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تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في 
 ضوء أهدافه وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

 إعداد
 كريمة محمد الشين

 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
 بكلية التربية جامعة طنطا

 ملخص البحث

أحدد مردروتاو وحددة ردارة  همو  مشروع تطوير نظمم وتكنولوجيما المعلوممات           

مرددروتاو تطددوير التعلدديل العددالو واو ايولويددة إلددو الجطددة اإليددتراتيجية لتطددوير التعلدديل 

 الحكومية.  العالو، والوي يعكس جهود التحول الرقمو للجامعاو المصرية

 تقدويل مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو هدف البحث الحمالي إلم  وي          

معرإلدة ريجابيداو  بهدد ؛ بجامعدة طنطدا التدو أنردم مدج أجلهداومحاوره  هأهداإل إلو ضوء

ردارة المرروتاو )مدج حيد   تملياو إلو ضوء المرروت ويلبياته؛ ومقترحاو تحيينها 

 .(وتملية تقويل المرروت ،المرروتومتابعة تملية التجطيط للمرروت، وتملية تنفيو 

مردروت  رصدد اييدس النوريدة لكدل مدج  فيالمنهج الوصفي لبحث استخدم او          

رلقدداء الضددوء تلدد  بعدد  ، مدد  ردارة المرددروتاو، وتطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو

إلددو ضددوء ردارة  جهددود جامعددة طنطددا إلددو مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو

 .  المرروتاو

 ؛الوصمفي أسملو  دراسمة الحالمة ك حمد أسمالي  الممنهج اعتمد البحمث علم ما ك          

 حيدد  تددل تطبيددا الدرايددة الميدانيددة تلدد  جامعددة طنطددا كنمددوور مددج الجامعدداو المصددرية

كددل مددج )أهدددا  ومحدداور( مرددروت تطددوير نوددل للتعددر  تلدد  درجددة تحقددا ، الحكوميددة

وتكنولوجيا المعلوماو التو أنرم مج أجلها بجامعدة طنطدا مدج وجهدة نودر أتضداء هي دة 

   .التدريس بها

من إجمالهما فمي كمون توصلت و           الدراسة الميدانية إل  مجموعة ممن النتما،جي يكمك 

المشمروع لمم يمتم تنفيمدر بدرجمة كبيمرةي ولمم يكحقمع بشمكه فعماه اجهمداف المرجموة منمهي 
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المرجو منه عل  أكمه وجه؛ ومن أبرز النتا،ج التمي  دورومن ثَم لم يؤد   هدا المشروع ال

   توصه إليها البحث أن

وت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا يواء مدج درجة تحقا مرر -1

  حي  أهدا  المرروت أو محاوره  )متويطة(.

أكثر أهدا  مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو تحققًا بجامعة طنطدا مدج  -2

وجهة نور أإلراد تينة الدرايدة كداج الهدد  الجدا  بدب )تطبيدا اينمداط الحديثدة 

أقدل أهددا  مردروت أمدا  ،بدرجة تحقا متويطة إللكترونو(للتعليل، مثل التعليل ا

تطدوير نودل وتكنولوجيددا المعلومداو تحققًدا بجامعددة طنطدا مدج وجهددة نودر أإلددراد 

تينددة الدرايددة كدداج الهددد  الجددا  بددب )حصددول الطددخص تلدد  رددهادة الرجصددة 

بدرجددة  التجددرر( ( مددج ضددمج متطلبدداوICDLالدوليددة لقيددادة الحايددص ا لددو )

 ضعيفة.تحقا 

أكثددر محدداور مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة طنطددا تحققًددا  -3

محددور )البنيددة اييايددية لرددبكة المعلومدداو( إلددو المرتبددة ايولدد ، يليدده محددوري  

)البوابة اإللكترونيدة(، و)التددريص إلدو مجدال تكنولوجيدا المعلومداو( إلدو المرتبدة 

رتبدة الثالثدة، ثدل يليده محدور )نودل الثانية، يليه محور )التعليل اإللكترونو( إلو الم

المعلوماو اإلدارية( إلو المرتبة الرابعة، وأجيًرا محدور )المكتبداو الرقميدة( إلدو 

   المرتبة الجامية وايجيرة.

( بديج متويدطاو 0.1.ال توَجد إلروق واو داللدة رحصدا ية تندد ميدتول داللدة ) -4

حقدا مردروت درجاو أتضاء هي ة التدريس إلو العينة قيدد البحد  حدول درجدة ت

تطدددوير نودددل وتكنولوجيدددا المعلومددداو بجامعدددة طنطدددا يدددواء مدددج حيددد  أهددددا  

المرروت ومحاوره ترج  رل  اجتخ  طبيعدة الكليدة )النوريدة، والعمليدة(؛ بينمدا 

توَجددد إلددروق بينهمددا ترجدد  رلدد  اجددتخ  الدرجددة العلميددة )أيددتاو، أيددتاو ميدداتد، 

 مدرس(، وولك لصالح إل ة مدرس.
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أن  ممن أبمرز إيجابيمات مشمروع تطموير نظمم إلم   تقويميمةت الدراسمة التوصلو          

تطبيا بع  اينماط الحديثدة للتعلديل، مثدل    وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا ما يلي

التعلدديل اإللكترونددو، ووجددود قندداة تعليميددة بجامعددة طنطددا لبدد  المحاضددراو اإللكترونيددة، 

إللكترونددو لجميدد  الميددتحقاو والريددول الماليددة وتفعيددل الكتددص اإللكترونيددة، والتحصدديل ا

لجميدد  منتيددبو الجامعددة، وتقددديل بعدد  الجدددماو اإللكترونيددة يتضدداء هي ددة التدددريس 

والطخص مج جخل البوابدة اإللكترونيدة للجامعدة، ووجدود بدرامط وجطدط تدريبيدة معتمددة 

   .يجومفعلة يتضاء هي ة التدريس والقياداو ايكاديمية، وقا مة بالمتدرب

إلمم  أن  مممن أبممرز سمملبيات مشممروع  -كممدل - تقويميممةتوصمملت الدراسممة الكممما          

  َضددع  رددبكة اإلنترنددو، تطمموير نظممم وتكنولوجيمما المعلومممات بجامعممة طنطمما ممما يلممي

وَضع  ميكنة ايتمال اإلدارية، وَضع  رنتار وتيويا المقرراو اإللكترونيدة، وَضدع  

وميكنتها بكلياو الجامعدة المجتلفدة، وَضدع  تفعيدل نودال تطوير نول التقويل واالمتحاناو 

الميكنددة اإللكترونيددة والفهريددة والجددرد اإللكترونددو لمحتويدداو مكتبدداو كليدداو الجامعددة، 

وَضع  تنريط البوابة اإللكترونيدة للجامعدة وكلياتهدا بالل داو ايجنبيدة المجتلفدة، وَضدع  

لتددددريص إلدددو مجدددال تكنولوجيدددا الددددتل المدددالو والتجهيدددواو التكنولوجيدددة المجصصدددة ل

 .بالجامعة المعلوماو

ممن أن تكسمماعد فممي تحسممين          وفممي الختممامي  ممدحم البحممث بعممت المقترحممات التممي يكمك 

إدارة عمليممات مشممروع تطمموير نظممم وتكنولوجيمما المعلومممات بجامعممة طنطمما فممي ضمموء 

 .المشروعات

نولوجيدا المعلومداو، جامعدة تقدويل، مردروت تطدوير نودل وتك  الكلمات المفتاحيمة         

 .  طنطا، ردارة المرروتاو
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Abstract 

Evaluation of the Information Systems and Technology Development 

project at Tanta University in the light of its objectives and 

improvement using project management processes 

          The current research aims to: Evaluating the project of 

developing information systems and technology at Tanta University in the 

light of its objectives; In order to know the pros and cons of the project; 

And suggestions for improvement in the light of the project management 

approach. 

         The field study reached a set of results, the most prominent of 

which are that: 

1- The degree of achievement of the information systems and 

Technology Development Project at Tanta University, both in 

terms of the objectives of the project, or its axes: (medium). 

2- The most achieved goals of the information systems and 

technology development project at Tanta University from the 

point of view of the study sample members was (the application 

of modern patterns of education, such as e-learning) with a 

medium degree of achievement. The study sample had the goal 

of (students obtaining the International Computer Driving 

License (ICDL) as part of the graduation requirements) with a 

weak verification score. 

3- The most realized axes of the information systems and 

Technology Development Project at Tanta University are 

(information network infrastructure) in the first place, followed 

by (electronic portal) and(training in the field of Information 

Technology) in the second place, followed by (e-learning) in the 

third place, then followed by (management information systems) 

in the fourth place, and finally (digital libraries) in the fifth and 

final rank. 

4- There are no significant differences at the level of significance 

(0.01) between the average grades of faculty members in the 

sample under research; about the degree of achievement of the 

information systems and Technology Development Project at 
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Tanta University, both in terms of the objectives of the project, 

or its axes, due to the different nature of the faculty (theoretical, 

practical). While there are differences between them, they are 

due to the difference in the scientific degree (Professor, 

Assistant Professor, teacher), in favor of the category of teacher. 

          The research concluded that: among the most prominent 

advantages of the project to develop information systems and 

technology at Tanta University, are the following: The 

application of some modern patterns of education, such as: e-

learning, the existence of an educational channel for Tanta 

University; To broadcast electronic lectures, activate electronic 

books, electronic collection of all dues and financial fees to all 

university employees, and provide some electronic services to 

faculty members and students; Through the university's electronic 

portal, there are approved and activated training programs and plans 

for faculty members and academic leaders, and a list of trainees. 

          The research also found that: among the most prominent 

disadvantages of the information systems and Technology 

Development Project at Tanta University are the following: 

weak internet, weak automation of administrative work, weak 

production and marketing of electronic courses, weak development 

and mechanization of evaluation and examination systems at 

various faculties of the University, weak activation of the electronic 

mechanization system, indexing and electronic inventory of the 

contents of the libraries of the faculties of the University, weak 

activation of the electronic portal of the University and its faculties 

in various foreign languages, weak financial support and 

technological equipment for training. 

         The research also reached a set of proposals to improve the 

information systems and Technology Development Project at 

Tanta University in light of the project management. 
          Keywords: evaluation, information systems and technology 

development project, Tanta University, project management. 
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تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في 
 ة المشروعاتضوء أهدافه وتحسينه باستخدام عمليات إدار

 إعداد
 كريمة محمد الريج

 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
 بكلية التربية جامعة طنطا

 الخطوة اجول   تحديد اإلطار العام للبحث

 ومبرراته  مقدمة البحث

ييع  المجلس ايتل  للجامعاو رل   تطوير الجامعاو المصرية، ورإل  رمكاناتهدا           

يج الجامعاو العالمية مج جخل العديد مج مرروتاو التطوير التو يجري تنفدوها التناإليية ب

بالجامعاو، ومرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو هدو  أحدد مردروتاو وحددة ردارة 

مرروتاو تطوير التعليل العالو واو ايولوية إلو رطار الجطة اإليتراتيجية لتطوير التعلديل 

موتة مج المرروتاو القومية )منهدا تلد   يدبيل المثدال ال العالو، وهو مرروت ضمج مج

الحصددر  مرددروت تقيدديل ايداء وضددماج الجددودة، مرددروت تطددوير كليدداو التربيددة، مرددروت 

الكليدداو التكنولوجيددة المصددرية، مرددروت صددندوق تطددوير التعلدديل العددالو، مرددروت تنميددة 

ها ووارة التعلديل العدالو إلدو قدراو أتضاء هي دة التددريس والقيداداو الجامعيدة( تقدول بتنفيدو

ل، بناًء تل  توصدياو المدمتمر القدوم  لتطدوير التعلديل العدالو إلدو 2..2مصر منو مارس 

ل )ووارة التعليل العالو والبح  العلمو، المجلس ايتلد  للجامعداو والمعاهدد ...2إلبراير 

 (.https://scu.eg, 8/1/2022 المصرية

الجهدة الميدمولة تدج التطدوير  جيا المعلوماو هو ومرروت تطوير نول وتكنولو          

تكنولوجيددددا المعلومدددداو والجددددا  بالجامعدددداو المصددددرية الحكوميددددة إليمددددا يجدددد  نوددددل 

  البنيددة اييايددية ( محدداور ر ييددية، هددو8ويتكددوج هددوا المرددروت مددج )واالتصدداالو، 

الرقميدة،  لربكاو المعلوماو، ونول المعلوماو اإلدارية، والتعلديل اإللكتروندو، والمكتبداو

لوحددة المعلومدداو و ،ريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداووالبوابددة اإللكترونيددة، والتددد
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الرقمية، والجدماو اإللكترونية بالكلياو )ووارة التعلديل العدالو والبحد  العلمدو، مردروت 

 (.http://www.ictp.org.eg, 19/1/2022تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو  

توطيج التكنولوجيا إلدو  وت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو رل  ويهد  مرر           

جمي  تناصر المنوومة الجامعية يواء مدج الناحيدة اإلداريدة برإلد  كفداءة البنيدة اييايدية 

لربكة معلوماو الجامعاو، ودتل تطبيقاو الحكومة اإللكترونية بها مج جدخل تدوإلير نودل 

دورهددا إلددو دتددل اتجدداو القددرار؛ أو مددج الناحيددة المعلومدداو اإلداريددة وتحددديثها، وتفعيددل 

التدرييددية بايددتحدا  أنمدداط تعليميددة جديدددة، مثددل  التعلدديل اإللكترونددو، والتعلدديل تددج ب عددد 

لمواكبددة التطددوراو العلميددة، وتددوإلير مصددادر المعلومدداو اإللكترونيددة المحليددة والعالميددة 

 ددة التدددريس أو الطددخص أو بالمكتبدداو الرقميددة، أو مددج الناحيددة البرددرية يددواء أتضدداء هي

الجهدداو اإلداري مددج جددخل رإلدد  كفدداءتهل إلددو ايددتجدال تكنولوجيددا المعلومدداو )صددالح، 

2.21 ،11.) 

ل 4..2 رلدد  تددالويرجدد  رنردداء مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو           

الحكوميدة  ليكوج آلية إلنية ومالية لتطوير البنية اييايية المعلوماتية بالجامعداو المصدرية

وقد تل تمويل مرروت تطوير نودل وتكنولوجيدا وتجطيطها وتمويلها ومتابعة تطور أدا ها؛ 

  1.01ل، بمددا ي عددادل 8..2قددر  مددج البنددك الدددولو حتدد  نهايددة المعلومدداو مددج جددخل 

مليددوج دوالر، وولددك بجانددص الدددتل المقدددةل مددج ووارة االتصدداالو وتكنولوجيددا المعلومدداو 

مليددوج  .1ي  مواونددة يددنوية للمرددروت بمبلددر يصددل تقريبًددا رلدد  المصددرية، وتددل تجصدد

ل( قامو ووارة التعليل العالو بتمويل مردروت تطدوير نودل 1..2/ 1/7وبدًءا مج ) جنيه؛

)ووارة التعلدديل  وتكنولوجيددا المعلومدداو مددج مواونتهددا الحكوميددة بهددد  التطددوير الميددتمر

 (.  http://portal.mohesr.gov.eg, 5/2/2022 العالو والبح  العلمو

وتبن ِّددو مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو يدد تو اتيدداقًا مدد  االهتمددال           

دج الجامعدة مدج  ومحليًدا بايدتجدال تكنولوجيدا المعلومداوالمتوايد تالميًا  وتوويفهدا بمدا يمك ِّ

تقنيدة  تحقيا التحول الرقمو؛ وايدتجدال تكنولوجيدا المعلومداو إلدو التعلديل الجدامعو لييدو
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للتنميددة التعليميددة إلقددط، بددل هددو أيًضددا ويدديلة للتنميددة االجتماتيددة واالقتصددادية، كمددا أج 

ايدتجدال نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بالجامعدداو ي يدداتد تلدد  تحيدديج نوتيددة ومجرجدداو 

التعلدديل، كمددا تويددد إلددر  التفاتددل بدديج أتضدداء هي ددة التدددريس والطددخص، وت يدداتد تلدد  

ج راإلية، وتحقا مبدأ التعليل للجمي ، وبنداء قاتددة بيانداو متكاملدة الت لص تل  الحواجو ال

 (.1.1 - 1.3، 2.18لجمي  العامليج بالجامعة )أحمد، 

وإلدو ودل االهتمدال المتندامو بتوويد  التكنولوجيدا إلدو منوومدة الجامعداو، توَجددد          

حددادي جهددود ومحدداوالو متصدداتدة تبددولها مصددر منددو العقددديج الماضددييج مددج القددرج ال

الجطدة  ، تمثلدو إلدو والعرريج لتووي  وتوطيج ودتدل التكنولوجيدا بالجامعداو المصدرية

ل(، متضددمنة مرددروت تطددوير ...2اإليددتراتيجية لتطددوير منوومددة التعلدديل العددالو تددال )

نول تكنولوجيا المعلوماو بالجامعاو المصرية، ومج قبله مرروت رنراء ردبكة الجامعداو 

لجامعاو، ثدل جداء المجطدط العدال لمنوومدة التعلديل إلدو مصدر المصرية بالمجلس ايتل  ل

ل( ليمكد تل  أهمية ايدتيعاص التطدوراو التكنولوجيدة بمنوومدة التعلديل 2.21 – 1..2)

العدالو والجدامعو إلدو مصددر، ثدل رنرداء المجلدس ايتلدد  للعلدول والتنميدة التكنولوجيدة مددج 

و والبح  العلمو، ثدل رنرداء الجامعدة أجل رقامة وتوطيج التكنولوجيا بمنوومة التعليل العال

ل( لتصدبح أول 8..2( ليدنة )233المصرية للتعليل اإللكترونو بالقرار الجمهوري رقدل )

ل اإللكترونددو، ثددل جدداءو يل تددج ب عددد تعمددل بنوددال وتكنولوجيددا التعلدديجامعددة مصددرية للتعلدد

تمكددد ضددرورة ل( ل.2.3 - 2.11اإليددتراتيجية القوميددة للعلددول واالبتكددار والتكنولوجيددا )

تددددوطيج التكنولوجيددددا إلددددو التعلدددديل العددددالو والبحدددد  العلمددددو ضددددمج ريددددالتها و اياتهددددا 

ل(، والتدددو تعتبدددر التحدددول الرقمدددو إلدددو جميددد  .2.3اإليدددتراتيجية، ثدددل رميدددة مصدددر )

المجاالو، وتل  رأيدها التعلديل العدالو والجدامعو، أحدد أهدل توجهاتهدا و اياتهدا الر ييدية 

 (.4.7، .2.2)أحمد، 

ومج أجل نجاح مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بالجامعداو المصدرية          

بصفة تامة وبجامعة طنطا بصفة جاصة؛ إلإج هوا المرروت إلو حاجة رل  أج يدتل ردارتده 
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تعتمدد ردارة المردروتاو الناجحدة وب يلوص احتراإلو، وولك بايتجدال ردارة المرروتاو؛ 

أهدددا  المرددروت   -1 يهددا أي مرددروت ندداجح، وهددو تلدد  ثخثددة محدداور أيايددية يقددول تل

اينرددطة التنفيويددة  بحيدد  تعب ِّددر تددج  -2بحيدد  تكددوج مترجمددة لرميددة وريددالة الجامعددة. 

