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 المحور األول: الخطة التنفیذیة لتطویر نظم المعلومات االداریة ودعم اتخاذ القرار

اإلجرائیة االھداف  االھداف العامة االنشطة  
 المطلوبة

لیات التنفیذآ ئول عن التنفیذسالم   
 الفترة الزمنیة

 مؤشرات النجاح
المیزانیة 
   المطلوبة
 نھایة التنفیذ بدایة التنفیذ باأللف

تحدیث بیانات الطالب -1  

تنفیذ الكنتروالت   -أ
االلكترونیة من خالل 

 البرنامج

تفعیل 
الكنتروالت  
 بالجامعة

تفعیل  –ورش عمل 
 الكنتروالت

 –فریق العمل  –عمداء الكلیات 
 الشركة الموردة للتطبیقات

Q 4 _  Q 3 

 سنوي
عدد الكنتروالت 
 المفعلة بالجامعة

700 
لرفع االلكترونى ا -ب

 لبیانات التنسیق للطالب
التواصل مع 
 مكتب التنسیق

 الرفع االلكترونى
 فریق  العمل بالمشروع

رات شئون الطالباواد  

Q 2_  Q 1 

 سنوي

نسبة الطالب 
المرفوعین الكترونیا 
 على قواعد البیانات

نشر ثقافة البیانات االلكترونیة -2
 بالجامعة

رفع كفاة العاملین 
ت المختلفة على باالدرا

 النظم االلكترونیة

ورش عمل 
تدریبیة للعاملین 

باالدرات   

تسیق مع نلااستمرار 
راتاالعاملین باالد  

 فریق العمل

 ادراة الجامعة

 فریق التسویق

Q 20 _  Q 1 
عدد العملیات على 
 175 النظام وعدد العاملین

تفعیل اعتماد اعضاء ھیئة التدریس -3
یانات ومعاونیھم على قواعد الب

 االلكترونیة

استكمال وتحدیث بیانات 
اعضاء ھیئة التدریس 

 ومعاویھم

تحدیث بیانات 
اعضاء ھیئة 

التدریس 
 ومعاونیھم

متابعة قرارات 
مجالس الكلیات 
 ومجلس الجامعة

شئون العاملین بالجامعة راتاإد  

 فریق العمل بالمشروع
Q 20 _  Q 1 

عدد العملیات من 
اعضاء ھیئة التدریس 

ھمومعاونی  350 

تفعیل خدمة  استكمال 
السیرة الذاتیة العضاء 

التواصل مع 
مشروع البوابة 

قیام اعضاء ھیئة 
التدریس بتحدیث 

بیاناتھم على قواعد 

فریق عمل مشروع البوابة 
عدد اعضاء ھیئة   Q 20 _  Q 1 االلكترونیة 

التدریس المكتمل 
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ھمالسیرة الذاتیة ل البیانات االلكترونیة ھیئة التدریس  

التواصل االلكترونى مع 
البوابة االلكترونیة 

 للجامعة

تحدیث بیانات 
 ونتائج الطالب

تفعیل خدمات الربید 
 االلكترونى للطالب

فریق عمل مشروع البوابة 
 عدد الحسابات المفعلة Q 20 _  Q 1 االلكترونیة

تفیل خمات البربد 
االلكترونى العضاء ھیئة 

 التدریس

تحیث بیانات 
ھئة  اعضاء

 التدریس

تفعیل البرید 
االلكترونى العضاء 
 ھیئة التدریس

ع البوابة فریق عمل مشرو
فریق التسویق  – ةیااللكترون  Q 20 _  Q 1 عدد الحسابات المفعلة 

تفعیل اعتماد طالب الدرسات العلیا -4
اللكترونیة ت على قواعد البیاناتا  

استكمال وتحدیث بیانات 
طالب الدرسات العلیا 

جامعةبال  

تحدیث بیانات 
طالب الدراسات 

 العلیا
رات شئون الدرسات العلیا ااد استكمال البیانات

 عدد العملیات Q 20 _  Q 1 بالجامعة

175 
التواصل االلكترونى مع 

البوابة االلكترونیة 
 للجامعة

تفعیل خدمات 
البرید 

االلكترونى 
لطالب 

 الدراسات العلیا

تفعیل البرید 
لطالب االلكترونى 

 الدراسات العلیا

ع البوابة فریق عمل مشرو
ةیااللكترون  Q 20 _  Q 1 

عدد  عملیات االعتماد 
على البوابة 
 االلكترونیة

توفیر بیانات دقیقة لخدمات الحكومة -5
 االلكترونیة

والمجلس االعلى للجامعات 
والمشروعات االلكترونیة االخرى  

 بالجامعة

استمرار تحدیث بیانات 
 –طالب ( منسوبى الكلیة

اعضاء ھیئة  ومعانیھم 
 - عاملین   –تدریس 

 طالب درسات علیا

استكمال 
 البیانات

التنسیق مع  
 االدارات المعنیة

عمداء الكلیات من خالل 
ت المعنیةاإلدارا  Q 20 _  Q 1 

مؤشرات التواصل مع 
 43 الجھات المختلفة

نشر ثقافة التواصل االلكترونى بین -6
 طالب الجامعة

 

مات البرید تفعیل خد
 االلكترونى للطالب

انشاء حسابات 
 للطالب وتفعیلھا

 ورش عمل

 

 تدریب

بة االبو –ادارة المشروع 
مشروع التعلیم  –االلكترونیة 
فریق التسویق  -االلكترونى  

Q 20 _  Q 1 
عدد الحسابات المفعلة 

 43 للطالب
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میكنة البیانات المالیة العضاء ھیئة -7
لین بالجامعة التدریس ومعاونیھم والعام

 واستخراجھا الكترونیا

 

تحدیث قواعد البیانات 
المالیة العضاء ھیئة 
ومعاوینھم والعاملین  

 بالجامعة

استكمال 
 البیانات

 ورش عمل

 تدریب

ادارات شئون   -فریق العمل 
عمداء  –العاملین بالجامعة 

ادراة الجامعة –الكلیات   
Q 20 _  Q 1 

عدد اعضاء ھیئة 
م التدریس ومعاونیھ
والعاملین الذین 

تستخرج مرتباتھم  
 الكترونیا

175 

استكمال تفعیل خدمات طالب المدن -8
 الجامعیة

 

