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 امعة بنهاجب ICTPمشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات   تقرير عن 

 

 وتشمل   ICTP   المعلومات وتكنولوجيا نظم تطويري مر بها مشروع انتاحل ريعرض هذا النقرير ملخصا للم

    م00/2/6002إلي  1/7/6002المرحلة االولى 

 م6002/6010العام األول  -لمرحلة الثانية ا  

  م6010/6011العام الثانـي -المرحلة الثانيــة 

 

 :تاليةلاخصا عن األهداف العامة للمشاريع التفرير مل كما يشمل

 ) الشبكة الرقمية(  مشروع تطوير البنية االساسية لمراكز معلومات الجامعات (1

  (MIS)مشروع نظم المعلومات اإلدارية    (6

 مشروع البوابة اإللكترونية (0

 اإللكتروني التعلممشروع   (4

 مشروع التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات (5

 موحد()الفهرس ال مشروع ميكنة المكتبات (2

 مشروع المستودع الرقمي الوطني للرسائل الجامعية (7

 

 

  



 بجامعة بنها  ICTP   تمويل مشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات

 

 م00/2/6002إلي  1/7/6002المرحلة االولى   

 إجمالي التمويل تمويل الجامعة ICTPتمويل  إسم المشروع م

 220720 066526 1600051 ( MIS –ICTPروع نظم المعلومات اإلدارية )مش 1

-ICTPمشروع التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات) 6

ICT) 
000652 647027 547062 

 107520 2045037 661012 ( ICTP – EULCمشروع ميكنة المكتبات ) 0

 ICTPمشروع إنشاء مركز إلنتاج المقررات اإللكترونية )  4

– ELC) 
170000 142445 066445 

مشروع تطوير البنية األساسية لشبكة معلومات الجامعة  5

(ICTP-Infrastructure) 
205000 20550 225550 

 6252222 220077 6022211 اإلجمالـــــــــي 

 

م6002/6010العام األول  -المرحلة الثانية   

 تمويلإجمالي ال تمويل الجامعة ICTPتمويل  إسم المشروع م

 076000 112000 422000 ( MIS –ICTPمشروع نظم المعلومات اإلدارية ) 1

 40000 40000 20000 (ICTP-ICTمشروع التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات) 6

 122000 115000 014000 ( ICTP – EULCمشروع ميكنة المكتبات ) 0

 – ICTPمشروع إنشاء مركز إلنتاج المقررات اإللكترونية )  4

ELC) 
120000 20000 650000 

مشروع تطوير البنية األساسية لشبكة معلومات الجامعة  5

(ICTP-Infrastructure) 
214702 501076 1015211 

 420710 610000 221040 ( ICTP – PRTمشروع البوابة اإللكترونية ) 2

 164000 12000 102000 مشروع المستودع الرقمي الوطني للرسائل الجامعية 7

 0626251 1022406 6174442 اإلجمالــــــــــــــــي 

 

م6010/6011العام الثانـي -المرحلة الثانيــة   

 إجمالي تمويل الجامعة ICTPتمويل  إسم المشروع م

 644000 660000 424000 ( MIS –ICTPمشروع نظم المعلومات اإلدارية ) 1

 20000 70000 150000 (ICTP-ICTومات)مشروع التدريب على نظم وتكنولوجيا المعل 6

 101000 25000 122000 ( ICTP – EULCمشروع ميكنة المكتبات ) 0



 – ICTPمشروع إنشاء مركز إلنتاج المقررات اإللكترونية )  4

ELC) 
124000 124000 062000 

-ICTPمشروع تطوير البنية األساسية لشبكة معلومات الجامعة ) 5

Infrastructure) 
720000 020000 1160000 

 647000 101000 042000 ( ICTP – PRTمشروع البوابة اإللكترونية ) 2

 74000 01000 40000 مشروع المستودع الرقمي الوطني للرسائل الجامعية 7

 6250000 1011000 1246000 اإلجمالـــــــــــــــــــي 

 2275502 6226472 5210020 اإلجمـــالــــــل الكلـــــــي 

 

  



 

 ) الشبكة الرقمية(  مشروع تطوير البنية االساسية لمراكز معلومات الجامعات (1

 العامة ألهدافا

  Modern Data Centers حديثة  مراكز معلومات حديثها لتصبحتو المعلومات بالكلياتشبكات  تطوير .1

 زيادة نقاط الربط الشبكي السلكي معنقاط الربط الشبكي الالسلكي  التوسع في .2

 من خالل خطوطدة سرعات الربط بين مركز الشبكة وبين مواقع الجامعة المتناثرة في بنها ومشتهر وكفر سعد  وشبرا زيا .3

 ربط سريعة وعلى درجة عالية من االعتمادية

 ميجا ( 86 إلى 34تمت هذا العام الزيادة من ) رفع سرعات الربط باإلنترنت .4

وضع قواعد مع  والحاسبات الشخصية مج الحماية على أجهزة الخادماتبرا رفع كفاءة نظم حماية وأمن الشبكة من خالل .5

 البيانات والنظم المختلفة فى منظومة متكاملة وتوفير سبل الحماية المطلوبة لها.

