتكررة فى 
 معظم ھذه المشروعات 

 زیادة سرعة األداء وجودة كفاءة األداء -٥
  

  صفة المبنى 
  متر مربع من أربعة طوابق  ٣٠٠مبنى على مساحة 

  واإلدارة الموحدة األول للعھد والتخزینالطابق 
الطابق الثانى والثالث والرابع للمشروعات الست بحیث یحتوى كل طابق 

  على مشروعین من مشروعات التطویر 
  
  



 

-١٦٢- 

  التكلفة االنشائیة والبنیة التحتیة والتشطیبات 
  

  )خمسة مالیین جنیھ مصرى ( ٨٠٠٠٠٠٠یتكلف المبنى حتى التشطیب 
  یتم تدفقھا كالتالى 

  للبناء والبنیة التحتیة   ٥٠٠٠٠٠٠السنة األولى 
 للتشطیبات النھائیة  ٣٠٠٠٠٠٠السنة الثانیة 

  
  

  ٢٠١١/٢٠١٦التدفقات النقدیة خالل مدة تنفیذ الخطة الخمسیة 
  اإلجمالى   السنة الخامسة   السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانیة  السنة األولى   المشروع

  ١٧٩٥٠٠٠  ٣٣٣٥٠٠  ٣٣٣٥٠٠  ٣٣٣٥٠٠  ٣٣٣٥٠٠  ٤٦١٠٠٠  شبكة المعلومات
  ننظم المعلومات 

التدریب على 
  تكنولوجیا المعلومات 

١١٧٠٠٠  ٢٧٤٠٠٠  ١٦٩٠٠٠  ٢٦٩٠٠٠  ٢٨٤٠٠٠  ١٧٤٠٠٠  

  ٢.١١٩.٣٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٣٥١٤٠٠  ٧١٣٧٠٠  البوابة االلكترونیة 
  ٧٤٤١٠٠٠  ١٣٧٦٠٠٠  ١٣٧٦٠٠٠  ١٣٧٦٠٠٠  ١٣٧٦٠٠٠  ١٩٣٧٠٠٠  التعلیم االلكترونى 

  ٤١١٢٠٠  ٤٥٨٠٠  ٤٥٨٠٠  ٤٥٨٠٠  ٤٥٨٠٠  ٢٢٨٠٠٠  الفھرس الموحد

  ٢٧٥٠٠٠  ٤٨٠٠٠  ٤٨٠٠٠  ٤٨٠٠٠  ٤٨٠٠٠  ٨٣٠٠٠  المستودع الرقمى 

مبنى تكنولوجیا 
المعلومات 

  واالتصاالت 

٥٠٠٠٠٠٠        ٣٠٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠٠  

  ٢٠١٥٨٥٠٠  ٢٤٢٨٧٠٠  ٢٣٢٣٧٠٠  ٢٤٢٣٧٠٠  ٥٤٣٨٧٠٠  ٨٥٩٦٧٠٠  اإلجمالى 
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  متابعة تنفیذ الخطة

  - :تتضمن عملیة المتابعة والتقییم اآلتى 

مراجعة كافة األھداف ومتابعة جمیع البرامج واآللیات واألنشطة وطرق تنفیذھا في جمیع مراحل الخطة ) ١(
اإلستراتیجیة لمعرفة كیفیة سیر العمل بتلك الخطة من حیث متابعة الفترة الزمنیة والتكلفة التقدیریة لالحتیاجات 

  والجودة التي یتم التنفیذ بھا 

  . راتھتقییم األداء ومؤش مراجعة) ٢(

  . تحدید ما إذا كان یتعین عمل تطویر وتعدیل في أسلوب التنفیذ أو اتخاذ أي إجراءات تصحیحیة ضروریة) ٣(

  الھدف الرئیسي العام للمتابعة
 ةالتحقق من أن ما تم إنجازه من نتاج األداء الفعلي یتفق ویتمشى مع الخط

وأن تلك النتائج الفعلیة قد أثمرت عن تحقیق رسالة . اإلستراتیجیة الموضوعة
وغایات الجامعة وكذلك أھدافھا اإلستراتیجیة، أم أن ھناك سلبیات تستدعي ضرورة 

  .التدخل لمعالجتھا من خالل اتخاذ قرارات تصحیحیة

  األھداف الفرعیة للتقییم والمتابعة
الفرعیة التي تتعلق بمتابعة قیاس األداء أو النتائج الفعلیة الشك أن ھناك عدید من األھداف 

 :المحققة ومقارنتھا باألھداف المخططة لعل أھمھا

 تحقیق التوافق مع المتغیرات البیئیة.  

 تحقیق التكیف مع المتغیرات التنظیمیة.  

 ترشید التكالیف.  