تحدیث بیانات الطالب 
 ومتبعة التسكین

تحدیث البیانات 
متابعة  –

 التسكین
تدریب –دعم فنى   Q 20 _  Q 1 ادارة المدن الجامعیة 

مؤشرات تسكین 
الطالب بالمدن 

الجامعة واستكمال 
ناتھمبیا  

43 

 توفر مركز لنظم المعلومات االداریة -9
  ودعم اتخاذ القرار 

تحویل المركز الي وحده 
للبیانات ذات طابع خاص 

 والمعلومات بالجامعة

تحویل المركز 
الي وحده ذات 

 طابع خاص

عمل ھیكل مالي 
 واداري للمركز 

 ادارة الجامعة 

 ادارة المشروع 

 المدیر التنفیذي للمعلومات 

Q 20 _  Q 1  43 وجود تفعیل للمركز 
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 المحور الثاني: الخطة التنفیذیة لتطویر المكتبة الرقمیة والمستودع الرقمي
 

األنشطة  األھداف اإلجرائیة األھداف العامة
المسئول عن  آلیات تنفیذیھ المطلوبة

 التنفیذ

 الفترة الزمنیة

 مؤشرات النجاح
المیزانیة 
 المطلوبة
 بااللف 

دایة ب
 التنفیذ

 نھایة التنفیذ

تفعیل نظم تسجیل  -1
المستفیدین بطریقھ 
الكترونیة على نظام 
 مكتبھ المستقبل

 
 
 
 
 
 
 

 

تسجیل جمیع الطالب الكلیة على  -أ
 النظام

تسجیل جمیع أعضاء ھیئھ  -ب
 التدریس على النظام

تسجیل جمیع طالب الدراسات  -ج
 العلیا على النظام

على النظامتسجیل االدریین  -د  
تسجیل أسماء أعضاء المجتمع  -ه

 المحلى على النظام

حصر عدد -
المستفیدین من 

خدمات  
 المكتبات

تدریب -
العاملین على 
كیفیھ إدخال 
 المستفیدین

اجتماعات-  
 
 
 

ورش عمل-  

مدیر مشروع 
 المكتبة الرقمیة

 
مدیر المكتبة-  

 
أعضاء اللجنة -

 الفنیة بالمشروع
 العاملین بالمكتبات

 

Q 1 Q 20 

أضافھ المستفیدین -
 على النظام

التقاریر التي تشمل -
عدد المستفیدین على 

 النظام

 
 
 
 
 

240 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 الخطة اإلستراتیجیة لتطویر نظم وتكنولوجیا المعلومات 89
 

تفعیل نظم-2  
االستعارة اإللیة   
على نظام المكتبة    

 المستقبل
 

 

إتاحة نظم االستعارة اإللیة  -أ
.لطالب الكلیة  

إتاحة نظم االستعارة اإللیة  -ب
معاونیھم ألعضاء ھیئھ التدریس و

 بالكلیة
إتاحة نظم االستعارة االلیة  -ج

لمختلف الباحثین من طالب 
الدراسات العلیا واإلداریین 
.وأعضاء المجتمع المحلى  

تدریب -
العاملین 

بالمكتبات على 
 االستعارة االلیة

متابعھ عملیات -
االستعارة االلیة 
األعضاء ھیئھ 

التدریس 
 ومعاونیھم

 

ورش عمل-  
اجتماعات-  

تندوا-  

مدیر المشروع -
وأعضاء اللجنة 

 الفنیة
 

Q 1 Q 20 - معدالت االستعارة
 االلیة على النظام

 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفعیل الجرد -3
االلى لمقتنیات 

المكتبات بجامعھ 
 سوھاج

 
 

تحدید مده فتح وغلق عملیھ -أ
 الجرد

حصر مقتنیات مكتبات الجامعة-ب  
تدریب العاملین على كیفیھ الجرد -ج

نظامعلى ال  
تنمیھ مھارات العاملین بمكتبات -د

جامعھ سوھاج على استخدام الجرد 
 االلى في جرد المقتنیات

حصر مقتنیات -
المكتبات من 
كتب ورسائل 
 ودوریات

تدریب -
العاملین 

بالمكتبات على 
 إجراء الجرد

وثائق وسجالت-  
ورش عمل-  

مدیر المكتبة -
 والعاملین فیھا

مدیر المشروع --
 وأعضاء اللجنة

 الفنیة

Q 1 Q 20 
معدالت الجرد وعدد 

 مرات الجرد
120 
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استمرار  -4
عملیات ضبط 

الجودة بمكتبات 
 جامعة سوھاج

مراجعة األخطاء الواردة في  -
.عملیات االعتماد   

إزالة المسودات الموجودة  -
.بمكتبات الجامعة   

دمج التكرارات الموجودة بجامعة  -
 سوھاج

حصر -
المسودات 
الموجود 
امبالنظ  

تدریب -
العاملین على 
 ضبط الجودة

ندوات-  
اجتماعات-  
ورش عمل-  

مدیر المشروع  -
وأعضاء اللجنة 

 الفنیة
 

Q 1 Q 20 

عدم وجود مسودات -
 على النظام

عدم وجود أخطا في -
 عملیات االعتماد

 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفع رسائل  -5
الماجستیر 
والدكتوراه 

بمكتبات الجامعة 
على نظام المكتبة 

مستقبلال  
 
 
 
 
 
 
 

رفع رسائل الماجستیر والدكتوراه -أ
 وتعریف بیاناتھا

تعدیل وحذف بیانات الرسائل  -ب
 التي تم رفعھا

أتاحھ ملخص الرسائل التي تم -ج
.رفعھا على االنترنت  

 

