
 

  

  اسم املعيار:- املوارد املاديه واملاليه 
منسق املعيار  اد/ سحر عثمان الشافعى 

 -

وحدة تكنولوجيا املعلومات:- بكليه االقتصاد املنزلى جامعه املنوفيه 

الهيكل التنظيمي للوحدة: 
  

اد/ عميد الكليه: اد/ شريف صبرى 
اد/ وكيل الدراسات العليا: اد/عصام عبد الحافظ 
اد/ وكيل الكليه لشئون التعليم اد/ رشدى عيد 

اد/ وكيل شئون املجتمع و البيئه  اد/ سهام عزيز 
رئيس وحده الجوده / اد/خالد محي الدين 

اد/سحر عثمان./    منسق املعيار املوارد املاليه واملاديه 
اد/ محمد فكرى أعضاء املعيار 
اد/عبداهلل حسني أعضاء املعيار 

مقدمه:- 

تعد تكنولوجيا املعلومات احدى العناصر االساسية التي تقوم بتدعيم الكلية من اجل تنفيذ مهامها الرئيسية في التعليم والتعلم 
والبحث العلمي وخدمة املجتمع وتنمية البيئة، لذلك تقوم كلية االقتصاد املنزلى جامعه املنوفيه برفع كفاءة القدرة التعليمية والبحثية 

واالدارية ملنظومة التعليم والبحث العلمي من خالل مواكبة مستحدثات التكنولوجيا، حيث تعمل علي تحديث البرامج التعليمية 
والتدريبية واملناهج الدراسية وطرق تدريسها واستحداث انماط جديدة من التعليم تتواكب مع التطور العاملي . وفى هذا االطار 

  



تسعي الكلية الي تفعيل خدمات تكنولوجيا املعلومات لتصل الي املستفيدين بالكلية من طالب واعضاء هيئة تدريس وموظفني من 
خالل إنشاء وحدة لتكنولوجيا املعلومات بالكلية I.T.UNET سعيا الي زيادة فاعلية البرامج املتاحة من خالل الربط ما بني 
املستفيدين والكلية مستخدمني اآلليات املتاحة من شبكات وبوابة الكترونية ونظم للمعلومات االدارية واملكتبة الرقمية والتعليم 

االلكتروني. 

الرؤية :- 
الرؤية تسعي وحدة تكنولوجيا املعلومات الي نشر ثقافة الخدمات االلكترونية التي تقدم للطالب وألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
والعاملني وتأهيلهم لذلك لتساهم مع جميع قطاعات الكلية فى احداث نقلة نوعية فى مختلف مجاالت العمل داخل الكلية وخارجها 

وذلك للوصول الي مستوي متميز 
  

 الرسالة:- تعمل وحدة تكنولوجيا املعلومات على نشر ثقافة الخدمات االلكترونية داخل الكلية للمستفيدين من " طلبة واعضاء 
هيئة التدريس واداريني " وتفعيلها من خالل توفير آليات للتواصل التفاعلى بينهم بهدف االنتقال الي التعامل االلكتروني بما يخدم 

محاور العمل التعليمى والبحثي والخدمي . 

 أهداف الوحدة: 

  

١- نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بالكلية. 
٢-مساعدة أعضاء هيئة التدريس على إنتاج وتحويل مقرراتهم إلى مقررات إلكترونية. 

٣-تقديم دورات وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة. 
٤-اإلشراف على موقع الكلية وتحديثه على اإلنترنت . 

٥-نشر جميع االخبار واألحداث الخاصة بالكلية على املوقع اإللكتروني ومواقع التواصل اإلجتماعي . 
٦-مساعدة أعضاء هيئة التدريس على إعداد السيرة الذاتية، ومواقعهم اإللكترونية. 

٧-مساعدة أعضاء هيئة التدريس على إنشاء بريد إلكتروني. 
٨-متابعة عمل الشبكة الداخلية بالكلية . 

٩-القيام بعمل التوسعات املطلوبة لشبكة الكلية السلكية .