 توفير وحدة تخزين ووحدة شرائط لعمل نسخ إحتياطية من قواعد البيانات .. الخ. .8

 

 بالجامعة نقاط الربط الشبكي السلكي

 

 للعام القادم التوسعية االحتياجات  م1122تاحة في مايو النقاط الم
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 20 10 0 0 0 0 0 10 243 40 8 6 80 74 8 27 روض الفرج -الهندسة 

 70 6 8 6 15 20 5 10 24 0 0 0 0 24 0 0 الخلفاوي -الهندسة 

 50 5 8 6 15 0 6 10 78 3 1 5 1 40 5 23 الزراعة

 55 4 6 0 23 12 2 8 72 2 3 0 4 38 5 20 الطب البيطري

 28 11 6 0 5 0 0 6 70 4 5 4 3 32 5 17 العلوم

 46 4 9 0 4 16 3 10 54 0 5 5 0 21 5 18 المعهد العالي للتكنولوجيا

 33 6 3 2 2 12 0 8 77 7 3 3 2 50 5 7 الحاسبات والمعلومات

 48 0 0 0 10 24 1 13 74 1 16 8 0 40 5 4 الطب البشري

 34 0 6 0 23 0 0 5 63 1 2 5 0 26 5 24 التربية الرياضية

 67 22 6 0 12 20 0 7 141 4 5 4 1 98 5 24 التجارة 

 43 1 3 2 15 15 3 4 75 4 5 4 0 41 5 16 االداب

 24 1 5 5 5 0 1 7 43 4 1 0 0 21 5 12 التربية 

 27 5 6 5 0 4 0 7 62 1 4 5 1 32 5 14 التربية النوعية

 42 7 6 0 0 20 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 التمريض

 146 7 8 8 18 66 14 25 0 0 0 0 0 0 0 0 الحقوق

 25 0 0 0 20 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 المستشفيات الجامعية



 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 مركز الشبكة

 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 12 0 0 67 13 73 إدارة الجامعة

 758 89 80 34 167 209 35 143 1265 95 70 49 92 604 76 279 االجمالي

 

  

 

 

 

 (MIS)مشروع نظم المعلومات اإلدارية    (6

 العامةاألهداف 

 :التي يوفرها المشروع والخدمات  لتطبيقاتتفعيل ا 13

a) تطبيق شئون الطالب 

b)   لنظامي السنوات والساعات المعتمدةالكنتروالت تطبيق 

c)  الدراسات العليا تطبيق 

d)  أعضاء هيئة التدريس شئون تطبيق 

e)  إعداد الجداول الدراسية  تطبيق 

f)  تطبيق شئون العاملين واإلستحقاقات 

g)  تطبيق المدن الجامعية 

h) لب استخراج شهادات التخرجلتقدم بطخدمة ا 

 

 بالبوابة اإللكترونية  نظم المعلومات اإلداريةربط تطبيقات  .2

 

 مشروع البوابة اإللكترونية  (0

 العامةاألهداف 

 تطوير موقع الجامعة وإنشاء مواقع جديدة للكليات ووحدات الجامعة  .1

 ستشفى الجامعي وربطه بالبوابة اإللكترونيةللمتطوير موقع تجميع وصياغة المحتوى الرقمي للمستشفى الجامعي ل .2

 عرض المعلومات الرئيسية للجامعة والكليات تشمل الخطط اإلستراتيجية وطرق التواصل  .3

 زيادة المعلومات المتاحة على مستوى األقسام العلمية والسيرة الذاتية لهيئة التدريس ومعاونيهم .4

 نشر أخبار الجامعة والكليات والربط مع شبكات التواصل اإلجتماعي .5

المستخدمة من قبل  للنماذج الورقية التوسع في إنشاء خدمات إلكترونية زيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات من خالل  .8

 ومن الزواروالعاملين الطالب وهيئة التدريس ومعاونيهم 

 باستخدام البريد اإللكتروني ويس والهيئة المعاونة من خالل مواقع الجامعة والكليات   زيادة التواصل مع أعضاء هيئة التدر .7

 زيادة المحتوى باللغتين العربية واإلنجليزيةتحسين تصنيف موقع الجامعة و .6

 

  



 

 اإللكتروني التعلممشروع   (4

 العامةاألهداف 

 بجامعة بنهانشر ثقافة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد  .1

 إنتاج المقررات اإللكترونية بمراكز اإلنتاج.  زيادة .2

 إعداد مراكز لنشر المقررات اإللكترونية. .3

متابعة وتفعيل تشغيل شبكة الفيديوكونفرانس والبث المرئي لضمان استخدامها في العملية التعليمية عن طريق تسجيل  .4

 المحاضرات وبثها على شبكة اإلنترنت.

