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تمهيـــد: 

يعد التعليم الجامعي القاطرة الرئيسية للتنمية والتقدم في دول العالم  مما له من دور فعال في
خلق كوادر بشرية قادرة على التفاعل مع متغيرات الحياة المتلحقة والتطور المستمر في
استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل بناء مجتمعات متطورة وحديثة.  لذا فإن التطوير
المستمر للتعليم الجامعي يعتبر ضرورة ملحة يجب على الجامعة الحرص عليها من أجل

تحديث مخرجاتها لتحقيق الجودة التنافسية فى سوق العمل على المستويين القومي والقليمي
قامت الجامعة بإنشاءفي المستقبل القريب وكذلك على المستوي الدولي. وفي هذا الصدد 

 إدارة مشروعات تعتمد الذي يتولىمركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة ادارة المشروعات
على استخدام تكنولوجيا المعلومات لضمان إستمرارية عمليات تطوير وجودة التعليم وتنمية

قدرات القيادات وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين بالجامعة وتفعيل المشاركة الطلبية وذلك
باستخدام خطط استراتيجية ووضع آليات للمتابعة والتقويم والتحديث المستمر بهدف تحويل

 الجامعة إلى جامعة عصرية متطورة.

رؤية المركز 

يقصصوم بصصدعم المخرجصصات الصصتى تقصصدمها مؤسسصصاتمتخصصصصا تعد الجامعة المركز ليكون مركزاا 
التعليم الجامعى والمؤسسات ذات العلقة.

رسإـــالة المركز 

دعم المركصصز اسصصتخدام تكنولوجيصصا المعلومصصات فصصي تطصصوير التعليصصم الجصصامعي والداء الدارييصص
فصصي قيادي وتنمية قدرات القيادات والهيئة التدريسية والطلب والعاملين بالجامعة والقيام بدور

مجتمصصع مصصع ذات العلقصصة والخصصرى والمؤسسصصات التفاعل اليجابي مع مؤسسات التعليم العالى
ى في مجالت التطوير المستمر وضمان جصودة المخرجصات والرتقصاءالمدنالعمال والمجتمع 

بالداء.

أهـــداف المــركز

ديث العمليصة التعليميصةلدعم كليات الجامعة في استخدام تكنولوجيا المعلومات -1 تطوير وتح
والمناهج الدراسية واستخدام طرق غير تقليدية في التعلم.

تقديم المشورة اللزمة لتطوير المكانات المادية المساندة للعملية التعليميصصة بالجامعصصة فصصى-2
(مثل المعامل، قاعات التدريس، المكتبات، الدعم التكنولوجي).  إطار خطط التطوير

إدارة عمليصصات الجصصودة والعتمصصاد بالجامعصصة، ومصصا يرتبصصط بهصصا مصصن عمليصصات تقصصويم الداء-3
المؤسسي والفريقي والفردي في إطار المعايير ذات العلقة، وذلصصك بالتعصصاون مصصع كليصصات

الجامعة وإدارتها المختلفة.

تقصصديم المسصصاندة العلميصصة اللزمصصة لجصصراء البحصصوث الخاصصصة بتطصصوير العمليصصة التعليميصصة-4
بالجامعة، والعمل علي تحقيق التكامل بينهما.
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إعداد كوادر من المدربين المعتمدين القادرين علصصى تصدريب عناصصصر مؤهلصة للتعامصل مصصع-5
متطلبات العصر باستخدام السس العلمية الحديثة والمعترف بها دوليا.

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات الكاديميصصة فصصي ضصصوء متطلبصصات-6
الحاضر والمستقبل.

تنمية جدارات المشاركة اليجابية الفعالة للطلب داخل وخارج الجامعصصة بمصصا يسصصاهم فصصى-7
إعداد قيادات فعالة وملتزمة أخلقيا ومهنيا.

تزويد الطلب بالجدارات التنافسية التي يحتاجها الخريجون لتلبية متطلبات سوق العمل.-8

ة وآليصات المتابعصة والتقصويم للجامعصة-9 المساهمة في وضصع الخطصط السصتراتيجية والتنفيذي
والكليات والمراكز والدارات التابعة لها. 

دعم الجامعة في استخدام التكنولوجيا في تطوير وتحديث العملية الدارية باستحداث نظم-10
معلومات إدارية الكترونيصصة مناسصصبة للرتقصصاء بكفصصاءة وفاعليصصة عمليصصات تسصصجيل ومعالجصصة

البيانات، وصنع القرارات، ومعالجة المشكلت، والتخطيط والمتابعة الستراتيجية.

تنمية القدرات والمهارات القيادية للجهاز الداري بما يؤدي إلصصي تحسصصين الداء الصصوظيفي-11
وتعظيم مخرجات الجامعة وتنمية مواردها.

إدارة المشروعات المحلية والوطنية والدولية بالجامعة، بما يحقق التكامل بين مشروعات-12
ال وتنفيذاا وتقويماا. التطوير الخاصة بالجامعة تخطيطاا وتموي

تقديم المشورة الفنية والمشاركة في وضع خطط واسصصتحداث برامصصج، أو تطصصوير البرامصصج-13
ة الحتياجصات الخاصصة لمؤسسصات القطصاع الخصاص والعصام الحالية لعداد خريجيصن لتلبي

والحكومي بمنطقة القناة وسيناء بتمويل من هذه المؤسسات.  

العمل كبيت خبرة للمساهمة في عمليات تطوير مؤسسصصات المجتمصصع المصصدني ذات العلقصصة-14
برسالة المركز وأهدافه، وبتمويل من الجهات المستفيدة.

إعداد الكوادر الوظيفية، وإعداد رجال أعمال مبدعين، واسصصتحداث وتفعيصصل المشصصروعات-15
اللزمة لذلك مثل حضانات رجال العمال والحضانات التكنولوجية.

 نشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر والتخطيط الستراتيجي.-16

 - مدير المركز

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

     0643206267 :فاكس 

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

المركز  نائب مدير

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

     0643206267 :فاكس 

5
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uedc- vice-president@ suez.edu.eg  : بريد إلكتروني

لمركز  ل     التابعة  المراكز والوحدات التخصصية 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات-1

مركز ضمان الجودة والعتماد-2

مركز تنمية المشاركة الطلبية-3

 تكنولوجيا التعليم والمعلومات والتصالتوحدة مشروعات-4

 البنية الساسيةومشروع شبكة المعلومات

 ةيإدارالمشروع نظم المعلومات   

مشروع التعليم اللكتروني

 الفهرس الموحدومشروع المكتبة الرقمية       

مشروع تدريب تكنولوجيا التعليم والمعلومات والتصالت 

مشروع البوابه اللكترونية  
        

 تسويق تكنولوجيا المعلوماتمشروع       

وحدة إدارة المشروعات-5

 المشروعات الدوليةإدارة وحدة

 المشروعات المحليةإدارة وحدة

وحدة التخطيط السإتراتيجي-6

وحدة الشئون المالية والدارية-7

 الفروع الجغرافية للمركز :

بكصصل منهصصم بمصصا يخصصدملتعظيصصم السصصتفادة مصصن المصصوارد المتاحصصة يتبع للمركز فنيا وإداريا فرعين 
أهداف ورسالة المركز. والفرع الجغرافية التابعة للمركز هى:

يقوم بتقديم الخدمات لمؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدنيفرع بمقر الجامعة بالقاهرة 
بالقاهرة.
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جامعة قناة السويس

 يقوم بتقديم الخدمات لفرع الجامعة بالعريش والمجتمع المدنيالعريش بفرع بمقر الجامعة
.بسيناء

رسالة وأهداف المراكز والوحداترؤية و
الفرعية

: مركئئز تنميئئة قئئدرات أعضئئاء هيئئئةأول
التدريس والقيادات 

يختص مركز تنمية قدرات أعضاء هيئصصة التصصدريس والقيصصادات، وهصصو مركصصز ل يهصصدف للربصصح،
لعداد وتفعيل مصفوفات من البرامج والدورات التدريبيصصة تهصصدف إلصصى تنميصصة قصصدرات أعضصصاء
هيئصصة التصصدريس والهيئصصة المعاونصصة فصصي الجامعصصة وخارجهصصا مصصن أجصصل تحسصصين الكفصصاءة التنافسصصية
يادتهم للصدرجات انب تقصديم البرامصج المطلوبصة لصترقي س لمخرجصات العمليصة التعليميصة، إلصى ج
ة والعصاملين الوظيفية العلى. بالضافة إلى ذلصك فصإن المركصز يقصدم برامصج للقيصادات الكاديمي
بالجامعة  لتنمية قدراتهم القيادية والدارية. كما يختص المركز بتأمين المعايير الدولية لتدريب
المدربين وتقديم المصفوفات التدريبية لهم وخلصصق منصصاخ علمصصي لعمليصصات التصصدريب بيصصن شصصرائح

العاملين بالجامعة وخارجها.

رؤية المركز

يتطلع المركز ليكون مركصصز قيصادة وتميصز ومرجصع قياسصصي فصصي مجصصال تنميصة وتطصوير المصصوارد
البشرية.

رسإالة المركز :

توفير فرص التنمية المهنية المستمرة لهيئة التدريس والقيصصادات بالجامعصصة، لتحقيصصق مشصصاركتهم
الفعالة في تحسين الجودة التنافسية لمخرجات التعليم بالجامعة والمؤسسات ذات العلقصصة، عنصصد

طلبها. 

أهداف المركــــــز :

تنمية جدارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعصة بمصا يمكنهصم مصن تحسصين الجصودة.1
التنافسية لمخرجات العملية التعليمية.

تنمية الجدارات الدارية والقيادية للقيادات الكاديميصصة والجهصصاز الداري المسصصاند بالجامعصصة.2
بما يمكنهم من الدارة الفعالة لعمليات التغيير المرتبطة بتطوير وتحديث الجامعة.

اتاحه الفرصة لعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والداريين بالجامعة لجتياز البرامج التي.3
يتم تحديدها كمتطلبات ترقي لدرجة أعلي.

إعداد مواد ومصادر التدريب المناسبة اللزمة لتحقيق المركز لرسالته..4
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دريس والقيصاداتمصن المصدربين إعصداد الكصوادر اللزمصة .5 ة الت لتنميصة جصدارات أعضصاء هيئ
بالتكامل مع المراكز ذات العلقة على كافة المستويات كلما كان ذلك ضرورياا.

نشر ثقافة التدريب والتطوير الذاتي بكليات وقطاعات الجامعة..6

المشاركة في تنمية جصصدارات أعضصصاء وقيصصادات المؤسسصصات الخصصرى ذات العلقصصة  برسصصالة.7
المركز وأهدافه.

السعي للحصول على اعتراف مؤسسات العتماد ذات الصلة بالمركز وأنشطته، كلما كصصان.8
ذلك مناسباا.

)2172  داخلى (– 0643212504 :تليفون

 0643211367:  فاكس

 FLDC@suez.edu.eg: بريد إلكتروني

الجودة والعتمادضمان : مركز ثانيا
يختص مركز الجودة والعتماد بتهيئصة المنصصاخ المناسصصب للتقصويم المؤسسصي والفصردي بيصصن
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة. كما يهدف المركز إلى تحسين
جودة العملية التعليميصصة وتنميصصة مخرجاتهصصا. ويقصصوم المركصصز أيضصصا بمسصصاعدة ودعصصم كليصصات
الجامعة للتقدم للحصول على العتماد. ويشمل المركز قسمين هما قسم  الجودة والعتمصصاد

وقسم تقويم الداء.

