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Arab Republic of Egypt 

Ministry of Higher Education 

Projects Management Unit (PMU) 

تكنولوجيا المعلوماتتطوير نظم ومشروع   

العاليالتعليم  في  
 

 

 
 التقدم الفنية نماذج تقارير 

تكنولوجيا لمشروع إنشاء وحدات خدمات  الربع سنوية

 بالكلياتالمعلومات 
Templates of the Quarterly Technical  

Progress Reports for IT Units 
 

 كلية التربية الرياضية للبنين  اسم الكلية

 جامعة بنها  اسم الجامعة

تم االشتراك في 

 المشروع ضمن
 كليات المرحلة الثانية

 م13/3112/ 21إلى:      م3112/ 11/ 1خالل الفترة من :   (1)التقرير الربع سنوي رقم: 

 أ.د/ حسين درى اباظة  عميد الكلية
 Hussein.abaza@fped.bu.edu.eg البريد االلكتروني

 01205222522 التليفون

 د/ احمد عيد عدلى  مدير الوحدة
 Ahmed.abdelhady@fped.bu.edu.eg االلكترونيالبريد 

 01223259109 التليفون
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 ICTPنموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع 

 

 :  يوم  ........ الموافق:   /    /ICTPتم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع 
 

 .(IT Unitsبالكليات ) التكنولوجية إنشاء وحدات الخدمات مشروع :روعـسم المشا

 .جامعة بنها :ةــعـامـالج

 كلية التربية الرياضية للبنين الكلية:

 CIO-ITU-FPED-15-14 :روعـكود المش

 حسين درى اباظة/ أ.د :عميد الكلية

 د/ احمد عيد عدلى  :بالكليةمدير المشروع 

 م3112/  13/ 21إلى:  3112/ 11/ 1خالل الفترة من :  (1 : )التقرير الربع سنوي رقم

 
 

 

 ICTPالمستلم من مشروع       

 سم:اال

 الوظيفة:

 التوقيع:

 التاريخ:

 

 خاتم المشروع
 

 

 

  



 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة التعليم العالي

 (PMU)تطوير التعليم العالي وحدة إدارة مشروعات 

 تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العاليمشروع 

 

 

 

 

 Ahmed Oraby St., Mohandseen, (12411) Giza, Egypt 96 ( الجيزة14221شارع أحمد عرابي، المهندسين، ) 69

 Tel.: (202) 33458610 (Ext.115 /157) (118/181)داخلي:  11285913تليفون: 

 Fax.: (202) 33458610 (Ext. 270) (413)داخلي:  11285913فاكس: 

ictp@ictp.org.eg www.ictp.org.eg 
 

 

 نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

  

 يوم ...... الموافق:   /    / : تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة
 
 .(IT Unitsبالكليات ) التكنولوجية إنشاء وحدات الخدمات مشروع: روعـسم المشا

 جامعة بنها:ةــعـامـالج

 التربية الرياضية للبنين الكلية:

 CIO-ITU-FPED-15-14 :روعـكود المش

 حسين درى اباظة/ .دأ :عميد الكلية

 د/ احمد عيد عدلى :بالكليةمدير المشروع 

 م3112/ 21/13إلى: 3112/ 1/11خالل الفترة من ( 1)التقرير الربع سنوي رقم: 

 

 مالحظات الوحدة على التقرير الفني:

 

  ................................................................................................................ استكمال باقي االنشطة المطلوبة

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
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 مالحظات الوحدة على التقرير المالي:

 

  ........................................................................................................................................... ال يوجد

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

 يعتمد 

 مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

 الرحيم سعد شولحأ.د عبد م:ــساال

 :التوقيع

 32/13/3112 :التاريخ
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 من عميد الكليةالتقرير  اعتمادنموذج 

 /يوم ......الموافق:   /   : من عميد الكليةأصل التقرير الفني  اعتمادتم 
  

 .(IT Unitsبالكليات ) التكنولوجية إنشاء وحدات الخدمات مشروع :روعـسم المشا

 جامعة بنها :ةــعـامـالج 

 التربية الرياضية للبنين  الكلية:

 CIO-ITU-FPED-15-14 :روعـكود المش 

 .حسين درى اباظة / أ.د :عميد الكلية

 .احمد عيد عدلى / د :بالكليةمدير المشروع 

 .3112/  13/ 21إلى: 3112/  1/11خالل الفترة من :  (1)التقرير الربع سنوي رقم: 

 

 الفني:على التقرير  عميد الكليةمالحظات 
 

 الرجاء المزيد من االهتمام بالبوابة االلكترونية

MIS للمزيد من التقدم ......................................................................................  

 ..................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

    

 يعتمد 

 عميد الكلية                                  

 أ.د حسين دري أباظة االســم:

 التوقيع:

 بالجامعةمن المدير التنفيذي للمعلومات التقرير  اعتمادنموذج 



 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة التعليم العالي

 (PMU)تطوير التعليم العالي وحدة إدارة مشروعات 

 تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العاليمشروع 

 

 

 

 

 Ahmed Oraby St., Mohandseen, (12411) Giza, Egypt 96 ( الجيزة14221شارع أحمد عرابي، المهندسين، ) 69

 Tel.: (202) 33458610 (Ext.115 /157) (118/181)داخلي:  11285913تليفون: 

 Fax.: (202) 33458610 (Ext. 270) (413)داخلي:  11285913فاكس: 

ictp@ictp.org.eg www.ictp.org.eg 
 

 /يوم ......الموافق:   /   : بالجامعةمن المدير التنفيذي للمعلومات أصل التقرير الفني والمالي  اعتمادتم 
  

 .(IT Unitsبالكليات ) التكنولوجية إنشاء وحدات الخدمات مشروع: روعـسم المشا

 جامعة بنها :ةــعـامـالج

 التربية الرياضية للبنين  الكلية: 

 CIO-ITU-FPED-15-14 :روعـكود المش

 .حسين درى اباظة / أ.د :عميد الكلية

 .احمد عيد عدلى / أ.د :بالكليةمدير المشروع 

 3112/ 13/ 21إلى:  11/3112/  1خالل الفترة من :  (1)التقرير الربع سنوي رقم: 

 

 على التقرير الفني: المدير التنفيذي للمعلوماتمالحظات 

 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

 

 

 على التقرير المالي: المدير التنفيذي للمعلوماتمالحظات 
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.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................   

 

 يعتمد 

 المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة 

 أ.د غازي عصاصةاالســم:

 التوقيع:
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 نماذج التقرير الفني الربع سنوي
 .(IT Unitsبالكليات ) التكنولوجية إنشاء وحدات الخدمات مشروع: روعـسم المشا

 جامعة بنها :ةــعـامـالج

 التربية الرياضية للبنين  الكلية: 

 CIO-ITU-FPED-15-14 :روعـكود المش

 .حسين درى اباظة / أ.د :عميد الكلية

 .احمد عيد عدلى / أ.د :بالكليةمدير المشروع 

 3112/ 13/ 21إلى:  11/3112/  1خالل الفترة من :  (1)التقرير الربع سنوي رقم: 

 

 T-1نموذج 
 

 بالكلية: تكنولوجيا المعلوماتوحدة خدمات بيانات مقر  .1

 الفاكس التليفون التفصيلي العنوان
 البريد اإللكتروني

كلية التربية الرياضية 

 للبنين 

بجوار  –ش فريد ندا 

 –بنها الجديدة  –النجدة 

 محافظة القليوبية  –بنها 

3111441166 3111441166 Ahmed.abdelhady@fped.bu.edu.eg 

 

Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg 

 

 

mailto:Ahmed.abdelhady@fped.bu.edu.eg
mailto:Ahmed.abdelhady@fped.bu.edu.eg
mailto:Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg
mailto:Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 بشرية بالمشروع والخبرات الفنية:بيانات الكوادر ال .3

