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 كلية الحاسبات و المعلومات الكلية/المعهد

 جامعــــة بنــــها ة ـــــــالجامع

 ma4elsayed@fci.bu.edu.eg البريد االلكتروني أ.د / محمد صالح الدين السيد ةـد الكليـعمي

 50150110110 التليفون

 esam.halim@fci.bu.edu.eg البريد االلكتروني د / عصام حليم حسين  دةـر الوحـمدي

 50550600500 التليفون

 

 

 مقــدمــــــــــــة
 

 مهامها تنفيذ أجل من الجامعات بتدعيم تقوم التي األساسية العناصر إحدى من المعلومات تكنولوجيا تعد

بتمويل  ICTPقام مشروع لذلك  .البيئة ةوتنمي المجتمع خدمةو العلمي البحثووالتعلم  التعليم: وهي الرئيسية

المجلس األعلى للجامعات تعمل على رفع القدرة التعليمية والبحثية الجامعات وعدد من المشروعات ب

لبرامج العلمية والتدريبية والمناهج كما تعمل على تحديث اواإلدارية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، 

وهذه المشروعات  .حداث أنماط جديدة من التعليم تتواكب مع التطور العالميالدراسية وطرق تدريسها واست

 : هي

 القائمة المشروعات م

 الجامعة معلومات ومركز شبكة كفاءة رفع مشروع 0

 اإلدارية المعلومات نظم تطبيقات بين والربط التكامل مشروع 1

 اإللكترونية البوابات وتشغيل تفعيل استكمال مشروع 3

 اإللكتروني التعليمي المحتوى إتاحة وعمشر 4

 الرقمي والمستودع المكتبات مكينة واستكمال الرقمية المكتبة تفعيل مشروع 0

 المعلومات تكنولوجيا على التدريب مشروع 6

 بالكليات اإللكترونية إنشاء وحدات الخدمات مشروع 0
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 من بالكليات المستفيدين إلي لتصل لمعلوماتا تكنولوجيا خدمات تفعيل الى ICTP الــ مشروع من سعيا  

 تعتبر. بالكليات المعلومات لتكنولوجيا وحدات إنشاء في البدء تم فقد وموظفين التدريس هيئة وأعضاء طالب

 مختلف وبين الجامعات مستوى على ICTP من المقدمة الست المشاريع بين الوصل حلقة الوحدات هذه

 – اإلدارية المعلومات نظم – الشبكة) الجامعات مشاريع فاعلية لزيادة باإلضافة الوحدات هذه تهدف. الكليات

 تكنولوجيا في متميزة خدمات تقديم الى( الرقمية البوابة – اإللكتروني التعليم – الرقمية المكتبة – التدريب

 .للكليات المعلومات

من خالل توثيق الوضع عند بداية لمعلومات تكنولوجيا ا علىلتقييم تأثير هذه الوحدات يهدف هذا التقرير 

 .تطور الوضع بالكلياتبصفة دورية لدراسة  وتحديثهالعمل بالوحدات 

 

 

 
 

 اجلامعة معلومات ومركز شبكة كفاءة رفع مشروع
 

 الكلية شبكة كفاءة مدي قياس

 مالحظات البيان البند م

 ميجا 1خطين  ميجا 4 بالكلية االنترنت سرعة 0

 نقطة خاصة بالمعامل 00من 036 بالكلية. الشبكي الربط نقاط ددع إجمالي 1

3 

 1 /شهربالكلية الشبكية المسجلة األعطالعدد 
Unmanaged switches 

Access point 

configuration 

  05 .اصلية تشغيل برامج تحمل التي الحاسبات جهزةأ عدد 4

  30 بالكلية اتالفيروس مضادات برامج تحمل التي الحاسبات اجهزة عدد 0

 معامل 114منهم  102 .بالكلية المتوفرة الشخصية الحاسبات اجهزة عدد إجمالي 6

  065 بالكلية االنترنت بشبكة المتصلة الحاسبات اجهزة عدد إجمالي 0

  4 بالكلية المتوفرة الالسلكي الربط وحدات عدد 0

م أن هذا للكلية. مع العل الحالي الوضع تقييم لنا يتثنى حتى بعناية النموذج هذا ملئ برجاء لذا

 التقرير سوف يتم تحديثه بصفة دورية لمتابعة مدي التطور والتقدم في كل مشروع. 
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  متوفر راتهاومسا الكلية معلومات لشبكة تفصيله ورسومات خرائط توفر 2