رؤية المركز

يتطلع المركز ليكون مركز تميز فصصي مجصصال ضصصمان الجصصودة مصصن خلل التطصصوير المسصصتمر
للداء فصصي كصصل كليصصات وبرامصصج الجامعصصة تبعصصا لرسصصالة وأهصصداف كصصل كليصصة واسصصتنادا علصصى

استراتيجيات التقييم الهلية والدولية.

رسإالــــة المركـــــز:

مساندة الجامعة فى تحقيق الجودة التنافسية لجميع عناصر العملية التعليمية والعمليات المساندة
يرتبط بها  من اجراءات لتحقيق العتراف ببرامجها. وما

أهداف المركــــــــز :

نشر ثقافة توكيد الجودة والعتماد بمؤسسات التعليم التابعة لجامعة قناة السويس وإدارتهصصا-1
المختلفة.

 والفردي في المجتمع الجامعي.ينشر ثقافة التقويم المؤسسي والفريق-2
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جامعة قناة السويس

تنمية جدارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات للقيام بدورهم فصصي تطصصبيق مفصصاهيم ومبصصادئ-3
الجودة.

 والفصصردي لعناصصصر العمليصصة التعليميصصة فصصي الجامعصصة واسصصتخداميالتقويم المؤسسصصي والفريقصص-4
النتائج فى الرتقاء بجودة مخرجات العملية التعليمية.

دعم إنشاء مراكز طرفية لتوكيد الجودة بجميع كليات الجامعة.-5

مساندة كليات الجامعة في تنفيذ مخططات توكيد الجصصودة وتهيئتهصصا للتقصصدم للعتمصصاد ضصصمن-6
توجه الدولة للرتقاء بمؤسسات التعليم العالي.

استحداث وإدارة شبكة دينامكية لتوثيق وتحليل وتلخيص نتائج الدراسصصات الذاتيصصة الدوريصصة-7
والتقارير السنوية من مختلف مؤسسات الجامعة للخروج بتقرير سنوي شامل عصصن وضصصع

مدى استجابتها لتقارير المراجعة الخارجية. والجامعة

تبصصادل خصبرات تطصصوير أداء كليصصات الجامعصصة مصصع المراكصصز الخصصري ووحصصدات الجصصودة فصصي-8
الجامعات المصرية والجنبية والستفادة من ذلك في تحقيق التطوير المطلوب.

م عصن بعصد والتعلصم-9 م المفتصوح والتعلي تقويم أداء النظمة التعليمية المنشأة حديثا مثصل التعلي
اللكتروني.

)2262- داخلى ( 064 3211367تليفون: 

 064 3211367فاكس : 
 QAAC@suez.edu.eg:   بريد إلكتروني

اا: مركز تنمية مشاركة الطلبا: ثالث
بالطلب من داخل وخارج الجامعة بهدف تنمية مهصصارات التفكيصصر والفهصصم والتعلصصممركز يهتم ال

الذاتي والتصصال مصصع الخصصر والعمصل فصي فريصق ومهصصارات المناقشصة وحصل المشصصكلت وإدارة
عمليات النقد لديهم من أجل تكوين مواطن صالح يستطيع العتماد على النفس وتكوين قيصصادات

تستطيع المشاركة بإيجابية في النشطة الجامعية وكذلك في أنشطة المجتمع المدني.

رؤية المركز

يتطلع المركز ليكون مركز تميز في مجال تنمية مهارات وجدارات الطلب في منطقة الشرق
الوسط.

رسإالة المركــــــز:

تنميصصة جصصدارات المشصصاركة اليجابيصصة الفعالصصة للطلب فصصي شصصئونهم الكاديميصصة والنشصصاطية
والجتماعية داخل وخارج الجامعة كمنطلق لعدادهم كمواطنين صالحين ومهنيين مسصصتنيرين

وقياديين ملتزمين فى المجتمع الديمقراطي المصري في إطار متطلبات عصر العولمة.
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مركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة ادارة المشروعات

أهداف المركز:

تنمية ثقافة التعاون التنافسي فى عصر العولمة. .1

تنمية ثقافة التغيير في التعامل مع المتغيرات المستجدة..2

تنمية المعارف والمهارات والتجاهات نحو التعايش السلمي اليجابي مع الخر..3

تنميصصة المعصصارف والمهصصارات والتجاهصصات الخاصصصة بصصالدارة اليجابيصصة للصصذات والتعامصصل.4
اليجابي مع الخر.

تنمية مهارات الحوار اليجابي بما فصصى ذلصصك مهصصارات السصصتماع وإبصصداء الصصرأي واسصصتخدام.5
.الختلفات فى الرأي فى توليد أفكار جديدة

تنمية معصصارف ومهصصارات واتجاهصصات إدارة الصصصراع علصصى المسصصتوى الشخصصصي والفريقصصى.6
والمؤسسي. 

تنميصصة معصصارف ومهصصارات المواطنصة الصصصالحة والمشصاركة اليجابيصة الفعالصصة فصى المجتمصع.7
المدني على كافة المستويات.

تنمية مهارات التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة..8

تنمية المعارف والمهارات والتجاهصات الخاصصة بمشصاركة الطلب فصصي تقصويم المقصصررات.9
الدراسية وتطويرها بحيث تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل.

 التطوير داخل وخارج الجامعة. عملياتاكتشاف وإعداد الكوادر الشابة اللزمة لقيادة .10

تفعيل دور الطلب في المشاركة في حل المشكلت الشخصية والمجتمعية..11

تنميصصة قصصدرات المشصصاركة الطلبيصصة الفعالصصة فصصى النشصصطة والجمعيصصات العلميصصة، وبصصث روح.12
التعاون والتفاعل للرتقصصاء بالعلقصصات بيصصن الطلب وأعضصصاء هيئصصة التصصدريس علصصى قاعصصدة

الحوار الديمقراطي البناء.

تنميصصة قصصدرات التواصصصل العصصولمى مصصع القصصران باسصصتخدام آليصصات التواصصصل اللكصصتروني.13
والتواصل المباشر.