 البريد اإللكتروني
المكافاة 
 الشهرية

تاريخ 
االلتحاق 
 بالمشروع

 االسم المؤهل الوظيفة

Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg 

 
 3112 

مسئول اشراف 

 ITومتابعة وحدة الـ 

 بالكلية 

دبلوم خاص تكنولوجيا 

 التعليم 
 همت عرفان ذاكى 

 ) جزء من الوقت (

Ehsan.mosaad@ gmail.com 
 

منسق نظم معلومات  3112

 ادارية 

    بكالوريوس اداب قسم 

 لغة انجليزية 

 احسان مسعد صبحى

 ) جزء من الوقت (

reham.samer.2015@gmail.com 
 

 ريهام سمير سعيد بكالوريوس رقابة وجودة دعم فنى نظم معلومات 3112

 ) جزء من الوقت (

Emanh.mis@ gmail.com 
 مصطفىايمان حسن  ليسانس اداب دعم فنى نظم معلومات 3112 

 جزء من الوقت ( )

gmail.com Hend.ismail.pa@ 
 البوابة االلكترونية 3112 

 بكالوريوس تجارة انجليزى 
 هند اسماعيل على 

 ) جزء من الوقت (

Zanib.mis@ gmail.com 
 زينب حمادة محمد  بكالوريوس تجارة دعم فنى نظم معلومات 3112 

 ) جزء من الوقت (

sheshe.shehata@yahoo.com 
 شرين شحاته ليسانس مكتبات ووثائق منسق مكتبة رقمية 3112 

 ) جزء من الوقت (

--------------------- 
 

 احمد طه  دبلوم صناعى  فنى شبكات  3112

 ) جزء من الوقت (

Nahed.mis@ gmail.com 

 دعم فنى نظم معلومات 3112 

 بكالوريوس تجارة

ناهد محمد عبد 

 السالم

 ) جزء من الوقت (

Mido_club_18@yahoo.com 
 

 محمد احمد رجائى  بكالوريوس تجارة  البوابة االلكترونية  3112

 ) جزء من الوقت (

  

mailto:Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg
mailto:Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 T-2نموذج 
 

 .تحقيقهاوبيان مدى خالل هذا الربع  /االنجازات التي تحققتالمخرجاتيتم إعداد قائمة بأهم 

 

 T-2-a-1نموذج 
 

 المخرجات نسبة التحقيق % النشاط المطلوب اسم المشروع
النسبة في التقييم 

 الكلي

 

 عامةأنشطة 
 %01  فريق العملتدريب إنشاء الوحدة و

قرار تعيين مدير الوحدة موقع من عميد يرفق نسخة إلكترونية من 

 الكلية ومختوم 

 باسم 1مرفق رقم 

Misc1 

 
 CIOمن قرار تشكيل فريق العمل موقع يرفق نسخة إلكترونية من 

 ومختوم

 باسم 3مرفق رقم 

Misc2 

 
شهادات تدريب فريق العمل بالمشاريع  إلكترونية من يرفق نسخ

 المركزية بالجامعة 

 باسم 2مرفق رقم 

Misc3 

 

31% 
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 المخرجات نسبة التحقيق % النشاط المطلوب اسم المشروع
النسبة في التقييم 

 الكلي

 

ما ال يقل عن عدد ثالث صور للوحدة وفريق العمل يتم رفعهم  يرفق

  rarمضغوط واحد في شكل ملف 

 باسم 4مرفق رقم 

Misc4 

استكمال بيانات نموذج توصيف وضع 

الكلية في مشروعات تطوير تكنولوجيا 

الموجود على الرابط  المعلومات

 (**الموضح أسفل الجدول )

 

111% 

 تين: يالعبارتين التالتكتب أحد 

 
 %11 (النموذجبيانات تم استكمال )

 

(**) 

  

 https://docs.google.com/forms/d/1as5tyGaYchAhaP7VlWK15VlRn9OXB139P2A2DrtgXF4/viewform 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1as5tyGaYchAhaP7VlWK15VlRn9OXB139P2A2DrtgXF4/viewform
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 

