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 تمهيـــد: 

ال فاي ن دور فعايعد التعليم الجامعي القاطرة الرئيسية للتنمية والتقدم في دول العالم  مماا لام ما

 ر فايخلق كوادر بشارية قاادرة علاى التفاعال ماي مت يارات الحيااة المتالحقاة والتطاور المساتم

وير اسااتادام تكنولوجيااا المعلومااات ماان أجاال بناااء مجتمعااات متطااورة وحديطااة.  لااذا فاا ن التطاا

المستمر للتعلايم الجاامعي يعتبار ضارورة ملحاة يجاب علاى الجامعاة الحارن علي اا مان أجال 

قليماي تحديث مارجات ا لتحقيق الجودة التنافسية فى سوق العمل علاى المساتويين القاومي واإ

اء قاماات الجامعااة ب نشاايااب وكااذلى علااى المسااتوي الاادولي. وفااي هااذا الصاادد فااي المسااتقبل القر

تماد إدارة مشاروعات تع الاذي يتاولى مركز تطوير التعليم الجامعي ووحادة ادارة المشاروعات

تنمياة على استادام تكنولوجيا المعلومات لضمان إستمرارية عملياات تطاوير وجاودة التعلايم و

ذلى طالبية وتدريسية والعاملين بالجامعة وتفعيل المشاركة القدرات القيادات وأعضاء ال يئة ال

حويال باستادام خطط استراتيجية ووضي آليات للمتابعاة والتقاويم والتحاديث المساتمر ب ادف ت

  الجامعة إلى جامعة عصرية متطورة.

 رؤية المركز 

سسات يقوم بدعم المارجات التى تقدم ا مؤمتاصصا تعد الجامعة المركز ليكون مركزاً 

 التعليم الجامعى والمؤسسات ذات العالقة.

 رســـالة المركز 

اري اإد دعم المركز استادام تكنولوجيا المعلومات في تطوير التعليم الجامعي واألداءي

في  يقياد ورام بدوتنمية قدرات القيادات وال يئة التدريسية والطالب والعاملين بالجامعة والقي

مي مجت ميذات العالقة و األخرىوالمؤسسات  ت التعليم العالىالتفاعل االيجابي مي مؤسسا

ء الرتقاى في مجاالت التطوير المستمر وضمان جودة المارجات واالمدناألعمال والمجتمي 

 باألداء.

 أهـــداف المــركز

ليمية ة التعتطوير وتحديث العمليلدعم كليات الجامعة في استادام تكنولوجيا المعلومات  -1

 راسية واستادام طرق غير تقليدية في التعلم.والمناهج الد

فى  الجامعةبيمية تقديم المشورة الالزمة لتطوير االمكانات المادية المساندة للعملية التعل -2

 وجي(. )مطل المعامل، قاعات التدريس، المكتبات، الدعم التكنول إطار خطط التطوير

اء األد ا من عمليات تقويمإدارة عمليات الجودة واالعتماد بالجامعة، وما يرتبط ب  -3

ات ي كليمالمؤسسي والفريقي والفردي في إطار المعايير ذات العالقة، وذلى بالتعاون 

 الجامعة وإدارت ا الماتلفة.

ية تعليمتقديم المساندة العلمية الالزمة إجراء البحوث الااصة بتطوير العملية ال -4

 بالجامعة، والعمل علي تحقيق التكامل بين ما.

 امل ميكوادر من المدربين المعتمدين القادرين على تدريب عناصر مؤهلة للتعإعداد  -5

 متطلبات العصر باستادام األسس العلمية الحديطة والمعترف ب ا دوليا.
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ت تطلبامتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاوني م والقيادات األكاديمية في ضوء  -6

 الحاضر والمستقبل.

م فى يساه جابية الفعالة للطالب داخل وخارج الجامعة بماتنمية جدارات المشاركة االي -7

 إعداد قيادات فعالة وملتزمة أخالقيا وم نيا.

 لعمل.اسوق  تزويد الطالب بالجدارات التنافسية التي يحتاج ا الاريجون لتلبية متطلبات -8

امعة م للجالمساهمة في وضي الاطط اإستراتيجية والتنفيذية وآليات المتابعة والتقوي -9

 والكليات والمراكز واإدارات التابعة ل ا. 

اث نظم استحددعم الجامعة في استادام التكنولوجيا في تطوير وتحديث العملية اإدارية ب -10

ة معالجومعلومات إدارية الكترونية مناسبة لالرتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات تسجيل 

 .تيجيةتابعة االستراالبيانات، وصني القرارات، ومعالجة المشكالت، والتاطيط والم

لوظيفي اداء تنمية القدرات والم ارات القيادية للج از اإداري بما يؤدي إلي تحسين األ -11

 وتعظيم مارجات الجامعة وتنمية مواردها.

روعات ين مشبإدارة المشروعات المحلية والوطنية والدولية بالجامعة، بما يحقق التكامل  -12

 ويالً وتنفيذاً وتقويماً.التطوير الااصة بالجامعة تاطيطاً وتم

 برامجتقديم المشورة الفنية والمشاركة في وضي خطط واستحداث برامج، أو تطوير ال -13

 العامالحالية إعداد خريجين لتلبية االحتياجات الااصة لمؤسسات القطاع الاان و

 والحكومي بمنطقة القناة وسيناء بتمويل من هذه المؤسسات.  

عالقة في عمليات تطوير مؤسسات المجتمي المدني ذات الالعمل كبيت خبرة للمساهمة  -14

 برسالة المركز وأهدافم، وبتمويل من الج ات المستفيدة.

ت شروعاإعداد الكوادر الوظيفية، وإعداد رجال أعمال مبدعين، واستحداث وتفعيل الم -15

 الالزمة لذلى مطل حضانات رجال األعمال والحضانات التكنولوجية.