حصر رسائل  -
الماجستیر  
والدكتوراه 
االلكترونیة 
 والورقیة

تدریب -
العاملین 

بالمكتبات على 
رفع رسائل  

جستیر  الما
 والدكتوراه

 وثائق ومستندات
 ورش عمل

مدیر المكتبة -
 والعاملین فیھا

مدیر المشروع -
وأعضاء اللجنة 

 الفنیة

Q 1 Q  20 
عدد الرسائل التي تم 
 رفعھا على النظام

 
 

200 
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 رفع رسائل-6
الماجستیر  

والدكتوراه قید 
الدراسة بصوره 
الكترونیة على  

 النظام
 

جستیر  حصر رسائل الما -أ
والدكتوراه قید الدراسة بكلیات 

 الجامعة
رفع رسائل الماجستیر  -ب 

والدكتوراه قید الدراسة على  
 النظام

 

حصر عدد -
الرسائل تحت 

التسجیل بكلیات 
 الجامعة

وثائق وسجالت-  
ورش عمل-  

 

مدیر المكتبة -
 والعاملین فیھا

مدیر المشروع -
وأعضاء اللجنة 

 الفنیة

Q 1 Q 20 

ل تحت عدد الرسائ
القید التي تم رفعھا 

 على النظام
 

60 

تنمیھ مھارات -7
العاملین 

بمكتبات الجامعة 
على كیفیھ كتابھ 

وطبع تقاریر 
أستخدم رسائل 

الماجستیر 
.والدكتوراه  

 

طبع تقاریر الرسائل المجازة من -أ
 مكتبات الجامعة بسوھاج

طبع تقاریر لعدد عملیات البحث -ب
حسب (على الرسائل العلمیھ 
الدول-الموضوع  

تدریب العاملین 
بمكتبات على  

وطبع التقاریر 
لرسائل 

الماجستیر 
والدكتوراه التي 

 تم رفعھا

 ورش عمل
مدیر المشروع -

وأعضاء اللجنة 
 الفنیة

Q 1 Q 20 
معدالت التقاریر التي 
تم طبعھا واالطالع 

 علیھا
50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 الخطة اإلستراتیجیة لتطویر نظم وتكنولوجیا المعلومات 92
 

 

 المحور الثالث: الخطة التنفیذیة إلستكمال وتطویر البنیة التحتیة لشبكة المعلومات
 

األھداف   األھداف  العامة
 اإلجرائیة

المسئول  آلیات التنفیذ األنشطة المطلوبة
 عن التنفیذ

المیزانیة المطلوبة  مؤشرات النجاح الفترة الزمنیة
 بااللف 

استكمال ربط جمیع  -1
 مباني الجامعة بخطوط فیبر

ربط جمیع مباني 
 وطبخط الجامعة  

 فیبر 

جراء مناقصھ عامھ إ
للشركات ألعمال تركیب 

 الفیبر

    

مناقصة  اجراء  

مدیر  -
 المشروع

مدیر  -
 الشبكة
CIO -  

Q 1 Q 20 

رفع كفاءة الشبكھ  -
فى جمیع مبانى 

 الجامعھ
إنخفاض نسبة  -

 األعطال

600 

دعم جمیع مباني -2
الجامعة بأجھزة 
Distribution 

Switches و   managed 
switches 

ي الكلیات دعم مبان
 واالدارات

بالجھزة والمعدات 
  

إجراء مناقصھ عامھ 
للشركات ألعمال شراء 
 األجھزة المطلوبة

مناقصة اجراء  

مدیر  -
 المشروع

مدیر  -
 الشبكة
CIO -  

Q. 1 Q 20 

رفع كفاءة الشبكھ  -
فى جمیع مبانى 

 الجامعھ
إنخفاض نسبة  -

 األعطال

1200 

تدریب الكوادر البشریة-3  

جات  تحدید احتیا
فرق العمل من 

الدوارت 
 التكنولوجیة

إجراء دورات تدریبھ 
 متخصصة

دورات تدریبیة 
 لفریق العمل 

مدیر  -
 المشروع

مدیر  -
 الشبكة
CIO -  

Q. 1 Q 20 
رفع كفاءة الشبكھ -  

إنخفاض نسبة  -
 األعطال

600 
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إستكمال تغطیة الجامعة  -4
 السلكیًا

تحدید االماكن 
 المطلوب تغطیتھا 

صفات تحدید موا
 االجھزة 

 اجراء مناقصة 

 تركیب االجھزة 

شراء األجھزة 
 الالزمة

مدیر  -
 المشروع

مدیر  -
 الشبكة
CIO -  

Q 3 Q 6 

تغطیة الجامعة  -
 السلكیًا

انخفاض نسبة   -
 األعطال

توفیر خدمات   -
 اإلنترنت

200 

إستكمال البنیة التحتیة  -5
داخل ) نقط الربط الشبكي(

ملالمباني الجدیدة بالكوا  

تحدید االماكن 
داخل المباني 

 الجدیدة 

 اجراء مناقصة

 تركیب االجھزة 

طرح مناقصة او عن 
 طریق فنیو الشبكة

مدیر  -
 المشروع

مدیر  -
 الشبكة
CIO -  

Q. 1 Q 20  وضع بنیة تحتیة لكل
 المباني الجدیده 

200 

دعم الشبكة بمولدات  -6
 للتیار الكھربي

تحدید المواصفات 
 لالجھزة المطلوبة

تحدید اماكن وضع 
 المولدات 

مناقصة للشراء  اجراء  طرح مناقصة 

مدیر 
 المشروع
مدیر 
 الشبكة
CIO 

Q. 5 Q.8 
إستمرار التیار 
 الكھربي بال إنقطاع

500 
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 المحور الرابع: الخطة التنفیذیة للتدریب علي تكنولوجیا المعلومات

االھداف  االھداف العامة
 اإلجرائیة 

االنشطة 
لیات التنفیذا المطلوبة عن  مسؤللا 

 التنفیذ

 الفترة الزمنیة
مؤشرات 
 النجاح

 المیزانیة المطلوبة
بدایة   بااللف 

 التنفیذ
نھایة 
 التنفیذ

أعضاء ھیئة التدریس  زیادة قدرات -1
مھارات  استخدام  ومعاونیھم بالجامعة على

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتعظیم 
یات الحالیة والمستقبلیة لھذا االستفادة من االمكان