 T-2-bنموذج 
 

 النشاط المطلوب اسم المشروع
نسبة 

التحقيق 

% 
 المخرجات

 المشروعات المركزية بالجامعة يخاص بمدير
النسبة في 

 مالحظات تحقيق %نسبة ال التقييم الكلي

أنشطة خاصة 

بمشروع رفع 

كفاءة شبكة 

ومركز معلومات 

 الجامعة

عمل مخطط للشبكة 

 الداخلية للكلية
01% 

 

 لشبكةامخطط يرفق نسخة إلكترونية من 

متبعا النموذج التي تم ارساله لسيادتكم من 

 قبل 

 باسم 2مرفق رقم 

Net1 

 

01% 

نسخة  132تم تسطيب 

اوتسي وسمانتك وتم 

نسخة وندوز  21تسطيب 

وتم تفعيل وتعريف كروت 

الشبكة  ولم يتم تفعيل 

 )سمنتك( النتهاء الرخصة

11% 

    

 الشبكة بالجامعة مشروعاعتماد مدير 

 أ.د مازن سليم االسم:

 التوقيع:
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 T-2-cنموذج 
 

اسم 

 المشروع
 النشاط المطلوب

نسبة 

التحقيق 

% 
 المخرجات

المشروعات المركزية  يخاص بمدير

 بالجامعة
النسبة في 

التقييم 

 مالحظات نسبة التحقيق % الكلي

أنشطة خاصة 

بمشروع رفع 

كفاءة شبكة 

ومركز 

 معلومات

 الجامعة

نشر األخبار 

الخاصة بالكلية 

على باللغة العربية 

 موقع الكلية

 خبر( 28)عدد 

نشر األخبار 

  الخاصة بالكلية 

 باللغة اإلنجليزية

 على موقع الكلية

 خبر( 28)عدد 

111% 

 عدد األخبار التي تم نشرها باللغة العربية:

 خبر 01

 

 :* موقع الكليةعلى صفحة الالرابط 

http://www.fped.bu.edu.eg/fped/index.php?start=10 

 عدد األخبار التي تم نشرها باللغة االنجليزية:

 ال يوجد  خبر

 

 :* موقع الكليةعلى صفحة الالرابط 

http://www.fped.bu.edu.eg/en / 

)* الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام 

 على موقع الكلية(

  11% 

    

مشروع البوابة اإللكترونية اعتماد مدير 

 بالجامعة

 أ.د غازي عصاصةاالسم:

 التوقيع:
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 T-2-dنموذج 
 

 النشاط المطلوب اسم المشروع
نسبة 

التحقيق 

% 
 المخرجات

 المشروعات المركزية بالجامعة يخاص بمدير
النسبة في 

نسبة  التقييم الكلي

 التحقيق %
 مالحظات

أنشطة خاصة 

بمشروع إتاحة 

المحتوى 

التعليمي 

 اإللكتروني

تدريب فردين من فريق 

عمل وحدة خدمات 

تكنولوجيا المعلومات 

على كافة خطوات تفعيل 

المقرر تدريبا نظريا 

وعمليا يكفي ألدائهم 

 المهام المطلوبة منهم

1% 

ن التدريب يشمل: عتقرير يرفق نسخة من 

 الموضوعات التي تم التدريب-فترة التدريب 

كل أداء  تقييم -أسماء المتدربين  –عليها 

 (111)نسبة من  فريق العمل متدرب من

 باسم 6 مرفق رقم

Elearning1 

1%  11% 

ورشة عمل عن عقد 

كيفية تفعيل المقرر 

 االلكتروني
111% 

 

 .......... ورشة العمل تاريخ انعقاد

 ........... حضورعدد ال

 بيانات أخرى ..............