  التطوير المستمر والتاطيط اإستراتيجي.نشر ثقافة الجودة و -16

  لمركزامدير  -

 (2172 - 2261داخلى )  -0643220706 -  064 3206267: تليفون 

      0643206267 :فاكس 

 uedc-president@ suez.edu.eg: بريد إلكتروني

 المركز  نائب مدير

 (2172 - 2261داخلى )  -0643220706 -064 3206267: تليفون 

      0643206267 : فاكس

  president@ suez.edu.eg-vice -uedc : بريد إلكتروني
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 لمركزل التابعةالمراكز والوحدات التخصصية 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات -1

 مركز ضمان الجودة واالعتماد -2

 مركز تنمية المشاركة الطالبية -3

 واإلتصاالت تكنولوجيا التعليم والمعلومات وحدة مشروعات -4

  البنية االساسيةومشروع شبكة المعلومات 

  ةيداراإمشروع نظم المعلومات    

 مشروع التعليم االلكتروني                 

  الف رس الموحدومشروع المكتبة الرقمية        

 مشروع تدريب تكنولوجيا التعليم والمعلومات واالتصاالت   

 مشروع البوابم االلكترونية                 

  تسويق تكنولوجيا المعلوماتمشروع           

 وحدة إدارة المشروعات -5

  المشروعات الدوليةإدارة وحدة 

  المشروعات المحليةإدارة وحدة 

 وحدة التخطيط اإلستراتيجي -6

 وحدة الشئون المالية واإلدارية -7

 

  الفروع الجغرافية للمركز :

يادم   م بمابكل مندة من الموارد المتاحة لتعظيم االستفايتبي للمركز فنيا وإداريا فرعين 

 أهداف ورسالة المركز. واألفرع الج رافية التابعة للمركز هى:

 دني تمي المالمجيقوم بتقديم الادمات لمؤسسات التعليم العالي و فرع بمقر الجامعة بالقاهرة

 بالقاهرة.

  مدني تمي الوالمج يشيقوم بتقديم الادمات لفرع الجامعة بالعرالعريش بفرع بمقر الجامعة

 .بسيناء
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 رسالة وأهداف المراكز والوحدات الفرعيةرؤية و 
 : مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  أوال

بح، هو مركز ال ي دف للروياتص مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، 

ء أعضا ف إلى تنمية قدراتإعداد وتفعيل مصفوفات من البرامج والدورات التدريبية ت د

ية تنافسهيئة التدريس وال يئة المعاونة في الجامعة وخارج ا من أجل تحسين الكفاءة ال

جات للدر لمارجات العملية التعليمية، إلى جانب تقديم البرامج المطلوبة لترقي سيادت م

ن العامليية ويمالوظيفية األعلى. باإضافة إلى ذلى ف ن المركز يقدم برامج للقيادات األكاد

تدريب للدولية اايير بالجامعة  لتنمية قدرات م القيادية واإدارية. كما ياتص المركز بتأمين المع

ائح ين شرالمدربين وتقديم المصفوفات التدريبية ل م وخلق مناخ علمي لعمليات التدريب ب

 العاملين بالجامعة وخارج ا.

 رؤية المركز

وارد في مجال تنمية وتطوير الم قياسي مرجيووتميز  يتطلي المركز ليكون مركز قيادة

 .البشرية

 رسالة المركز :

اركت م يق مشلتحقئة التدريس والقيادات بالجامعة، توفير فرن التنمية الم نية المستمرة ل ي

د قة، عنالعال الفعالة في تحسين الجودة التنافسية لمارجات التعليم بالجامعة والمؤسسات ذات

 طلب ا. 

 المركــــــز : أهداف

دة الجو تنمية جدارات أعضاء هيئة التدريس ومعاوني م بالجامعة بما يمكن م من تحسين .1

 التنافسية لمارجات العملية التعليمية.

معة د بالجالمساناتنمية الجدارات اإدارية والقيادية للقيادات األكاديمية والج از اإداري  .2

 .لجامعةالت يير المرتبطة بتطوير وتحديث ابما يمكن م من اإدارة الفعالة لعمليات 

ي امج التالبر اتاحم الفرصة ألعضاء هيئة التدريس ومعاوني م واإداريين بالجامعة الجتياز .3

 يتم تحديدها كمتطلبات ترقي لدرجة أعلي.

 إعداد مواد ومصادر التدريب المناسبة الالزمة لتحقيق المركز لرسالتم. .4

قيادات لتنمية جدارات أعضاء هيئة التدريس والدربين من المإعداد الكوادر الالزمة  .5

 ً  .بالتكامل مي المراكز ذات العالقة على كافة المستويات كلما كان ذلى ضروريا

 نشر ثقافة التدريب والتطوير الذاتي بكليات وقطاعات الجامعة. .6
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سالة المشاركة في تنمية جدارات أعضاء وقيادات المؤسسات األخرى ذات العالقة  بر .7

 لمركز وأهدافم.ا

السعي للحصول على اعتراف مؤسسات االعتماد ذات الصلة بالمركز وأنشطتم، كلما كان  .8

 ذلى مناسبا.ً 

 (2172داخلى )  – 0643212504 :تليفون

  0643211367:  فاكس

  FLDC@suez.edu.eg: بريد إلكتروني

 
 دة واالعتمادالجو ضمان  : مركز  ثانيا

 دي بينويم المؤسسي والفرقبت يئة المناخ المناسب للتماد تالجودة واالعياتص مركز 

 ى تحسينز إلأعضاء هيئة التدريس وال يئة المعاونة والعاملين بالجامعة. كما ي دف المرك

ات كلي جودة العملية التعليمية وتنمية مارجات ا. ويقوم المركز أيضا بمساعدة ودعم

عتماد واال للتقدم للحصول على األعتماد. ويشمل المركز قسمين هما قسم  الجودة الجامعة

 وقسم تقويم األداء.