المجال في االرتقاء بمستوى االداء في العملیة 
 التعلیمیة والبحثیة واالداریة بالجامعة

تدریب 
اعضاء ھیئة 

التدریس 
والھیئة 
 المعاونھ 

 وضع خطط
 وبرامج
 للتدریب

إعالنات 
ومخاطبات 

للكلیات 
واالدارات 
 بالجامعة

فریق العمل 
بالمشروع 

بالتنسیق مع 
اء الكلیات عمد

ومدیري 
 االدارات

 فریق التسویق

Q  20_  Q 1 

أعداد 
الحاصلین 

علي التدریب 
جحین اوالن

في 
 االختبارات

250 

تنمیة قدرات العاملین بالجامعة علي استخدام  -2
  تكنولوجیا المعلومات 

 تنفیذ التدریب

قدرات لتنمیة 
 العاملین 

 وضع خطط
 وبرامج
 للتدریب

إعالنات 
ومخاطبات 

یات للكل
واالدارات 
 بالجامعة

فریق العمل 
بالمشروع 

بالتنسیق مع 
عمداء الكلیات 

ومدیري 
وفریق  االدارات

 التسوق 

Q 20 _  Q 1 

أعداد 
الحاصلین 

علي التدریب 
جحین اوالن

في 
 االختبارات

250 
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توظیف وتطبیق استخدام تكنولوجیا  -3
 المعلومات 

تدریب 
العاملین 

بالجامعة علي 
 تطبیقات
ا تكنولوجی

 المعلومات 

 وضع خطط
 وبرامج
 للتدریب

إعالنات 
ومخاطبات 

للكلیات 
واالدارات 
 بالجامعة

فریق العمل 
بالمشروع 

بالتنسیق مع 
عمداء الكلیات 

ومدیري 
 االدارات

 فریق التسویق

Q 20 _  Q 1 

أعداد 
الحاصلین 

علي التدریب 
جحین اوالن

في 
 االختبارات

150 



 
 
  

 الخطة اإلستراتیجیة لتطویر نظم وتكنولوجیا المعلومات 96
 

 المحور الخامس: الخطة التنفیذیة لتطویر البوابة االلكترونیة

 المسئول عن التنفیذ آلیات التنفیذ األنشطة المطلوبة األھداف اإلجرائیة األھداف العامة
 الفتره الزمنیة

بااللف المیزانیة المطلوبة  مؤشرات النجاح  
 نھایة التنفیذ بدایة التنفیذ

 

إنشاء موقع للجامعة مبنى على -1
یعتمد على أحدث  شكل جدید كلیا

.التقنیات فى بناء المواقع  

 

 

تحلیل المتطلبات 
 موقعالمطلوبة إلنشاء 

 دینامیكيالكتروني 
 للجامعة

تنفیذ موقع الكتروني 
دینامیكى للجامعة یعتمد 
 على احدث التقنیات

 وتحدیثھ

ورش عمل مع فریق العمل 
من المطورین و مصصم 
الجرافیك لتحدید الیات 

 عمل الموقع

التنفیذى للمعلومات  المدیر

 CIO  
مدیر مشروع البوابة 

 االلكترونیة 
 فریق العمل 

Q 2 Q 3 
االنتھاء من الموقع 
 175 المطور للجامعة

إنشاء وتنفیذ نظام  -2
single_sign on   بحیث یتم من  

 

تسلیم وتفعیل البرید  -
االلكتروني للمستفدین 

 من الخدمة

االستفادة من الخدمات -
لموقع المتاحة على ا

لألعضاء ھیئة التدریس 
والطالب المسجلین فقط 

على خدمة المیل 
 الجامعي

التواصل مع الطالب 
واعضاء ھیئة التدریس 
 لتفعیل البرید االلكترونى

 

تنفیذ الخدمة على سیرفر 
 الجامعة

المدیر التنفیذى للمعلومات 

 CIO  
مدیر مشروع البوابة 

 االلكترونیة 

 فریق العمل 

 فریق التسویق
 

Q 2 Q 2 
النتھاء من استكمال وإ

 25000 تنفیذ النظام
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إستكمال وبشكل تام موقع -3
.مستشفى سوھاج الجامعى  

استمرار تجمیع باقى 
البیانات الخاصة 

 بالمستشفى الجامعي

استكمال وتحدیث بیانات 
 المستشفى الجامعي

التنسیق مع  اإلدارات 
 المعنیة

 المدیر التنفیذي للمعلومات

 CIO 

عرومدیر مش   

البوابة االلكترونیة   

 فریق العمل 

 

Q 20 _  Q 1 
االنتھاء من تنفیذ موقع 

 175 للمستشفى الجامعي

إضافات صفحة جدیدة للموقع -4
خاصة بالخدمات والتى تشمل 
خدمات للطالب وألعضاء ھیئة 

التدریس وكذلك الخریجین وخدمة 
.المجتمع  

عمل صفحة خاصة 
لمنتسبي بالخدمات 

 الجامعة

خدمات جدیدة تحلیل 
 لمنتسبي لتقدیمھا 

 الجامعة

ورش عمل مع فریق العمل 
لطرح أفكار لخدمات  

 جدیدة

المدیر التنفیذي للمعلومات 

 CIO  
مدیر مشروع البوابة 

 االلكترونیة

 فریق العمل 

 

Q 20 _  Q 1 
االنتھاء من تنفیذ أكثر من 

خدمة 18  175 

العمل على رفع ترتیب موقع -5
.عالمیًاالجامعة إفریقیا و  

رفع ترتیب موقع 
الجامعة على مستوى 

وعالمیا  إفریقیا  

نشر الموقع في دالئل 
ومحركات  البحث 

 المختلفة

البدء فى نشر الموقع فى 
 محركات البحث

المدیر التنفیذى للمعلومات 

 CIO  
مدیر مشروع البوابة 

 االلكترونیة

 فریق العمل 

 