أهدا  المرروت، وتعكس المبادئ العامة إلدارة المرروت بنجاح، وتحدد مي ولية التنفيدو. 

دا  المرددروت؛ لددوا مراحدل المرددروت  وتمثدل تنودديل تلمددو موقدوو ومنيًددا لتحقيددا أهد -3

قامو العديد مج الجامعاو باالتتماد تل  ردارة المرروتاو إلو تحقيا الكثير مج أهدداإلها 

نهددا مددج اكتيدداص ميددواو  التطويريددة، مددج جددخل القيددال بالعديددد مددج المرددروتاو التددو تمك ِّ

تناإليددية، وكددولك الوصددول رلدد  مرددروتاو ناجحددة برددكل أكثددر إلعاليددة )تبددد المطلددص، 

2.12 ،228 - 221.) 

رلدد  ايجددو بددإدارة  -ومددج بينهددا جامعددة طنطددا–اتجهددو العديددد مددج الجامعدداو و         

مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا  المرددروتاو لتنفيددو تدددد مددج المرددروتاو مددج بينهددا

ردارة المرروتاو، أو البنيدة  ةالمعلوماو، كما اتجهو الجامعاو رل  رنراء ما ييم  بوحد

وت، وهدد   تبددارة تددج وحدددة إلدارة المرددروتاو تقددول بتقددديل التحتيددة المرتبطددة بالمرددر

وتهدد  وحددة ردارة  .مجموتة مدج الجددماو والوودا   الميداتدة للعدامليج بالمردروتاو

مرروتاو رل   ردارة تملياو تنفيو المردروتاو بالجامعدة، ومتابعدة أنردطة المردروتاو 

يدتمرار نرداط هدوه المردروتاو، الممولة محليًا ودوليًا أثنداء وبعدد انتهداء الددتل لضدماج ا

وتحقيددا ايهدددا  المرجددوة مددج المرددروت، ومتابعددة ايداء الفنددو والمددالو للمرددروتاو، 

والتنيدديا الميددتمر مدد  جهدداو تمويددل المرددروتاو، وحددل المرددكخو الفنيددة واإلداريددة 

والمالية التو تواجه تنفيو المرروتاو، والتنييا بيج ردارة المرروتاو ورداراو الجامعدة 

 (.14 - 13، 2.21المجتلفة، والمراركة الفعالة إلو كل أنرطة المرروتاو )صالح، 

حسممين ومممن أبممرز المبممررات التممي جعلممت الباحثممة تتبنمم  إدارة المشممروعات لت          

مشممروع تطمموير نظممم وتكنولوجيمما المعلومممات بجامعممة طنطمماي ممما أكدتممه نتمما،ج بعمممت 

   الدراسات السابقةي ومنها ما يلي 
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الواضدح تلد   ات ثيرهد ارحدل الدراياو رل  أج  تبن ِّدو ردارة المردروتاو لهد أرارو -1

نجاح تلك المرروتاو وتحقيقها يهداإلها؛ يج ردارة المرروتاو ت مكدد تلد   أهميدة 

جمي  مراحل المرروت بدًءا مج التجطيط وانتهاء بدالتقويل، رضداإلة رلد  تدوإلير جميد  

 وج المردددروت يلبدددو حاجدددة إلعليدددةالمتطلبددداو الضدددرورية لنجددداح المردددروت مدددج كددد

(Fernandes, G. & et al, 2018, 807  .) 

كمددا أرددارو درايددة أجددرل رلدد  أج  ردارة المرددروتاو ت يدداتد الجامعدداو تلدد  أج  -2

تصبح جخقة ومبدتة، وقادرة تلد  التجداوص اليدري  مد  المت يدراو، كمدا ت يداتدها 

اتها، وتطددوير تلدد  تطددوير وتجويددد جدددماتها، مددج جددخل حيددج ردارتهددا لمرددروت

نهدا  اتجاهاو الجامعة نحو الميدتقبل، مدج جدخل تقدديل جددماو جديددة ومتطدورة، تمك ِّ

 (.221 - 228، 2.12مج المناإلية م   يرها مج الجامعاو )تبد المطلص، 

أكدددو درايددة أجددرل تلدد  أج ردارة المرددروتاو ت يدداتد إلددو تمليددة تنودديل وردارة  -3

رد البرددري ة أو المددوارد الماديددة بطريقددة المددوارد المتاحددة إلددو المرددروت يددواء المددوا

ج مج جخلها رنجاو المرروت بنجاح، وويادة اإلنتاجية، وتقليدل التكدالي ، ورنهداء  يمكِّ

المرروت إلو الوقو المحدد المتفا تليه، ورنجاو المرروت حيص الميوانية المقدررة، 

دة وضماج الجودة، وررضاء جمي  أطرا  المرروت، إلو ودل مراتداة توامدل الجدو

والوقددو والتكلفددة المتاحددة، وت يددهل ردارة المرددروتاو إلددو تحويددل ايإلكددار رلدد  واقدد  

تملو مج ر نه تعويو تملية اإلدارة، وااليتجدال ايمثل للمدوارد، وتجو دة اينردطة 

 (.311، 2.21القحطاي، والربحية والجدمية )الحمدي، 

ج ضدددمج الجامعددداو واحددددة مددد  همممي)مجممماه اهتممممام الدراسمممة  وجامعمممة طنطممما           

المصرية الحكوميدة، وتقد  جامعدة طنطدا إلد  ويدط الددلتا بمحاإلودة ال ربيدة، والتدو ت عتبدر 

رددريانًا حيويًددا لويددا ل النقددل مددج ورلدد  محاإلودداو الدددلتا، كمددا أنهددا مركددو صددناتو مهددل 

لصددناتاو ال ددول والنيدديط والصددناتاو ال وا يددة، ويبددرو دور محاإلوددة ال ربيددة صددناتيًا 

مركدو الصدناتو الرابد  تلد  ميدتول الجمهوريدة، بعدد القداهرة واإليدكندرية باتتبارهدا ال
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مدج اليدكاج إلدو الجمهوريدة، وت دمثر هدوه الكثاإلدة  %22وأييوط، ويضل رقلديل الددلتا نيدبة 

اليدكانية إلد  ارتفدات ميددتول التعلديل النودامو، وبالتدالو معدددالو االلتحداق بدالتعليل العددالو 

طنطدا إلدو بددايتها ايولد  بموجدص القدرار الجمهدوري  والدراياو العليا، وت ييدو جامعدة

ل كفرت لجامعة اإليكندرية؛ حيد   ند  القدرار تلد  رنرداء كليدة 1142لينة  1448رقل 

الطص بطنطا، تل  ولك رنرداء كليداو العلدول والتربيدة بطنطدا، والوراتدة بكفدر الردي  تدال 

، بصدور القانوج رقدل ل تتبة إلارقة إلو تاري  جامعة طنطا1172ل، وقد مثل العال 1141

ل ثدل، والوي ن  إلو إلقرته )أ.هب( تل  رنراء جامعة ويط الددلتا بطنطدا، 1172لينة  41

ل ليصددبح جامعددة طنطددا، وبددولك تصددبح جامعددة طنطددا 1173تددل تعددديل االيددل الحقًددا تددال 

جامس جامعة إلو جمهوريدة مصدر العربيدة، بعدد جامعداو القداهرة وأيديوط واإليدكندرية 

باإلضدداإلة رلد  جامعددة ايوهدر )جامعددة طنطدا، قطددات الدرايداو العليددا وتديج رددمس، هدوا 

 (.1  العالمية والتميو إلو البح  العلمو، .2.2 - 2.11والبحو ، الجطة البحثية 

ونوًرا يهمية مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو؛ لكونه أحدد  ومما سبع         

ل، 4..2و المصدرية الحكوميدة مندو تدال مرروتاو التطوير التو ي جرل تنفوها بالجامعا

وبعددد مددرور تدددة يددنواو تلدد  رنردداء هددوا المرددروت، ي حدداول البحدد  الحددالو  تقددويل هددوا 

؛ مدج أجدل معرإلدة ريجابيداو المردروت ه ومحداورهأهداإل إلو ضوء المرروت بجامعة طنطا

 .ردارة المرروتاوتملياو ويلبياته؛ ومقترحاو تحيينها إلو ضوء 

  تهمشكلة البحث وأس،ل

بممالر م مممن االهتمممام المتزايممد بتطمموير نظممم تكنولوجيمما المعلومممات بالجامعممات            

، رال أنه يوَجد بع  أوجه القصور إلو أنرطة مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المصرية

والدوي ي عَدد أحدد جهدود ومحداوالو التحدول الرقمدو بهدا،  المعلوماو بالجامعاو المصرية،

بنيدددة التحتيدددة اييايدددية لردددبكاو المعلومددداو والموقددد  والبوابدددة َضدددع  كفددداءة المنهدددا  

اإللكترونية بالجامعة باإلضاإلة لعدل اكتمال الميكنة والفهرية اإللكترونية الكاملدة لمكتبداو 

الجامعددة وميددتودت الريددا ل العلميددة، وَضددع  مخءمددة بددرامط التدددريص تلدد  تكنولوجيددا 
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وَضع  يرتة ربكة اإلنترنو نتيجدة  بالجامعة، او التدريبية للعامليجالمعلوماو لخحتياج

تدل وجود جادل ميتقل جا  للجامعة وكلياتها داجل الحرل الجامعو وجارجده، وَضدع  

تجهيدددو المبدددانو والقاتددداو الدرايدددية والوحدددداو اإلداريدددة والمعامدددل الدرايدددية والبحثيدددة 

  (.413 - 412، .2.2بالويا ل التكنولوجية )أحمد، 

تحتار رل  تطوير، وال يوَجدد  المصرية الربكاو الداجلية ببع  الجامعاوأج كما          

ربدط ردبكو منايدص بدديج الجامعداو، وَضدع  تطبيقدداو وبرمجيداو ميكندة العمددل اإلداري 

تلدد  ميددتول كددل جامعددة، واالإلتقددار رلدد  وجددود معددايير واضددحة وموحدددة لضددبط جددودة 

يس المتجصصيج إلو مجدال تجطديط المقرراو اإللكترونية، وقلة تواإلر أتضاء هي ة التدر

تووي  تقنياو المعلومداو كما أج (. 271، 2.11وتصميل المقرراو اإللكترونية )تلو، 

واالتصدداالو إلددو ردارة الجامعدداو يددتل برددكل ترددوا و، ويتفدداوو ميددتول التوويدد  مددج 

جامعددة رلدد  أجددرل، وتلدد  الددر ل مددج تددوإلر العديددد مددج ايجهددوة وايدواو والبددرامط 

و ردارة الجامعددداو، رال أج توويفهدددا دوج الميدددتول، ومدددا والدددو اييددداليص الميدددتجدمة إلددد

 (..1 - 1، 2.11الفقيه، والتقليدية الورقية هو اليا دة )قطراج، 

بمراجعممة البحمموث والدراسممات السممابقةي التممي تممم تطبيقهمما علمم   جامعممة طنطمما  و       

ال ل التدو تددل تلد  يتضدح أج هنداك بعد  الممردراو والددمجاه اهتمام البحث الحماليي 

مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا  حقيا أهدا توجود بع  أوجه القصور والضع  إلو 

  .بإيجاو بع  نتا ط هوه الدراياو ، إليما يلو نعر المعلوماو بجامعة طنطا

    إل  ما يلي22ي 17ي 2222)أبو ريةي نتا،ج دراسة  أشارت

جامعدة طنطدا اليدتجدال ميتول ايدتعداد طدخص وأتضداء هي دة التددريس ب َضع  -1

 .التكنولوجيا إلو العملية التعليمية

تددواإلر ايددتوديو مددوود بدد جهوة حايددوص متصددلة برددبكة اإلنترنددو بكليدداو  َضددع  -2

جالجامعة   .مج جخله ب  المحاضراو اإللكترونية يمك ِّ
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أج تددواإلر رددبكة اإلنترنددو إلددو الجامعددة ال يكددوج برددكل ميددتمر، ولدديس إلددو كددل  -3

د  انقطددات متكددرر أج اليددرتاو تكددوج ضددعيفة، ويحددايمدداكج وايوقدداو، كمددا 

 .لربكاو اإلنترنو

مددج الطددخص بجامعددة طنطددا تلدد  أج الجدددماو المقدمددة تبددر منصددة  %81اتفددا  -4

الجامعدددة؛ لتعلددديل المقدددرراو الدرايدددية تبدددر اإلنترندددو  يدددر مرضدددية، وأ لدددص 

الطالدص تلد   يلدولوجدد أيدلوص للتقدويل ي، وال pdfالمحاضراو تكوج تل  هي دة 

 .طخت تليها وإلهمهااال

جددد دتددل إلنددو وال تقنددو، كمددا يعجددو بعدد  الطددخص تددج دجددول المحاضددرة  يوال -1

ممدا يتيدبص إلدو تددل رمكانيدة الددجول تلد  موقد   لضع  مهداراتهل التكنولوجيدة.

رابدددط الددددجول تلددد  المنصدددة، منصدددة الجامعدددة، والتددد جر إلدددو رتطددداء الطدددخص 

 .جامعةال رتاحة المقرراو تل  منصة وإل -كولك-والت جر

التي طكبقت علم  و  751 - 741أي  2227توصلت نتا،ج دراسة )العصاميي و          

 إحدى كليات جامعة طنطا )وهي كلية التربية  إل  ما يلي  

َضع  البنية التحتية التكنولوجية بالكلية؛ نتيجة َضع  الميوانية المقدةمة مج الجامعدة  -1

لدرايية ال تحتدوي تلد  أدواو تكنولوجيدة للتطوير التكنولوجو، إلكثير مج القاتاو ا

 حديثة تيمح باالتصال المبارر باإلنترنو.

َضع  الجبراو اإلدارية داجل الكلية إلو ردارة التعليل اإللكتروندو، كمدا أنده ال يوجدد  -2

بالهيكل اإلداري بالكلية ردارة جاصة بتييدير التعلديل اإللكتروندو، وتددل وجدود جطدة 

لتعليميددة بالكليددة، وتوويد  العا ددد منهدا لتطددوير العمليددة تيدويقية لتيددويا المقدرراو ا

 التعليمية.

صدعوبة رتدداد مقدرراو وبدرامط درايدية رلكترونيدة تلد  الدر ل مدج وجدود وحدداو  -3

دتل رلكترونو داجل الكلية لمياتدة أتضاء هي ة التدريس إلدو رتدداد وبد  المحتدول 
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ايحددوال ال تيدداتد وحدددة  التعليمددو اإللكترونددو؛ رال أج البنيددة التحتيددة إلددو كثيددر مددج

 الدتل تل  جرور هوا المحتول رل  الطخص بجودة تالية.

