
وحدة الخدماث االلكترونية   وحدة الخدماث االلكترونية   
: : عبارة عن     عبارة عن         الوحدة   الوحدة   

ةةالوحدالوحد  مديرمدير  
نظم المعلومات االدارية      نظم المعلومات االدارية        مسئول    مسئول    ١.١.

 البوابة االلكترونية             البوابة االلكترونية            مسئول    مسئول        ٢.٢.
    االلكترونية     االلكترونية       المقررات  المقررات    مسئول    مسئول    ٣.٣.

  الرقمية  الرقمية      بةبةتتالمك المك   مسئول    مسئول    ٤.٤.
  الصيانة    الصيانة      مسئول    مسئول    ٥.٥.



تأهيل البنية األساسية لشبكات معلومات الجامعات                تأهيل البنية األساسية لشبكات معلومات الجامعات                
توفير المعدات واألجهزة والموارد اإللكترونية الالزمة للجامعات              توفير المعدات واألجهزة والموارد اإللكترونية الالزمة للجامعات              

ر في ر في استخدام تطبيقات متكاملة لنظم المعلومات اإلدارية ودعم إتخاذ القرا                  استخدام تطبيقات متكاملة لنظم المعلومات اإلدارية ودعم إتخاذ القرا                  
الجامعات     الجامعات     

توفير المعلومات وتقديم الخدمات اإللكترونية للمستفيدين                  توفير المعلومات وتقديم الخدمات اإللكترونية للمستفيدين                  
 ..... ) ..... )، المعامل االفتراضية     ، المعامل االفتراضية     التعلم اإللكتروني      التعلم اإللكتروني      ((تطبيق األنماط الحديثة للتعلم            تطبيق األنماط الحديثة للتعلم            

طريق طريق توفير مصادر المعلومات اإللكترونية من الكتب والمراجع وإتاحتها عن                 توفير مصادر المعلومات اإللكترونية من الكتب والمراجع وإتاحتها عن                 
شبكات المعلومات      شبكات المعلومات      

حفظ المحتوى الفكري الجامعي في صورة رقمية والعمل على تسويقه            حفظ المحتوى الفكري الجامعي في صورة رقمية والعمل على تسويقه            
ات  ات  رفع مكانة وترتيب الجامعات المصرية من خالل عرض أنشطتها على البواب                  رفع مكانة وترتيب الجامعات المصرية من خالل عرض أنشطتها على البواب                  

اإللكترونية الخاصة بها      اإللكترونية الخاصة بها      
  ربط الجامعات المصرية بشبكة مؤتمرات مرئية لزيادة التواصل والتبادل                ربط الجامعات المصرية بشبكة مؤتمرات مرئية لزيادة التواصل والتبادل                

المعلوماتي       المعلوماتي       

االهداف 





تم تدريب موظفي شئون أعضاء هيئه التدريس      
والعالقات الثقافية بالكلية على النظام، وبصفة         

 يقوم الموظفين بتحديث البيانات       مستمرة 
. واستخراج التقارير التفصيلية واالحصائية   

نظم المعلومات االدارية     
Management Information System (MIS)









 اعالن نتائج الطالب الكترونيا            •

 عمل استبيانات المواد الدراسية الكترونيا                •

 تحليل نتائج االستبيانات و ارسالها لالقسام                        •

)وحدة ضمان الجودة        (

 تنسيق تخصص الطالب على األقسام الكترونيا            •





البوابة االلكترونية لجامعة االسكندرية     البوابة االلكترونية لجامعة االسكندرية     
http://au.alexu.edu.eg/arabic/Pages/default.aspxhttp://au.alexu.edu.eg/arabic/Pages/default.aspx

أخبار الكلية •

أخبار النشاط الطالبى •

أخبار األقسام  •

السيرة الذاتية العضاء هيئة التدريس    •

األبحات و المشاريع   •

























محور المكتبة الرقمية وميكنة المكتبات            محور المكتبة الرقمية وميكنة المكتبات            

التدريس   التدريس     هيئة هيئة   أعضاء   أعضاء     تسجيل    تسجيل    ١.١.

مصادر مصادر   إستخدام    إستخدام      آيفية آيفية   على على   والطالب   والطالب       التدريس   التدريس     هيئة هيئة   أعضاء   أعضاء     تدريب  تدريب  ٢.٢.
..الرقمية الرقمية   بالمكتبة بالمكتبة   المعلومات  المعلومات  

..وتحديثها     وتحديثها         الرقمية الرقمية   المكتبة  المكتبة      منمن    المستفيدين      المستفيدين        حسابات حسابات   متابعة متابعة ٣.٣.

..عمل  عمل      استمرار    استمرار      من من   والتأآد  والتأآد      دوري  دوري      بشكل  بشكل    البيانات   البيانات     قواعد    قواعد      فحص فحص ٤.٤.

    إلستالم   إلستالم     بالكلية بالكلية     العلياالعليا    الدراسات  الدراسات    إدارة  إدارة    مع مع   والتنسيق      والتنسيق          التعاون    التعاون    ٥.٥.
  وإعطاء   وإعطاء       إعتمادها    إعتمادها      بعدبعد    والرسائل     والرسائل       تسجيلها    تسجيلها      بعد بعد   الرسائل    الرسائل      مخططاتمخططات

..بالجامعة بالجامعة     الرقمية  الرقمية    المكتبة المكتبة   وحدة   وحدة       لمدير لمدير   ذلك ذلك 



محور التعلم اإللكترونيمحور التعلم اإللكتروني
 مقرر إلكتروني طبقًا ألحدث المعايير      مقرر إلكتروني طبقًا ألحدث المعايير     ٤٧٢٤٧٢إنتاج عدد إنتاج عدد 

  ١٦١٦العالمية في إنتاج المقررات اإللكترونية، موزعة على      العالمية في إنتاج المقررات اإللكترونية، موزعة على      
%).%).٦١٦١((قطاع علمي، بمتوسط نسبة تفعيل استخدام  قطاع علمي، بمتوسط نسبة تفعيل استخدام  

 عضو هيئة تدريس على استخدام     عضو هيئة تدريس على استخدام    ٩٩٤٩٩٤تدريب عدد  تدريب عدد  
..المقررات اإللكترونية      المقررات اإللكترونية      

الستخدام المقررات      الستخدام المقررات         طالب طالب ألف   ألف  ١٧٥١٧٥استهداف أآثر من    استهداف أآثر من    
..اإللكترونية بجميع الجامعات    اإللكترونية بجميع الجامعات    