 رؤية المركز

مر يتطلي المركز ليكون مركز تميز في مجال ضمان الجودة من خالل التطوير المست

لى عتبعا لرسالة وأهداف كل كلية واستنادا  لألداء في كل كليات وبرامج الجامعة

 اتيجيات التقييم األهلية والدولية.استر

 رسالــــة المركـــــز:
ساندة يات المالعملمساندة الجامعة فى تحقيق الجودة التنافسية لجميي عناصر العملية التعليمية و

 يرتبط ب ا  من اجراءات لتحقيق االعتراف ببرامج ا. وما

 أهداف المركــــــــز :

ت ا س وإدارلسويمؤسسات التعليم التابعة لجامعة قناة انشر ثقافة توكيد الجودة واالعتماد ب -1

 الماتلفة.

 والفردي في المجتمي الجامعي. ينشر ثقافة التقويم المؤسسي والفريق -2

بادئ م ومتنمية جدارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات للقيام بدورهم في تطبيق مفاهي -3

 الجودة.

دام استاية التعليمية في الجامعة ووالفردي لعناصر العمل يالتقويم المؤسسي والفريق -4

 النتائج فى االرتقاء بجودة مارجات العملية التعليمية.

mailto:FLDC@suez.edu.eg
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 دعم إنشاء مراكز طرفية لتوكيد الجودة بجميي كليات الجامعة. -5

ضمن  تمادمساندة كليات الجامعة في تنفيذ ماططات توكيد الجودة وت يئت ا للتقدم لالع -6

 م العالي.توجم الدولة لالرتقاء بمؤسسات التعلي

لدورية ية ااستحداث وإدارة شبكة دينامكية لتوثيق وتحليل وتلايص نتائج الدراسات الذات -7

ضي والتقارير السنوية من ماتلف مؤسسات الجامعة للاروج بتقرير سنوي شامل عن و

 مدى استجابت ا لتقارير المراجعة الاارجية.و الجامعة

ي مراكز االخري ووحدات الجودة فتبادل خبرات تطوير أداء كليات الجامعة مي ال -8

 الجامعات المصرية واألجنبية واالستفادة من ذلى في تحقيق التطوير المطلوب.

 تقويم أداء األنظمة التعليمية المنشأة حديطا مطل التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعلم -9
 االلكتروني.

 (2262داخلى ) - 064 3211367 :تليفون

  064 3211367فاكس : 

  QAAC@suez.edu.eg  : بريد إلكتروني

 
 ثالثاَ: مركز تنمية مشاركة الطالب:

تعلم  م والبالطالب من داخل وخارج الجامعة ب دف تنمية م ارات التفكير والفمركز ي تم ال

ارة المشكالت وإدالذاتي واألتصال مي األخر والعمل في فريق وم ارات المناقشة وحل 

يادات وين قعمليات النقد لدي م من أجل تكوين مواطن صالح يستطيي األعتماد على النفس وتك

 ني.تستطيي المشاركة ب يجابية في األنشطة الجامعية وكذلى في أنشطة المجتمي المد

 رؤية المركز

ق الشر نطقةتنمية م ارات وجدارات الطالب في ميتطلي المركز ليكون مركز تميز في مجال 

 األوسط.

 ة المركــــــز:رسال

 شاطيةتنمية جدارات المشاركة اإيجابية الفعالة للطالب في شئون م األكاديمية والن

ين ستنيرواالجتماعية داخل وخارج الجامعة كمنطلق إعدادهم كمواطنين صالحين وم نيين م

 ة.ات عصر العولموقياديين ملتزمين فى المجتمي الديمقراطي المصري في إطار متطلب

 أهداف المركز:

 تنمية ثقافة التعاون التنافسي فى عصر العولمة.  .1

 تنمية ثقافة الت يير في التعامل مي المت يرات المستجدة. .2

mailto:QAAC@suez.edu.eg
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 ر.تنمية المعارف والم ارات واالتجاهات نحو التعايش السلمي اإيجابي مي اآلخ .3

ل تعاميجابية للذات والتنمية المعارف والم ارات واالتجاهات الااصة باإدارة اإ .4

 اإيجابي مي األخر.

دام استاتنمية م ارات الحوار اإيجابي بما فى ذلى م ارات االستماع وإبداء الرأي و .5

 .ت فى الرأي فى توليد أفكار جديدةاالختالفا

 تنمية معارف وم ارات واتجاهات إدارة الصراع على المستوى الشاصي والفريقى .6

 والمؤسسي. 

ي مجتمم ارات المواطنة الصالحة والمشاركة اإيجابية الفعالة فى التنمية معارف و .7

 المدني على كافة المستويات.

 تنمية م ارات التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة. .8

 رراتتنمية المعارف والم ارات واالتجاهات الااصة بمشاركة الطالب في تقويم المق .9

 ومتطلبات سوق العمل.الدراسية وتطويرها بحيث تتناسب مي احتياجات م 

 ة. لجامعاالتطوير داخل وخارج  عملياتاكتشاف وإعداد الكوادر الشابة الالزمة لقيادة  .10

 تفعيل دور الطالب في المشاركة في حل المشكالت الشاصية والمجتمعية. .11

ح ث روتنمية قدرات المشاركة الطالبية الفعالة فى األنشطة والجمعيات العلمية، وب .12

دة قاع لالرتقاء بالعالقات بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس على التعاون والتفاعل

 الحوار الديمقراطي البناء.

