
 

  أخبار
  جامعة بنها

   24/04/2018: الثالثاء

 

تماعات لجنة جامعة بنها تشااا ف  إ  ج
 الجامعات الذكية

، في إطار التوجه القومي نحو التحول الرقمي
األسييييييييييييتا  رئ س الجامعة  وبناء على ترشيييييييييييي  

األسيييتا   قام ،السييي د فوسيييض القا يييي الدكتور/
مسييييترييييار رئ س الجامعة لت نولوج ا المعلومار والمدفر  -غازي عصييييا ييييه  /الدكتور

عصيييييام  /األسيييييتا  الدكتوربتمث ل الجامعة في اإلجتماع برئاسييييية  ،التنف ذي للمعلومار
ده والييذي تع عقيي ،للعحيي  العلمي نييائييي وزلر التعل ع العييالي والعحيي  العلمي -خم س 
 .23/04/2018الموافق  اإلثن نفوم بالوزارة 

وتع في اإلجتماع مناقرييييييييية الو يييييييييا النسيييييييييعى للجامعار المصيييييييييرلة في  ذا الصيييييييييد  
والتحديار التي تواجه الجامعار لتقديع خدماتها االل ترون ة  ل افة الريييييييييييييييركاء ومنهع 

 و لك بهدف التحول إلى الجامعار الذك ة. الطلعة و  ئة التدرلس واإل ارل ن والمجتما

ولعتعر  ذا اإلجتماع  و الثاني في  ذا الصيييييييييييييييد   كما إقتري  جامعة بنها في  ذا 
 :و ي مرارلا لخدمة التحول إلى الجامعار الذك ة 3اإلجتماع  إنراء 

  Cloud Computingمرروع الحوسعة السحاب ة  •
 Internet of Things (IoT) األش اء إنترن مرروع  •
 RFID Radio Frequency ID مرروع •

ما التأك د على إسيييييتمرار العمل على  عع العن ة التحت ة لتتصييييياالر والمعلومار من 
وفي  ذا اإلطار تع  ،خالل مرييروع  الرييعلة الرقم ة ومرييروع نعع المعلومار اإل ارلة

 للحوسيييعة السيييحاب ة غازي عصيييا يييه اللجنة الفرع ة /األسيييتا  الدكتورأن فرأس  إقتراح
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cloud computing في  ذا المجال و لك بالتعاون ما  من خعرةلجامعة بنها  لما
مدفر مريييييييييييييييروع ت نولوج ا االتصييييييييييييييياالر والمعلومار بالوزارة    - الريمنطارق ععد /م

 لتقديع مسو ة مرروع إنراء وإستخدام  الحوسعة السحاب ة في الجامعار المصرلة.

ميييدفر مركل الخيييدميييار  -إبرا  ع فتحي  /اليييدكتور اإلجتمييياع  يييذا وقيييد شيييييييييييييييييار  في
أيمن  /و  ،الريمنطارق ععد /مو  ،رون ة والمعرف ة بالمجلس األعلى للجامعاراإلل ت

ولف ض من السيييييييييييييييا ة المدفرلن  ،يلمي من وزارة اإلتصييييييييييييييياالر وت نولوج ا المعلومار
.. وجاري إعدا  تقرلر في  ذا الصيييييييد  للعر  على  التنف ذف ن بالجامعار المصيييييييرلة

 .المجلس األعلى للجامعار