تنمية اللتزام الخلقي في الجوانب المهنية والحياتية..14

إنشاء ودعم آليات للتواصل بين الطلب وأعضاء هيئة التدريس لتقليل الفجوة بينهم..15

)2262   - داخلى (0643213658تليفون: 

0643211367فاكس: 

SPDC@suez.edu.eg: بريد إلكتروني
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 وحدة مشروعات تكنولوجيا التعليمرابعا:
والمعلومات والتصالت

 بتأسصيس بنيصة تحتيصة فصيوحدة مشروعات تكنولوجيا التعليم والمعلومات والتصصالتتختص 
الجامعة تعتمد على معايير قياسية  تشمل الحواسب اللية والجهصصزة والبرمجيصصات والتطبيقصصات
المرتبطة بهم وربط قطاعات الجامعة بشبكة داخلية من جهصة وبشصبكة المعلومصات الدوليصة مصن
جهة أخرى، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وكاملة عن قطاعات الجامعصصة وإنشصصاء وتحصصديث موقصصع
إلكتروني للجامعة ودعم التعلم اللكتروني ونظم المكتبات الرقمية والتصصدرب علصصى اسصصتخدامات
تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تحقيق التكامل بين كل مقومات تلك المكونات في شكل هيكل
متماسك ومترابط ومسصصتدام. وتختصصص الوحصصدة بصصإدارة مراكصصز فرعيصصة فصصي مجصصالت تكنولوجيصصا

المعلومات والتصالت.

رؤية الوحدة

تتطلع الوحدة لتحويل الجامعة إلى جامعة إلكترونية عصصصرية  ذات تصصصنيف دولصصي متقصصدم بيصصن
جامعات العالم تعتمد في أنشطتها على قواعد بيانات دقيقصصة واسصصتخدامات متطصصورة لتكنولوجيصصا

المعلومات والتصالت.

رسإالـــــة الوحدة

مساندة الجامعة فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت والتعليم فصصى الرتقصصاء بالعمليصصة
 والعمصصل علصصى تطويرهصصا وتحصصديثها بصصصفة منتظمصصةالتعليميصصة والعمليصصات الداريصصة المسصصاندة

ومستمرة.

:  وحدة  أهداف ال

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

إنشصصاء وتحصصديث بنيصصة تحتيصصة إلكترونيصصة متكاملصصة وجيصصدة التنظيصصم لصصدعم العمليصصة التعليميصصة.2
والعمليات الدارية المختلفة بالجامعة.  

ربط كليات وإدارات الجامعة بشبكة داخلية من جهة وبشبكة المعلومات الدوليصصة مصصن جهصصة.3
أخرى.

إنشاء وتحديث قاعدة بيانات دقيقة ومكتملة تدعم كل أنشطة الجامعة وتساعد صناع القرار.4
بالجامعة.

إنشاء وتحديث موقصع للجامعصة علصى شصبكة المعلومصصات الدوليصة تظهصر معلومصات وأنشصطة.5
واخبار الجامعة والكليات والقطاعات التابعة لها.
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دعم تحول معظم المقررات الدراسية التقليدية إلى مقررات إلكترونية .6

توفير قاعدة بيانات رقمية مكتملة لكل محتويات مكتبات الجامعصصة والكليصصات تشصصمل بيانصصات.7
الكتب والدوريات والرسائل.

تصصدريب أعضصصاء هيئصصة التصصدريس والهيئصصة المعاونصصة والعصصاملين بالجامعصصة علصصى اسصصتخدامات.8
تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

تكصصوين كصصوادر مدربصصة تسصصتطيع قيصصادة أنشصصطة الجامعصصة علصصى أسصصاس إسصصتخدام تكنولوجيصصا.9
المعلومات.

)2172 داخلى (– 0643214069تليفون: 

0643632242: فاكس

ICTP@suez.edu.eg : بريد إلكتروني

 مشروعات:سإبعتشرف الوحدة على 

مشروع نظم المعلومات الدارية)1

يختص المشروع بإنشاء نظصصام للمعلومصصات يسصصاعد علصصى زيصصادة سصصرعة اتخصصاذ القصصرار. وينشصصأ 
المشروع قاعدة بيانات جغرافية ووحدة لتطوير البرامج المعلوماتية في الجامعصصة. كمصصا يختصص
المشروع  بتصميم وتنفيذ برامج خاصة تساعد علصصى تقصصديم خصصدمات إلكترونيصصة لعضصصاء هيئصصة
التدريس والهيئة المعاونة والطلب وإنشاء وإدارة البريد اللكتروني لهم ، ويحقق التكامل مصصع
بوابة الجامعة والتعلم اللكتروني. ومن خلل قاعدة البيانات يستطيع المشصصروع السصصتفادة مصصن

خبرات الساتذة لخدمة المجتمع وحل المشكلت.

الرسإالة

إنشاء نظام معلومات (قاعدة بيانات) من خلل ميكنة إدارة نظم المعلومات في الكليصصات وإدارة
سصصهولة وسصصرعةممصصا يصصؤدي إلصصى الجامعة تهدف إلى توافر وسهولة الحصول على المعلومصصات 

اتخاذ القرار.

الهداف

 مكتملصصة عصصن أعضصصاء هيئصصة التصصدريس والهيئصصة المعاونصصة والطلب بيانصصات قواعصصدإنشصصاء
والعاملين بالجامعة .

 ة بيانات قواعدإنشاء مكتملة عصن اللوائصح المنظمصة للعمليصات التعليميصة والعمليصات الداري
. والمالية بالجامعة

.التدقيق والمراجعة والتحديث المستمر لقواعد البيانات

إنشصصاء وتنفيصصذ البريصصد اللكصصتروني الكصصاديمي لعضصصاء هيئصصة التصصدريس والهيئصصة المعاونصصة
والطلب.
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تصميم وتنفيذ برامج تساعد على تقديم خدمات إلكترونية لعضاء هيئصصة التصصدريس والهيئصصة
المعاونة والطلب.