ني تنمية قدرات التواصل العولمى مي األقران باستادام آليات التواصل االلكترو .13

 والتواصل المباشر.

 .تنمية االلتزام األخالقي في الجوانب الم نية والحياتية .14

 .ين مببين الطالب وأعضاء هيئة التدريس لتقليل الفجوة  إنشاء ودعم آليات للتواصل .15

 

 

 (2262داخلى ) -   0643213658: تليفون

 0643211367فاكس: 

 SPDC@suez.edu.eg: بريد إلكتروني
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 االتتصوحدة مشروعات تكنولوجيا التعليم والمعلومات واال رابعا:
 تية فيبتأسيس بنية تح صاالتوحدة مشروعات تكنولوجيا التعليم والمعلومات واالتاتص ت

طبيقات والت الجامعة تعتمد على معايير قياسية  تشمل الحواسب اآللية واألج زة والبرمجيات

من  دوليةالمرتبطة ب م وربط قطاعات الجامعة بشبكة داخلية من ج ة وبشبكة المعلومات ال

قي ث موشاء وتحديج ة أخرى، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وكاملة عن قطاعات الجامعة وإن

ادامات ى استإلكتروني للجامعة ودعم التعلم اإلكتروني ونظم المكتبات الرقمية والتدرب عل

هيكل  ي شكلتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تحقيق التكامل بين كل مقومات تلى المكونات ف

يا ج. وتاتص الوحدة ب دارة مراكز فرعية في مجاالت تكنولوومستداممتماسى ومترابط 

 المعلومات واألتصاالت.

 رؤية الوحدة

قدم بين ذات تصنيف دولي مت لتحويل الجامعة إلى جامعة إلكترونية عصرية  الوحدةتطلي ت

وجيا تكنوللجامعات العالم تعتمد في أنشطت ا على قواعد بيانات دقيقة واستادامات متطورة 

 .المعلومات واالتصاالت

 رسالـــــة الوحدة

ية بالعمل رتقاءى استادام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم فى االمساندة الجامعة ف

 تظمةط ا بصفة منيوالعمل على تطويرها وتحد التعليمية والعمليات االدارية المساندة

 ومستمرة.

 :وحدةأهداف ال

 تأمين وضمان استادام تكنولوجيا المعلومات في كليات وقطاعات الجامعة. .1

مية لتعليتحتية إلكترونية متكاملة وجيدة التنظيم لدعم العملية اإنشاء وتحديث بنية  .2

 والعمليات اإدارية الماتلفة بالجامعة.  

 ة جمن  ربط كليات وإدارات الجامعة بشبكة داخلية من ج ة وبشبكة المعلومات الدولية .3

 أخرى.

لقرار ااع نإنشاء وتحديث قاعدة بيانات دقيقة ومكتملة تدعم كل أنشطة الجامعة وتساعد ص .4

 بالجامعة.

طة إنشاء وتحديث موقي للجامعة على شبكة المعلومات الدولية تظ ر معلومات وأنش .5

 واخبار الجامعة والكليات والقطاعات التابعة ل ا.

 دعم تحول معظم المقررات الدراسية التقليدية إلى مقررات إلكترونية  .6

يانات مل بلجامعة والكليات تشتوفير قاعدة بيانات رقمية مكتملة لكل محتويات مكتبات ا .7

 الكتب والدوريات والرسائل.
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 اماتتدريب أعضاء هيئة التدريس وال يئة المعاونة والعاملين بالجامعة على استاد .8

 تكنولوجيا المعلومات الماتلفة.

تكوين كوادر مدربة تستطيي قيادة أنشطة الجامعة على أساس إستادام تكنولوجيا  .9

 المعلومات.

 (2172داخلى ) – 0643214069 :تليفون

 0643632242 :فاكس

 ICTP@suez.edu.eg : بريد إلكتروني
 

 مشروعات: سبعتشرف الوحدة على 

 مشروع نظم المعلومات اإلدارية (1

ينشأ ياتص المشروع ب نشاء نظام للمعلومات يساعد على زيادة سرعة اتااذ القرار. و 

ياتص  . كماج المعلوماتية في الجامعةالمشروع قاعدة بيانات ج رافية ووحدة لتطوير البرام

 هيئة المشروع  بتصميم وتنفيذ برامج خاصة تساعد على تقديم خدمات إلكترونية ألعضاء

 يمتكامل حقق الوي، التدريس وال يئة المعاونة والطالب وإنشاء وإدارة البريد اإلكتروني ل م 

ن تفادة ماالس ات يستطيي المشروعبوابة الجامعة والتعلم اإلكتروني. ومن خالل قاعدة البيان

 خبرات األساتذة لادمة المجتمي وحل المشكالت.

 الرسالة

ة ت وإدارلكلياإنشاء نظام معلومات )قاعدة بيانات( من خالل ميكنة إدارة نظم المعلومات في ا

عة س ولة وسرمما يؤدي إلى فر وس ولة الحصول على المعلومات الجامعة ت دف إلى توا

 .اتااذ القرار

 األهداف

  ب مكتملة عن أعضاء هيئة التدريس وال يئة المعاونة والطالبيانات  قواعدإنشاء

 .والعاملين بالجامعة 

  دارية يات اإمكتملة عن اللوائح المنظمة للعمليات التعليمية والعملبيانات  قواعدإنشاء

 . والمالية بالجامعة

 .التدقيق والمراجعة والتحديث المستمر لقواعد البيانات 

  نة لمعاوعضاء هيئة التدريس وال يئة األإنشاء وتنفيذ البريد اإلكتروني األكاديمي

 والطالب.

 ألعضاء هيئة التدريس وال يئة  تصميم وتنفيذ برامج تساعد على تقديم خدمات إلكترونية

 المعاونة والطالب.