َضع  وضوح الرمية أمال الطدخص إليمدا يجد  التعلديل اإللكتروندو نتيجدة اتتيدادهل  -4

تلدد  نمددط التعلدديل التقليدددي، وَضددع  وتدديهل ب هميددة التعلدديل اإللكترونددو، كمددا أج 

تبدر الويدا ط التكنولوجيدة ينتابهدا كثيدر مدج القدراو واإلمكاناو الجاصة بهل للتعليل 

 الضع ؛ نوًرا لَضع  تعاملهل م  النول التكنولوجية التعليمية.

َضددع  المحتددول اإللكترونددو الددوي يعددده تضددو هي ددة التدددريس وصددعوبة تحضدديره؛  -1

نتيجة احتياجه رل  تقنياو تالية ومهاراو جاصة لبنا ده والتعامدل معده، قدد ال تتدوإلر 

 .ضاء هي ة التدريسلدل كثير مج أت

اتتيدداد أتضدداء هي ددة التدددريس تلدد  التعلدديل التقليدددي؛ ومددج ثَددل، إلددإج هندداك صددعوبة  -4

ت واجدده الكثيددر مددنهل تنددد التعامددل مدد  الويددا ل التكنولوجيددة، وَضددع  بددرامط رتددداد 

المعلل الجامعو نتيجة تناول كثيدر مدج تلدك البدرامط لمحتدول تقليددي، بعيدد كدل البعدد 

 دواو التعليمية التكنولوجية الحديثة.تج التدريص تل  اي

    ما يلي 11 - 12 ي  2227نتا،ج دراسة )العصاميي  أضافتكما 

أتضاء هي ة التددريس قدراو قلة الدوراو التدريبية التو تنومها جامعة طنطا لتنمية  -1

إلو الجانص التكنولوجو، وَضع  محتول الدوراو التدريبية القا مة بالفعل تدج تلبيدة 

و التكنولوجية لكثير مج أتضداء هي دة التددريس، باإلضداإلة رلد  تددل اهتمدال المتطلبا

أتضدداء هي ددة التدددريس بمثددل هددوه الدددوراو نتيجددة لثقددل المهددال الملقدداة تلدد  تدداتقهل، 

ايمددر الددوي ي حددد مددج تجدداوبهل مدد  تلددك الدددوراو، وقلددة امددتخك كثيددر مددج العددامليج 

  بالجامعة للمهاراو التكنولوجية الحديثة.

ت واكص القاتاو الدرايية بجامعة طنطا طرق التدريس، وأيداليص التقدويل الحديثدة؛ ال  -2

حي   تل تصميل قاتاو الدراية ب يلوص قديل يتضمج مبن  تل رتداده بكدراس  جردبية 

 يددر متحركددة، ويددبورة طباردديرية، وميكروإلددوج رج وجددد، ايمددر الددوي يجعددل مددج 
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 اية الصعوبة، كما أنهدا بتصدميمها ايتجدال طرق التدريس إلو تلك ال ر  أمًرا إلو 

هوا ال تيتطي  أج تتعامل رال م  طريقة واحدة مج التقويل تعتمد تل  جلوس الطالدص 

م  ورقة أي لة وأجدرل لججابدة اليدتوكار مدا يدبا مواكرتده، ايمدر الدوي ال ي ردج  

 .حديثةرقمية تل  ايتجدال طرق تقويل 

   عل   723ي 713ي 2272نتا،ج دراسة )يونسي  وأكدت

َضدددع  جدددودة الموقددد  اإللكتروندددو لجامعدددة طنطدددا، وَضدددع  تجديدددد المحتدددول  -1

 اإللكترونو لموق  الجامعة.

َضددددع  رتددددداد الجهدددداو اإلداري بالجامعددددة للتعامددددل مدددد  تكنولوجيددددا المعلومدددداو  -2

  واالتصاالو، وتوويفها إلو جدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية بالجامعة.

حة ورلواميددة بلددوا ح كليدداو جامعددة طنطددا تضددمج َضددع  وجددود نصددو  صددري -3

ايتجدال تكنولوجيا المعلومداو واالتصداالو بصدورة كاملدة إلدو تددريس المقدرراو 

 ة يواء إلو مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراياو العليا بالجامعة.يالدراي

 ياص إلليدفة التطدوير والتجديدد ويديادة الطداب  الردكلو، وقصدور المدوارد الماليدة،  -4

جفددا  الميوانيدداو المجصصددة لتطددوير الجامعددة، وَضددع  تيددويا التكنولوجيددا وان

 الجامعية.

    عن 712ي 751ي 732ي 2271وأسفرت نتا،ج دراسة )اإلتربيي 

َضع  البنية التحتيدة بجامعدة طنطدا؛ مدج حيد  نقد  أجهدوة الكمبيدوتر والمكتبداو،  -1

  .وَضع  قواتد بياناو النراط البحثو

التددريس بجامعدة طنطدا  يدر قدادريج تلد  التعامدل مد   كما أج بعد  أتضداء هي دة -2

 .تكنولوجيا المعلوماو واالتصاالو المتقدمة

َضع  التدريص والتنمية المهنية الميتمرة يتضاء هي دة التددريس بالجامعدة لمواكبدة  -3

الميتجداو المعرإلية، والتكي  م  مت يدراو العصدر، وانرد ال بعد  أتضداء هي دة 

دة حضور الدوراو بهد  ايتكمال أوراقهدل للترقيدة أو التدريس بالحصول تل  رها
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التعيددديج، ولددديس لويدددادة مهددداراتهل وجبدددراتهل واطختهدددل تلددد  الجديدددد إلدددو مجدددال 

  تجصصهل.

 - 7522) لجامعمة طنطماسمتراتيجيتين الخطتمين اإلعالوة علم  مما سمبع  أكمدت          

الضممعف    علم  وجمود بعممت نقماط32 - 31ي 2225 - 2227) ؛  14 - 13ي 2222

التي  د تعيع تنفيد مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلوممات بجامعمة طنطما علم  نحمو 

 فعاهي منها 

 قصور الموارد المالية والتجهيواو التكنولوجيا المجصصة للجامعة. -1

 طرق التقييل  ير منايبة لكل مج الطخص وأتضاء هي ة التدريس. -2

 المعامل  ير مجهوة جيًدا. -3

لمتاحددة يددنويًا ال تكفددو لتحقيددا ريددالة الجامعددة و اياتهددا وأهددداإلها المددوارد الماليددة ا -4

  اإليتراتيجية.

الجهاو اإلداري بالجامعة  ير مخ دل مدج حيد  العددد والمدمهخو مد  حجدل وطبيعدة  -1

 أنرطة الجامعة.

هجرة العديدد مدج أتضداء هي دة التددريس داجليًدا وجارجيًدا لتحيديج ايوضدات الماليدة  -4

 .والبحثية

 الهياكل ايكاديمية إلو بع  الكلياو، مثل كلية الحايباو والمعلوماو. تدل اكتمال -7

تدددل حصددول بعدد  كليدداو الجامعددة تلدد  االتتمدداد ايكدداديمو الممييددو مددج الهي ددة  -8

 القومية لضماج جودة التعليل واالتتماد.

البنية التحتية والتيهيخو الداتمة للتعليل والتعلل ال تيتوإلو القيايداو المرجعيدة، وال  -1

  تخءل م  أتداد الطخص إلو بع  كلياو الجامعة.ت

جامعة طنطدا ت عدانو مدج مجموتدة مدج المردكخو التدو قدد  ويتضح مما سبع أن          

ت يهل إلو تعثر مرروت تطوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو تدج تحقيدا أهداإلده المنردودة، 

نجدداح المرددروتاو  كمددا أج تبن ِّددو منهجيددة ردارة المرددروتاو لهددا ت ثيرهددا الواضددح تلدد 
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وتحقيقهددا يهددداإلها؛ ومددج هنددا جدداءو إلكددرة البحدد  الحددالو، حيدد   ال بددد مددج وقفددة ت مليددة 

مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة الوضدد  الددراهج لومراجعددة وتقددويل 

 المردروت، بهد   معرإلة ريجابيداو التو أنرم مج أجلها إلو ضوء أهداإله ومحاورهطنطا 

 ردارة المرروتاو.تملياو رحاو تحيينها إلو ضوء مقتوويلبياته، 

شكلة البحث في اجس،لة التحالية  ن صيا ة مك   وفي ضوء ما سبع يمك 

 ما اييس النورية لمرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو؟ -1

 دارة المرروتاو؟إلما اييس النورية  -2

إلدو ضدوء  ما جهود جامعة طنطا إلو مرروت تطوير نول وتكنولوجيدا المعلومداو -3

 ؟ردارة المرروتاو

مددا درجددة تحقددا كددل مددج )أهدددا  ومحدداور( مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا  -4

المعلومدداو التددو أنرددم مددج أجلهددا بجامعددة طنطددا مددج وجهددة نوددر أتضدداء هي ددة 

 التدريس بها؟

ما ريجابياو مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا؟ ويدلبياته؟  -1

 ردارة المرروتاو؟تملياو  و ضوءوما مقترحاو تحيينها إل

  أهداف البحث )الر،يسية والفرعية 

تقدددويل مردددروت تطدددوير نودددل وتكنولوجيدددا   يتمثمممه الهمممدف المممر،يس للبحمممث فمممي          

معرإلدة  بهدد ؛ التو أنردم مدج أجلهدا ومحاوره هأهداإل إلو ضوءالمعلوماو بجامعة طنطا 

و ضدوء تمليداو ردارة المردروتاو ومقترحاو تحيدينها إلدويلبياته؛ ، ريجابياو المرروت

، وتمليددة تقددويل المرددروتومتابعددة )مددج حيدد   تمليددة التجطدديط للمرددروت، وتمليددة تنفيددو 

 .المرروت(
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 :ويتحقع هدا الهدف الر،يس من خاله تحقع اجهداف الفرعية التالية

مدج )التعر  تل  اييس النورية لمردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو  -1

روت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو، ورميتدده، وريددالته، حيدد   مفهددول مردد

 .  (وأهداإله، ومحاوره

مدددج حيددد   مفهدددول ردارة )دارة المردددروتاو إلالتعدددر  تلددد  اييدددس النوريدددة  -2

إدارة المرددددددروتاو، وتمليددددددداو ردارة بدددددددالمرددددددروتاو، ومبدددددددرراو ايجددددددو 

 .(المرروتاو

نودل وتكنولوجيدا رلقاء الضوء تل  بع  جهود جامعة طنطا إلو مرروت تطدوير  -3

مددج حيدد   نبددوة مجتصددرة تددج جامعددة ) إلددو ضددوء ردارة المرددروتاو المعلومدداو

طنطدددا، تردددمل  نرددد تها، وموقعهدددا، ومبانيهدددا، ورميتهدددا، وريدددالتها، و اياتهدددا، 

وأهداإلها اإليتراتيجية، باإلضداإلة رلد  أبدرو جهودهدا إلدو المردروت مجدال اهتمدال 

 .  (الدراية

أهدددا  ومحدداور( مرددروت تطددوير نوددل التعددر  تلدد  درجددة تحقددا كددل مددج ) -4

وتكنولوجيا المعلوماو التو أنرم مج أجلها بجامعة طنطا مج وجهة نور أتضاء 

 هي ة التدريس بها مج جخل الدراية الميدانية. 

 ،الكر  تج ريجابياو مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلومداو بجامعدة طنطدا -1

)مدج حيد    ارة المردروتاوردتمليداو ، ومقترحاو تحيدينها إلدو ضدوء ويلبياته

وتمليدددة تقدددويل المردددروت، ومتابعدددة وتمليدددة تنفيدددو تمليدددة التجطددديط للمردددروت، 

 التقويمية. مج جخل الدراية .المرروت(

 أهمية البحث )النظرية والتطبيقية  

  تتمثل أهمية البح  إليما يلو 
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 أوالا  اجهمية النظرية 

  تكمج ايهمية النورية للبح  الحالو إليما يلو 

قلة الدراياو التقويمية لمرروتاو تطوير التعليل العالو ر دل أهميتهدا إلدو  التعدر   -1

تل  ريجابياو المرروت ودتمها، وكولك يدلبياته والت لدص تليهدا؛ وال ردك أج تقدويل 

مرروتاو التطوير مج أهدل االهتمامداو التدو ترد ل بدال القدا ميج تلد  أمدر تطدوير 

  نول وتكنولوجيا المعلوماو. التعليل العالو، ومنها مرروت تطوير

ت تو أهمية البح  مدج أهميدة شمردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداوش؛ حيد    -2

أنه أحد مرروتاو وحدة ردارة مرروتاو تطدوير التعلديل العدالو، واو ايولويدة إلدو 

رطددار الجطددة اإليددتراتيجية لتطددوير التعلدديل العددالو، والددوي يعكددس جهددود التحددول 

  .، ومنها جامعة طنطاو المصرية الحكوميةالرقمو للجامعا

 تعتمدد اإلدارة الجامعيدة حي    كما ت تو أهمية البح  مج أهمية شردارة المرروتاوش؛ -3

ردارة المردددروتاو إلدددو تحقيدددا أهدددداإلها اإليدددتراتيجية؛ والددددليل تلددد  ولدددك، تلددد  

وحددة ايتحدثو بالفعل وحدة تنويمية ضمج البنية التنويمية لكل جامعة، أطلِّا تليها 

تنفيدو مهدال اإلدارة الجامعيدة؛ إلدو ردارة المردروتاو  كمدا ت يداتدردارة المرروتاو؛ 

نها مج أج تجطط وتنول وتنفو أي مرروت تل  نحو إلعال، لتحقيا التطدوير  إلهو تمك ِّ

 والتحييج المنروديج إلو أدا ها، وتجويد جدماتها، وتحقيا أهداإلها المنرودة.

تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو، مد  االهتمدال تتوامج دراية هوا البح  لمرروت  -4

المتوايددد تالميًددا ومحليًددا بايددتجدال تكنولوجيددا المعلومدداو بالجامعدداو، وتوويفهددا بمددا 

ج الجامعاو مج تحقيا التحدول الرقمدو، إلضدًخ تدج كدوج تكنولوجيدا المعلومداو  يمك ِّ

ة، والثددورة مددج ايولويدداو والقضددايا والتوجهدداو الحديثددة إلددو وددل التطددوراو التقنيدد

  التكنولوجية والمعلوماتية، والتحول الرقمو إلو التعليل الجامعو.

ييير هوا البح  إلو رطار التوجهاو والجهود المبوولة مج قِّبدل ووارة التعلديل العدالو  -1

تكنولوجيا المعلوماو بالجامعاو المصرية لدورها ووالبح  العلمو نحو تطوير نول 
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كمدا أج ايدتجدال تكنولوجيدا المعلومداو إلدو التعلديل الفعال إلو تييير العمل الجدامعو، 

الجامعو لييو تقنية للتنمية التعليميدة إلقدط، بدل هدو أيًضدا ويديلة للتنميدة االجتماتيدة 

واالقتصادية، وأصبحو هدإلًا ر يييًا وجياًرا ريتراتيجيًا تيع  رليده معودل الجامعداو 

ا مدج الجامعداو محليًدا المعاصدرة؛ لمدا ت حقدا لهدا ميدواو تناإليدية ت ميوهدا تدج  يرهد

 ورقليميًا وتالميًا.

 ثانياا  اجهمية التطبيقية 

  تتضح ايهمية التطبيقية للبح  الحالو إليما يلو 

قددد ت يددهل نتددا ط هددوا البحدد  إلددو تبصددير الميددموليج وواضددعو الييايدداو وصددانعو  -1

 القددراراو والقددا ميج تلدد  ردارة مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة

نطا بت وية راجعة واقعية تج مدل تحقا أهدا  المرروت التو أنرم مدج أجلهدا مدج ط

  وجهة نور أتضاء هي ة التدريس بها.

رحاطة متجدوي القدرار والمعنيديج بدإدارة مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو  -2

بجامعددة طنطددا تلًمددا بواقدد  محدداور مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو مددج 

ر أتضاء هي ة التدريس كنوت مج الت وية الراجعدة الواقعيدة، التدو قدد ت فيددهل وجهة نو

 .إلو تحييج وتطوير المرروت

البح  الحالو بما يتوصل رليه مدج  ريجابيداو ويدلبياو ومقترحداو ربمدا قدد ت يدهل إلدو  -3

تحييج وتطوير مرروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو، وجاصدة بعدد أج أثبتدو 

ة وجود العديد مج مواهر الضع  التو تكتن  المرروت؛ ممدا ي يداتد الدراياو اليابق

واإليدددتراتيجياو المنايدددبة لتحيددديج  الميددد وليج بجامعدددة طنطدددا تندددد وضددد  الجطدددط

 ردارة المرروتاو. تملياو المرروت إلو ضوء

دج أج يكدوج  -4 قد ت يهل نتا ط هوا البح  إلو إلدتح آإلداق جديددة أمدال البداحثيج، ومدج ث دل يمكِّ

لو نقطددة انطددخق نحددو رجددراء بحددو  ودرايدداو إلددو جامعدداو مصددرية البحدد  الحددا

أجرل، ومقارنة نتا جها بنتا ط البح  الحدالو، ممدا قدد ي يدهل إلدو تكدويج صدورة تامدة 
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تج درجة تحقا أهددا  مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو التدو أنردم مدج 

 أجلها بالجامعاو المصرية الحكومية.