  044 بالكلية المتوفرة Managed Edge switchالشبكي  الربط اجهزة عدد 05

 المتوفرة Unmanaged Edge switchالشبكي  الربط اجهزة عدد 00

 بالكلية

06 
 

 بالجودة 0 بالكلية المتوفرة Distribution switchالشبكي  الربط اجهزة عدد 01

 نقاط مطلوبة يوجد كليةبال الخدمة لتطوير خطةوجود  03

  ــــــــ .الجامعة domain ب المتصلة الحاسبات اجهزة عدد 04

  ــــــــ الشبكات بأنشطة مرتبطة أخري خدمات 00

 

 أخري:الحظات م
 للكلية المستهدف الوضع الوضع الحالي للكلية

 %05إستكمال أجهزة الشبكات بالكلية نسبة  -0

 3:  0لعدد الطالب نسبة عدد أجهزة الحاسب بالنسبة  -1

نسبة عدد أجهزة الحاسب التى تحمل برامج تشغيل  -3

 . %15أصلية 

 % 055نسبة إستكمال أجهزة الشبكات  -0

  1: 0نسبة أجهزة الحاسب بالنسبة للطالب  -1

نسبة عدد أجهزة الحاسب التى تحمل برامج تشغيل  -3

 . %055أصلية 

 

 اريةاإلد املعلومات نظم تطبيقات بني والربط التكامل مشروع
 

 اإلدارية المعلومات نظم برنامج في إضافتها تم التي البيانات نسبة قياس م

 بيانات عامة

 مالحظات ال العدد ؟الكلية موظفي قبل من المستخدمين ما هو عدد 0

   √   

1 
 قبل من النظام مخرجاتبوثائق و االستعانةتم يهل 

 ؟الكلية إدارة
 مالحظات ال نعم

 √     
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 اإلدارية المعلومات نظم برنامج في إضافتها تم التي البيانات نسبة سقيا م

 أوال نظام شئون الطالب

 مالحظات ال نعم الكونترول؟ نظام هل تم تشغيل 0

 √    
تم العمل على نظام الكنترول وحدثت مشاكل 

 فى درجات الرأفة و لم تحل المشكلة حتى األن 

 مالحظات ال نعم الكلية؟ موقع على ترونياالك الطالب نتائج إعالن تم هل 1

 √     

 مالحظات ال نعم األعلى؟ للمستوي الطالب هل تم رفع 3

 √     

 مالحظات ال نعم العامة الثانوية تنسيق بيانات هل تم رفع 4

   √   

 مالحظات ال نعم وضبطها؟ الجديدة الدراسية اللوائح هل تم استكمال 0

 √     

 مالحظات ال نعم الدراسية؟ اللوائح ل تم اعتماده 6

 √     

 مالحظات ال نعم التاريخية؟ البيانات هل تم ادخال 0

   √   

 مالحظات ال نعم ؟من النظام الكارنيهات هل تم طباعة 0

   √   

 مالحظات ال نعم ؟من النظام  التخرج شهادات هل تم طباعة 2

   √   
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 اإلدارية المعلومات نظم برنامج في إضافتها تم التي البيانات نسبة قياس م

 ثانيا الدراسات العليا

0 
 جميع مستوى على االساسية البيانات هل تم استكمال

 بالكلية؟ الطالب
 مالحظات ال نعم

 √     

 مالحظات ال نعم الكلية؟ مستوى على الطالب نتائج استكمال تم هل 1

 √     

 مالحظات ال نعم النظام؟من  للطالب الكارنيهات باعةهل تم ط 3

   √   

 مالحظات ال نعم النظام؟من  للطالب التخرج شهادات هل تم طباعة 4

   √   

 
 اإلدارية المعلومات نظم برنامج في إضافتها تم التي البيانات نسبة قياس م

 ثالثا أعضاء هيئة التدريس

 مالحظات ال نعم ورقيا؟ ابقتهاومط البيانات هل تم تحديث 0

 √     

 مالحظات ال نعم البيانات؟ استكمال تم هل 1

   √   

3 
 والهيئة التدريس هيئة اعضاء دليل هل تم طباعة

 واعتماده؟ النظام من ةالمعاون
 مالحظات ال نعم

   √   
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 اإلدارية اتالمعلوم نظم برنامج في إضافتها تم التي البيانات نسبة قياس م

 العاملين شئونرابعاً 

 مالحظات ال نعم االساسية؟ البيانات هل تم استكمال 0

 نسبة إستكمال البيانات 05%  √   

 مالحظات ال نعم المالية؟ البيانات استكمال تم هل 1

   √   

 مالحظات ال نعم النظام؟ من العاملين كارنيه هل تم طباعة 3

   √   

 مالحظات ال نعم من النظام؟ المرتبات استخراجهل تم  4

   √   

 
 اإلدارية المعلومات نظم برنامج في إضافتها تم التي البيانات نسبة قياس م

 الجودة نظامخامساً 

 المقررات؟ توصيف ادخال في االنجاز ما هي نسبة 0

 % النسبة عدد المقررات

  055  

 % النسبة للمقررات؟ السنوية التقارير لادخا في االنجاز ما هي نسبة 1

  صفر 

 % نسبةال  للبيانات؟ العامة االحصائيات اكتمال في االنجاز ما هي نسبة 3

  صفر 
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 مالحظات أخري:

 للكلية المستهدف الوضع الوضع الحالي للكلية

اإلعدادات يتم العمل فى جميع الفرق الدراسية و -0

 لإلمتحانات و فتح الكنترول .