Q 20 _  Q 1 
الدخول فى الترتیب 

قع ویب العالمى ومو
 ماتركس

175 

عمل واجھة باللغة االنجلیزیة  -6
للموقع تحتوى على كل البیانات 

التي یحتویھا الموقع العربي 
.وتحدیثھ بشكل مستمر  

ترجمة جمیع البیانات 
الموجودة على الموقع 

من العربیة الى 
 االنجلیزیة

التواصل مع أعضاء 
ھیئة التدریس لتوضیح 

بعض المصطلحات 
 العلمیة الخاص

استالم البیانات باللغة 
العربیة الموجودة على 

الموقع والمطلوب ترجمتھا 
والتواصل و التنسیق مع   

 اإلدارات المعنیة

المدیر التنفیذي للمعلومات 

 CIO  
مدیر مشروع البوابة 

 االلكترونیة

Q 20 _  Q 1 
االنتھاء من ترجمة بعض 
 30 أقسام موقع الجامعة
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 المحور السادس: الخطة التنفیذیة لتطویر التعلم اإللكتروني

 المسئول عن التنفیذ آلیات التنفیذ األنشطة المطلوبة األھداف اإلجرائیة األھداف العامة

 الفتره الزمنیة

 مؤشرات النجاح
 المیزانیة المطلوبة

  بااللف 
 نھایة التنفیذ بدایة التنفیذ

 التعلیم ثقافة نشر -1

 مقررات إلنتاج اإللكترونى

 إلكترونیة

 
 

 التعلیم ثقافة نشر أ
  بین االلكترةني

 ھیئة أعضاء السادة
 بالكلیات التدریس
 لتحویل المختلفة
 لصورة مقرراتھم

.إلكترونیة  
 اأعضاء توعیة -ب

 التدریس ھیئة
 المختلفة بالكلیات
 تفعیل على للتعاقد

 تم التى المقررات
 الجامعات فى إنتاجھا

 األخرى
 
 

 بصفھ االعالن 
 الموقع نع دوریھ

 من لكل االلكترونى
 للتعلم القومى المركز:

 ،ومركز االلكترونى
 المقررات انتاج

 ، بالجامعھ االلكترونیھ
 ھیئة اعضاء لتعریف

 بالجامعھ التدریس
 المنتجھ بالمقررات

 بالجامعات و بالجامعة
 على وحثھم االخرى

 . تدریسھا
 مع التنسیق .2

 األعالمى المركز
 لتضمین بالجامعھ
 والمجالت الجرائد
 تصدر التى والنشرات
 بانشطة بمعرفتھم

 التى والمقررات المركز
 الكترونیا نشرھا یتم

 .بالجامعھ
 

 بوسترات
عمل ورش  

 ندوات

 المدیر التنفیذي للمعلومات

CIO 
اإللكترونى التعلیم مركز مدیر-  

 
  بالمشروع العمل فریق-

 فریق التسویق 

Q 1 Q20 

 تحویل فى الراغبین عدد زیادة-
.إلكترونیة لمقررات رراتھممق  
 عدد تشمل التي التقاریرالفنیة-

 المقررات

10 
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فعیل المقررات انتاج و ت -2

 اإللكترونیة

 

إتاحة المعامل 
المزودة بأجھزة 
الكمبیوتر ونقاط 
اإلنترنت بالكلیات 

التى أنتجت أو تعاقدت 
على المقررات 
 اإللكترونیة

تصمیم بعض  
المقررات االلكترونیة 

علیھا  التعاقد التي تم
من قبل اعضاء ھیئة  

ریسالتد  

-:تدریب كال من-  
الطالب -1  

تدریب السادة أعضاء  -2
 ھیئة التدریس

تدریب السادة  -3
معاونى أعضاء ھیئة 

التدریس بالكلیات على 
التعامل مع المقررات 

 اإللكترونیة
متابعھ التفعیل بالتعاون -

مع المركز القومى 
 للتعلیم اإللكترونى

 

 
عمل ورش  

ندوات-  
عمل تدریبات  -

للطالب أثناء الدراسة 
 للمتابعة

 المدیر التنفیذي للمعلومات

CIO 
 

مدیر مركز التعلیم اإللكترونى-  
 

  فریق العمل بالمشروع-

Q 1 Q 20 
معدالت التفعیل على حساب -

المركز القومى للتعلیم 
 اإللكترونى

1000 

إنتاج مواد علمیة -3

ومقاطع فیدیو خاصة 

الوسائط الرقمیة بمكتبة  

 

الحصول علي المواد 
الوسائطیة والفلمیة 
من السادة اعضاء 

 ھیئة التدریس 

حصر السادة الراغبین -
فى المشاركة فى مكتبة 

 الوسائط الرقمیة
تدریب العاملین بالمركز -

على رفع الوسائط 
 الرقمیة على الخادم

ورش عمل-  
الدعوة على الموقع  -

اإللكترونى الخاص 
على موقع بالمركز 

 الجامعة

 المدیر التنفیذي للمعلومات

CIO 
 

مدیر مركز التعلیم اإللكترونى-  
 

فریق العمل بالمشروع-  

Q 20 _  Q 1 

زیادة عدد المشاركین من السادة 
أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة 
 بمكتبة الوسائط الرقمیة

زیادة عدد المشاركین من 
 أعضاء الھیئة المعاونة

50 

إنشاء المشاركة فى -4
 المعامل اإلفتراضیة

حصر االحتیاجات من 
 المعامل االفتراضیة 

 

التقدم بمقترح  -
مشروعات اإلنشاء لھذه 

 المعامل
تحفیز المشاركین  -

بالمشروع من السادة 
 أعضاء ھیئة التدریس

 

البدء في تنفیذ وانشاء 
 المعامل االفتراضیة 

 المدیر التنفیذي للمعلومات

CIO 
 

م اإللكترونىمدیر مركز التعلی-  
 

  فریق العمل بالمشروع-

Q 20 _  Q 1 
زیادة عدد المعامل اإلفتراضیة 

 500 بالجامعة

تنمیھ مھارات العاملین -5
بالمركز للقیام بالمھام 

 الموكلة إلیھم

حصر االحتیاجات من 
الدوارت والمھارات 
التي یحتاج الیھا 

 العمل 

 