 (2172داخلى )  -0643236242   تليفون:
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 0643236242 :فاكس

 mis@suez.edu.eg: بريد إلكتروني
 

 

 

 

  مشروع البوابه االلكترونية (2

 لتدريستوفير الادمات اإلكترونية لجميي طالب الجامعة وأعضاء هيئة ابيسمح المشروع 

ومات مدني باستادام تكنولوجيا المعلوالدراسات العليا، والقطاع الاان والمجتمي ال

الل خلمي من ث العواالتصاالت لرفي القدرة التعليمية والبحطية واإدارية للتعليم العالي والبح

 .على شبكة المعلومات الدوليةموقي الجامعة 

 الرسالة

عي ادة الووزي، تعزيز تكنولوجيا المعلوماتتكنولوجيا المعلومات، لتطوير البنية التحتية 

يم ر التعلتطوي لتكنولوجي والمساهمة في تقليص الفجوة الرقمية في الجامعة وفقا الستراتيجيةا

 .العالي في مصر

 األهداف

  لجامعةوإدارة وتحديث الموقي اإلكتروني لتصميم. 

 الجامعة وإداراتكليات  بمواقيلجامعة ربط موقي ا. 

 ض لعر المعلومات األخرى استادام قواعد المعلومات التي توفرها مشروعات تكنولوجيا

ن امليمعلومات متكاملة عن الجامعة وإدارات ا وكليات ا وأعضاء هيئة التدريس والع

 بالجامعة. 

 ا لعلي، وشئون الدراسات الس شئون التعليم والطالبا، ومجرفي قرارات مجلس الجامعة

 على موقي الجامعة.وشئون البيئة وخدمة المجتمي 

 على موقي الجامعة من خالل محور االخبار.ة رفي أنشطة الجامعة الماتلف 

 

 (2172داخلى ) -0643382172  تليفون:

 0643236242 :فاكس

 portal@suez.edu.eg : بريد إلكتروني
 

 

 

 

 مشروع  التعلم االلكتروني (3

mailto:mis@suez.edu.eg
mailto:portal@suez.edu.eg
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كات والشب حاسب اآلليالالمعلومات إلى المتعلم باستادام  لتوصيلمركز يعد المشروع 

 كتباتوالوسائط المتعددة بما في ذلى الصوت والفيديو والرسومات، وآليات البحث والم

ور يل ي د ني الاإلكترونية والبوابات في أقصر وقت، وأقل ج د وأكطر فائدة. التعلم اإلكترو

 إعادة صياغة دور كل من ما. يساعدعلى مالمعلم والمؤسسة التعليمية ولكن

 الةالرس

ات إلى مقرردعم التعلم اإلكتروني في الجامعة من خالل تحويل المقررات الجامعية 

لى تمن خالل موقي الجامعة على شبكة اإنترنت، والتحقق من جودة  وبط ا إلكترونية

 وني.إلكتروتشجيي البحث العلمي في هذا النوع من التعلم، ونشر ثقافة التعلم االمقررات 

 األهداف

 ة المقررات.التحقق من جودوقررات إلكترونية مانتاج ال  

 مقررات إلكترونية من خالل موقي الجامعة ال بث. 

 أو  لجامعةاالمنتجة من قبل أعضاء هيئة التدريس من مقررات إلكترونية استادام ال تفعيل

 من الجامعات المصرية األخرى.

 ريس لتداأعضاء هيئة  رفي المادة العلمية للمقررات الدراسية التي يقوم بتدريس ا بعض

 الراغبين للتواصل مي الطالب على مواقي خاصة على موقي الجامعة.

 بين أعضاء هيئة التدريس والمعاونين. نشر ثقافة التعلم االلكتروني 

 (2172داخلى )  -0643382172  تليفون:

 0643236242 :فاكس

 e-learning@suez.edu.eg: بريد إلكتروني
 

 

 

 

  الفهرس الموحدومشروع المكتبة الرقمية  (4

 النفين تطوير وتفعيل العمل في المكتبات الجامعية لتحقيق أقصى قدر مالمشروع ب ياتص 

ر لمي وتوفيلدعم التعليم والبحث العوتحقيق التكامل بين ا المكتبات العلمية مقتنيات من 

رسائل ، والمصرية اتجامعالمكتبات محتويات  ذلىويشمل مصادر المعرفة للباحث، 

عات الجاممن أعضاء هيئة التدريس  حوثبولباحطين المصريين، لالماجستير والدكتوراه 

 المقتنياتواألبحاث والمجالت العلمية الصادرة عن الجامعات المصرية، والمصرية 

ارشيف من ث ب. كما ياتص المشروع بية التي تملك ا الجامعات المصريةاإلكترون

حدث أالتواصل مي المكتبات العالمية الكبرى لإلطالع على والمحاضرات اإلكترونية، 

 لمية.العالمية الكبرى للتعرف على أحدث األبحاث الع دور النشروالتواصل مي  ،الكتب

 الرسالة

mailto:e-learning@suez.edu.eg
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عات لجامابات مكتمل لتقديم خدمات البحث في جميي االستفادة من إمكانات النظام اآللي المتكا

، يةلكترونخدمات الجرد، وضبط المسلسالت وربط ا بالمكتبة اإ الدولية، وتوفيروالمصرية 

  .إلى نظام المكتبة الرقمية التحولودعم المكتبات الجامعية في 

 المشروع ثالثة محاور رئيسية:ويشمل 

تاصصة مة الوهي توفر مجموعة واسعة من المجالت العلمية الدولي قواعد البيانات العالمية:

 يص اسمفي قواعد البيانات العالمية الش يرة، وتاص توجد)النص الكامل وملاصات( التي 

 العليا الدراسات البوطوعضو ال يئة المعاونة تدريس، مستادم وكلمة مرور لكل عضو هيئة 

 للدخول إلى الموقي.

