
 2020إجنازات اإلدارة العامة ملركز املعلومات خالل شهر يناير 

            حسب اإلدارات

     

 إدارة الحاسبات 
 ( طابعة 72جهاز حاسب اآللي وعدد )( 122صالح عدد )إل( مأمورية 123) 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

  شبكة الربط والمعلوماتإدارة 
 دارة الدارة العامة للشئون المالية ) إدارة الموازنة وإنتهاء من تركيب وتشغيل الشبكة الداخلية لتم اإل

 المراجعة(.

 ة العمال شبكة والقيمة التقديرية لالصناف المطلوبنتهاء من المعاينة ووضع المواصفات الفنية تم اإل

 عالم وجاري عملية التركيب.اإلنترنت بكلية اإل

 ( مهندس من مهندسي إ2حضور عدد ) دارة شبكة الربط والمعلومات للدورة التدريبية التي عقدتها

ة يالمصرية بالمجلس األعلي للجامعات علي اجهزة حما بمقر شبكة الجامعات Forti Netشركة 

 شبكة المعلومات بالجامعة.

  البرمجةإدارة 
  االنتهاء من تعديل برنامج المرتبات في جميع كليات الجامعة ووحداتها المختلفة طبقاً لقانون المعاشات

 (.148الجديد رقم )

  االحصاءإدارة 
 جميع سيارات الجامعة ووحداتها المختلفة ويشمل الحصر :) ماركة السيارة  حصرنتهاء من تم اإل- 

 -وكذا بدل االنتقال  -والمسافة المقطوعة خالل العام  -ونوع السيارة  -ورقم الشاشة  -ورقم الموتور

وتم تسليمها  ونوع البنزين وكميته( -وقطع الغيار -وقمية الوقود المنصرف  -وتكلفة اَخر عمرة 

 .لمندوب وزارة المالية

 التعليم العالىية الخاصة بوزارة حصائالكراسة اإلنتهاء من تم اإل. 

  اعد البيانات كاد عام ـ كادر خاصتحديث قوجاري. 

 الدور الثانى على مستوى الكليات صر أعداد الخريجيينجاري ح. 

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

 2019/2020حصائية للعام الجامعي جاري االعداد للنشرة اإل. 



  النشرإدارة 
 2019 وديسمبر نوفمبرى نتهاء من نشرة أخبار مجلس الجامعة عن شهرتم اإل. 

 2019ديسمبر رشه العمل بأرشيف وجارى اكتوبرنتهاء من أرشيف أخبار الجامعة تم اإل. 

 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. 

  2019جاري إعداد كتاب حصاد وانجازات جامعة المنوفية. 

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

 .2019عن شهر سبتمبر

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

 .2019شهر اكتوبر 

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

 بالبرنامج التدريبى.

  عن المكتبات والمدن الجامعية واالنشطة الطالبية والدورات التدريبية والرعاية ستبيان أرفع تم

 .الصحية علي موقع الجامعة علي االنترنت

  التدريب علي الحاسبإدارة 
  ( متدريب من الطالب والخريجيين على برامج 23تدريب عدد )تمICDL  ,ICDL Teacher  

 .( 10وعدد االفادات المنحة ) - ( دورة تاهيلى1بواقع عدد )

 ( بطاقة كارت مهارات 175تم شراء عدد )Skill Card . 

 ( إفادة للمتدربين اللذين اتموا جميع االمتحانات بنجاح وتم تنفيذ193تم منح عدد ) ( 633عدد )

 ( اختبار تجريبي.176وعدد ) –( جلسة اختبار 39اختبارت ـ وعدد )

  التوثيقإدارة 
 دارة العامة للدراسات العليا للجلسات االولي والثانية داد وترميم للمستندات الخاصة باإلتم عمل إع

 عداد وترميم باقي الجلسات.ري إوجا 2018والثالثة لعام 

  تكنولوجيا التعليمإدارة 
 ( استبيان خاص بتقييم المقررات االلكترونية لطالب البكالوريوس 4تم االنتهاء من تصميم عدد )

 دكتوراه( بكلية التمريض. –والدراسات العليا )ماجستير 

 ( مقرر ألكترونى بكلية التمريض جامعة المنوفية13جاري تفعيل عدد ). 

  بمركز المعلومات:جاري العمل فى تصميم بانرات خاصة- 

 ل المركزهيك -1

 الرسالة الرؤية  -2

 األهداف -3

 .لومات والتفعيل مع وحدات الجامعةمركز المع -4
 