والميددانو لهدوا البحد  إلدو رثدراء المكتبدة العربيدة والمكتبدة  قد ي يهل اإلطاراج النوري -1

إلو ول نق  الدراياو والبحدو  التقويميدة لمردروت تطدوير نودل  -جاصة-المصرية 

تكنولوجيا المعلوماو بالجامعاو المصدرية بصدفة تامدة وجامعدة طنطدا بصدفة جاصدة 

 )وولك تل  حد تلل الباحثة(.

  مصطلحات البحث 

بح  الحالو ثخثة مصطلحاو أيايية، هو  شتقدويلش، شمردروت تطدوير يتضمج ال         

ددج توضدديح هددوه المصددطلحاو  نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداوش، شردارة المرددروتاوش، ويمكِّ

  موضها تل  النحو التالو  وروالة

 Evaluation  مصطلح تقويم -7

 ل الرددوء أي  تدددةل  لغويامما ل(، وقددوة ميدداره للجهددة  جدداءو كلمددة تقددويل مددج الفعددل )قددوة

المر وبة، وأصلح نقاط االتوجار والقصور إليه، وقديةل الردوء تقييًمدا أي قددةر قيمتده 

(؛ https://www.almaany.com،4/2.22/.2، قدددداموس المعددددانو الجددددام )

ل الردوء يعندو  وَونده وقددةره وأتطداه ثمنًدا معينًدا،  ونجل  مدج هدوا أج  إلدو الل دة قدوة

لدد -كددولك-وتعنددو  به وتدة هدده نحددو الصددواص؛ إلددالتقويل هددو العمليددة التددو صددوة ه ووجة

  تيتهد  الوقو  تل  مدل تحقيا ايهدا  المنرودة.

 يعددرة  التقددويل اصددطخحيًا ب ندده  شتمليددة رصدددار ايحكددال تلدد  مدددل   اصممطالحيا ا

وصددول العمليددة اإلداريددة رلدد  أهددداإلها، والكردد  تددج نقدداط القددوة وتعويوهددا، ونقدداط 

اليدتفادة مدج الت ويدة الراجعدة إلدو اتجداو القدراراو المنايددبة، الضدع  ومعالجتهدا، وا

بهددد  تحيدديج إلعاليدداو المنوومددة اإلداريددة، ومددج ثَددل تحقيددا أهدددا  الممييددة التددو 

توجددد إليهدداش؛ كمددا يعددرة  ب ندده  شتمليددة معياريددة منهجيددة ومنومددة، لجمدد  وتحليددل 
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صدد تحيديج العمليدة المعلوماو إلصدار ايحكال، بناًء تل  أهددا  ميدبقة التحديدد بق

التربوية، ومدج ثدل تحديدد جواندص القدوة والقصدور تمهيدًدا التجداو القدراراو إلصدخح 

وتجدر االشارة هنا إل  أن هنما  فر اما (؛ 3.7 - ..3، 2.11القصورش )الوتيبر، 

التقويل هدو  بيداج قيمدة الردوء وكيفيدة الحكدل تليده، مد  القددرة  بين التقويم والتقييم 

ء بقددر اإلمكداج، وي عتبدر التقدويل هدو ايكثدر انترداًرا بديج الل دوييج؛ تل  تعديل الرو

حي   يركو التقويل تل  التعديل والتصحيح، أما التقييل هو  رتطداء القديل للردوء إلقدط 

دوج القيددال بتصددحيحه، لددوا نجددد أج التقددويل هددو المصددطلح ايتددل وايكثددر رلماًمددا مددج 

ج يروج أج مصدطلح تقيديل هدو لفدو جطد  مصطلح التقييل، وهناك بع  الل وييج الوي

رددا  ، كمددا أنهددل يوجبددوج أج يددتل ايددتجدال مصددطلح التقددويل، وكدداج المبددرر لددديهل أج 

 (؛227، 2.21)ججددل،  التقييل هو تقدير وتثميج، بينما التقويل هدو تصدحيح وتعدديل

لددوا يددو  تيددتجدل الباحثددة مصددطلح التقددويل، ولدديس التقيدديل إلددو البحدد  الحددالو، يج 

كددل تلدد  قيمددة ايرددياء، ولكددج يتجدداوو ولددك  ة التقددويلتمليدد ال تقتصددر تلدد  رصدددار ح 

إلصددخح أوجدده القصددور والضددع ، إلهددو تمليددة ترجيصددية وتخجيددة ووقا يددة، أمددا 

 التقييل إلهو تملية ترجيصية إلقط.

 ج تعري  التقويل رجرا يًا ب نه  تملية هدإلها الت كدد مدج درجدة تحقدا كدل   اجرا،يا إ يمكِّ

تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو التدو أنردم مدج   محاور( مرروتمج )أهدا  و

أجلها بجامعة طنطا مج وجهة نور أتضاء هي ة التدريس بها، ومج ثَل التعر  تل  

ردارة  تمليدددداوريجابيدددداو المرددددروت ويددددلبياته ومقترحدددداو تحيددددينها إلددددو ضددددوء 

 .المرروتاو

 rmation Info تمصمممطلح مشمممروع تطممموير نظمممم وتكنولوجيممما المعلومممما -2

systems and technology development project 

  المجلدس ايتلدد  للجامعداو والمعاهددد المصدرية مرددروت تطددوير  يعددر ِّ  اصمطالحياا

نوددددل وتكنولوجيددددا المعلومدددداو اصددددطخحيًا ب ندددده  شأحددددد مرددددروتاو وحدددددة ردارة 
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تطدوير مرروتاو تطوير التعليل العالو واو ايولوية إلو رطار الجطة اإليتراتيجية ل

التعلدديل العددالو، والددوي يعكددس جهددود التحددول الرقمددو للجامعدداو المصددرية، وهددو 

مرروت ضمج مجموتة مج المرروتاو القومية، تقدول بتنفيدوه ووارة التعلديل العدالو 

ل، بنداًء تلد  توصدياو المدمتمر القدوم  لتطدوير التعلديل 2..2إلو مصر منو مارس 

ل وتكنولوجيا المعلوماو هدو  الجهدة ل؛ ومرروت تطوير نو...2العالو إلو إلبراير 

الميددمولة تددج التطددوير الجددا  بالجامعدداو المصددرية الحكوميددة إليمددا يجدد  نوددل 

( محداور ر ييدية، 8تكنولوجيا المعلوماو واالتصاالو، ويتكوج هوا المرروت مدج )

ونوددل المعلومدداو اإلداريددة، والتعلدديل  ،وهددو  البنيددة اييايددية لرددبكاو المعلومدداو

والمكتبدددداو الرقميددددة، والبوابددددة اإللكترونيددددة، والتدددددريص إلددددو مجددددال اإللكترونددددو، 

تكنولوجيا المعلومداو، ولوحدة المعلومداو الرقميدة، والجددماو اإللكترونيدةش )ووارة 

التعلدديل العددالو والبحددد  العلمددو، المجلددس ايتلددد  للجامعدداو والمعاهددد المصدددرية  

https://scu.eg, 9/1/2022 مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا  كمددا يعددرة (؛

مرروت ضبمج مبرروتاو تطبوير التعلدبيل العدبالو إلدبو  المعلوماو اصطخحيًا ب نه 

مبصر يهد  رل  شرإلبب  كفبباءة البنيببة اييايبدبية لبدبربكاو معلومبدباو الجامعبدباو 

مقومددباو وربددببكة الجامعدداو المصددرية بددالمجلس ايتلددب  للجامعددباو، وايددبتكمال 

وتطبيقددباو الحكومددبة اإللكترونيددبة إلددبو مميددبياو التعلددبيل العددبالو والبحددب  العلمددبو 

مبج جبخل تطبيبا بعب  نوبل المعلومباو اإلداريدبة بالجامعدباو المصدرية، وكدولك 

رنردداء مركددو لددنول المعلومدداو اإلداريددة ودتددبل اتجددباو القددبرار بددبالمجلس ايتلددب  

دا  أنمداط جديددة مدج التعلديل، مثدل  التعلديل اإللكتروندو للجامعباو، إلضًخ تج ايدتح

والتعليل تج بعد لتتواكص م  التطدور العلمدو، وت طدو الطلدص المتوايدد تلد  التعلدبيل 

العبالو، ورتاحبة مدبصادر المعلومدباو اإللكترونيدبة مدبج الكتدص وايبحدا  والريدا ل 

او المصددرية، باإلضدداإلة العلميدة لجميدد  الطددخص وأتدبضاء هي ددبة التددبدريس بالجامعدب

رلب  رإلدب  قدبدراو ومهدباراو الجهدباو ايكدباديمو واإلداري إلدبو مميدبياو التعلدبيل 

about:blank
about:blank
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العدددبالو والبحددد  العلمدددو للتعامدددل مددد  تقنيددداو المعلومددداو واالتصددداالو والويدددا ط 

  .(247، 2.13المتعددةش )حنفو، 

 ج تعري  مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو ر جرا،ياا إ جرا يًا ب نه  أحدد يمكِّ

مرروتاو وحدة ردارة المرروتاو بجامعدة طنطدا، واو ايولويدة إلدو رطدار الجطدة 

اإليددتراتيجية لجامعددة طنطددا، والددوي يعكددس جهددود التحددول الرقمددو لجامعددة طنطددا، 

ومرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو هددو الجهددة الميددمولة تددج التطددوير 

نولوجيددا المعلومدداو، وولددك مددج جددخل الجددا  بجامعددة طنطددا إليمددا يجدد  نوددل تك

مياتدة وت هيل جامعة طنطا إلو  رتاحة وتداول المعلوماو إلدو الصدورة اإللكترونيدة 

تل  البوابة اإللكترونية للجامعة تبر ربكة معلوماو الجامعة بركل مبارر ويدري ، 

وايدددتحدا  أنمددداط تعليميدددة جديددددة، وتحقيدددا الميكندددة المتكاملدددة لدددجدارة والمكتبددداو 

دده ال جامعيددة، وتهي ددة المجتمدد  الجددامعو للتعامددل معهددا، مددج جددخل التدددريص الموجة

( محدداور 4والميددتمر تلدد  تكنولوجيددا المعلومدداو، ويقتصددر البحدد  الحددالو تلدد  )

ر ييدددية مدددج هدددوا المردددروت، وهدددو  البنيدددة اييايدددية لردددبكاو المعلومددداو، ونودددل 

الرقميدة، والبوابدة اإللكترونيدة، المعلوماو اإلدارية، والتعليل اإللكترونو، والمكتبداو 

  .والتدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو

 Project Management  مصطلح إدارة المشروعات -3

 الردددم  أل تدددول  أمرهدددا؛  أَدارو، أَدار مصددددر  ردارة، و)ايدددل) رِّدارةكلمدددة   لغوياممما

ة . أمددا بالنيددبة لكلمددوويفددة تحقيددا ايهدددا  تددج طريددا ا جددريجواإلدارة هددو  

دددجع َردددَرتَ و (،ايدددل)  وردو إلدددو المعجدددل تلددد  أنهددددا َمردددروت  ، وي قددددالمفعدددول مِّ

ددَر   َرددَرتَ  ، بَددَدأَ، َجددا َ  أل إلِّددو العََمددلِّ  َرددَرتَ و، بَددَدأَه  أل ايَمع ددة . ويقددال أََجددوَ إلِّيددهِّ طة ج 

وثيقددة تصدد  الددنةهط الت ِّقنددو واإلداري  الواجددص ات ِّباتدده مددج أجددل تنفيددو أل مرددروت  
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قدداموس ) قددومو  أل  يعددود بددالنف  تلدد  الصددالح العددال   مرددروتل وي قددا ،مرددروت مددا

  المعانو الجام 

 20/4/2022،https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.) 

 تعرة  ردارة المرروتاو اصدطخحيًا ب نهدا  شالتجطديط والتنوديل والتنفيدو   اصطالحيا ا

المردروت المجتلفدةش  والرقابة تل  مجموتة معقدة مج المهال المترابطة يداء أنرطة

شتطبيدددا المعرإلدددة (؛ كمدددا تعدددرة  ردارة المردددروتاو ب نهدددا  47، .2.1)هاردددل، 

والمهاراو وايدواو وايياليص التقنية تل  أنرطة المرروت لتحقيا متطلباته، ويدتل 

ردارة المرروتاو مج جخل تطبيدا تمليداو ردارة المردروتاو، وهدو  بددء العمدل، 

الرقابدة تليده، ورنها دهش )الددليل المعرإلدو إلدارة المرداري ، والتجطيط لده، وتنفيدوه، و

العمليددة التددو تيددع  رلدد  قيددادة مرددروت مددا ش هددو ردارة المرددروتاوو ؛(11، 8..2

   (.812، .2.2مج بدايته رل  نهايتهش )إلاطيمة، أحمد، 

 دددج تعريددد  ردارة المردددروتاو رجرا يًدددا ب نهدددا  تطبيدددا تمليددداو ردارة ا  جرا،يامممإ يمكِّ

، وتمليددة تنفيددو المرددروت ومتابعتددهاو )وهددو  تمليددة التجطدديط للمردروت، المردروت

وتملية تقويل المرروت( تلد  مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو بجامعدة 

طنطددا، مددج أجددل تحقيددا أهدددا  المرددروت ومحدداوره )وهددو  البنيددة اييايددية لرددبكة 

و، والمكتبدداو الرقميددة، المعلومدداو، ونوددل المعلومدداو اإلداريددة، والتعلدديل اإللكتروندد

 .والبوابة اإللكترونية، والتدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو( بكفاءة وإلاتلية

 حدود البحث )الموضوعيةي والمكانيةي والبشريةي والزمنية  

 اقتصر البح  تل  الحدود التالية 

تقدددويل مردددروت تطدددوير نودددل  اقتصدددر الحدددد الموضدددوتو تلددد  الحمممد الموضممموعي  -7

 التدددو أنردددم مدددج أجلهدددا إلدددهأهدا إلدددو ضدددوءالمعلومددداو بجامعدددة طنطدددا  وتكنولوجيدددا

إلددو  مددج أجددل معرإلددة ريجابيدداو المرددروت ويددلبياته؛ ومقترحدداو تحيددينها؛ ومحدداوره

وتمليددة ضددوء تمليدداو ردارة المرددروتاو )مددج حيدد   تمليددة التجطدديط للمرددروت، 
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حمث الحمالي وجمدير بالمدكر أن الب ؛وتملية تقويل المردروت(المرروت، ومتابعة تنفيو 

محممماور تضممممنها مشمممروع تطممموير نظمممم   2)محممماور فقمممط ممممن   1)ا تصمممر علممم  

)وهو  البنية اييايدية لردبكة المعلومداو، ونودل المعلومداو  وتكنولوجيا المعلومات

اإلدارية، والتعليل اإللكتروندو، والمكتبداو الرقميدة، والبوابدة اإللكترونيدة، والتددريص 

حيمممثك يسمممتثني البحمممث الحمممالي محمممورين ممممن  إلدددو مجدددال تكنولوجيدددا المعلومددداو(؛

محور وحدة لوحة المعلوماو الرقمية نوًرا لحداثتها، كما أنهدا  يدر  المشروعي هما 

متواإلرة بجامعة طنطا حاليًا )وقو رتدداد البحد (، كمدا ييدتثنو البحد  أيًضدا محدور 

رتددداد وحدددة الجدددماو اإللكترونيددة بالكليدداو، يج هددوه الوحدددة ال توَجددد حاليًددا )وقددو 

البح ( رال إلو كليتيج إلقط مج كلياو جامعدة طنطدا، وهمدا  كليدة التربيدة، والهنديدة؛ 

مج كلياو كدل جامعدة يدنويًا  %.2حي   يتل رنراء هوه الوحدة بركل تدريجو بواق  

مردروت تطدوير ووارة التعليل العدالو والبحد  العلمدو، جخل الجمس أتوال القادمة )

 (.http://www.ictp.org.eg, 19/2/2022نول وتكنولوجيا المعلوماو  

محاإلوددة ال ربيددة وهددو باقتصددر الحددد المكددانو تلدد  جامعددة طنطددا  الحممد المكمماني  -2

تاصمة رقلديل الددلتا، وتقد  إلدو قلدص دلتدا نهدر النيدل بديج محاإلوداو الددلتا بديج إلرتدو 

 اا محاإلوة المنوإليدة، وردرقً  محاإلوة كفر الري ، وجنوبً دمياط ورريد، ويحدها رماالً 

ا محاإلودة البحيدرة، ممدا جعلهدا ملتقد  لكثيدر مدج حاإلوتو القليوبية والدقهلية، و ربًدم

مردروت  أج باإلضاإلة رلد ا لكثير مج الصناتاو. ومركوً  ،الثقاإلاو القومية والفرتية

تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو هددو أحددد مرددروتاو وحدددة ردارة المرددروتاو 

طدة اإليدتراتيجية لجامعدة طنطدا، والدوي بجامعدة طنطدا، واو ايولويدة إلدو رطدار الج

مقدر  جامعدة طنطدا كدوج هوا إلضدًخ تدج ،يعكس جهود التحول الرقمو لجامعة طنطا

ضددرورة وتمددل الباحثددة؛ ممددا ي ييددر تليهددا تطبيددا االيددتبانة أداة الدرايددة الميدانيددة، 

  توجيه البح  العلمو لجدمة الجامعة التو ينتمو رليها الباح .
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ر الحد البرري تل  أتضاء هي ة التدريس بكلياو جامعة طنطدا اقتص الحد البشري  -3

المجتلفة )النورية منها والعملية(، نوًرا  لكونهل أحد أهل الف داو الميدتهدإلة والمعنيدة 

بتنفيددو المرددروت، والعنصددر الفاتددل إليدده، والددوي ي عَددد ت ييددبهل أو تدددل ررددراكهل إلددو 

مددا ررددراكهل إلددو تمليدداو تمليدداو ردارة المرددروت أحددد أيددباص إلرددل المرددروت، أ

( تضدو هي دة 271المرروت أحد أيباص نجاح المردروت؛ وبلدر حجدل تيندة البحد  )

( 2213( تقريبًا مج المجتم  ايصلو البدالر تددد ه )%12043تدريس، بنيبة بل و )

ل بقاتدددة بياندداو نوددل المعلومدداو 2.21تضددو هي ددة تدددريس وإلقًددا إلحصدداء تددال 

اجتيدار أإلدراد تيندة البحد  بطريقدة تردوا ية، وولدك اإلدارية بجامعة طنطدا، وقدد تدل 

  نوًرا  لتطبيا االيتبانة أداة الدراية الميدانية رلكترونيًا.