الحصول علي المواد 
العلمیة الخاصة بھذه 

ات الدور  

 وش عمل 

 دورات تدریبیة 

مدیر مركز التعلیم اإللكترونى-  

فریق العمل بالمشروع-  
Q 20 _  Q 1 

تكوین فریق عمل مدرب  علي 
 150 التقنیات الحدیثة 
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 المحور السابع: الخطة التنفیذیة لتقدیم خدمات تكنولوجیا المعلومات لألطراف المستفیدة داخل الجامعة

 

 

ف االھدا االھداف العامة
 اإلجرائیة 

االنشطة 
 المطلوبة

لیات التنفیذآ  المشئول عن التنفقیذ 
 الفترة الزمنیة

 مؤشرات النجاح
المیزانیة 
المطلوبة 

 نھایة التنفیذ بدایة التنفیذ  بااللف 

نشر ثقافة التعامل مع نظم وتكنولوجیا المعلومات   -1  

حصر إحتیاجات  -
مجتمع الجامعة من 

تكنولوجیا 
ومات المعل  

تحدید أماكن  -
 ورش العمل 

تجھیز فریق عمل  -  
عمل ورش عمل  -

للقاعدة العریضة 
 من األفراد

توعیة مجتمع  -
الجامعة بأھمیة 

تكنولوجیا 
 المعلومات

عمل دعایة  -
 إعالمیة

تجھیز أفالم  -
 إسترشادیة

إستخدام البرید  -
 اإللكتروني للتواصل

 ندوات عمل -
وإستقطاب من ھم 

إللقاء  ذوي الخبرة
 تلك الندوات

المدیر التنفیذي للمعلومات -  
فریق التسویق -  
مدیري المشاریع -  

Q1 Q20 
زیادة عدد مستخدمي الحاسب  -

 األلي في آلیات التطبیق
إرتفاع مؤشر بیان ثقافة العاملین  -

 بالجامعة

150 

نشر ثقافة التعامل مع البرید اإللكتروني -2  

عمل برید  -
إلكتروني لكل عضو 

یئة تدریسھ  
عمل برید  -

إلكتروني للقیادات 
 بالجانعة

عمل برید  -
 إلكتروني للطالب

تفعیل البرید  -
: اإللكتروني لكل من

أعضاء ھیئة 
 التدریس
 العاملین
 الطالب

 القیادات الجامعیة
 

إستخدام البرید  -
اإللكتروني في 
 المراسالت

عمل دعایة عن  -
أھمیة البرید 
األلكتروني 
 وممیزاتھ

ل ورش عمل عم -
لكیفیة تفعیل البرید 

اإللكتروني لكل 
 الفئات المستھدفة

المدیر التنفیذي -  
نظم  مدیر مشروع -

 المعلومات اإلداریة
مدیر مشروع البوابة -  

فریق التسویق -  

Q 1 Q 20 -  فاعلیة إستخدام البرید اإللكتروني
 15 بین فئات مجتمع الجامعة المختلفة
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 المحور الثامن: الخطة التنفیذیة لتسویق  خدمات تكنولوجیا المعلومات للمجتمع الخارجي

االھداف  االھداف العامة
 االجرائیئة

االنشطة 
 المطلوبة

 المشئول عن التنفقیذ الیات التنفیذ
 الفترة الزمنیة

 مؤشرات النجاح
المیزانیة 
المطلوبة  

 نھایة التنفیذ بدایة التنفیذ باااللف 

تقدیم إستشارات فنیة ألفراد المجتمع الخارجي تدریب وتأھیل و -1
 بمحافظة سوھاج

  عمل زیارات میدانیة 

تحدید وحصر جمیع 
مؤسسات المجتمع 

المدني المعنیة 
  باإلستفادة

حصر إحتیاجات 
جمیع مؤسسات 
 المجتمع المدني

عمل ندوات 
مناقشةإلجراء 
التنفیذ وتحدید 
 المیزانیة المطلوبة

إجراء تعاقدات مع 
سسات تلك المؤ

 المعنیة بالتنفیذ

التدریب علي صیانة 
األجھزة والمعدات 

الخاصة بنظم 
وتكنولوجیا 
 المعلومات

عمل إستشارات 
فنیة وزیارات 
 للجھة المستفیدة

تدریب وتأھیل 
مجموعات مختارة 

من مؤسسات 
 المجتمع المدني

تحدید فرق عمل 
إستشاریةمن 
الجامعة لتقدیم 
 الدعم المطلوب 

دورات تدریبیة 
تمروة علي مس

 فترات منتظمة

 المدیر التنفیذي

 مدیر مشروع التدریب

 مدیر الشبكة

میر مشروع رفع كفاءة 
شبكة ومركز المعلومات 

 بالجامعة

Q 7 Q20 
زیادة اعداد األفراد المتقدمین 

 لإلستفادة

 تقاریر زیارات
1200 

تقدیم خدمات برمجیة للمستفیدین -2  

حصر المؤسسات 
 المعنیة

بیعةتحدید ط  

حتیاجات للھیئات اال
 والمؤسسات

مواقع   تصمیم 
الكترونیة للھیئات 

والمؤسسات 
 والشركات الخاصة

تصمیم برامج 
للھیئات 

والمؤسسات 
والشركات الخاصة 
 والمصالح الحكومیة

تشكیل فریق برمجة 
 بمركز المعلومات

عمل زیارات 
 میدانیة

عمل تطور 
للبرمجیات 
 المطلوبة

المدیر التنفیذي -  
روع نظم مدیر مش -

 المعلومات اإلداریة
 مدیر مشروع البوابة -

 وفریق العمل بالمشروع 
فریق التسویق -  

 

Q 7 Q20 
 اتمام التعاقد مع المؤسسات 

زیادة دخل صندوق مركز 
 المعلومات

800 
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خدمات شبكة المعلومات -3  