)2172-  داخلى (0643236242  تليفون: 

0643236242فاكس: 
mis@suez.edu.eg: بريد إلكتروني

   مشروع البوابه اللكترونية)2

توفير الخدمات اللكترونية لجميصصع طلب الجامعصصة وأعضصصاء هيئصصة التصصدريسبيسمح المشروع 
والدراسصصات العليصصا، والقطصصاع الخصصاص والمجتمصصع المصصدني باسصصتخدام تكنولوجيصصا المعلومصصات
والتصالت لرفع القدرة التعليمية والبحثية والدارية للتعليم العالي والبحث العلمصصي مصصن خلل

.على شبكة المعلومات الدوليةموقع الجامعة 

الرسإالة

ة التحتيصة  وزيصادة الصوعي، تكنولوجيصا المعلومصات، تعزيصز تكنولوجيصا المعلومصاتلتطوير البني
التكنولوجي والمساهمة في تقليص الفجوة الرقمية في الجامعة وفقا لستراتيجية تطوير التعليصصم

.العالي في مصر

الهداف

 لجامعةوإدارة وتحديث الموقع اللكتروني لتصميم.

الجامعةوإدارات كليات بمواقعلجامعة ربط موقع ا .

استخدام قواعد المعلومات التي توفرها مشروعات تكنولوجيا المعلومات الخرى لعصصرض
معلومصصات متكاملصصة عصصن الجامعصصة وإداراتهصصا وكلياتهصصا وأعضصصاء هيئصصة التصصدريس والعصصاملين

بالجامعة. 

لس شئون التعليم والطلب، وشصصئون الدراسصصات العليصصاارفع قرارات مجلس الجامعة، ومج
على موقع الجامعة.وشئون البيئة وخدمة المجتمع 

 على موقع الجامعة من خلل محور الخبار.رفع أنشطة الجامعة المختلفة

)2172- داخلى (0643382172 تليفون: 

0643236242فاكس: 
portal@suez.edu.eg : بريد إلكتروني
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مركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة ادارة المشروعات

مشروع  التعلم اللكتروني)3

 والشصبكاتالحاسصب اللصصي المعلومصات إلصصى المتعلصم باسصصتخدام لتوصصيلمركصصز يعصصد المشصروع 
والوسائط المتعصصددة بمصصا فصصي ذلصصك الصصصوت والفيصصديو والرسصصومات، وآليصصات البحصصث والمكتبصصات
اللكترونية والبوابات في أقصر وقت، وأقل جهد وأكثر فائدة. التعلم اللكصصتروني ل يلغصصي دور

 إعادة صياغة دور كل منهما.يساعدعلى هالمعلم والمؤسسة التعليمية ولكن

الرسإالة

إلصصى مقصصرراتدعصصم التعلصصم اللكصصتروني فصصي الجامعصصة مصصن خلل تحويصصل المقصصررات الجامعيصصة 
تلصصك مصصن خلل موقصصع الجامعصصة علصصى شصصبكة النصصترنت، والتحقصصق مصصن جصصودة وبثهصصا إلكترونيصصة
وتشجيع البحث العلمي في هذا النوع من التعلم، ونشر ثقافة التعلم اللكتروني.المقررات 

الهداف

ة المقررات.التحقق من جودومقررات إلكترونية انتاج ال 

 مقررات إلكترونية من خلل موقع الجامعة البث.

المنتجة من قبل أعضاء هيئة التدريس من الجامعصصة أومقررات إلكترونية استخدام ال تفعيل
من الجامعات المصرية الخرى.

دريس ة الت رفع المادة العلمية للمقررات الدراسية التي يقوم بتدريسصها بعصض أعضصاء هيئ
الراغبين للتواصل مع الطلب على مواقع خاصة على موقع الجامعة.

.نشر ثقافة التعلم اللكتروني بين أعضاء هيئة التدريس والمعاونين

)2172-  داخلى (0643382172 تليفون: 

0643236242فاكس: 
e-learning@suez.edu.eg: بريد إلكتروني

   الفهرس الموحد  و  مشروع المكتبة الرقمية )4

النفصصعتطوير وتفعيل العمل في المكتبات الجامعية لتحقيق أقصى قصصدر مصصن المشروع ب يختص 
لصصدعم التعليصصم والبحصصث العلمصصي وتصصوفيروتحقيصصق التكامصصل بينهصصا المكتبصصات العلميصصة مقتنيصصات من 

رسصصائل المصصصرية، واتجامعصصالمكتبصصات محتويصصات  ويشصصمل ذلصصكمصصصادر المعرفصصة للبصصاحث، 
الجامعصصاتمصصن  أعضصاء هيئصة التصدريس حصوثبولبصاحثين المصصصريين، لالماجستير والصدكتوراه 

المقتنيصصاتوالبحصصاث والمجلت العلميصصة الصصصادرة عصصن الجامعصصات المصصصرية، والمصصصرية 
ارشصصيف مصصنبصصث . كمصصا يختصصص المشصصروع باللكترونيصصة الصصتي تملكهصصا الجامعصصات المصصصرية
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التواصصصل مصصع المكتبصصات العالميصصة الكصصبرى للطلع علصصى أحصصدثوالمحاضصصرات اللكترونيصصة، 
 العالمية الكبرى للتعرف على أحدث البحاث العلمية.دور النشر والتواصل مع ،الكتب

الرسإالة

الجامعصصاتالستفادة من إمكانات النظام اللي المتكامل لتقديم خدمات البحث في جميع مكتبات 
، خدمات الجرد، وضبط المسلسلت وربطها بالمكتبصصة اللكترونيصصةالدولية، وتوفيروالمصرية 

 . إلى نظام المكتبة الرقميةالتحولودعم المكتبات الجامعية في 

المشروع ثالثاة محاور رئيسية:ويشمل 

 وهي توفر مجموعة واسعة من المجلت العلمية الدولية المتخصصةقواعد البيانات العالمية:
 في قواعد البيانصات العالميصة الشصهيرة، وتخصصيص اسصمتوجد(النص الكامل وملخصات) التي 

 الدراسات العلياالبوطوعضو الهيئة المعاونة مستخدم وكلمة مرور لكل عضو هيئة تدريس، 
للدخول إلى الموقع.