طب ِّقدو االيدتبانة أداة الدرايدة الميدانيدة جدخل الفصدل الدرايدو الثدانو   الحد الزمنمي -4

 .ل2.22 - 2.21مج العال الجامعو 

 منهج البحث وأداته 

والدوي يدتخءل مد  طبيعدة البحد ، وأيد لته،  ،عل  المنهج الوصفياعتمد البحث           

وأهداإله، وحدوده، وولك يج الواهرة موضوت الدراية واهرة ملموية، وواقعيدة، وقابلدة 

للمخحوة، والمعاينة الميدانيدة، والوصد  الكمدو والندوتو؛ حيد   يعتمدد المدنهط الوصدفو 

إليقول بوصفها وصفًا دقيقًا، والتعبير تنهدا تل   دراية الواهرة كما ه  كا نة إلو الواق ، 

تعبيدًرا كيفيًدا وكميًددا؛ إلدالتعبير الكيفدو يصدد  الوداهرة ويوضدح جصا صددها وميواتهدا؛ أمددا 

التعبير الكمو إليص  الواهرة رقميًا، ويوضح مقددارها أو حجمهدا ودرجداو ارتباطهدا أو 

  تخقاتها م  الوواهر ايجرل.

م المنه           وصد  وتحليدل وتفيدير وتقدويل الوضد   ج الوصفي ممن أجمه فقد اْستكْخد 

أهدددا  إلددو ضددوء الددراهج لمرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة طنطددا 

المرددروت ومحدداوره مددج وجهددة نوددر أتضدداء هي ددة التدددريس بهددد  معرإلددة ريجابيدداو 

ددج أج ت يددهل إلددثددالمرددروت ويددلبياته؛ ومددج  و ل التوصددل رلدد  بعدد  المقترحدداو التددو يمكِّ
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ردارة  تملياو تحييج مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا إلو ضوء

   المرروتاو.

 ؛الوصمفي ك حمد أسمالي  الممنهج أسملو  دراسمة الحالمة اعتممد البحمث علم كما           

 حيدد  تددل تطبيددا الدرايددة الميدانيددة تلدد  جامعددة طنطددا كنمددوور مددج الجامعدداو المصددرية

 .الحكومية

؛ كددد داة و مممد اسمممتعان البحمممث ب حمممد أدوات الممممنهج الوصمممفيي وهمممي  االسمممتبانة          

 ومحداوره للتعر  تل  درجة تحقا أهدا  مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو

التو أنرم مج أجلها بجامعة طنطا مج وجهة نور أتضاء هي ة التددريس بهدا، مدج حيد   

التعلدددديل  -3المعلومدددداو اإلداريددددة.  نوددددل -2البنيددددة اييايددددية لرددددبكة المعلومدددداو.  -1

التددددريص إلدددو مجدددال  -4البوابدددة اإللكترونيدددة.  -1المكتبددداو الرقميدددة.  -4اإللكتروندددو. 

تكنولوجيددا المعلومدداو؛ باإلضدداإلة رلدد   الكردد  تددج مددا روا كدداج هندداك إلددروق واو داللددة 

رحصا ية بيج ايتجاباو أإلراد تينة البح  حدول درجدة تحقدا كدل مدج )أهددا  ومحداور( 

مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة طنطددا، وإلقًددا للمت يددر طبيعددة الكليددة 

 تملية(، ومت ير الدرجة العلمية )أيتاو، أيتاو مياتد، مدرس(. ،)نورية

 -لإلجابة علم  أسم،لة البحمث وتحقيمع أهدافمه-و د سار البحث وفع هدا المنهج           

 وفقاا للخطوات التالية 

تحديددد اإلطددار العددال للبحدد ، مددج حيدد   مقدمددة البحدد ، ومرددكلته،   لمم الخطمموة اجو -7

 وأهداإله، وأهميته، ومصطلحاته، وحدوده، ومنهجه، وأداته، وجطواته.

تحديد اييس النورية لمرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو،   الخطوة الثانية -2

وريدالته،  مج حي   مفهدول مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو، ورميتده،

 .(وولك لججابة تل  اليمال ايول مج أي لة البح )وأهداإله، ومحاوره؛ 
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تحديد اييس النورية إلدارة المردروتاو، مدج حيد   مفهدول ردارة   الخطوة الثالثة -3

إدارة المرددروتاو، وتمليدداو ردارة المرددروتاو؛ بددالمرددروتاو، ومبددرراو ايجددو 

 .(لة البح وولك لججابة تل  اليمال الثانو مج أي )

  رلقاء الضوء تلد  بعد  جهدود جامعدة طنطدا إلدو مردروت تطدوير الخطوة الرابعة -4

، مددج حيدد   نردد ة جامعددة إلددو ضددوء ردارة المرددروتاو نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو

طنطا، وموقعهدا، ومبانيهدا، ورميتهدا، وريدالتها، و اياتهدا، وأهدداإلها اإليدتراتيجية، 

وولددك لججابددة تلدد  اليددمال )ال الدرايددة؛ وأبددرو جهودهددا إلددو المرددروت مجددال اهتمدد

 .(الثال  مج أي لة البح 

التعددر  تلد  درجدة تحقددا كدل مدج )أهدددا  ومحداور( مرددروت   الخطموة الخامسمة -5

تطوير نول وتكنولوجيدا المعلومداو التدو أنردم مدج أجلهدا بجامعدة طنطدا مدج وجهدة 

ججابدة تلد  وولدك ل)نور أتضداء هي دة التددريس بهدا مدج جدخل الدرايدة الميدانيدة؛ 

 .(اليمال الراب  مج أي لة البح 

الكر  تج ريجابياو مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلومداو   الخطوة السادسة -1

ردارة المردروتاو تمليداو إلدو ضدوء  ، ومقترحاو تحيدينهاهويلبيات ،بجامعة طنطا

وتمليددة المرددروت، ومتابعددة وتمليددة تنفيددو )مددج حيدد   تمليددة التجطدديط للمرددروت، 

وولدك لججابدة تلد  اليدمال الجدامس )؛ تقويميةمج جخل الدراية ال ل المرروت(تقوي

 .(مج أي لة البح  -وايجير–

تحديددد  وبعممد أن تناولممت الباحثممة الخطمموة اجولمم  مممن البحممثي والمتمثلممة فممي           

، ومرددكلته، وأيدد لته، وأهداإلدده ومبرراتدده اإلطددار العددال للبحدد ، مددج حيدد   مقدمددة البحدد 

يددددددية والفرتيددددددة(، وأهميتدددددده )النوريددددددة والتطبيقيددددددة(، ومصددددددطلحاته )الل ويددددددة )الر ي

واالصددطخحية واإلجرا يددة(، وحدددوده )الموضددوتية، والمكانيددة، والبرددرية، والومنيددة(، 

يو  ننتقل رل  الجطوة الثانية مدج البحد ، والمتمثلدة  تحديدد  ومنهجه، وأداته، وجطواته،
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ولوجيددا المعلومدداو، مجددال اهتمددال البحدد  اييددس النوريددة لمرددروت تطددوير نوددل وتكن

 .الحالو

 الخطوة الثانية  تحديد اجسس النظرية لمشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات

ت جيددص هددوه الجطددوة الثانيددة مددج البحدد  تددج اليددمال ايول مددج أيدد لة البحدد ، مددج         

وتكنولوجيدا تطوير نول   جخل تر  رطار نوري يدور حول  اييس النورية لمرروت

المعلومدداو، مددج حيدد   مفهددول مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو، ورميتدده، 

 وريالته، وأهداإله، ومحاوره؛ وولك تل  النحو التالو 

 مفهوم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  -7

قبل أج نتعر  تل  مفهول مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلومداو، يجدص أج          

نتعر  أواًل تل  مفهول تكنولوجيا المعلوماو، ث ل ننتقدل رلد  مفهدول مردروت تطدوير نودل 

 :وتكنولوجيا المعلوماو مجال اهتمال البح  الحالو، وولك تل  النحو التالو

ف نظم وتكنولوجيا المعلومات ب نها    تعرح

 جوينهدا، شمجموتة مج ايدواو التدو تيداتدنا إلدو ايدتقبال المعلومداو، ومعالجتهدا، وت

وايترجاتها، وطباتتها، ونقلها بردكل رلكتروندو، يدواء كاندو بردكل ند  أو صدوو 

، .2.2أو صددورة أو إليددديو، وولددك بايددتجدال الحايددوصش )نورهدداج قددروج وآجددروج، 

43.) 

  جميدد  اينرددطة المتعلقددة بدرايددة وتحليددل وتصددميل وتطددوير ودتددل وتردد يل تكنولوجيددا

حي   تهتل هوه التكنولوجيدا بايدتجدال الحايدباو  المعلوماو التو تعتمد تل  الحايباو؛

والتطبيقاو البرمجية الجاصة بها لنقل وتجويج وحماية ومعالجة، ورريدال وايدترجات 

  (.Hamidi & et al., 2011, 370)البياناو والمعلوماو بركل آمج 

  ،ايددتجدال جميدد  أنددوات التكنولوجيددا المتطددورة )ايجددواء الماديددة للحايددوص وملحقاتدده

البرمجياو، والربكاو، واالتصاالو، وقواتد البيانداو، واإلجدراءاو، وايإلدراد( إلدو و
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الحصددول تلدد  البياندداو والمعلومدداو وتنويمهددا ونقلهددا وتجوينهددا، وكددولك معالجتهددا 

ونررها ومراركتها داجل الجامعدة وجارجهدا، مد  رمكانيدة ايدترجاتها وتحدديثها، مدج 

لمعلومداو إلدو الجامعدة لتحقيدا ايهددا  أجل تحييج وتطوير ومرداركة مدوارد نودل ا

 (.Guzman & et al., 2022, 645)بفعالية 

ف مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات ب نه   بينما يعرح

  شأحد مرروتاو وحدة ردارة مرروتاو تطوير التعليل العالو، واو ايولوية إلو رطدار

ضدددمج مجموتدددة مدددج الجطدددة اإليدددتراتيجية لتطدددوير التعلددديل العدددالو، وهدددو مردددروت 

المردددروتاو القوميدددة، تقدددول بتنفيدددوها ووارة التعلددديل العدددالو إلدددو مصدددر مندددو مدددارس 

ل، بندداًء تلدد  توصددياو المددمتمر القددوم  لتطددوير التعلدديل العددالو، إلددو إلبرايددر 2..2

ل؛ ومرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو، هددو  الجهددة الميددمولة تددج ...2

الحكومية إليما يج  نول تكنولوجيدا المعلومداو التطوير الجا  بالجامعاو المصرية 

( محداور ر ييدية، وهدو  البنيدة اييايدية 8واالتصاالو، ويتكوج هوا المردروت مدج )

لردددبكة المعلومددداو، ونودددل المعلومددداو اإلداريدددة، والتعلددديل اإللكتروندددو، والمكتبددداو 

ولوحددة  البوابددة اإللكترونيددة، والتدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو،والرقميددة، 

المعلوماو الرقميدة، والجددماو التكنولوجيدة بالكليداوش )ووارة التعلديل العدالو والبحد  

  العلمدددددددددددددو، المجلدددددددددددددس ايتلددددددددددددد  للجامعددددددددددددداو والمعاهدددددددددددددد المصدددددددددددددرية

https://scu.eg,9/1/2022.)   

 بددب  مردروت ضددبمج مدبرروتاو تطددبوير التعلدبيل العددبالو إلدبو مددبصر، يهدد  رلدد  شرإل

كفبدددباءة البنيبدددبة اييايبدددبية لبدددبربكاو معلومبدددباو الجامعبدددباو وربدددببكة الجامعددداو 

المصددرية بددالمجلس ايتلددب  للجامعددباو، وايددبتكمال مقومددباو وتطبيقددباو الحكومددبة 

اإللكترونيددبة إلددبو مميددبياو التعلددبيل العددبالو والبحددب  العلمددبو، مددبج جددبخل تطبيددبا 

ة بالجامعددباو المصددرية، وكددولك رنردداء مركددو لددنول بعددب  نوددبل المعلومددباو اإلداريددب

المعلومدداو اإلداريددة ودتددبل اتجددباو القددبرار بددبالمجلس ايتلددب  للجامعددباو، إلضددًخ تددج 

about:blank
about:blank
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ايتحدا  أنماط جديدة مج التعليل، مثل  التعلديل اإللكتروندو والتعلديل تدج بعدد لتتواكدص 

بالو، ورتاحدبة مددبصادر مد  التطدور العلمددو، وت طدو الطلدص المتوايددد تلد  التعلدبيل العدد

المعلومدددباو اإللكترونيدددبة مدددبج الكتدددص وايبحدددا  والريدددا ل العلميدددة لجميددد  الطدددخص 

وأتدددبضاء هي دددبة التدددبدريس بالجامعدددباو المصدددرية، باإلضددداإلة رلدددب  رإلدددب  قدددبدراو 

ومهباراو الجهباو ايكباديمو واإلداري إلبو مميبياو التعلبيل العبالو والبح  العلمدو 

، 2.13نيدداو المعلومدداو واالتصدداالو والويددا ط المتعددددةش )حنفددو، للتعامددل مدد  تق

247.) 

 ويتضممح فممي ضمموء مفهمموم مشممروع تطمموير نظممم وتكنولوجيمما المعلومممات أن          

مردددروت تطدددوير نودددل وتكنولوجيدددا المعلومددداو يعتمدددد بردددكل أيايدددو تلددد  ايدددتجدال 

امددل هددوه التكنولوجيددا مدد  التكنولوجيددا الحديثددة لمعالجددة المعلومدداو رلكترونيًددا، حيدد  تتع

الحايددباو اإللكترونيددة ب نواتهددا وأحجامهددا المجتلفددة وأيًضددا مدد  جميدد  البرمجيدداو التددو 

ت يتجَدل لتحويدل البيانداو رلد  معلومداو وتجوينهدا وحمايتهدا، وجاصدة ردبكة اإلنترندو، 

والحايص اإللكترونو، نودًرا التتبداره مدج أيايدياو تكنولوجيدا المعلومداو الميدتجدمة، 

اتتباره مج أكثر الميدتحدثاو التكنولوجيدة التدو ابتكرهدا اإلنيداج تد ثيًرا إلدو المجتمد ، و

وربهددداًرا للجميددد ؛ إلقدددد ايدددتطات الحايدددص اإللكتروندددو أج يتقددددل صدددفو  االبتكددداراو 

والمجترتدداو اإلنيددانية إلددو مجتلدد  مجدداالو النردداطاو البرددرية، جاصددة إليمددا يتعلددا 

 بإدارة المعلوماو.

