
 IT تقدم أ.د/محمد أمين رمضان "عميد الكلية آن ذاك" بطلب إلنشاء وحدة للخدمات االلكترونية2013في مارس   :  نشأة الوحدة
Unit   بالكلية الى ادارة المشروع بالجامعة.تمت الموافقة علي الدراسة التي قدمت من قبل فريق العمل بالوحدة برئاسة أ.د/طارق

 2013 .تم التعاقد بين كلية التربية الرياضية للبنين بالـهرم وجـامعة حلـوان في اكتوبر 2013في مايو  شكري القطان مدير الوحدة
 .تحـت رعــاية أ.د/ علي محمد عبد المجيد عميد الكلية

يسعي بدوره  الذي ICTP  تتبع الوحدة مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي بالجامعة     التعريف بالوحدة 
لذا فقد تم     إلى تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلي المستفيدين بالكليات من طـالب وأعضاء هيئـة تدريـس وموظفين. 

علي ان يستكمل خالل الخمس   2012بالكليات بشكل تدريجي اعتبارا من   IT Unit البدء في إنشاء وحدات الخدمات االلكترونية
تعتبر هذه الوحدات حلقة الوصل بين مختلف الكليات وبين المشروعات     من كليات كل جامعةة سنويًا. %20بواقع  أعوام القادمة

 –التدريب.  –نظم المعلومات اإلدارية.  –البنية التحتية لشبكة االنترنت.  –على مستوى الجامعات وهي: ICTP الست المقدمة من
تهدف هذه الوحدات باإلضافة لزيادة فاعلية المشروعات الجامعات     البوابة اإللكترونية.  –. التعليم اإللكتروني –المكتبة الرقمية. 

 .الى تقديم خدمات متميزة في تكنولوجيا المعلومات لجميع الكليات المشاركة بتلك المشروعات

 :بعض الخدمات التي تقدمها الوحدة 

إعداد -عمل حصر دوري لوضع شبكة الكلية والمتطلبات الحالية والمستقبلية.-متابعة عمل الشبكة الداخلية بالكلية.-شبكة الكلية
التنسيق والتعاون مع -تحميل البرامج األصلية ومضادات الفيروسات-التقارير الدورية عن األعطال وكفاءة الشبكة ومعدل االستخدام.

لتوسعات المطلوبة لشبكة الكلية السلكية والالسلكية القيام بعمل ا-إدارة شبكة الجامعة بما يحقق األهداف والسياسات المطلوبة.
 الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب وملحقاتها-بالتنسيق مع شبكة الجامعة.

تدريب أعضاء هيئة التدريس على النظم -. MIS تدريب الموظفين على أسلوب العمل في نظم-MIS نظم المعلوما ت اإلدارية  
التنسيق -اإلبالغ عن مشاكل النظم ومتابعة حلها.-بالكلية. MIS تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظم-المتعلقة بعملهم مثل الكونترول.

 مع مشروع نظم المعلومات االدارية المركزي بالجامعة في جميع النواحي الفنية

ملين باالقسام علي تدريب السادة العا  - ICTP المستهدف جميع السادة العاملين بالكلية يتم حصولهم علي شهادة-التدريب  
 عقد دورات في تكنولوجيا المعلموات للسادة أعضاء هيئة التدريس-MIS إدخال البيانات بإستخدام الحاسب اآللي ضمن مشروع

نشاء وتفعيل الحسابات الخاصة بالسادة اعضاء هيئة ال التعاون بين الكلية والمكتبه الرقمية المركزية بالجامعة  بنك المعرفة المصري
 .وطلبة الدراسات العليا والعاملين بالكلية انشاء وتفعيل الحسابات الخاصة بطلبة الكليةبنك المعرفة المصري.، وكذلك التدريس علي 

 .التعريفية والتعليمية لبنك المعرفة المصريواقامة ورش العمل 

 تنسيق التعاون بين ادارة وحدة التعليم االلكتروني بالكلية والجامعة.-E-learning التعليم اإللكتروني 

 االلكترونية. تدريب أعضاء هيئة التدريس والطالب والجهات المعاونة على استخدام المقررات

 تفعيل استخدام المقررات المنتجة من الجامعات األخرى والمرتبطة بالتخصصات المختلفة بالكلية.