 فهرس موحد على مستوى الجامعات المصرية لتحديد جميصصع المقتنيصصاتيقدم الفهرس الموحد:
 عصصن بعصصدالداريصصةالعلمية في مكتبات الجامعات المصرية لتبصصادل الخصصدمات وتسصصهيل العمصصال 

وإدارة المكتبات اللكترونية.

لنتاج العلمي (الطروحات وبحوث الترقي)ل مستودع رقمي متكامل يقدم رقمي:المستودع ال
لعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلب الدراسات العليا بحيث يمكن الوصول إليها عن بعد

رقميا في ضوء الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

الهداف

دعم مكتبات الجامعة في التحول إلى نظام المكتبة الرقمية .

تسجيل وتكويد الكتب والرسائل والدوريات المتاحة بالمكتبات فصصي قاعصصدة بيانصصات وربطهصصا
بشبكة الجامعات المصرية. 

تقديم خدمات البحث فى مقتنيات جميع المكتبات الجامعية المصرية والعالمية. 

 بالمكتبات الجامعية.تقديم خدمات الجرد، وضبط المسلسلت 

تزويصصد أمنصصاء وأخصصصائى المكتبصصات بالكفايصصات الساسصصية لنشصصاء التسصصجيلت الببلوجرافيصصة
ال وكذلك تزويدهم بالمهارات اللزمصصة للدارة اللكترونيصصة للمكتبصصات والتعامل معها مستقب

الرقمية.

)2172-  داخلى (0643205162 تليفون: 

0643236242فاكس: 
Digital_library@suez.edu.eg: بريد إلكتروني
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البنية السإاسإية  و  مشروع شبكة المعلومات )5

شبكة المعلومات والتصالت بالجامعة الدعامة الرئيسية لمشاريع تطصصوير التعليصصم والصصتي تمثل
تشمل التعليم عن بعد والمكتبة الرقمية والمكتبة اللكترونية ومشروع التصصدريب علصصى اسصصتخدام
تكنولوجيا المعلومات ومشروع نظم المعلومات الداريصصة وشصصبكة المصصؤتمرات المرئيصصة والتعلصصم
اللكتروني والتنسيق للمدارس الثانوية والصدبلومات الفنيصة وخصدمات المصدن الجامعيصصة والموقصع
اللكتروني للجامعة. وتختص الشبكة بإعداد كوادر بشرية مدربصة علصى التنسصيق بيصن مشصاريع

تكنولوجيا المعلومات والتصالت كي تصبح قادرة على تحقيق الهداف المرجوة منها.

الرسإالة

إنشاء وصيانة شبكة داخلية لربط كل كليات الجامعصصة مصصع مركصصز المعلومصصات بالجامعصصة والصصذي
يرتبط بدوره  بشبكة الجامعات المصرية.

الهداف

وصيانتها.لمعلومات تكنولوجيا اشاء البنية الساسية لإن

 .ربط كليات وإدارات الجامعة بشبكة المعلومات الدولية

بالجامعة وقطاعاتها المختلفة.التطوير المستمر لشبكة المعلومات 

المتوفرة بالجامعة.  للحواسب الليةالبرامج المضادة للفيروساتتوفير البرامج الصلية و

.وضع سياسات لستخدام الحواسب والشبكات الداخلية والخارجية بالجامعة

 بينمعلومات الفق داتصال وتال تحقق لضماناللزمة وأعمال الصيانة إجراء الصلحات
 لداء رسالتها وتحقيق أهدافها. الجامعةادارت وكليات

.القيام بأعمال التوصيل والتركيبات للشبكات السلكية واللسلكية بين المباني

)2235  داخلى (– 0643218361تليفون: 

0643218361فاكس: 
network@suez.edu.eg: بريد إلكتروني

   مشروع تدريب تكنولوجيا التعليم والمعلومات والتصالت)6

دريب القواعصد والمعصايير القياسصية العالميصة فصي مجصال التصدريب لرفصع مسصتوى يتبع مركصز الت
مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة في مجال تكنولوجيصصا المعلومصصات
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التطصصويرمصصن والتصالت، وذلك للوصول بهم إلى أعلى مسصصتويات الداء، وتعظيصصم السصصتفادة 
.المستمر في هذا المجال

الرسإالة

تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير التعليم
، فضل عن تدريب الموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات فصصي العلميالجامعي والبحث

 المختلفة وتحويل المعاملت إلى النظام اللكتروني.الداريةمجال العمال 

الهداف

القيادات بالجامعة على استخدامالعاملين وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و
.تكنولوجيا المعلومات

إعداد كوادر متخصصة قادرة على التدريب على تكنولوجيا المعلومات.

  بالجامعةالعاملين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ونشر ثقافة التدريب بين.

)2172- داخلى (0643382172 تليفون: 

0643236242فاكس: 

Training@suez.edu.eg: بريد إلكتروني

   تسويق تكنولوجيا المعلومات  مشروع )7

يعمل المشصصروع علصصى نشصصر الثقافصصة التكنولوجيصصة بيصصن المسصصتفيدين مصصن أعضصصاء هيئصصة التصصدريس
والطلب والموظفين بالجامعة مصصن خلل تقصصديم وتعريصصف المحتويصصات والخصصدمات الصصتي تقصصدمها
مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتصالت. تشمل أنشطة المشروع تنظيصم ورش عمصصل وتنفيصصذ
وتوزيصصع الملصصصقات التعريفيصصة، وإعصصداد وتوزيصصع السصصتبيانات لقيصصاس مصصدى اسصصتفادة الجامعصصة
وقطاعاتها من الخدمات التي تقدمها المشاريع، كما تشمل النشصصطة توزيصصع البريصصد اللكصصتروني
الكاديمي لعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعصة وكصذلك التنسصيق المسصصتمر بيصن مشصاريع
دمات تكنولوجيصا المعلومصات المطلوبصة والمناسصبة تكنولوجيا المعلومات والتصالت لتقصديم خ

لحتياجات المستفيدين.