 تنياتلمقف رس موحد على مستوى الجامعات المصرية لتحديد جميي ا يقدم الفهرس الموحد:

 عن بعد اإداريةمكتبات الجامعات المصرية لتبادل الادمات وتس يل األعمال في العلمية 

 وإدارة المكتبات اإلكترونية.

لترقي( ابحوث إلنتاج العلمي )األطروحات ولمتكامل  رقميمستودع  يقدم رقمي:المستودع ال

بعد   ا عنيمكن الوصول إلي ألعضاء هيئة التدريس ومعاوني م وطالب الدراسات العليا بحيث

 رقميا في ضوء الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

 األهداف

  التحول إلى نظام المكتبة الرقميةدعم مكتبات الجامعة في . 

 بط ا ت ورتسجيل وتكويد الكتب والرسائل والدوريات المتاحة بالمكتبات في قاعدة بيانا

 بشبكة الجامعات المصرية. 

 ث فى مقتنيات جميي المكتبات الجامعية المصرية والعالميةتقديم خدمات البح.  

  ة.يبالمكتبات الجامعتقديم خدمات الجرد، وضبط المسلسالت  

  ة لوجرافيببالنشاء التسجيالت التزويد أمناء وأخصائى المكتبات بالكفايات االساسية

لكترونية للمكتبات الم ارات الالزمة لالدارة االتزويدهم بوالتعامل مع ا مستقبالً وكذلى 

 الرقمية.

 (2172داخلى )  -0643205162  تليفون:

 0643236242 :فاكس

 Digital_library@suez.edu.eg: بريد إلكتروني
 

 

 

 

 

 البنية االساسيةومشروع شبكة المعلومات  (5

 

 

mailto:Digital_library@suez.edu.eg
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والتي  لتعليملدعامة الرئيسية لمشاريي تطوير اشبكة المعلومات واالتصاالت بالجامعة ا تمطل

ستادام اعلى  تشمل التعليم عن بعد والمكتبة الرقمية والمكتبة اإلكترونية ومشروع التدريب

تعلم ة والتكنولوجيا المعلومات ومشروع نظم المعلومات اإدارية وشبكة المؤتمرات المرئي

الموقي ومعية ات الفنية وخدمات المدن الجااإلكتروني والتنسيق للمدارس الطانوية والدبلوم

ريي ن مشااإلكتروني للجامعة. وتاتص الشبكة ب عداد كوادر بشرية مدربة على التنسيق بي

 ن ا.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كي تصبح قادرة على تحقيق األهداف المرجوة م

 الرسالة

ي ة والذمركز المعلومات بالجامعإنشاء وصيانة شبكة داخلية لربط كل كليات الجامعة مي 

 يرتبط بدوره  بشبكة الجامعات المصرية.

 األهداف

 وصيانت ا.لمعلومات تكنولوجيا اشاء البنية االساسية لإن 

  .ربط كليات وإدارات الجامعة بشبكة المعلومات الدولية 

 بالجامعة وقطاعات ا الماتلفة. التطوير المستمر لشبكة المعلومات 

 جامعة.ة بالالمتوفر للحواسب اآللية البرامج المضادة للفيروساتألصلية وتوفير البرامج ا 

 .وضي سياسات الستادام الحواسب والشبكات الداخلية والاارجية بالجامعة 

  ات معلومالفق دوت تصالاالتحقق  لضمانالالزمة وأعمال الصيانة إجراء االصالحات

 داف ا.ألداء رسالت ا وتحقيق أه الجامعة ادارت وكليات بين

 ي.القيام بأعمال التوصيل والتركيبات للشبكات السلكية والالسلكية بين المبان 

 

 (2235داخلى )  – 0643218361 :تليفون

 0643218361: فاكس

 network@suez.edu.eg: بريد إلكتروني

 

 

  تصاالتمشروع تدريب تكنولوجيا التعليم والمعلومات واال (6

توى في مسيتبي مركز التدريب القواعد والمعايير القياسية العالمية في مجال التدريب لر

لومات المع م ارات أعضاء هيئة التدريس ومعاوني م والعاملين بالجامعة في مجال تكنولوجيا

ر لتطويامن واالتصاالت، وذلى للوصول ب م إلى أعلى مستويات األداء، وتعظيم االستفادة 

 .مستمر في هذا المجالال

 الرسالة

mailto:network@suez.edu.eg
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لتعليم وير اتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاوني م على استادام تكنولوجيا المعلومات في تط

في  لومات، فضال عن تدريب الموظفين على استادام تكنولوجيا المعالعلمي الجامعي والبحث

 لكتروني.الماتلفة وتحويل المعامالت إلى النظام اإ اإداريةمجال األعمال 

 األهداف

 استادام على القيادات بالجامعةالعاملين وة واء هيئة التدريس وال يئة المعاونتدريب أعض 

 .تكنولوجيا المعلومات

 إعداد كوادر متاصصة قادرة على التدريب على تكنولوجيا المعلومات. 

   امعةلجباالعاملين ة واء هيئة التدريس وال يئة المعاونأعضنشر ثقافة التدريب بين. 