 

111%  11% 

    

 مشروع التعليم اإللكتروني بالجامعةاعتماد مدير 

 أ.د محمد غانماالسم:

 التوقيع:
 

 

  



 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة التعليم العالي

 (PMU)تطوير التعليم العالي وحدة إدارة مشروعات 

 مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي

 

 

 

 

18 

 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 T-2-eنموذج 
 

 النشاط المطلوب اسم المشروع
نسبة 

التحقيق 

% 
 المخرجات

 المشروعات المركزية بالجامعة يخاص بمدير
النسبة في 

نسبة  التقييم الكلي

 التحقيق %
 مالحظات

أنشطة مشروع 

التدريب على 

تكنولوجيا 

 المعلومات

إعداد خطة تدريبية 

% 133تستهدف تدريب 

من موظفين الكلية على 

 basicالمسار األساسي 

track    9في مدة 

إدارة شهور بالتنسيق مع 

مشروع التدريب الكلية و

على تكنولوجيا 

مع  المعلومات بالجامعة

استبعاد الموظفين الذين 

الدورات في اجتازوا هذه 

 وقت سابق

 

0% 

على أن  يرفق نسخة من خطة التدريب

إجمالي األعداد المستهدفة من شمل: ت

موضوعات التي  -فترة التدريب  -التدريب 

جدول زمني  –سوف يتم التدريب عليها 

 كامل للتدريب

 باسم 0 مرفق رقم

Training1 

0% 

المطلوب استكمال تدريب الموظفين 

بالكلية علي برامج المسار االساسي 

OFFICE 2010 

11% 

    

المعلومات تدريب على تكنولوجيا مشروع الاعتماد مدير 

 بالجامعة

 االسم: أ.د لطفي أبو سالم

 التوقيع:
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 T-2-fنموذج 
 

اسم 

 المشروع
 النشاط المطلوب

نسبة التحقيق 

% 
 المخرجات

 المشروعات المركزية بالجامعة يخاص بمدير
النسبة في 

نسبة التحقيق  التقييم الكلي

% 
 مالحظات

أنشطة 

مشروع نظم 

المعلومات 

 االدارية

استخراج مرتبات 

العاملين بالكلية )كادر 

عام وكادر خاص( 

من نظام االستحقاقات 

المورد من جامعة 

 المنصورة

21%  

كادر عام مؤقت. -1  

كادر خاص )معيدين وتم صرف مرتبات شهر  -3

تم  –تم مراجعة مدرس مساعد  –اكتوبر 

 مراجعة مدرس(.

جاري مراجعة أستاذ مساعد وأستاذ. -2  

21%  

جــــاري العمل علــــى 

استــــخراج مرتبات كـــادر عام 

مثبتين وكذلك كـــادر خـــــاص 

مـدرس مساعــــد ومـدرس 

وكذلك  وأستاذ مساعـــد وأستاذ

 أستاذ متفرغ.

11% 

إنشاء وتجهيز 

كنتروالت الفصل 

الدراسي األول بما 

فيها تجهيز امتحانات 

التخلف للعام 

-4311 األكاديمي

4312 

01%  

تم اإلنتهاء من قوائم شئون الطالب للعام األكاديمي  -1

م  لألربع فرق3112/3114  

تم توزيع الطالب مجموعات وسكاشن -3  

بالمقررات الدراسية تم تحميل الطالب -2  

تم مراجعة تقرير المواد المحملة على الطالب للعام  -4

م.3112/3114األكاديمي   

جاري اآلن إنزال أرقام الجلوس. -2  

جــاري العـــمل لتحضير فتــــح كنترول للـــعام  -6

.م3112/3114  

01%  

جاري اآلن إنزال أرقام الجلوس، 

وكذلك جــاري العـــمل لفتــــح 

م.3112/3114رول للـــعام كنت  
11% 

    

مشروع نظم المعلومات اإلدارية اعتماد مدير 

 بالجامعة

 أ.د رضا السيد محمد عمر االسم:

 التوقيع:
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 

  T-3نموذج 

 
 في حالة توفر أو استالم خاصية في موقع الكلية وفقاً للخصائص الواردة بالجدول التالي: √عالمة يتم وضع 