الرؤية

 العمل على زيادة التنسيق بين جميع الطراف المشصصاركة فصصي العمليصصات الكاديميصصة والداريصصة
والبحثية داخل الجامعة لتحسين أداء هذه العمليات وزيادة الكفاءة من خلل استخدام تكنولوجيصا

المعلومات المتوفرة في الجامعة.

الهداف
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  أعضصصاء هيئصة التصدريس والهيئصة المعاونصةنشر ثقافة استخدام تكنولوجيصا المعلومصات بيصصن
.بالجامعةالعاملين و

 أعضصصاءالتعريف بالخدمات التي تقدمها مشاريع تكنولوجيا المعلومصصات والتصصصالت بيصصن
 من خلل تنظيصصم ورش العمصصل وتوزيصصعبالجامعةالعاملين هيئة التدريس والهيئة المعاونة و

الملصقات التعريفية.

إعداد وتوزيع السصصتبيانات لقيصصاس مصصدى اسصصتفادة الجامعصصة وقطاعاتهصصا مصصن الخصصدمات الصصتي
تقدمها مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

.العمل على تجميع البيانات التي تحتاجها قواعد البيانات بمركز المعلومات

 بالجامعةالعاملين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوزيع البريد اللكتروني على.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على انتصاج مقصررات إلكترونيصة جديصصدة أو تفعيصصل المقصصررات
المنتجة.

.تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام خدمات المكتبة الرقمية

.استكمال البيانات المطلوبة لموقع الجامعة ومواقع الكليات على النترنت

.العلن عن الدورات التي ينظمها مركز التدريب على استخدامات تكنولوجيا المعلومات

)2172- داخلى (0643382172 تليفون: 

0643236242فاكس: 
marketing@suez.edu.eg: بريد إلكتروني

وحدة إدارة المشروعات:خامسا 
ة تتولى الوحدة العداد والتعاقد والمتابعة والشراف الفنصي والمصالي علصى المشصروعات المحلي
والدوليصصة الصصتي تكلفهصصا الجامعصصة بهصصا. وتصصوفر الوحصصدة المعلومصصات الكافيصصة عصصن الجهصصات الدوليصصة
والمحلية الممولة للمشروعات وتوفر الخبرات التي تعاون أعضاء هيئة التدريس والكليات فصصي

التقدم للحصول على المشروعات.

رؤية الوحدة

تتطلع الوحدة لتحويل الجامعة إلى بيت خبرة متخصصص فصي إدارة المشصروعات السصتراتيجية
في المنطقة العربية .

رسإالة الوحدة
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الجامعة لتصوفير مصصصادر تمويصل مسصتمرة تسصاند فصي دعصم أنشصطتها التعليميصصة والبحثيصةمساندة 
والبيئية المختلفة بهدف الرتقاء بمخرجات الجامعة في كل المجالت والخدمات التي تقدمها.

تشمل وحدة إدارة المشروعات مايلي:

وحدة المشروعات الدولية)1

رسإالـــة الوحــــدة 

 بيصصنية والثقافية والمهنية والعلميةالتعليمالدولي في المجالت على تنمية التعاون الوحدة تركز 
جامعة قناة السويس والجامعات العربية والوربية والفريقية والمريكية مصصن خلل الحصصصول

.على مشروعات مشتركة ممولة دولياا

أهداف الوحـــــــــدة 

جهات الدولية الممولة للمشروعات ذات العلقة بأنشطةعن الإعداد قاعدة بيانات تفصيلية .1
 ونشر آليات التعامل معها على المهتمين بالجامعة. التعليمية والبحثية والخدميةالجامعة

الدولية التي حصصلت عليهصصا الجامعصة وكلياتهصصا تشصمل المشروعات عنإعداد قاعدة بيانات .2
 والنتائصصججميع المشاركين فصصي هصصذه المشصصروعات أسماء وبياناتبروتوكولت المشاريع و

.التي تنتج عنها

الستعانة بذوي الخبرة السابقة في التعامصصل مصصع المشصصروعات الدوليصصة لصصدعم أعضصصاء هيئصصة.3
مشروعات للحصول علصصي دعصصم مصصن الهيئصصات الدوليصصةوإعداد في كتابة الراغبين التدريس 
الممولة.

لحصول علي مشروعاتالربط بين المتخصصين وتسهيل تكوين فرق عمل من الباحثين ل.4
دولية.

وإنجصصاز النشصصطةتنفيصصذ المشصصروعات والمشصصروعات الدوليصصة فصصي إدارة عمصصل مساندة فرق .5
والتغلب علي المعوقات.

متابعة أنشطة المشروعات الممولة دوليا بعد انتهاء الصدعم لضصصمان حسصصن اسصصتمرار نشصصاط.6
هذه المشروعات.

التنسصصيق بيصصن المشصصروعات الممولصصة دوليصصا داخصصل الجامعصصة لتعظيصصم السصصتفادة مصصن هصصذه.7
المشروعات.

تأهيل كوادر لمساندة أعضاء هيئة التدريس في إعداد طلبات التقصصدم للمشصصروعات الممولصصة.8
دوليا وإدارتها.