حصر احتیاج 
المؤسسات 

والھیئات والمصالح 
الحكومیة والشركات 

 الخاصة

 دعوة المجتمع
المدنى لالجتماع 
الدورى لمجالس 

إدارة مركز 
المعلومات وشبكة 

 االتصاالت

إنشاء بنیة تحتیة 
للھیئات والمصالح 

الحكومیة 
 والشركات الخاصة

إستضافة المواقع 
اإللكترونیة للھیئات 
والمصالح الحكومیة 
 والشركات الخاصة

تحدید األجھزة 
 والمعدات الالزمة

 تشكیل فریق العمل 

عملإجراء ورش   

المدیر التنفیذي -  
مشروع البنیة مدیر  -

 األساسیة
فریق العمل  فریق التسویق -

 بالشبكة 

Q 7 Q 20 
 تنفیذ األعمال 

 وجود مواقع تم إستضافتھا
600 

خدمات التعلم اإللكتروني -4  

عمل زیارات میدانیة 
للمدارس والمعاھد 
 والھیئات التعلیمیة 

حصر إحتیاجات تلك 
 الھیئات التعلیمیة
 من المقررات

تجھیز ستودیو 
 تسجیل المقررات

تصمیم مقررات 
الكترونیة للمدارس 
 الحكومیة والخاصة

تصمیم مقررات 
الكترونیة للمعاھد 
الخاصة بمحافظة 

 سوھاج

 تحدید فریق العمل 

عمل ندوات عن 
أھمیة التعلم 

االلكتروني وتحدید 
 المقررات المطلوبة

 المدیر التنفیذي

رونيمدیر التعلیم االلكت  

 فریق التسویق

 فریق التعلم االلكتروني 

Q7 Q 20 
إخراج عدد خمس مقررات لكل 
جھة من الجھات التي یتم التعاقد 

 معھا
600 

میكنة مكتبات المدارس والمعاھدج الخاصة -5  

حصر المكتبات 
 المطلوب میكنتھا

تحدید البرامج 
 المطلوبة للمیكنة 

 تحدید آلیة العمل

زیارات المكتبات 
ارس والمعاھد بالمد

 الخاصة

 تشكیل فرق العمل 

عمل ندوة عن 
أھمیة میكنة 
 المكتبات

عمل ورش عمل 
لتدریب الكوادر 
 البشریة المطلوبة

تجھیز األجھزة 
 والمعدات

التنفیذي  المدیر   

مدیر مشروع المكتبة 
 الرقمیة

 فریق التسویق 

Q7 Q 20 50 زیادة عدد المستفیدین من المكتبات 
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اك في قواعد البیانات العلمیة للمجتمع الخارجيتقدیم اإلشتر -6  

زیارة الھیئات 
والمؤسسات البحثیة 

والعلمیة بجمیع 
 مناحي المحافظة

تسویق خدمات 
 قواعد البیانات

عمل دعایة وإعالن 
علي بوبة الجامعة 
ومراسالت للھیئات 
المختلفة بالمجتمع 

 الخارجي

عمل إشتراكات 
لألفراد الراغبین في 

ھذا  اإلستفادة من
 المشروع

عمل ورش عمل 
عن كیفیة إستخدام 
 قواعد البیانات

 المدیر التنفیذي

مدیر مشروع المكتبة 
 الرقمیة

 فریق التسویق

Q5 Q20  زیادة اعداد المشتركین في تلك
 50 الخدمة

تسویق  الخدمات االلكترونیة -7  

نشر ثقافة إستخدام 
الخدمات المتوفرة 

 بالجامعة

حصر إحتیاجات 
من  سوق العمل

الدورات التي یحتاج 
 الیھا الخریج

دراسة السوق 
الخارجیة ووضع 
 خطة آللیة التنفیذ

تصمیم شھادات 
التخرج للخریجین 
 بالكلیات المختلفة

التسجیل االلكتروني 
لاللتحاق بالدراسات 

 العلیا

عمل دورات 
متخصصة 

للخریجین علي 
تكنولوجیا 
 المعلومات

تسویق المقررات 
 االلكترونیة المنتجة

بالجامعة علي 
 الجامعات المصریة

عمل خطة تسویقیة 
للخدمات 
 االلكترونیة

عمل اعالن ودعایة 
علي البوابة 
االلكترونیة 
 بالجامعة

عمل خطة لتسویق 
الخدمات 
 االلكترونیة

 تشكیل فریق العمل

اجراء التدریب 
 للفئات المعنیة

 المدیر التنفیذي

مدیر مشروع نظم المعلومات 
 اإلداریة

وع التدریبمدیر مشر  

 فریق التسویق

Q5 Q 20 
 إصدار شھادات التخرج

االقبال علي تسجیل االفراد في 
 الدراسات العلیا

15 
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أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم  تنمیة قدرات -8
والعاملین بالمعاھد العلیا والمتوسطة والكلیات 

مھارات تكنولوجیا  استخدامالتكنولوجیة على
 المعلومات واالتصاالت

اعضاء  تدریب
ھیئة التدریس 

 ومعاونیھم 

 وضع خطط
 وبرامج 
 للتدریب

إعالنات 
ومخاطبات 

للكلیات 
واالدارات 
 بالجامعة

فریق العمل 
بالمشروع بالتنسیق 
مع عمداء الكلیات 
 ومدیري االدارات

Q1 Q 20 
أعداد الحاصلین علي 
التدریب والنجحین في 

 االختبارات
150 
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التنفیذیة لتنفیذ الخطةالمیزانیة المقترحة   

 

 

 
9الھدف  االجمالي  بااللف   

 
8الھدف  7الھدف   6الھدف   5الھدف   4الھدف   3الھدف   2الھدف   1الھدف    

           
 األھداف

 
 المحاور

االولالمحور  700 75 350 175 43 43 175 43 43 1647  

الثاني المحور  240 60 120 50 200 60 50   780  

الثالث المحور  600 1200 600 200 200 500    3300  

الرابع المحور  250 250 150       650  

 المحور الخامس  175 25 175 175 175 30    615

 المحور السادس  10 1000 50 500 150     1710

السابع المحور  150 15        165  

الثامن المحور  1200 800 600 600 50 50 15 150  3465  

الي المیزانیة المطلوبة للتنفیذ اجم  12332  
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 المخطط الزمني لتحقیق : المحوراالول (تطویر نظم المعلومات االداریة ودعم اتخاذ القرار)