   وير نظم وتكنولوجيا المعلومات ورسالتهرؤية مشروع تط -2

 شالوصدددول رلددد    تتمثممه رؤيمممة مشمممروع تطممموير نظمممم وتكنولوجيممما المعلوممممات فمممي

منوومة للتعليل العدالو تعمدل بايدتجدال تكنولوجيدا المعلومداو واالتصداالو إلدو تنفيدو 

، وردارة العملية التعليمية بكل مميياتها، معتمدة تل  مركو معلوماو للتعلديل العدالو

ويتدديح جميدد  المعلومدداو المطلوبددة للتعلدديل والبحدد  العلمددو والتكنولددوجو، ويجدددل 
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المجتمد ش )ووارة التعلديل العدالو والبحد  العلمدو، مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيددا 

 (.http://www.ictp.org.eg, 19/2/2022  المعلوماو

 ة وت هيدل ميداتدش  أما رسالة مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات تتمثه فمي

الجامعاو المصرية إلو رتاحة وتداول المعلوماو إلو الصورة اإللكترونية، مج جخل 

ربكاو معلوماو الجامعاو بركل مبارر ويري ، وايدتحدا  أنمداط تعليميدة جديددة، 

وتحقيددا الميكنددة المتكاملددة لددجدارة الجامعيددة والعمليددة التعليميددة، وتهي ددة المجتمددد  

جددخل التدددريص الموجددده والميددتمر تلدد  تكنولوجيدددا الجددامعو للتعامددل معهددا، مدددج 

 ووارة التعليل العالو والبح  العلمدو، مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا) المعلوماو

 http://www.ictp.org.eg, 19/2/2022).  المعلوماو

  أهداف مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  -3

وجيددا المعلومدداو، إليمددا يلددو )ووارة تتمثددل أهدددا  مرددروت تطددوير نوددل وتكنول          

  التعلدددديل العددددالو والبحدددد  العلمددددو، مرددددروت تطددددوير نوددددل وتكنولوجيددددا المعلومدددداو

http://www.ictp.org.eg, 11/3/2022 ) 

  ت هيددل البنيددة اييايددية لرددبكاو معلومدداو الجامعدداو، ولرددبكة الجامعدداو المصددرية

 العالو. بالمجلس ايتل  للجامعاو لت طو كامل منوومة التعليل

  دتل مركو معلومداو التعلديل العدالو بدالمجلس ايتلد  للجامعداو اليدتكمال وتدوطيج

 جمي  مرروتاو تكنولوجيا المعلوماو.

  تددوإلير ايجهددوة والمعددداو والبرمجيدداو والمددوارد اإللكترونيددة الخومددة للجامعدداو

 بصورة مرردة، مما يعول العا د ويقلل التكلفة.

 د مددج الجدددماو اإللكترونيددة يتضدداء هي ددة التدددريس تددوإلير المعلومدداو وتقددديل تددد

 والطخص، مج جخل بوابة رلكترونية لكل جامعة.
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  توإلير مصادر المعلوماو اإللكترونية مج الكتص والمراج  والدورياو، ورتاحتها تج

 طريا ربكاو المعلوماو.

 .تطبيا اينماط الحديثة للتعليل، مثل  التعليل اإللكترونو 

 حصدددول الطدددخص تلددد( ردددهادة الرجصدددة الدوليدددة لقيدددادة الحايدددص ا لدددو  ICDL )

 للتجرر. كمتطلص

 .ميكنة ايتمال اإلدارية بالجامعاو، وميكنة العمل بالمكتباو الجامعية 

   تحويددل المقددرراو رلدد  الصددورة اإللكترونيددة، وتدددريص أتضدداء هي ددة التدددريس تلدد

 تووي  وايتجدال تقنياو المعلوماو واالتصاالو.

 يقاو متكاملة لنول المعلوماو اإلدارية، ودتل اتجداو القدرار بالجامعداو ايتحدا  تطب

والمجلددددس ايتلددددد  للجامعددددداو، وتددددوإلير جددددددماو التعلددددديل العددددالو إلدددددو صدددددورة 

 لمجتم  الميتفيديج. رلكترونية

  محاور )أنشطة  مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  -4

حاور أيايدية مدج مردروت تطدوير نودل م (4)يقتصر البح  الحالو تل  دراية           

 وتكنولوجيا المعلوماو )وتل توضيح مبرراو ولك إلو حدود البح  الموضوتية(، وهو 

   البنية اييايية لربكة المعلوماو. -4/1    

 نول المعلوماو اإلدارية. -4/2    

 التعليل اإللكترونو. -4/3    

 المكتباو الرقمية. -4/4    

 إللكترونية.البوابة ا -4/1    

 التدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو. -4/4    

وإليمدددا يلدددو تدددر  تفصددديلو لكدددل محدددور مدددج محددداور مردددروت تطدددوير نودددل          

 وتكنولوجيا المعلوماو التو اتتمد تليها البح  الحالو.
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 Network Infrastructure  البنية اجساسية لشبكة المعلومات -4/7

ف شبكة             جهاوي حايدوص أو أكثدر، يتصدخج مد  بعضدهما المعلومات ب نها تعرح

رداركة البيانداو والمعلومداو ونقلهدا  البع  بايتجدال معداو وويدا ل للتوصديل، بهدد  م 

ددج توصدديل أجددواء تبددر أجددواء بايددتجدال الكددابخو )اييددخك( أو  الرددبكة الرددبكة، ويمكِّ

 (.Guzman & et al., 2022, 645)ايقمار الصناتية أو جطوط الهوات  

الفقيدده، و)قطددراج،  وتتمثممه أهميممة شممبكة المعلومممات فممي الجامعمماتي فيممما يلممي          

2.11 ،14 - 17 )  

ايتقبال وحفو وتجويج ومعالجة وتصني  وايترجات البياناو، مما ي يدهل إلدو تدوإلير  -1

 تكالي  البنية التحتية الميتجدمة إلو التوصيل والحفو والمعالجة.

ة المركوية، مثل  نول رد وج الطدخص، وتوويفهدا مدج قِّبدل أكثدر مدج مراركة اينوم -2

  إلرد إلو الوقو نفيه، وبالتالو العمل بركل متوامج بدوج ضيات الوقو.

دج تقدديل الجدمدة  -3 المرونة المكانية والومانيدة، وتددل التقيدد بيداتاو العمدل؛ حيد  يمكِّ

مدا ي جندص اإلداراو للميتفيد إلو أي مكاج وإلو أي وقو بايدتجدال ردبكة اإلنترندو؛ م

يدوإلر مجهوداتهدا  الجامعية االجتناق والوحال اللويج تيببهما الطوابير أمدال مناإلدوها، و 

  ورمكانياتها.

ضبط القبول والتيجيل بالجامعداو بإتاحدة التيدجيل تبدر ردبكة اإلنترندو، ممدا ي لدول  -4

الجامعددداو االلتدددوال بردددروط القبدددول، والطاقدددة االيدددتيعابية للتجصصددداو الميدددموح 

 التيجيل إليها.

ويددادة القدددرة التناإليددية للجامعدداو، مددج جددخل تددوإلير الجدددماو الجامعيددة تبددر رددبكة  -1

نها مج معرإلة ر باو الميتفيديج وتلبيتها.  اإلنترنو، مما يمك ِّ

ويددادة رمكانيددة التواصددل بدديج جميدد  أتضدداء هي ددة التدددريس والطددخص والعددامليج،  -4

 قمار الصناتية.وانجفا  تكلفة االتصال مقارنة بالهات  واي
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توويدد  البريددد اإللكترونددو بدديج العددامليج إلددو الجامعددة لتبددادل المعلومدداو، ورجددراء  -7

  المهال المتطلبة إلو العمل بيرتة إلا قة وتكلفة وهيدة.

مياتدة متجوي القرار إلو الحصول تل  المعلوماو والبيانداو والمرجعيداو بدرجدة  -8

 المواق  المجتلفة بيهولة ويير.تالية مج اليرتة والدقة، ونقل الملفاو مج ورل  

أمج المعلوماو والوصول؛ حي   يقول مددير الردبكة بتحديدد الميدتجدميج الدويج يحدا  -1

 لهل الدجول رل  الربكة، ورتطاء كلمة ير لكل منهل، وتحديد صخحية الوصول.

 ؛(13، 2.11)قطدراج، والفقيده،   وتتطل  شبكة المعلومات بالجامعمات مما يلمي          

Manny & et al., 2022,1)   ) 

توإلير ردبكة اإلنترندو  وهدو ردبكة تالميدة، تيدمح بالوصدول للمعلومداو والملفداو،  -1

 والتواصل بيج ايإلراد إلو أي مكاج وأي وماج.

تددددوإلير أجهدددددوة الحايددددوص وملحقاتهدددددا مددددج طابعددددداو، ويددددماتاو، وكددددداميراو،  -2

مثددل  بددرامط والبرمجيدداو، واينومددة، والتطبيقدداو التددو تعمددل بوايددطتها ايجهددوة، 

  ايوإليس.

درايدددة الجددددول االقتصدددادية مدددج توويددد  ردددبكاو المعلومددداو، والتجطددديط اليدددليل  -3

 والرامل لجمي  العوامل الممثرة إلو التعليل الجامعو.

تدددوإلير المتطلبددداو الماديدددة والكفددداءاو البردددرية الخومدددة إلدارة ردددبكة المعلومددداو،  -4

  ج والجبراء الفنييج والمووفيج.وترمل ايجهوة والبرامط، كما ترمل أيًضا المديري

الوتو بالميتحدثاو التكنولوجية وأهمية توويفهدا، وتحديدد جددواها، وايهددا  التدو  -1

ج أج تحد مدج  ج أج تحققها، والمركخو التو ت يهل إل  حلها، والمعوقاو التو يمكِّ يمكِّ

 توويفها.

نترندو تيدمح الربط بيج الوحداو المجتلفة إلدو الجامعدة بويدا ط رلكترونيدة، وردبكة ر -4

بالتواصددل والتفاتددل، والتنيدديا الميددتمر، والعمددل المرددترك، وتبددادل المعلومدداو، 

 وتعويو روح الفريا.



 كريمة محمد الشيند. 

   

تدددريص جميدد  أإلددراد المجتمدد  الجددامعو تلدد  ردارة رددبكة المعلومدداو؛ حتدد  يكونددوا  -7

قددادريج تلدد  التوويدد  ايمثددل، وااليددتيعاص الميددتمر للتطددوراو العلميددة المتنوتددة، 

 القياداو ايكاديمية واإلدارية، تج طريا الت هيل الميتمر.وصقل مهاراو 

رحدا  ت ييراو تنويمية هيكلية إلو بنية الجامعة تتواإلا مد  المتطلبداو التكنولوجيدة،  -8

واليعو الحثي  للتحول التدريجو لجدارة اإللكترونية إلو ايقيدال العلميدة والوحدداو 

مددا يتنايددص مدد  االتجاهدداو العالميددة اإلداريددة، وتحدددي  اينومددة واللددوا ح الجامعيددة ب

 واحتياجاو الجامعة.

ربكة المعلوماو مج أبرو موداهر العصدر الحددي ، ولهدا  ويتضح مما سبع أن           

أهمية كبيرة إلو الوقو الحالو إلو رت  مجاالو الحياة، وأصبح الكثير مج ايإلراد يصدعص 

ا جديددًدا إلددو اإلدارة؛ إللددل تعددد تلدديهل االيددت ناء تنهددا، وقددد إلرضددو رددبكة المعلومدداو واقعًدد

هندداك جامعددة أو مدريددة أو أي ممييددة تعليميددة أجددرل رال وتعتمددد تلدد  هددوه الرددبكة إلددو 

 تملها، وإلو ريصال المعلوماو رل  أإلرادها، والتواصل معهل إلو أي مكاج وأي وماج.
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ف نظممم المعلومممات اإلداريممة ب نهمما ت           أيددلوص جديددد للعمددل اإلداري بايددتجدال  عممرح

التقنية الحديثة المتمثلة بالحايص ا لو واإلنترنو، بهد  تحقيا الكفداءة والفعاليدة إلدو أداء 

العمدددل؛ كمدددا تعدددرة  نودددل المعلومددداو اإلداريدددة ب نهدددا  اإلإلدددادة مدددج تقنيددداو المعلومددداو 

أداء العمددل اإلداري بت ييددر أرددكال ويددبل تقددديل الجدددماو  واالتصدداالو إلددو تييددير يددبل

والمعلومدداو مددج اييددلوص الروتينددو رلدد  أيددلوص ي دددار بوايددطة الحايددص ا لددو ورددبكة 

(؛ وتعدددرة  نودددل المعلومددداو اإلداريدددة أيًضدددا ب نهدددا  .1أ،  1..2اإلنترندددو )النقيدددص، 

و ومدوارد البيانداو، مجموتة منومة مج ايإلدراد والمعدداو والبدرامط وردبكاو االتصداال

والتدددو تقدددول بتجميددد  وترددد يل وتوويددد  المعلومددداو لميددداندة اتجددداو القدددراراو اإلداريدددة 

 (.181، 2.14)الروياو وآجروج، 
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ويوَجد مجموعة من الخصا،ص التي يج  توافرها في نظم المعلومات اإلداريمة           

 ( 414، 2.18)بنياميج،  بالجامعاتي منها ما يلي

نددو نيددبة المعلومدداو الصددحيحة رلدد  مجموتددة المعلومدداو المنتجددة جددخل وتع الد ممة  -7

  إلترة ومنية معَينة.

وتعنو احتواء المعلومداو المتدواإلرة تلد  الحقدا ا اييايدية التدو يحتاجهدا  الشموه  -2

  الميتفيدوج أو متجوو القرار.

ا كداج تكوج المعلوماو اقتصادية روا كاندو قيمتهدا أكبدر مدج كلفتهدا، أمدا رو اال تصاد  -3

  العكس، إلتكوج المعلوماو  ير اقتصادية.

ال قيمدة للمعلومداو الدقيقدة روا لدل تصدل رلد  الميدتفيديج إلدو الوقدو  التو يت السليم  -4

المنايددص؛ لددولك ت قدداس قيمددة المعلومدداو بدرجددة وصددولها رلدد  الميددتفيديج ومتجددوي 

نة.    القرار إلو الوقو المنايص وباليرتة الممكِّ

تبيديط رجدراءاو العمدل،  ية نظم المعلومات اإلدارية بالجامعات فمي وتتمثه أهم          

وتوإلير رجراءاو يدريعة ودقيقدة لت ديدة العمدل، وتقليدل تكلفدة رجدراءاو العمدل، كمدا ت يدهل 

نول المعلوماو اإلدارية إلو الكر  تج المركخو التو تعتر  يدير العمدل لتفاديهدا قبدل 

ثوقيددة بيددبص قلددة ايجطدداء، ويددرتة التنفيددو، وهورهددا، وتقددديل جدددماو أكثددر اتيدداقًا ومو

وتقليل الوقو الخول إلنهاء المهال الروتينية المجتلفة، وتوإلير الجهدد، وتهي دة مكداج العمدل 

لمويددد مددج اإلنتاجيددة؛ نوددًرا لتميددوه بالنوددال نتيجددة لتقليددل ايددتجدال ايوراق، وتددوإلير نوددال 

أ،  1..2)النقيدص، الرجدوت رليهدا إلعدال لحفدو الملفداو، وردارة المعلومداو بطريقدة ييدهل 

 (.Echeverría & et al., 2012,1168 - 1169) ؛(14 - 13

 وتتكممون نظممم المعلومممات اإلداريممة بالجامعممات مممن المكونممات الر،يسممة التاليممة          

)قدروج، وآجدروج،  ؛(418 - 417، 2.18)بنيداميج،  ؛(147، 2.14)العليش، حيديج، 

2.2. ،44 - 41 ) 
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هو تبارة تج البياناو الجال التو يتل ردجالها إلو الحايوص لمعالجتهدا و المدخالت  -7

  ورنتار معلوماو جديدة، وقد تكوج هوه البياناو جاصة بايإلراد أو الجدماو.

  وهو تبارة تج الحواييص نفيها وايجهوة الملحقة بها التدو تعمدل تلد  اججهزة -2

   ط.ايتقبال البياناو وتجوينها ومعالجتها ورجرار النتا

وهدددو مجموتدددة ايوامدددر والتعليمددداو الموجهدددة للحايدددوص لمعالجدددة  البرمجيمممات  -3

نددة إليدده بالطريقددة المنايددبة لتحقيددا ايهدددا  المطلوبددة  البياندداو )المدددجخو( المجو 

 .)المجرجاو(

وهددو الجطددواو الواجددص اتباتهددا لتنفيددو البرنددامط المطلددوص؛ وترددمل  اإلجممراءات  -4

ل الحايددوص، وكيفيددة ردجددال البياندداو وردارتهددا اإلجددراءاو المتعلقددة بكيفيددة تردد ي

 وايترجاتها، وأيماء الملفاو والبرامط، وتصني  المجرجاو وطرق توويعها.

أيلوص تنويل البياناو إلو ركل مل  ر يس يتيح التعامدل مد   وهو  اعدة البيانات  -5

ول البياناو بطريقة رمولية تلبو الحاجاو المجتلفة للميتفيديج ومتجوي القرار؛ وتقد

ردارة قواتدددد البيانددداو بمهدددال  التنيددديا بددديج قواتدددد البيانددداو، والمحاإلودددة تلددد  

  مواردها، وتنفيو رجراءاو الحماية وايمج المعلوماتو.

تتددول  ردارة المعلومدداو مهددال  التجطدديط، والتنودديل، والتوجيدده  إدارة المعلومممات  -1

الده؛ ومدج المعلدول والرقابة، والتقييل لجميد  أنردطة نودال المعلومداو اإلداري وأتم

أج العامددل الحايددل والجددوهري إلددو نجدداح أو إلرددل نوددل المعلومدداو اإلداريددة هددو 

  اإلدارة بقيادتها، وكادرها اإلداري والتقنو المتجص .