تبصصادل الخصصبرات مصصع المراكصصز المنصصاظرة فصصي الجامعصصات المصصصرية والعالميصصة فصصي مجصصال.9
المشروعات الممولة أجنبياا.
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وحدة المشروعات المحلية)2

رسإالـــة الوحــــدة

والجامعصصات تنميصصة التعصصاون التعليمصصي والعلمصصي والمهنصصي والثقصصافي بيصصن جامعصصة قنصصاة السصصويس
كز البحثية المصرية، والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى، وتحقيقاوالمعاهد والمر

الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع على المستوى المحلى والقومي.

أهداف الوحـــــــــدة   

فصصي التعليميصصة والبحثيصصة والخدميصصةجهصصات الممولصصة للمشصصروعات عصصن الإعداد قاعدة بيانات .1
الجامعة.كليات وقطاعات ونشر آليات التعامل معها على مصر 

المحلية التي حصلت عليها الجامعة وكلياتهصصا، تشصصمل المشروعات عنإعداد قاعدة بيانات .2
.والنتائج التي حصلت عليها المشاريعالمشاركين  وبياناتبروتوكولت المشاريع 

مشروعات.التقدم بفي تقديم المشورة للراغبين .3

والتغلصصبوإنجصصاز النشصصطة تنفيصصذ المشصصروعات والمشروعات فصصي إدارة عمل مساندة فرق .4
علي المعوقات.

الداء وتحقيق الهصصداف المرجصصوةحسن و الستمراريةمتابعة أنشطة المشروعات لضمان .5
من المشروع .

التنسيق بين الباحثين من تخصصات مختلفة بالجامعة ونظرائهم فصصي الجامعصصات المصصصرية.6
مشصصتركة تتكامصصل فيهصصا التخصصصصات لخدمصصة أهصصدافلحصصصول علصصي مشصصروعات الخرى ل
.المشاريع

نتائصصج الجامعة لتعظيصصم السصصتفادة مصصن كليات التي حصلت عليها التنسيق بين المشروعات .7
. في المجالت التطبيقية التي تسهم في حل المشكلتالمشروعات

تبادل الخبرات مع المراكز المناظرة في الجامعات المصرية..8

 )2261- 2172  داخلى (0643220706 - 0643206267 تليفون:

0643206267فاكس: 

ـئئئئئئا: وحئئئئئئئئئئدة دسسا التخطيئئئئئئطئئ
الستراتيجي

تختص الوحدة بوضع ومراجعة وتحديث الخطط السصصتراتيجية والتنفيذيصصة والسياسصصات وآليصات
المتابعة والتقويم والصلح لدارات وكليات الجامعة كلما طلب منها ذلك.
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: وحئئئئدة الشئئئون الماليئئئئةسابعا
والداريئئة

بتسيير العمال المالية والدارية للمركز وفقاا للقوانين والنظمصصة واللوائصصح ذاتالوحدة تختص 
الصصصلة بطبيعصصة النشصصاط وذلصصك مثصصل القصصوانين والنظمصصة واللوائصصح الحكوميصصة وتلصصك الخاصصصة

. وأنظمة البنك الدولي،بالمشروعات

رسإوم اسإتخدام قاعات وأجهزة المركز عن الفترة الواحدة - 1

البنــــــــــدم
جنيه عن الفترة

الواحدة
250قاعة المؤتمرات المرئية بالمركز (يضاف قيمة إيجار النترنت)1
100قاعة مزودة بالحاسب اللي وشبكة المعلومات الدولية2
50الداتاشو3
50الجهزة الصوتية4
75شاشة بلزما5
25شاشة عرض6

  ظهرا 2 صباحا حتى 9الفترة الصباحية من الساعة 

 ارا حتى 2الفترة المسائية من الساعة اءا.7 ظه  مسا

 كل عامين.5يتم زيادة قيمة الرسوم  بنسبة %

رسإوم الدورات التدريبية بالمركز- 2
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قيمة تكلفة المادة العلمية. يسدد المتدرب في أي دورة

 اها عند إصدار أي نسخة25تصدر شهادة اجتياز الدورة للمرة الولى بدون مقابل ويحصل  جني
جديدة من الشهادة. 

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

أخرى:الأنشطة - رسإوم الخدمات وال3
يقدم المركز الخدمات التية:

الستشارات الفنية في مجالت الجودة وضمان العتماد وتنمية القدرات وتكنولوجيا المعلومات

دعم وإدارة المشروعات المختلفة

وتكنولوجيا المعلوماتالدعم الفني في مجالت الحاسب اللي 

 مثل نظم ادارة المؤسسات المجالت مختلففي (نظم معلومات ادارية) تصميم وتنفيذ برامج حاسب)
– المبيعات – المخازن الجور –  نظم ادارة المستشفيات والصيدليات - –التعليمية والختبارات 

 البرامج المحاسبية )– الصادر والوارد –التسويق - شئون العاملين 

إنشاء المواقع اللكترونية

داخل أو بين المباني.  السلكية واللسلكية  الشبكات وتركيب توصيلصيانة و

البند
تكلفة
الدورة

ين
ري

صر
م

من جامعة قناة

س
وي

لس
ا

50طالب أو موظف على رأس العمل بالجامعة 
75معيد على رأس العمل بالجامعة 

100مدرس مساعد على رأس العمل بالجامعة 
125مدرس على رأس العمل بالجامعة 

175أستاذ المساعد على رأس العمل بالجامعة 
225أستاذ  على رأس العمل بالجامعة 

600متدرب معار من الجامعة خارج مصر أو داخلها 

من خارج  الجامعة

300متدرب حاصل على بكالوريوس أو ليسانس 
400متدرب حاصل على ماجستير 
600متدرب حاصل على دكتوراه 

100طالب من خارج جامعة قناة السويس

ين
ري

ص
 م

ير
$100متدرب حاصل على البكالوريوس أو الليسانسغ

$125متدرب حاصل على ماجستير

$150متدرب حاصل على دكتوراه
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 تحدد الرسوم المقررة على أي النشطة السابقة من خلل  التفاق والتعاقد بين المركز ومتلقي الخدمة
بعد تصديق إدارة الجامعة عليها.
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