 

 (2172داخلى ) -0643382172  تليفون:

 0643236242 :فاكس

 Training@suez.edu.eg: بريد إلكتروني
 

 

 

  تسويق تكنولوجيا المعلوماتمشروع  (7

 تدريسيعمل المشروع على نشر الطقافة التكنولوجية بين المستفيدين من أعضاء هيئة ال

قدم ا التي تالادمات وتعريف المحتويات ولطالب والموظفين بالجامعة من خالل تقديم وا

تنفيذ وتنظيم ورش عمل أنشطة المشروع شمل ت. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمشاريي 

ة جامعاستفادة المدى االستبيانات لقياس  وإعداد وتوزيي، التعريفية وتوزيي الملصقات

وني اإلكتر توزيي البريدكما تشمل األنشطة ، التي تقدم ا المشارييوقطاعات ا من الادمات 

ريي مشان بيوكذلى التنسيق المستمر  ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة األكاديمي

سبة المناوالمطلوبة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 لمستفيدين.الحتياجات ا

 الرؤية

دارية واإ األكاديمية اتالعمل على زيادة التنسيق بين جميي األطراف المشاركة في العملي 

جيا تكنولو تاداموالبحطية داخل الجامعة لتحسين أداء هذه العمليات وزيادة الكفاءة من خالل اس

 المعلومات المتوفرة في الجامعة.

 األهداف

   ة لمعاونااء هيئة التدريس وال يئة عضأنشر ثقافة استادام تكنولوجيا المعلومات بين

 .بالجامعةالعاملين و

mailto:Training@suez.edu.eg
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 اء أعض التعريف بالادمات التي تقدم ا مشاريي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين

يي وتوز لعمالتنظيم ورش من خالل  بالجامعةالعاملين ة وهيئة التدريس وال يئة المعاون

 .الملصقات التعريفية

 تي ت الاعات ا من الادمالقياس مدى استفادة الجامعة وقط إعداد وتوزيي االستبيانات

 تكنولوجيا المعلومات. مشارييتقدم ا 

 .العمل على تجميي البيانات التي تحتاج ا قواعد البيانات بمركز المعلومات 

  الجامعةبين العاملة واء هيئة التدريس وال يئة المعاونأعضتوزيي البريد اإلكتروني على. 

 ت قررائة التدريس على انتاج مقررات إلكترونية جديدة أو تفعيل المتشجيي أعضاء هي

 المنتجة.

 ة.رقميتشجيي أعضاء هيئة التدريس وال يئة المعاونة على استادام خدمات المكتبة ال 

 .استكمال البيانات المطلوبة لموقي الجامعة ومواقي الكليات على األنترنت 

 مات.معلودريب على استادامات تكنولوجيا الاإعالن عن الدورات التي ينظم ا مركز الت 

 

 (2172داخلى ) -0643382172  تليفون:
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 وحدة إدارة المشروعات:خامسا  

لمحلية اوعات والمالي على المشر تتولى الوحدة اإعداد والتعاقد والمتابعة واإشراف الفني

دولية ات الوالدولية التي تكلف ا الجامعة ب ا. وتوفر الوحدة المعلومات الكافية عن الج 

ات في الكليوالمحلية الممولة للمشروعات وتوفر الابرات التي تعاون أعضاء هيئة التدريس و

 التقدم للحصول على المشروعات.

 رؤية الوحدة

اتيجية ل الجامعة إلى بيت خبرة متاصص في إدارة المشروعات االسترلتحوي الوحدةتطلي ت

 .في المنطقة العربية 

 ة الوحدةرسال

ة البحطيوالجامعة لتوفير مصادر تمويل مستمرة تساند في دعم أنشطت ا التعليمية مساندة 

 .م اقدلتي تاوالبيئية الماتلفة ب دف االرتقاء بمارجات الجامعة في كل المجاالت والادمات 

mailto:marketing@suez.edu.eg
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 تشمل وحدة إدارة المشروعات مايلي:

 وحدة المشروعات الدولية (أ

 رسالـــة الوحــــدة 

ين ب يةقافوالط يةنوالم  يةوالعلم يةالتعليمالدولي في المجاالت على تنمية التعاون الوحدة تركز 

لحصول الل اجامعة قناة السويس والجامعات العربية واالوربية واالفريقية واالمريكية من خ

 ً  .على مشروعات مشتركة ممولة دوليا

 أهداف الوحـــــــــدة 

 أنشطةبالقة ج ات الدولية الممولة للمشروعات ذات الععن القاعدة بيانات تفصيلية  إعداد .1

 .الجامعةين بونشر آليات التعامل مع ا على الم تم التعليمية والبحطية والادمية الجامعة

ل  ا تشمولية التي حصلت علي ا الجامعة وكلياتالدالمشروعات  عنإعداد قاعدة بيانات  .2

تائج والن جميي المشاركين في هذه المشروعات أسماء وبياناتبروتوكوالت المشاريي و

 .التي تنتج عن ا

يئة اء هاالستعانة بذوي الابرة السابقة في التعامل مي المشروعات الدولية لدعم أعض .3

ولية حصول علي دعم من ال يئات الدمشروعات للوإعداد في كتابة الراغبين التدريس 

 الممولة.

ت لحصول علي مشروعاالربط بين المتاصصين وتس يل تكوين فرق عمل من الباحطين ل .4

 دولية.

طة وإنجاز األنشتنفيذ المشروعات والمشروعات الدولية في إدارة عمل مساندة فرق  .5

 والت لب علي المعوقات.

اط ر نشانت اء الدعم لضمان حسن استمرا متابعة أنشطة المشروعات الممولة دوليا بعد .6

 هذه المشروعات.

ذه التنسيق بين المشروعات الممولة دوليا داخل الجامعة لتعظيم االستفادة من ه .7

 المشروعات.

ولة المم كوادر لمساندة أعضاء هيئة التدريس في إعداد طلبات التقدم للمشروعاتتأهيل  .8

 دوليا وإدارت ا.