وهل مجموتة ايرجا  الويج يتولوج  تصميل البرامط ورتدادها، وتحديدد  اجفراد  -1

ايدوص، وردارة نودال المعلومداو البياناو، وترميوها وردجالها، وأمنها، وتر يل الح

اإلداري؛ وترددمل هددوه المجموتددة  مددددير النوددال، ومحل لددو الددنول، والمبدددرمجيج، 

ومدير العملياو، ومر لو النوال، ومدجلو البياناو، ومدير قاتدة البياناو، ومددير 
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أمج النوال، و يرهل؛ وي عَد ايإلراد محور الكفاءة الجوهرية إلدارة نول المعلوماو 

  رية.اإلدا

ممممن إدارة نظممممم المعلومممممات اإلداريممممة بالجامعممممات باسممممتخدام تكنولوجيمممما و           يمك 

تددوإلير قاتدددة بياندداو متطددورة جاصددة بالطلبددة   المعلومممات واالتصمماالتي ودلمم  مممن خمماله

ج الرجوت رليها، والبح  إليها، وايتجدامها جاصة تند ايتجرار الردهاداو الجامعيدة؛  يمكِّ

 ؛نوددال جددا  بوايددطة الحايددوص لمتابعددة حضددور و يدداص الطلبددةباإلضدداإلة رلدد   برمجددة 

توإلير برمجياو اليتجرار نتا ط الطلبة وتحليلها وتقويمها بكدل دقدة وأقدل جهدد، والعمدل و

تل  حفوها، والرجوت رليها بيهولة؛ وإلو حالدة اكتردا  أجطداء إلدو نتدا ط الطدخص، إلدإج 

نها بيهولة القيال بتصحيح جمي  النتا ، 2.21 ط تبعًا لولك )مكيج، إليخلدو، البرمجياو يمكِّ

441 - 441.) 

وهنا  العديد من المعو ات التي  مد تعمون نظمم المعلوممات اإلداريمة بالجامعماتي          

  ( 17 - 14أ،  1..2)النقيص،  والتي تتمثه فيما يلي

تتمثدل إلدو َضدع  وضدوح أهددا  اإلدارة، وقلدة وجدود توصدي   معو ات تنظيميمة  -7

  ووا   ي حدد الميمولية، والمهال لكل وويفة.وويفو واضح لل

حيد   يتطلدص ايدتجدال نودل المعلومداو تكلفدة كبيدرة؛ نودًرا الرتفدات  معو ات مادية  -2

أيددعار ايجهددوة والبددرامط، وضددرورة تحددديثها برددكل متخحددا وميددتمر مدد  التقدددل 

 المتيارت لتقنيدة الحايدص ا لدو والبرمجيداو، وكدولك الميوانيدة المجصصدة لتددريص

  العامليج وصيانة ايجهوة والبرامط.

تتمثل إلو قلدة وجدود وكيدل معتمدد لةجهدوة واينومدة الميدتجدمة إلدو  معو ات فنية  -3

ردارة نول المعلومداو اإلداريدة، ونددرة وجدود جبدراء أكفداء إلدو ايجهدوة واينومدة، 

 وصعوبة تعريص اينومة والبدرامط ايجنبيدة، وقلدة المروندة الكاإليدة لتعدديل وتطدوير

  اينومة الميتجدمة.
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تتمثل إلدو نقد  تددد العدامليج، وقلدة تدواإلر مدمهخو تلميدة كاإليدة  معو ات بشرية  -4

لدل العدامليج للقيدال بايتمدال المنوطدة بهدل، وقلدة وجدود الحدواإلو الماديدة والمعنويدة 

للعامليج ايكفاء، وَضع  ت هيدل الميدتجدميج تد هيًخ معلوماتيًدا تاليًدا، وقلدة المعرإلدة 

ية بتقنيداو نودل المعلومداو، والرهبدة والجدو  الدوي يمتلدك بعد  الميدتجدميج الكاإل

تند التعامل م  مثل هوه النول، وقناتة بع  الميتجدميج بعدل جدول ايتجدال نودل 

المعلومددداو، وقلدددة تدددواإلر بدددرامط لتددددريص الميدددتجدميج، ونقددد  وتفددداوو جبدددراو 

  الميتجدميج.

ت مثل البرمجيداو التدو تيدتجدل إلدو معالجدة وقد  معو ات تتعلع بالنظم )البرمجيات   -5

البياناو معوقًا روا لل تتواإلر إليها مجموتة مج الجصدا  ، منهدا  اليدهولة والمروندة 

إلددو ردجددال البياندداو ورجددرار النتددا ط، والقدددرة تلدد  ضددبط الملفدداو وتنويمهددا، وأج 

بددة، وتتعامددل مدد  الحددرو  العربيددة، ومرتبطددة بمجددال اإلدار ة تكددوج البددرامط معرة

 الجامعية.

نودل المعلومداو اإلداريدة بالجامعداو تعتمدد تلد  ايدتجدال  ويتضح مما سمبع أن          

تكنولوجيدددا المعلومددداو لميددداتدة ايإلدددراد إلدددو رنجددداو جميددد  مهدددامهل المرتبطدددة بمعالجدددة 

المعلومدداو وردارتهددا، وت يددهل نوددل المعلومدداو اإلداريددة بالجامعدداو إلددو ويددادة اإلنتاجيددة، 

لي ، وتحقيددا رضددا الميددتفيديج، والددتجل  مددج ايتمددال الورقيددة، وتقددديل وتقليددل التكددا

الجدماو اإلدارية بردكل رلكتروندو، ممدا ي يدهل إلدو تدوإلير الوقدو والجهدد؛ كمدا ت ددتل نودل 

المعلوماو اإلدارية اتجاو القراراو تج طريا تيهيل انيياص المعلوماو، وتيدهيل العمدل 

 يتول الجامعة. التعاونو، ودتل القرار الجماتو تل  م

  Learning-E  التعليم اإللكتروني -4/3

ف التعليم اإللكتروني ب نه            ولك الندوت مدج التعلديل الدوي يعتمدد تلد  ايدتجدال  يعرح

الويددا ط التكنولوجيددة إلددو تحقيددا ايهدددا  التعليميددة، وتوصدديل المحتددول التعليمددو رلدد  

مكانية، وتتمثل تلدك الويدا ط اإللكترونيدة إلدو المتعلميج، دوج اتتبار للحواجو الومانية وال
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ايجهوة اإللكترونية الحديثة، مثل  الكمبيوتر وأجهوة االيدتقبال مدج ايقمدار الصدناتية أو 

مج جخل ربكاو الحايدص المتمثلدة إلدو اإلنترندو، ومدا أإلروتده مدج ويدا ط أجدرل، مثدل  

 ,Hu & et al ؛(.42، 2.11)مجلدد ،  المواقدد  التعليميددة والمكتبدداو اإللكترونيددة

2022, 116).) 

  (  71، 2.21)اليايح، ييبوكر،  وللتعليم اإللكتروني نوعاني هما

  وهو تعليل رلكترونو يجتم  إليه المعلدل والمدتعلل إلدو آج  التعليم اإللكتروني المتزامن

  واحد ليتل بينهل اتصال متوامج بالن  أو الصوو أو الفيديو.

 وهو اتصال بيج المعلل والمتعلمديج  يدر متدوامج؛  ن التعليم اإللكتروني  ير المتزام

حي   يَدجل الطالص للموق  التعليمدو إلدو أي وقدو، ويتبد  رررداداو المعلدل إلدو رتمدال 

  التعليل، دوج أج يكوج هناك اتصال متوامج م  المعلل.

ويتميز التعليم اإللكتروني عن التعلميم التقليمدي بمجموعمة ممن الخصما،صي ممن           

)مكددديج،  ؛(144 - 141، 2.11)حامددد، إلدددا ا،  ؛(.443، 2.21)الميدددلمانو،  همماأبرز

 ,.Hu & et al) ؛(71 - 72، 2.21)اليددايح، يدديبوكر،  ؛(.41، 2.21إليخلددو، 

  (Haleem & et al, 2022, 277 - 278) ؛(117 - 116 ,2022

لمكداج، مرونة التعليل  حي   رج تملية التعليل تتل بمرونة كبيرة مج حي  الومداج وا -1

ورتاحة الفرصة يكبر تدد مدج إل داو المجتمد  للحصدول تلد  التعلديل؛ ينده يت لدص 

تل  توا ا الوماج والمكاج، ومج ثَل إلدإج هدوا التعلديل ي ويدل القيدود الج راإليدة أمدال 

 المتعلميج.

قلة التكلفة  حي   رج تكلفة التنقل تكاد تكوج  ير موجودة يدواء بالنيدبة للطالدص أو  -2

ا أج التعليل اإللكترونو ال يحتار رل  ميوانياو ضجمة إلنراء مبدانو المحاضر، كم

كبيرة وإلصول درايدية، والتدو تدادة تتطلدص تجصدي  مبدالر إلدارتهدا وصديانتها، 
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ج تعوي  النق  إلو الكدوادر ايكاديميدة والتدريبيدة إلدو بعد  القطاتداو  كما يمكِّ

 التعليمية تج طريا الفصول االإلتراضية.

دج المتعلمديج  يهولة الوصول رلد  -3 ينداو بصدرية ويدمعية تمك ِّ المعلومدة، وتدوإلير معِّ

مدج إلهدل المعلومداو المعقددة، وتعيديج المعلمديج تلد  ردرح المفداهيل المجدردة، كمدا 

ل تامل الترويا واإلثارة الدوي ي يدهل إلدو تحيديج داإلعيدة يأنها تضي  رل  بي ة التعل

 المتعلميج.

ل الجويدة والتقدادل والضديات والتلد  االحتفاو بمصادر التعليل، وحفوها مدج العوامد -4

ومددا رلدد  ولددك، إلضددًخ تددج  يددهولة التعامددل مدد  مصددادر التعلدديل اإللكترونيددة مددج 

ايددترجات وبحدد  ويددرتة الوصددول واإلتاحددة ا نيددة يكثددر مددج رددج  إلددو نفددس 

 الوقو، وإلو أي مكاج ووماج.

   ييدتطي  ي ياتد التعليل اإللكترونو الطالص تل  الفهل والتعما أكثر بالددرس؛ حيد -1

الرجددوت للدددرس إلددو أي وقددو، كمددا ي يدداتده تلدد  القيددال بواجباتدده بددالرجوت رلدد  

مصددادر المعلومدداو المتنوتددة تلدد  رددبكة اإلنترنددو أو للمددادة اإللكترونيددة التددو 

يوودها اييتاو لطخبه مدتمة بايمثلدة المتعدددة، بالتدالو الطالدص يحدتفو بالمعلومدة 

  الصوو والصورة والفهل.لمدة أطول؛ ينها أصبحو مدتمة ب

تددددل االتتمددداد تلددد  الحضدددور الفعلدددو؛ يج التكنولوجيدددة الحديثدددة وإلدددرو طرقًدددا  -4

لختصدددال دوج الحاجدددة للتواجدددد إلدددو مكددداج وومددداج معَينددديج، كمدددا يحدددل التعلددديل 

اإللكترونددو مرددكلة التجصصدداو النددادرة؛ حيدد   أصددبح مددج اليددهل تلدد  المددتعلل 

موقدد  مددج العددالل مبارددرة وجددخل  التواصددل مدد  أي تجصدد  تلمددو نددادر إلددو أي

 لحواو معدودة.

ويادة رمكانية االتصال بيج الطلبة إليما بينهل، وبيج الطلبة والمعلل؛ وولك مج جدخل  -7

يدددهولة االتصدددال مدددا بددديج هدددوه ايطدددرا  تدددج طريدددا مجدددالس النقددداش والبريدددد 
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اإللكترونو و ر  الحوار، مما يويد ويحفو الطخص تل  المرداركة والتفاتدل مد  

  لمواضي  المطروحة.ا

اإلحيدداس بالميدداواة  حيدد   تتدديح أدواو االتصددال اإللكترونددو لكددل طالددص إلرصددة  -8

اإلدالء برأيه إلو أي وقو ودوج حرر، تل  تكدس قاتداو الددرس التقليديدة، التدو 

قد تَحرمه مج هوا الميوة؛ رما ليبص يوء تنويل المقاتدد أو َضدع  صدوو الطالدص 

  يباص.نفيه أو الججل أو  يرها مج اي

ي قلددل ايتبدداء اإلداريددة بالنيددبة للمعلددل، التددو كانددو ت جددو مندده وقددو كبيددر إلددو كددل  -1

دج رريدال وايدتخل  محاضرة، مثل  ايتخل الواجباو و يرها؛ إلقد أصدبح مدج الممكِّ

 كل هوه ايرياء تج طريا ايدواو اإللكترونية.

وجدودة رتدداده، ي حقا تدريًيا وا جودة تالية  رو ي ويد مج درجدة التجطديط للددرس  -.1

ويتدديح للمعلددل تطددوير أدا دده، مددج جددخل المواقدد  التعليميددة المنترددرة تلدد  رددبكة 

جبددراتهل، وركيددابهل واإلنترندو، إلضددًخ تددج تطددوير مهدداراو المتعلمدديج ومعددارإلهل 

مهاراو رجصية، وتحييج ميتواهل الدرايو، وويادة رقبالهل تل  التعليل، كما أنده 

 تمار  م  التقدل المتيارت إلو العالل.يجلا منوومة تعليمية متطورة ت

تقدديل دوراو تدريبيدة ميدتمرة يتضداء  ويتطل  التعليم اإللكترونمي بالجامعمات           

هي ة التدريس لتطوير مهاراتهل إلدو مجدال التعلديل اإللكتروندو، وتددريبهل تلد  كيفيدة بنداء 

جدامهل للتكنولوجيددا إلددو المقددرراو اإللكترونيددة بددداًل مددج المقددرراو الورقيددة، وكيفيددة ايددت

التدريس، وتوصيل المحتول العلمو بصورة أكثر إلاتلية، إلالتكنولوجيا لييو هدإلًا إلو حدد 

واتهددا، بددل ويدديلة لتحقيددا ايهدددا ؛ باإلضدداإلة رلدد   تددوإلير بددرامط تدريبيددة يتضدداء هي ددة 

التدددريس تددمهلهل للتواصددل مدد  الطددخص، وردارة وتنودديل التفدداتخو الرقميددة إلددو البي ددة 

التعليميدددة، ورتقددداج المناقردددة والحدددوار، واللقددداءاو المباردددرة الرقميدددة، ورتاحدددة متطلبددداو 

التواصل الرقمو بيج أتضاء هي ة التدريس، ويهولة الددجول تلد  منصدة الجامعدة لرإلد  
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المحاضدددراو اإللكترونيدددة، ومتابعدددة الطدددخص، وتقدددد االجتماتددداو الرقميدددة )الصدددادق، 

2.21 ،1.87 - 1.12.) 