 توحید التصرفات الالزمة لتنفیذ اإلستراتیجیة.  

 اإلستراتیجي لفترات زمنیة الحقة المساعدة في التخطیط.  

 تقلیل مخاطر األخطاء عند وضع الخطط.  

 متابعة التقدم في المراحل المختلفة لتنفیذ اإلستراتیجیة.  

  األقسام التي تشارك في التنفیذوتحقیق التعاون بین القطاعات واإلدارات.  
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  إجراءات التقییم والمتابعة
  تحدید وتقییم المخاطر: أوال

 جاح في تطویر وتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة بجامعة بني سویف یجب تحدید لتحقیق الن
والعقبات المرتبطة بعملیة تصمیم وتطویر  Risk Assessmentوتقییم المخاطر 

وتنفیذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفیر 
 :خاطر والعقبات فیما یليالدعم ومقومات النجاح للخطة، ویمكن توضیح تلك الم

 عدم كفایة الدعم من جانب اإلدارة العلیا، أو التغیر في أولویاتھا واتجاھاتھا.  

 عدم كفایة الموارد الالزمة للتنفیذ.  

  عدم تكامل الخطة وشمولھا وتحقیقھا للتفاعل المطلوب بین جمیع األجزاء الفرعیة
  .المكونة لنظام الجامعة

  تنفیذ وتطبیق آلیا الجودة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة عدم توفر نظام لمتابعة
  .المناسبة

 انخفاض كفاءة وفاعلیة نظام االتصال والمعلومات.  

 عدم اإلعداد والتھیئة الالزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغییر للعاملین.  

 استنفاذ الوقت والبطء في التنفیذ.  

  والتطویر التي تسعى الجامعة إلى عدم تضمین جمیع العاملین في جھود التحسین
  .تحقیقھا في مجال توكید الجودة والتمیز في األداء

  آلیات التقییم والمتابعة: ثانیا
 )وضع آلیات وأسالیب المتابعة داخل كل كلیة من كلیات الجامعة عن طریق تكوین ) ١

 .فریق عمل یتولى تنفیذ الخطة الموضوعة

 كلیات منویتم تكوین ذلك الفریق على مستوى ال:-  

  عمید الكلیة  

  وكالء الكلیة  

 - ةوحدات ضمان الجودة بالكلی یرمد.  

 - ةأعضاء ھیئة التدریس داخل وحدات ضمان الجودة بالكلی.  
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 - بعض أعضاء ھیئة التدریس من ذوي الخبرة والكفاءة.  

 )تخصیص وحدة التخطیط اإلستراتیجي على مستوى الجامعة للقیام باإلشراف ) ٢
نشطة الكلیات ومختلف المراكز والوحدات واإلدارات مع تقدیم الدعم على ومتابعة أ

  -:الفني الالزم إلنجاح تنفیذ الخطة حیث ینبغي أن یتم التحقق من األتي

  التأكد من صیاغة األھداف بطریقة واضحة في ضوء إطار األھداف العامة لخطة
  .الجامعة

 تحدید األنشطة المرتبطة بتحقیق كل ھدف.  

  كل نشاط ومسئولیة التنفیذ وزمنھ ومؤشرات تحقیق الھدفآلیة تنفیذ.  

  جودة أداء األنشطة وتحلیل والتقریر عن النتائج لھدف التحقق من فعالیة قیاس
  .األداء

  ا للفترات الزمنیة لألداء ودقة التنفیذ ً متابعة تحقیق الخطة اإلستراتیجیة التنفیذیة طبق
  .وتكلفة االحتیاجات المالیة

 التي تعوق التنفیذ واقتراح السیناریوھات الممكنة لتحقیق األھداف  تحدید المشاكل
 .اإلستراتیجیة
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  فریق عمل الخطة
 مدیر مركز التعلیم االلكترونى        محمود بدوى البیجاوى/ د.أ -١
 مدیر مركز نظم المعلومات االداریة     شعبان یوسف مبارز /د.أ  -٢
 مدیر مشروع البوابة االلكترونیة                     محمد خضر/ د.أ -٣
 مدیر مشروع المكتبة الرقمیة               أمال طھ           /د.أ -٤
 مدیر شبكة المعلومات                        ولید حمدى/ د -٥

 المعلومات مدیر مركز التدریب على تكنولوجیاعصام عبد الرحمن حسان/ د -٦
  
 

  والمتابعةفریق االشراف 

  

 محمد محمود یوسف               رئیس الجامعة/ د.أ -١
 

أمین السید أحمد لطفى           نائب رئیس الجامعة  للدراسات العلیا / د.أ -٢
 والبحوث 

 المدیر التنفیذى للمعلومات  حنفى محمود مدبولى / د.أ -٣
 ومدیر وحدة مشروعاتالتطویر 
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