 سائط على شبكة اإلنترنت.زيادة المحتوى التعليمي متعدد الو .5

 تدريب الطالب وأعضـاء هيئة التدريس بالجامعـات على أساليب التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد. .8

 

 

 

 مشروع التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات (5

 العامةاألهداف 

 صهم جيا المعلومات في مجاالت تخصفي استخدام تقنيات الحاسب وتكنولو دريس والعاملين بالجامعاةرفع كفاءة أعضاء هيئة الت .1

عن طريق توفير التدريب الالزم للعاملين بها على استخدام  CIQAPتقديم الدعم التقني للكليات الحاصلة على مشروع ال .2

 و ادارة المكتبات وخالفه )ضمن نطاق المشروع(. MISبرامج ال 

 امعات و مسارات التدريب الجديدة. رفع كفاءة مراكز التدريب الفرعية بالجامعات لتوافق متطلبات الج .3

 تحديث البنية اإللكترونية للمشروع التي تتيح تنفيذ االختبارات مركزيا بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في اعداد المتدربين. .4

 تطوير نظام االختبار االلكتروني بالمراكز ليستوعب مسارات التدريب الجديدة. .5

 

 

 موحد()الفهرس ال مشروع ميكنة المكتبات (8

 العامةاألهداف 

يهدف المشروع إلي بناء فهرس موحد لمقتنيات مكتبات جامعة بنها بحيث يمثل النواة األساسية لتقديم خدمات معلومات تفاعلية لمجتمع 

 الباحثين والطالب بالجامعة ويشارك في هذا المشروع جميع مكتبات كليات الجامعة.

 

 :ات مكتبات جامعة بنها: بناء فهرس موحد لمقتنيإنجازات المشروع

 1122 يونيو حتى المنتهية المكتبات: 

 كلية مكتبة - ريالبش الطب كلية مكتبة - ببنها الهندسة كلية مكتبة - بشبرا الهندسة كلية مكتبة - العلوم كلية مكتبة - المركزية المكتبة 

 .اآلداب كلية مكتبة - الزراعة كلية مكتبة - البيطري الطب كلية مكتبة - التربية كلية مكتبة - النوعية التربية

 (1122 ة القادمة )من يوليوالمرحل: 

 .مكتبة كلية الحاسبات والمعلومات - مكتبة كلية التمريض - مكتبة كلية التربية الرياضية - مكتبة كلية الحقوق



 

 مشروع المستودع الرقمي الوطني للرسائل الجامعية (7

 العامةاألهداف 

 أجازتها التي للرسائل رقمي مستودع بناء خالل من في رسائل الماجستير والدكتوراه  الفكري نتاجلإل العلمي المحتوى إتاحة .1

 . الجامعة

 للرسائل الرقمية المكتبة لشبكة العالمي المشروع في المشاركة اجل من وذلك رقميه صوره في الجامعية الرسائل نشر .2

 تيسير إلى يسعى والذي Networked Digital Library Of Theses & Dissertations ( NDLTD)  الجامعية

 ديةوالكن واألوربية األمريكية الجامعات من كبير عدد المشروع هذا في ويشارك. العالمية العلمية الرسائل إلى الوصول سبل

 .العالم أنحاء جميع من أخرى وجامعات

 .النظام علي مباشرة وإدخالها إلكترونية بصورة المتاحة الرسائل فحص .3

 من عليها االتفاق يتم والتي اإللكترونية المواد بإتاحة الخاصة والقواعد للمعايير وفقا للرسائل الضوئي المسح عمليات اءإجر .4

 .النهائية المادة وشكل اإلظهار قوة حيث

 

  2111/2111الت األداء للمكتبات التي يتم أستكمالها خالل معد

 7عدد المكتبات: 

 (%68)تم إدخال نحو     61461إجمالي المقتنيات: 

     www.eulc.edu.eg            

 1241عدد الرسائل العلمية المتاحة من خالل مشروعع المستودع الرقمي   

 

 

http://www.eulc.edu.eg/