ل المناظرة في الجامعات المصرية والعالمية في مجاتبادل الابرات مي المراكز  .9

 المشروعات الممولة أجنبياً.
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 وحدة المشروعات المحلية (ب

 رسالـــة الوحــــدة

ت جامعاوال تنمية التعاون التعليمي والعلمي والم ني والطقافي بين جامعة قناة السويس

تحقيق ، ودنىؤسسات المجتمي المالحكومية ومكز البحطية المصرية، وال يئات اوالمعاهد والمر

 .الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومؤسسات المجتمي على المستوى المحلى والقومي

 أهداف الوحـــــــــدة   

ي ف دميةالتعليمية والبحطية والاج ات الممولة للمشروعات عن القاعدة بيانات  إعداد .1

 .معةالجاكليات وقطاعات ونشر آليات التعامل مع ا على مصر 

مل  ا، تشالمحلية التي حصلت علي ا الجامعة وكلياتالمشروعات  عنإعداد قاعدة بيانات  .2

 .يوالنتائج التي حصلت علي ا المشاريالمشاركين  وبياناتبروتوكوالت المشاريي 

 مشروعات.التقدم بفي ديم المشورة للراغبين قت .3

لب والت ز األنشطة وإنجاتنفيذ المشروعات والمشروعات في إدارة عمل مساندة فرق  .4

 علي المعوقات.

مرجوة األداء وتحقيق األهداف الحسن و االستمراريةمتابعة أنشطة المشروعات لضمان  .5

 . من المشروع

ة مصريالتنسيق بين الباحطين من تاصصات ماتلفة بالجامعة ونظرائ م في الجامعات ال .6

أهداف  مشتركة تتكامل في ا التاصصات لادمةلحصول علي مشروعات األخرى ل

 .المشاريي

 نتائجن مالجامعة لتعظيم االستفادة  كليات التي حصلت علي ا التنسيق بين المشروعات  .7

 .في المجاالت التطبيقية التي تس م في حل المشكالت المشروعات

 تبادل الابرات مي المراكز المناظرة في الجامعات المصرية. .8
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ات لوائح ذظمة والبتسيير األعمال المالية واإدارية للمركز وفقاً للقوانين واألنالوحدة تاتص 

ااصة الصلة بطبيعة النشاط وذلى مطل القوانين واألنظمة واللوائح الحكومية وتلى ال

 .وأنظمة البنى الدولي ،بالمشروعات

 ة رسوم استخدام قاعات وأجهزة المركز عن الفترة الواحد -1

 البنــــــــــد م
جنيه عن الفترة 

 الواحدة

 250 ت()يضاف قيمة إيجار اإنترن قاعة المؤتمرات المرئية بالمركز 1

 100 قاعة مزودة بالحاسب اآللي وشبكة المعلومات الدولية 2

 50 الداتاشو 3

 50 األج زة الصوتية 4

 75 شاشة بالزما 5

 25 شاشة عرض 6

 ظ را  2صباحا حتى  9لساعة  الفترة الصباحية من ا 

  مساًءا. 7ظ ًرا حتى  2الفترة المسائية من الساعة 

  كل عامين.5بنسبة  الرسوم يتم زيادة قيمة % 

 

 رسوم الدورات التدريبية بالمركز -2

  قيمة تكلفة المادة العلمية. المتدرب في أي دورةيسدد 

 البند 
تكلفة 

 الدورة

ن
يي
ر
ر
ص

م
 

س
وي
س
 ال
اة
قن
ة 
مع
جا
ن 
 50 طالب أو موظف على رأس العمل بالجامعة  م

 75 س العمل بالجامعة معيد على رأ

 100 مدرس مساعد على رأس العمل بالجامعة 

 125 مدرس على رأس العمل بالجامعة 

 175 أستاذ المساعد على رأس العمل بالجامعة 

 225 أستاذ  على رأس العمل بالجامعة 

 600 متدرب معار من الجامعة خارج مصر أو داخل ا 

عة
ام
ج
 ال
ج 

ر
خا
ن 
 300 حاصل على بكالوريوس أو ليسانس متدرب  م

 400 متدرب حاصل على ماجستير 

 600 متدرب حاصل على دكتوراه 

 100 طالب من خارج جامعة قناة السويس

ن
يي
ر
ص

 م
ر
غي

 

 $100 متدرب حاصل على البكالوريوس أو الليسانس

 $125 متدرب حاصل على ماجستير

 $150 متدرب حاصل على دكتوراه
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 سااة نجنيً ا عناد إصادار أي  25صدر ش ادة اجتياز الدورة للمرة األولى بدون مقابل ويحصل ت

 جديدة من الش ادة. 

  كل عامين.5يتم زيادة قيمة الرسوم التي يسددها المتدرب بنسبة % 

 

 خرى:األنشطة رسوم الخدمات واأل -3

 لادمات األتية:يقدم المركز ا

  وماتالجودة وضمان االعتماد وتنمية القدرات وتكنولوجيا المعلالفنية في مجاالت االستشارات 

 دعم وإدارة المشروعات الماتلفة 

  وتكنولوجيا المعلومات في مجاالت الحاسب اآلليالدعم الفني 

  ؤسساات ظم ادارة المن مطل)المجاالت  ماتلففي )نظم معلومات ادارية( تصميم وتنفيذ برامج حاسب

 –يعااات المب – الماااازن  –األجااور  -والصاايدليات لمستشاافيات نظاام ادارة ا –التعليميااة واالختبااارات 

 (سبية احمالبرامج ال – الصادر والوارد –شئون العاملين  -التسويق 

  اإلكترونيةإنشاء المواقي 

 المباني. داخل أو بين السلكية والالسلكية  الشبكات وتركيب  توصيلصيانة و 

لقاي الادماة مان خاالل  االتفااق والتعاقاد باين المركاز ومت الساابقةنشطة األتحدد الرسوم المقررة على أي  

 .علي ا تصديق إدارة الجامعةبعد 

 