 

 موقع الكلية نعم ال

 الجامعة؟استالم موقع الكلية باللغة العربية واالنجليزية داخل نطاق هل تم  - باللغة العربية فقط  

 ؟استالم اسم المستخدم وكلمة المرور باقي محتوى الموقع لنشرهل تم  -  √

 إمكانية نشر األخبار بنظام إدارة المحتوى على موقع الكلية. -  √

 ....( بنظام إدارة المحتوى.-الرؤية  –الموقع )الرسالة إمكانية تعديل محتويات  -  √

 صالحية لعضو هيئة التدريس أو إدارة الوحدة لنشر األبحاث. - √ 

  مواقع ألعضاء هيئة التدريس يمكن نشر البرامج والمناهج الدراسية من خالله.  - √ 

 ؟استالم اسم المستخدم وكلمة المرور لنشر األخبارهل تم  - √ 
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

  T-4نموذج 

 
( وتوضيح أسباب المشكلة وتأثيرها على T2 وذج رقمنمبال ةواردالإلى تأخر تنفيذ بعض األنشطة )المشروع وأدت يتم وضع قائمة بمشاكل التنفيذ التي واجهت 

 المشروع واإلجراءات اإلصالحية المطلوبة للتغلب عليها
 

 المشاكل الرئيسية أسبابها األنشطة التي تؤثر عليها تأثيرها على المشروع اإلجراءات اإلصالحية المطلوبة

عدم القيام بالمهام المطلوبة على   توافر مهندس شبكات بالكلية 

 اكمل وجه

لم يتم امداد الكلية من قبل 

 الجامعة بالمهندس

 عدم توافر مهندس شبكات بالوحدة 

تحميل اعباء على اعضاء الفريق   توافر منسق بوابة الكترونية 

 بالوحدة 

تسرب المواظفين من الوحدة 

 للعمل باقسام اخرى بالكلية 

عدم توافر اعضاء لفريق البوابة االلكترونية 

 بالوحدة 

الخروج من الوحدة إلجراء بعض  

المهام  البسيطة التي ال تتطلب 

 غير مكالمة هاتف

ضعف االتصال باالقسام المختلفة 

 بالكلية 

 عدم وجود خط هاتف بالوحدة  عدم توافر خطوط
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

  T-5نموذج 
 

 الجودة  ضبط –دعم االستمرارية  –يتم وصف األنشطة المتعلقة بخطط النشر 

 خطط النشر:

 نشر اخبار وحدة تكنولوجيا المعلومات على موقع الكلية. -

 البريد االلكترونى.التواصل مع جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل  -

 اقامة لورش العمل والندوات واللقاءات الدورية . -

 خطط دعم االستمرارية:

 االستمرار فى تعيين الفنيين بعد انتهاء المشروع. -

 تفعيل اشتراك اعضاء هيئة التدريس والطالب فى خدمات المكتبة الرقمية. -

 تحقق تنمية الموارد الذاتية للوحدة والكلية. استخراج شهادات  التخرج للطالب بصورة الكترونية مقابل تكلفة -

استخراج كارنيهات الكترونية حديثة للطالب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية مقابل أجر يحقق التنمية الذاتية للوحدة  -

 والكلية.

 دخل للوحدة والكلية.تفعيل عمليات طباعة وتصوير وكتابة المستندات للطالب واعضاء هيئة التدريس بمقابل رمزى يحقق  -

 خطط ضبط الجودة:

 اعداد التقارير -

 المتابعة الداخلية والخارجية -
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 اعتماد مدير المشروع

 د. أحمد عيد عدلياالسم:

 التوقيع: 

 31/13/3112 التاريخ

 

 

  T-6نموذج 
 

 يتم وضع قائمة باألجهزة والبرمجيات التي تم توريدها للمشروع خالل هذا الربع:

 

 الجهاز/البرنامج العدد الوصف الغرض من الجهاز/البرنامج

 اليوجد اجهزة تم توريدها

 

 