 

ة التي سوف یتم فیھا تنفیذ الھدفالجزء المظلل یعبر عن الفترة الزمنی :ملحوظة  

2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  السنة 

Q.20 Q.19 Q. 18 Q. 17 Q.16 Q. 15 Q.14 Q. 13 Q. 12 Q.11 Q.10 Q. 9 Q. 8 Q. 7 Q. 6 Q.5 Q. 4 Q. 3 Q. 2 Q. 1 الربع السنوي 

أ 1الھدف                       

ب  1الھدف                       

2الھدف                       

3الھدف                       

4الھدف                       

5الھدف                       

6الھدف                       

7الھدف                       

8الھدف                       

9الھدف                       
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 المخطط الزمني لتحقیق : المحورالثاني (تطویر المكتبة الرقمیة  والمستودع الرقمي)
 

2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  السنة 

Q.20 Q.19 Q. 18 Q. 17 Q.16 Q. 15 Q.14 Q. 13 Q. 12 Q.11 Q.10 Q. 9 Q. 8 Q. 7 Q. 6 Q.5 Q. 4 Q. 3 Q. 2 Q. 1 الربع السنوي 

1الھدف                        

2الھدف                       

3الھدف                       

4الھدف                       

5الھدف                       

6الھدف                       

7الھدف                       

 

 

ة التي سوف یتم فیھا تنفیذ الھدفالجزء المظلل یعبر عن الفترة الزمنی :ملحوظة  

 



 
 
  

 الخطة اإلستراتیجیة لتطویر نظم وتكنولوجیا المعلومات 108
 

 المخطط الزمني لتحقیق : المحور الثالث (إستكمال وتطویر البنیة التحتیة لشبكة المعلومات)
 

2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  السنة 
Q.20 Q.19 Q. 18 Q. 17 Q.16 Q. 15 Q.14 Q. 13 Q. 12 Q.11 Q.10 Q. 9 Q. 8 Q. 7 Q. 6 Q.5 Q. 4 Q. 3 Q. 2 Q. 1 الربع السنوي 

1الھدف                        

2الھدف                       

3الھدف                       

4الھدف                       

5الھدف                       

6الھدف                       

 

 

 

ة التي سوف یتم فیھا تنفیذ الھدفالجزء المظلل یعبر عن الفترة الزمنی :ملحوظة  
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 المخطط الزمني لتحقیق : المحور الرابع (تطویر التدریب علي تكنولوجیا المعلومات)
 

2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  السنة 

Q.20 Q.19 Q. 18 Q. 17 Q.16 Q. 15 Q.14 Q. 13 Q. 12 Q.11 Q.10 Q. 9 Q. 8 Q. 7 Q. 6 Q.5 Q. 4 Q. 3 Q. 2 Q. 1 الربع السنوي 

1الھدف                        

2الھدف                       

3لھدف ا                      

 

 

ة التي سوف یتم فیھا تنفیذ الھدفالجزء المظلل یعبر عن الفترة الزمنی :ملحوظة  
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 المخطط الزمني لتحقیق : المحورالخامس (تطویر البوابة االلكترونیة)
 

2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  السنة 

Q.20 Q.19 Q. 18 Q. 17 Q.16 Q. 15 Q.14 Q. 13 Q. 12 Q.11 Q.10 Q. 9 Q. 8 Q. 7 Q. 6 Q.5 Q. 4 Q. 3 Q. 2 Q. 1 الربع السنوي 

1الھدف                        

2الھدف                       

3الھدف                       

4الھدف                       

5الھدف                       

6الھدف                       

 

ة التي سوف یتم فیھا تنفیذ الھدفالجزء المظلل یعبر عن الفترة الزمنی :ملحوظة  
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 المخطط الزمني لتحقیق : المحور السادس (تطویر التعلم اإللكتروني) 
 

2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  السنة 

Q.20 Q.19 Q. 18 Q. 17 Q.16 Q. 15 Q.14 Q. 13 Q. 12 Q.11 Q.10 Q. 9 Q. 8 Q. 7 Q. 6 Q.5 Q. 4 Q. 3 Q. 2 Q. 1 الربع السنوي 

1الھدف                        

2الھدف                       

3الھدف                       

4الھدف                       

5الھدف                       

 

 

 

یتم فیھا تنفیذ الھدفة التي سوف الجزء المظلل یعبر عن الفترة الزمنی :ملحوظة  
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 المخطط الزمني لتحقیق : المحورالسابع (تقدیم خدمات تكنولوجیا المعلومات لألطراف المستفیدة داخل الجامعة)
 

2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  السنة 

Q.20 Q.19 Q. 18 Q. 17 Q.16 Q. 15 Q.14 Q. 13 Q. 12 Q.11 Q.10 Q. 9 Q. 8 Q. 7 Q. 6 Q.5 Q. 4 Q. 3 Q. 2 Q. 1 الربع السنوي 

1الھدف                        

2الھدف                       

 

 

 

ة التي سوف یتم فیھا تنفیذ الھدفالجزء المظلل یعبر عن الفترة الزمنی :ملحوظة  
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  )للمجتمع الخارجيلتقدیم خدمات تكنولوجیا المعلومات (الثامن المحور: المخطط الزمني لتحقیق 

 

2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  السنة 

Q.20 Q.19 Q. 18 Q. 17 Q.16 Q. 15 Q.14 Q. 13 Q. 12 Q.11 Q.10 Q. 9 Q. 8 Q. 7 Q. 6 Q.5 Q. 4 Q. 3 Q. 2 Q. 1 الربع السنوي 

1الھدف                        

2الھدف                       

3الھدف                       

4الھدف                       

5الھدف                       

6الھدف                       

7الھدف                       

8الھدف                       

 

ة التي سوف یتم فیھا تنفیذ الھدفالمظلل یعبر عن الفترة الزمنی ءجزال: ملحوظة  