ضاء هيئة التدريس سيتم اإلنتهاء و تفعيلها على نظام أع -1

 على المستحقات المالية.الفارابى و الدخول 

 الدرسات العليا كاملة و ينتظر إدخال الطلبة لإلمتحانات. -3

 جارى العمل على نظام الفارابى لشئون العاملين . -4

ودة عن طريق مراجعة تم إعتماد المقررات فى الج -0

 الالئحة و سحب المقررات على النظام.

المدن الجامعية يوجد فيها مشكلة عدم ظهور الطالب  -6

 على البرنامج

البيانات و العمل على تفعيل النظام  إستكمال -0

بالكلية حتى نستطيع إستخراج بيانات تعتمد 

 عليها الكلية .

 

 

 ونيةاإللكرت البوابات وتشغيل تفعيل استكمال مشروع
 

 م اإللكترونية ةالبواب وتشغيل تفعيل استكمال نسبة قياس

 نعم ال
 0 للكلية؟ العربية باللغة موقع يوجد هل

  √  
 نعم ال

 1 للكلية؟ اإلنجليزية باللغة موقع يوجد هل
  √  
 نعم ال

 3 الجامعة؟ نطاق داخل الكلية موقع يقع هل
  √  
 نعم ال

الكلية موقع على المحتوى إدارة بنظام باراألخ نشر يتم هل  4 
  √  
 بنظام....( - الرؤية – الرسالة) الموقع محتويات تعديل يمكن هل نعم ال

  المحتوى؟ إدارة
0 

  √  
 نعم ال

 6 األخبار؟ لنشر المرور وكلمة المستخدم اسم استالم تم هل
  √  
 0 الموقع محتوى باقي لنشر المرور وكلمة المستخدم اسم استالم تم هل نعم ال

http://www.ictp.org.eg/
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  √  
 من األبحاث نشر يمكن التدريس هيئة ألعضاء مواقع يوجد هل نعم ال

 خالله؟
0 

  √  
 لنشر الوحدة إدارة أو التدريس هيئة لعضو صالحية توجد هل نعم ال

 األبحاث؟
2 

  √  
 والمناهج البرامج نشر يمكن التدريس هيئة ألعضاء مواقع يوجد هل نعم ال

 خالله؟ من الدراسية
05 

  √  
 لنشر الوحدة إدارة أو التدريس هيئة لعضو صالحية توجد هل نعم ال

 الدراسية؟ والمناهج البرامج
00 

  √  

 
 النسبة

 01 لهم؟ مواقع إنشاء تم الذين التدريس هيئة أعضاء نسبة
055%  

 
 النسبة

 03 نشرها؟ تم التي الدراسية المناهج نسبة
055%  

 نعم ال
 04 السابقة؟ األنشطة على الكلية بوحدة العمل فريق تدريب تم هل

  √  
 نعم ال

 00 الكلية؟ موقع على حاليا الطالب نتائج نشر يتم هل
  √  
 نعم ال

 06 الكلية؟ موقع على الدراسية الجداول نشر يتم هل
  √  
 موقع على االمتحانات وجداول وأماكن الجلوس أرقام نشر يتم هل نعم ال

 الكلية؟
00 

  √  
 – األعمال أداء طرق) موقعها؟ على الكلية وثائق نشر يتم هل نعم ال

 ..( - المجالس
00 

  √  

 

 الترتيب

 عالميا   221,002 02 أليكسا موقع على الحالي الترتيب

 مصريا   153,1

 
 العدد

 15 أليكسا موقع على الكلية لموقع الروابط عدد
313  
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 مالحظات أخري:

 

 

 اإللكرتوني التعليمي احملتوى إتاحة مشروع
 

 اري إنتاجها بالكليةالمقررات االلكترونية المنتجة والمقررات الج تفعيل نسبة قياس م

 

 العدد المقررات الدراسية للمرحلة الجامعية؟ كم عدد 0

 40  
 العدد الجامعية؟ المنتجة إلكترونيا للمرحلة الدراسية المقررات عدد كم 1

 0  

 النسبة % الجامعية؟ للمرحلة إلكترونيا إلى المقررات الدراسية المنتجة الدراسية المقررات نسبة 3