انشاء   -انشاء وتفعيل البريد االلكتروني االكاديمي للسادة اعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين بالكلية. -وابة االلكترونيةالب  
 التدريس في كل منوتفعيل الصفحات الخاصة السادة اعضاء هيئة 

 Google Scholar & Research gate  

 ..........متابعة نشاط نشر اإلخبار للمستخدمين بمختلف جهات الكلية-الدراسية.نشر الجداول الدراسية لمختلف البرامج -

  2017-2016بعض انشطة الوحدة خالل الربع الثالث للعام الجامعي  

بالكلية    IT_Unit االلكترونية  بوحدة الخدمات  "  (EKB)ببنك المعرفة المصرى" خاصةال  عمل الورش مجموعة من عقد 
  التالية:القسام العلمية ل 15/3/2017الي  12/3/2017الفترة منوذلك في 

بالكلية    IT_Unit بوحدة الخدمات االلكترونية "  (EKB) ببنك المعرفة المصرى"خاص " علوم الصحة " لقسم ورشة عمل 
12/3/2017 يوم األحد الموافق  وذلك في

 
----------------------------------------------------------------- 

 بوحدة الخدمات االلكترونية "  (EKB) ببنك المعرفة المصرى" خاص " المناهج وطرق التدريس لقسم " ورشة عمل
IT_Unit   12/3/2017 يوم األحد الموافق  بالكلية وذلك في 

 

  

  

http://www.helwan.edu.eg/PE-Men/files/2016/02/workshop-3lom-elseha11.jpg
http://www.helwan.edu.eg/PE-Men/files/2016/02/smart-board.jpg


   IT_Unit بوحدة الخدمات االلكترونية "  (EKB) ببنك المعرفة المصرى"خاص " الجماعى التدريب  " لقسم ورشة عمل 
 . 13/3/2017 يوم األثنين الموافق  بالكلية وذلك في

 

------------------------------------------------------------------- 

 بوحدة الخدمات االلكترونية "  (EKB) ببنك المعرفة المصرى"خاص " وحدة ضمان الجودة " لقسم عقد ورشة عمل  تم
IT_Unit   13/3/2017 يوم األثنين الموافق  بالكلية وذلك في . 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.helwan.edu.eg/PE-Men/files/2016/02/tadreb-gam3y.jpg
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   IT_Unit بوحدة الخدمات االلكترونية " (EKB) ببنك المعرفة المصرى"خاص " الترويح الرياضي " لقسم ورشة عمل 
 . 13/3/2017 يوم األثنين الموافق  بالكلية وذلك في

 

------------------------------------------------------- 

   IT_Unit بوحدة الخدمات االلكترونية "  (KBE) ببنك المعرفة المصرى"خاص " علوم الحركة " لقسم عقد ورشة عمل  تم
 . 14/3/2017 لموافق ا يوم االثالثاء بالكلية وذلك في

 

-------------------------------------------------------- 

http://www.helwan.edu.eg/PE-Men/files/2016/02/eltarw7-elreyadi.jpg
http://www.helwan.edu.eg/PE-Men/files/2016/02/workshop1-3lom-elharka.jpg


يوم  بوحدة الخدمات بالكلية وذلك في "  (EKB)ببنك المعرفة المصرى"خاص "  علم النفس " لقسم ورشة عمل 
 . 14/3/2017 الموافق  االثالثاء

 

------------------------------------------------------ 

   IT_Unit بوحدة الخدمات االلكترونية "  (EKB) ببنك المعرفة المصرى"خاص " االدارة الرياضية " لقسم ورشة عمل 
 . 15/3/2017 الموافق  يوم األربعاء بالكلية وذلك في

 

  

  

http://www.helwan.edu.eg/PE-Men/files/2016/02/3alm-nafs.jpg
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 صيانة الشبكة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصور الفراد فريق العمل: بعض

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


