
 2020 فربايرإجنازات اإلدارة العامة ملركز املعلومات خالل شهر 

             حسب اإلدارات           

 إدارة الحاسبات 

 ( طابعة 52جهاز حاسب اآللي وعدد )( 138صالح عدد )إل( مأمورية 133) عدد تم إجراء

 ومشتمالتها لالدارة العامة للجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة.

 : االستمرار في عمل تكويد لجميع اجهزة الحاسبات والطابعات والداتاشو واالسكانر في كال من-  

 ومعاملها.اإلدارة العامة للجامعة  -

 مركز الخدمة العامة ومعامله. -

 ة.دارة الطبياإل -

 كلية الهندسة. -

 لباقي اجهزة الجامعة.  ومازال عملية التكويد مستمرة

 إدارة شبكة الربط والمعلومات 

  تم االنتهاء من وضع المواصفات الفنية والمقايسة التقديرية لتركيب شبكة كلية التربية الرياضية

 وجاري عملية الطرح لشراء االصناف المطلوبة للتوصيل.

  اجراءات شراء االصناف المطلوبة لتحديث وزيادة عدد نقاط الربط الشبكي بكلية تم االنتهاء من

 االقتصاد المنزلي وتم استخراج امر التوريد للشركة.

  البرمجةإدارة 

 .حساب الحافز التكميلي للحد االدني لجميع الموظفين بالجامعة 

  للشئون العاملين وادارة البرمجة.تنفيذ حركة الترقيات وحساب الفروق بالتنسيق مع االدارة العامة 

 ( للعام 148تطبيق قانون المعاشات رقم )كادر خاص  –في جميع برامج المرتبات ) كادر عام  2019

 مؤقتين (. –

  معوفين في ضريبة الكسب.% للزمالء ال 50تطبيق زيادة االعفاء الشخصي بنسبة 

 رة العالقات الثقافية بادارة الجامعة.تثبيت برنامج الطالب الوافدين وتدريب العاملين عليه بادا 

  االحصاءإدارة 

 .تم إمداد اإلدارة العامة لشئون التعليم بإحصائيات الطالب خالل الثالث سنوات السابقة 

  2019/2020تم إمداد الجهاز المركزي باعداد اعضاء هيئة التدريس والطالب المقبولين والخريجين للعام. 

  2019/2020العالي باعداد الطالب المقيدين والخريجين للعام الجامعي تم إمداد وزارة التعليم. 

 الدور الثانى على مستوى الكليات صر أعداد الخريجيينح تم. 

 جميع الكليات ( ثالث -ثانى  –حصر أعداد الخريجيين تعليم مفتوح جميع األدوار ) أول  تم. 

 2019/2020حصائية للعام الجامعي جاري االعداد للنشرة اإل. 

  تحديث قواعد البيانات كاد عام ـ كادر خاص.جاري 

  النشرإدارة 

 2019 شهر ديسمبرنتهاء من نشرة أخبار مجلس الجامعة عن تم اإل. 

 رشه العمل بأرشيف وجارى 2020ويناير  2019ديسمبر نتهاء من أرشيف أخبار الجامعة تم اإل 

 .2020فبراير 

 2018/2019دليل الرسائل العلمية للعام الجامعى  تم اإلنتهاء من إصدار. 

  2018/2019على جوائز العام الجامعى تم إصدار دليل المتفوقين والحاصلين. 



 2019عرض تقديمى للمتفوقين المكرمين فى عيد الجامعة  تم اإلنتهاء من. 

  عدد خاص تحت أسم ) مركز المعلومات فى أرقام (تم اإلنتهاء من إصدار. 

  2019إعداد كتاب حصاد وانجازات جامعة المنوفية جاري. 

  دعم إتخاذ القرارإدارة 

 قرارات أ.د/ رئيس الجامعة نتهاء من تسجيل قرارات السيد أ.د/ رئيس الجامعة علي قاعدة بيانات تم اإل

 .2019ديسمبر عن شهر 

  جاري تسجيل قرارات السيد أ.د/ رئيس الجامعة علي قاعدة بيانات قرارات أ.د/ رئيس الجامعة عن

 .2020 ينايرشهر 

  جارى تقييم للدورات التدريبية بصفة مستمرة ويشمل التقييم تقييم خاص بالمدرب وكذلك تقييم خاص

 بالبرنامج التدريبى.

 إدارة التدريب علي الحاسب 

 ( متدريب من الطالب والخريجيين على برامج 45تم تدريب عدد )ICDL  ,ICDL Teacher  

 .( 5وعدد االفادات المنحة ) - ( دورة تاهيلى2بواقع عدد )

 ( متدرب من السادة العاملين بالجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة.116تم تدريب عدد ) 

 ( بطاقة كارت مهارات 52تم شراء عدد )Skill Card . 

  ( 760( إفادة للمتدربين اللذين اتموا جميع االمتحانات بنجاح وتم تنفيذ عدد )200)تم منح عدد

 ( اختبار تجريبي.53وعدد ) –( جلسة اختبار 38اختبارت ـ وعدد )

  التوثيقإدارة 

  االنتهاء من التسجيل الميكروفيلمي للمستندات الخاصة باالدارة العامة للدراسات العليا الجلسات تم

 .2018والثانية والثالثة وكذلك تم اعداد وترميم الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة عام االولي 

  تكنولوجيا التعليمإدارة 

  البدء في تحديث بيانات رابط مركز المعلومات علي موقع البوابة االلكترونية بجامعة المنوفيةتم. 

 من علي منصة  2019/2020الجامعي  تم البدء في تفعيل المقررات االلكترونية للترم الثاني للعام

 .المركز القومي للتعليم االلكتروني بالمجلس االعلي للجامعات

  تم تجميع البيانات من استبيانات خاصة باعضاء هيئة التدريس واستبيانات المقررات الدراسية بكلية

يانات الماجستير التمريض وتسليمها للمسئول االلكتروني بالكلية وكذلك تم تجميع البيانات من استب

 والدكتوراه بكلية التمريض.

 بمركز المعلومات:تصميم بانرات خاصة  تم االنتهاء من- 

 هيكل المركز -1

 الرسالة الرؤية  -2

 األهداف -3

 .التفاعل بين مركز المعلومات ووحدات الجامعة -4

 الفتات درجات السلم بمركز المعلومات. -5

 
 