 1%  

 العدد بالكلية   ويتم تدريسها من كليات أخري إلكترونيا المنتجة الدراسية المقررات عدد 4

  ـــــــــ 

0 
 الوسائط بمكتبة والمعاونة التدريسية الهيئة أعضاء السادة التي يقدمها  الرقمية عدد الوسائط

 DML الرقمية

 العدد

  ـــــــــ

 للكلية المستهدف الوضع الوضع الحالي للكلية

ال يوجد صالحية ألعضاء الوحدة بالتعامل لنشر  -0

 األبحاث و البرامج و المناهج الدراسية.

بمواقع مثيلة تبين  –كلية عملية  –بمقارنة موقع الكلية  -1

 .لل التنظيمى لمحتوى الموقعوجود بعض الخ

تنظيم المحتوى الثابت للموقع حتى يتسنى لنا تقديم الخدمات  -0

و اإللكترونية لكافة الشرائح المستهدفة من خالل الموقع 

 .تفعيل موقع الكلية باللغة اإلنجليزية

تفعيل دور الموقع ووحدة تكنولوجيا المعلومات لتقديم  -1

تياجات مجتمع الكلية التى تلبى إحالمنتجات اإللكترونية 

 -شئون أعضاء هيئة التدريس  -) شئون طالب  الداخلى مثل
 .شئون العاملين (

 .لية مع زائرى الموقع ) المنتدى (تفعيل قنوات تواص -3
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 مالحظات أخري:

 للكلية المستهدف الوضع للكليةالوضع الحالي 

 (  0عدد المقررات المفعلة ) 

 إسم المقرر : التصميم المنطقى 

يتم عرض وذلك بعد أن (  05عدد المقررات المفعلة ) 

الموضوع على مجالس األقسام إلختيار المقررات التى يمكن 

 .تحويلها إلى مقرر إلكترونى 

 

 الرقمي واملستودع املكتبات مكينة واستكمال الرقمية املكتبة تفعيل مشروع

 

 بالكلية  الرقمية المكتبة تفعيل نسبة قياس م

 

 % نسبةال الرقمية المكتبة مستخدمي التدريس هيئة أعضاء نسبة 0

 055%  

 % نسبةال الرقمية المكتبة مستخدمي التدريس هيئة معاوني نسبة 1

 055%  

 

 مالحظات أخري:

 للكلية المستهدف الوضع ةالوضع الحالي للكلي

تم عمل إسم المستخدم و كلمة المرور لكل أعضاء هيئة  -0

التدريس و الهيئة المعاونة و بصدد توعيتهم ألهمية إستخدام 

 المكتبة الرقمية بالكلية .

 %055نسبة اإلستخدام 
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 املعلومات تكنولوجيا على التدريب مشروع
 

 بالكليةالمعلومات  تكنولوجيا على كفاءة التدريب قياس م

 % نسبةال المعلومات تكنولوجيا على تدريبهم تم الذين التدريس هيئة أعضاء نسبة 0

 4%  
 %  النسبة المعلومات تكنولوجيا على تدريبهم تم الذين التدريس هيئة معاوني نسبة 1

 04%  
 %  لنسبةا المعلومات تكنولوجيا على تدريبهم تم الذين الموظفين نسبة 3

 0%  
 %  النسبة التدريب مشروع مع بالتعاون دولية شهادات على حصولهم تم الذين الطالب نسبة 4

 5%  
 

 مالحظات أخري:

 للكلية المستهدف الوضع الوضع الحالي للكلية

 تــــــم تدريب 

 ( أعضاء هيئة تدريس  4عدد )  -

 ( من الهيئة المعاونة 04عدد )  -

 موظفيين (  0عدد )  -

 ( طالب سيسكو 10عدد )  -

إتاحة الفرصة للسادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و  -

العاملين بالكلية ألخذ دورات تدريبية فى مجاالت التخصص و 

غيرها من الدورات التدريبية فى مجاالت التخصص وغيرها 

 من الدورات التدريبية التى تفيد سير العمل .

لتدريب على تكنولوجيا المعلومات تفعيل دور مشروع ا -

 للحصول على شهادة دولية .

 

عميد الكلية              مدير المشروع             

د/ عصام حليم حسين االسم:  أ.د/ محمد صالح الدين السيد  االسم:  

 التوقيع:

 

 

 

 التوقيع: 

 

 

 

 

  

 

 يعتمد                    ،،،فيذي للمعلومات المدير التن                                             

 غازي محمد راتب عصاصهأ.د/     
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