َضددع   ويكواجمه التعلميم اإللكترونممي بالجامعمات مجموعممة ممن المعو مماتي منهما           

البنيدددة التحتيدددة لتكنولوجيدددا المعلومددداو واالتصدددال، وَضدددع  ميوانيدددة ردمدددار تكنولوجيدددا 

المعلوماو إلو التعليل، وارتفات تكالي  الحصول تل  التكنولوجيا، وَضع  الدتل التقندو، 

لمدوارد العلميدة ومرداركتها رلكترونيًدا، واتتقداد بعد  وَضع  ايدتعداد اييداتوة لتطدوير ا

ايياتوة ب ج التعليل التقليددي أإلضدل مدج التعلديل المعتمدد تلد  تكنولوجيدا المعلومداو، وقلدة 

الوقددو الكدداإلو اليددتجدال التكنولوجيددا إلددو العمليددة التعليميددة، وقلددة المعددداو إلددو قاتدداو 

تدريبية المقدةمة يتضداء هي دة التددريس التدريس، وقلة الدتل اإلداري، وَضع  البرامط ال

 ؛(344، 337، 2.11) روولدو،  إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو واالتصاالو التعليمية

(Haleem & et al, 2022, 277)كثاإلدة المنداهط الدرايدية،  همدا باإلضمافة إلم   ؛

وَضدددع  تواإلقهدددا مددد  التطدددور التكنولدددوجو، وتددددنو جاهويدددة ردددبكة االتصدددال اليدددري  

نترنو، وقلة توإلر تطبيقاو تعليل رقمو بالل ة العربية، كما ي ردكل التحدول نحدو التعلديل باإل

دوا تلد  النودال التقليددي، وبالتدالو  اإللكترونو تحدديًا أمدال الكثيدر مدج المعلمديج الدويج تعدوة

ييواجه هوا التوجه العديد مج المقاومدة ضدد هدوا النودال، إلضدًخ تدج  نقد  التمويدل لهدوا 

التعلديل، وتكلفددة الترد يل والصديانة والتجديدد، وتكلفددة رنتدار المحتويداو الرقميددة  الندوت مدج

الخومددة للعمليددة التعليميددة، وَضددع  اتتمدداد معيددار موحددد لصدديا ة المحتددول التعليمددو 

الرقمدددو، ونقددد  الحدددواإلو لتطدددوير المحتويددداو، وَضدددع  الجصوصدددية، والقددددرة تلددد  

 (.144 - 143، 2.11االجتراق )حامد، إلا ا، 

ن تحويه التعليم التقليدي إل  التعليم اإللكتروني من خاله و           تحويل البدرامط  يمك 

والمقرراو الدرايية رل  ركل رلكترونو، ورنتدار المقدرراو الدرايدية اإللكترونيدة، ونردر 

ثقاإلة التعليل اإللكترونو، وترجي  ودتل أتضاء هي ة التدريس لتحويل مقرراتهل الدرايدية 

راو رلكترونية، ورإل  المحتول اإللكترونو للبرامط والمقرراو بكليداو الجامعدة، رل  مقر
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ورتاحتها تل  البوابة اإللكترونية للجامعة وكلياتهدا، وايدتحدا  كليداو أو أقيدال أو بدرامط 

درايية جديدة تل  ميتول الدرجة الجامعية ايولد  والدرايداو العليدا إلدو مجدال  التعلديل 

طناتو وتطبيقاتدده إلددو التعلدديل لدددتل تددوطيج التكنولوجيددا بالجامعددة الرقمددو والددوكاء االصدد

  (.177، 143، 1.3، .2.2)أحمد، 

ن تحويه التعليم التقليدي إل  التعليم اإللكترونمي ممن خماله            تطبيدا نودال كما يمك 

يدو التعليل الهجيج القا ل تل  الجم  بديج )التعلديل المتدوامج والتعلديل  يدر المتدوامج(، وتجه

القاتدداو التدرييددية بددايجهوة اإللكترونيددة كاإلددة، مثددل )الحوايدديص، واليددبورة التفاتليددة، 

ورددبكة اإلنترنددو(، وتددوإلير معامددل ومجتبددراو اإلتراضددية، بجانددص المعامددل والمجتبددراو 

التقليدية، وتوإلير قاتاو تدريبية لتلبو احتياجاو تدريص منيوبو الجامعداو تلد  ايدتجدال 

إلدددو العمليدددة التعليميدددة، وتدددوإلير منصددداو تعليميدددة رلكترونيدددة لتقدددديل  التعلددديل اإللكتروندددو

المحاضراو والمواد التعليمية تبر اإلنترنو، ويتواإلر بها جدماو التواصل والتفاتدل بديج 

الطددخص وأتضدداء هي ددة التدددريس، مثددل )ندددواو رقميددة، ومحاضددراو رلكترونيددة، وبدد  

ترندو داتمدة للويدا ط المتعدددة، مثدل  مبارر، وريا ل إلوريدة، وملتقيداو رقميدة تبدر اإلن

الصددوو والصددورة والفيددديو ومقدداط  الفيددديو الميددجلة، والعددرو  التقديميددة، والمحاكدداة، 

وايلعاص التعليمية، ومراركة الملفاو، والعر  المر دو، وويدا ل التواصدل والمناقرداو 

ل وبددرامط الفرديددة والجماتيددة، والقصدد  التفاتليددة(، واالهتمددال بددالجريجيج ويددوق العمدد

 1443، 2.21)الجوالنو، التنمية المهنية إلو جمي  المجاالو وبرامط التعليل مدل الحياة 

 (.Haleem & et al, 2022, 276) ؛(1441 -

التعلديل اإللكتروندو أصدبح بوابدة المجتمعداو للددجول رلد   ويتضح مما سبع أن           

ة والمتنوتدة والمتكاملدة والمتفاتلدة، تالل المعرإلة، الول يتميو بمصادره المعرإليدة المتعددد

وهوا ما دإل  الجامعاو رلد  تبن ِّدو هدوا الندوت مدج التعلديل؛ حيد  ي يداتد التعلديل اإللكتروندو 

إلو  اجتصار الوقدو والجهدد والتكلفدة، باإلضداإلة رلد  تدوإلير بي دة تعليميدة جوابدة، كمدا أنده 



 كريمة محمد الشيند. 

   

ج الطالص مج التعليل بصورة إلردية حيص قدراتده الجاصدة،  وإلدو الوقدو المنايدص لده، يمك ِّ

     وإلو المكاج الوي يتواجد إليه، ومج ثَل إلهو تعليل يهل الحصول تليه.

 Digital Libraries  المكتبات الر مية -4/4

ف المكتبة الر مية ب نها            المكتبة التو تهتل بمصادر المعلومداو الرقميدة يدواء  تعرح

ل تحويلها رل  الركل الرقمو بايتجدال التكنولوجيدا، المنتََجة أصًخ إلو ركل رقمو، أو التو ت

ج الوصول رليها تج طريدا ردبكة اإلنترندو )ركنيدة،  ؛((Li & et al., 2021,115 ويمكِّ

كما تعرة  المكتبة الرقميدة ب نهدا  مجموتدة منومدة مدج المعلومداو، مجوندة  ؛(24، .2.2

دج الوصدول إلو أردكال رقميدة، بهدد  رتاحدة الوصدول رلد  جميد  مقتنياتهدا ر لكترونيًدا، ويمكِّ

رليها مج جخل ربكة محلية أو الربكة العنكبوتية، وتصحبها بع  الجددماو، مثدل  التصدفح 

 (.118، 2.11لوهبر، ) (؛1711، .2.1أو التحميل )يوي ، 

ايددل الميددتجدل، وكلمددة المددرور  ويممتم الممدخوه إلمم  المكتبممة الر ميممة بواسممطة           

تلدد  مصددادر المكتبددة الرقميددة والكتددص والمراجدد  الفعليددة  الجاصدديج بالدددارس لخطددخت

المتوإلرة إلو المكتبة، ليد احتياجاو الميتجدميج بمجتل  إل داتهل؛ ويجدص أج ي دنول مووفدو 

المكتبة الرقمية دوراو تدريبية وتوجيهية لت ياتد الميتجدميج تل  االيتفادة القصول مدج 

 (.144، .2.2ر )أحمد، وقتهل تند تصفح مجتل  قواتد البياناو والمصاد

المكتبدددة  ويتمممداخه مصمممطلح المكتبمممة الر ميمممة مممم، بعمممت المصمممطلحاتي منهممما           

االإلتراضية، وهو  مكتبة مر ية ثخثية ايبعاد تحاكو الواق  بالصوو والصدورة واللمدس؛ 

حيدد  يددتمكج الميددتفيد بايددتجدال المعددداو الجاصددة المرتبطددة بالحايددوص مددج التجددوال إلددو 

والتعر  تل  مصادر معلوماتها بالتصفح وااليتطخت؛ أما المكتبة اإللكترونيدة،  المكتبة،

ل مصدددادر المعلومددداو اإللكترونيدددة الموجدددودة تلددد  ايقدددرا   إلهدددو  المكتبدددة التدددو تردددك ِّ

مها، لكددج  المدمجدة أو ردبكاو اإلنترندو الجدوء ايكبدر مددج محتوياتهدا والجددماو التدو تقدد ِّ

دج أج تحتدوي تلد  بعد  مصدادر المعلومداو ليس جمي  محتوياتها رلكترونيدة ؛ حيد  يمكِّ

(؛ وهدو  27، .2.2التقليدية؛ أمدا المكتبدة الرقميدة إلجميد  محتوياتهدا رلكترونيدة )ركنيدة، 
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المكتبددة التددو بايددتطاتتها تحويددل جميدد  مصددادر المعلومدداو المتددوإلرة لددديها رلدد  الرددكل 

ايدتجدال تكنولوجيدا المعلومداو الرقمو ليَيه ل تجوينها، وحفوها، وايدترجاتها، وتناقلهدا ب

واالتصاالو، وتداولها ب ركال رقمية، مدج جدخل جددماو مواقد  الويدص وردبكة اإلنترندو 

     (.42، 2.14)معتيتقو، 

ومممما ال شمم  فيممه أن المكتبممة الر ميممة تتميممز عممن المكتبممة التقليديممةي وتنفممرد           

 – 44، 37 - 34، 2.14و، )معتيتقد بخصا،صهاي ومن أبرز خصا،ص المكتبمة الر ميمة

 ( (Islam & et al. ,2022, 1 (؛41

  البح  بايتجدال الفهرس اإللكترونو الموحد. -1

  مفتوحة رما للعامة أو لجمهورها التو تحدده. -2

 ت وإلر للميتفيد كًما  ويًرا ومتنوًتا مج البياناو والمعلوماو. -3

  ورتاحتها إلو المكتبة الرقمية. حداثة المعلوماو؛ إلخ ي وجد إلرق ومنو بيج رنتار المعلوماو، -4

ج الميتجدميج مج التواصل إليما بينهل بايتجدال البريد اإللكترونو لتبادل كل ايإلكار. -1   تمك ِّ

دا مددة اإلتاحددة؛ إلهددو متددوإلرة للميددتفيد إلددو أل وقددو وأل مكدداج، يتددوإلر إليدده حايددوص  -4

 مرتبط بربكة رنترنو.

 ، دوج حجددص الوصددول رليهددا ت حدداإلو تلدد  مصددادر المعلومدداو النددادرة، ويددريعة التلدد -7

  لدرايتها واالطخت تليها.

يهولة البح  إلو هوه المكتباو مج قِّبل الميتفيديج للتعامل م  المعلوماو بفاتلية، مدج  -8

  حي  التجويج والحفو اليري  وايررفة.

انجفا  وقلة تكلفة رنتار الويا ط اإللكترونية، مج جدخل وضد  نيدجة واحددة إلدو  -1

ج ا  اليتفادة منها ورتاحتها للجمي .جهاو مركوي يمكِّ

ن تحويه المكتبات الجامعيمة التقليديمة إلم  مكتبمات ر ميمة ممن خماله و           بنداء  يمك 

ميددتودت رقمددو للريددا ل العلميددة التددو تددتل مناقرددتها بجميدد  كليدداو الجامعددة، والمجددخو 

كترونيًدا بموقد  والدورياو العلمية التو تصدرها الجامعة وكلياتها بحيد  يكدوج مربوًطدا رل
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مها  الجامعددة؛ بهددد  اإليددتفادة مددج نتددا ط ايبحددا  العلميددة والريددا ل الجامعيددة التددو تقددد ِّ

الكلياو المجتلفة، وتحديد النتا ط التو قد ت فيد المجتمد  وت يدهل إلدو تنميدة البي دة، مد  تحديدد 

  للجامعدة الميتفيديج مج تلك النتدا ط، ومجاطبدة قطدات جدمدة المجتمد  وتنميدة البي دة التداب

لتيويقها بمقابل مادي بحي  يعود بالنف  تل  المجتم  وتلد  صداحص البحد  ثدل كليتده ثدل 

الجامعدة التدداب  لهدا للميدداهمة إلددو نفقداو تطددوير كدل منهمددا، باإلضدداإلة رلد  تقددد مناقردداو 

الريا ل العلمية تج ب عد مج أجل اإليتفادة مدج جبدراو أتضداء هي دة التددريس إلدو مجدال 

يَصددعص ايتضدداإلتهل لمناقرددة الريددا ل لب عددد الميدداإلة بدديج محددل رقامتدده  التجصدد  ممددج قددد

  (.174، .2.2ومكاج تقد المناقرة، مما قد ي ثري الريالة العلمية )م اوري، 

ن تحويه المكتبة الجامعية التقليديمة إلم  مكتبمة ر ميمة ممن خماله            درايدة  كما يمك 

دج تطبيقده إلدو المكتبداو وتقييل نماور المكتباو الرقمية إلو مجتل   أنحاء العالل، ونقل ما يمكِّ

الجامعية يواء مدج حيد  المبدانو، والتكنولوجيدا، والمدواد، والجددماو، والعنصدر البردري، 

مما ي ياتد إلو محو ايمية المعلوماتية لمنتيبو الجامعاو، ويدتل تطبيا الرقمنة الوكيدة إلدو 

تددج  تدددريص البداحثيج تلدد  ايددتجدال  (. إلضدًخ 1484، 2.21التعلديل الجددامعو )الجددوالنو، 

تكنولوجيددا المعلومدداو واالتصدداالو إلددو البحدد  العلمددو، وترددجي  الدرايدداو البينيددة متعددددة 

التجصصاو إلو مجاالو التكنولوجيا، وتقديل الدتل والحدواإلو لهدا، وت وويد  نتدا ط البحدو  

بح  العلمو إلحدا  نقلدة والممتمراو المتعلقة بالتكنولوجيا إلو اإلدارة الجامعية والتعليل وال

  (.177، .2.2نوتية إلو منوومة التعليل والبح  واإلدارة الجامعية )أحمد، 

تددوإلير البنيددة  ويتطلمم  تحويممه المكتبممات الجامعيممة التقليديممة إلمم  مكتبممات ر ميممة           

التحتية التقنية، واالرتراك إلو قواتد المعلوماو العامة والمتجصصدة والددورياو والكتدص 

لكترونيددة، وربددط مواقعهددا بنوددال الفهددرس ا لددو بالمكتبددة، وحويددبة أ لددص اإلجددراءاو اإل

الفنية والجدمية واإلدارية، وحماية مقتنيداو المكتبدة مدج إلقددانها أو يدرقتها بتركيدص بوابدة 

أمددج رلكترونيددة مربوطددة بنوامهددا ا لددو، وتطددوير نوددال ردارة المكتبددة بمددا يتواإلددا مدد  

ويادة المجصصداو الماليدة اليدنوية للمكتبداو بردكل تدال، ورتدداد التطوراو المتخحقة، و
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 جطة لت هيل العامليج وتدريبهل تل  مهاراو التعامل م  اينومدة والتطبيقداو اإللكترونيدة

  (. (Islam & et al. ,2022, 3 ؛(1723 - .172، .2.1)يوي ، 

ضدرورة تفعيدل  ر ميمة  كما يتطل  تحويه المكتبة الجامعية التقليديمة إلم  مكتبمة         

المكتبددة الجامعيددة موقعهددا اإللكترونددو تلدد  رددبكة اإلنترنددو، ورتاحددة إلهددرس محتوياتهددا 

دج مدج الويدا ط الرقميدة الحديثدة، والقيدال بنددواو وورش  رلكترونيًا، وتوإلير أكبر قدر ممكِّ

تمددل دوريددة وحلقدداو نقدداش مدد  المكتبيدديج والمتجصصدديج إلددو تلددول الحايددص واإلنترنددو 

و االتصالية لجعل الميتفيد ملًما دا ًما بكل ما هدو جديدد إلدو مجداالو اجتصاصده، والربكا

وإلضًخ تج تقديل المكتبة الجامعيدة لجدمدة البد  االنتقدا و )وهدو  ندوت مدج أندوات الجدمدة 

يدتفيديج تعكدس  عيةندة مدج الم  نتقداة، لردريحة م  المكتبية، والتو تقول تل  تجهيو معلومداو م 

بمدا  (توويدهل بالمعلوماو بركل دوري وأ يبوتو أو كدل نصد  ردهراهتماماتهل، وتقول ب

يتواإلا مد  بدرامط التعلديل، وحاجداو الطدخص إلدو كدل تجصد ، وإلدو كدل مقدرر ي ددرس؛ 

ج مج الميتفيديج )لوهبر،   (.181 - 188، 2.11حت  تيتقطص أكبر قدر ممكِّ

ميممة مجموعممة مممن ويكواجممه تحويممه المكتبممة الجامعيممة التقليديممة إلمم  مكتبممة ر           

التكالي  المادية المرتفعة لمصادر المعلوماو الرقمية والتجهيواو التقنيدة التحديات منها  

الخومة للتحول الرقمو للمكتباو، وارتفات تكلفة الحواييص، والدربط الردبكو، واالردتراك 

إلو قواتد البياناو، وحقوق الوجدود تلد  ردبكة اإلنترندو، وردراء حقدوق الملكيدة لدبع  

لمواد المنرورة، وتطبيا مبدأ اليقوة المعلوماتية، ما يجعدل ردارة المكتبداو تضدات  مدج ا

تنددوت أرددكال   هممدا باإلضممافة إلمم  (؛111، 2.11حجددل المجصصدداو الماليددة )لوهددبر، 

مصددادر المعلومدداو التقليديددة التددو تحتددار رلدد  رقمنددة، وكثددرة االنترددار الوايدد  للدددورياو 

ما يتخءل م  احتياجداو الميدتفيديج، وقلدة جبدرة الميدموليج اإللكترونية، وصعوبة اجتيار 

تج تلك المكتباو إليما يتعلا بإدارة التقنياو وايجهدوة والبدرامط والجددماو المتعلقدة بهدوا 

النوت مج المكتبداو، وقلدة بدرامط اإلتدداد والت هيدل والتددريص للقدول البردرية العاملدة إلدو 

معلومدداو واالتصدداالو، وايددتمرارية متددابعتهل، هددوه المكتبدداو لمعرإلددة ايددتجدال تقنيدداو ال
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ومواكبتهددا يحددد  التطددوراو والميددتجداو إلددو هددوا المجددال، كمددا أج الكثيددر مددج الوثددا ا 

والميتنداو اإللكترونية متاحة ومتوإلرة بل داو أجنبيدة، وجاصدة الل دة اإلنجليويدة، وبدولك 

دددج بعددد  تقتصدددر الفا ددددة منهدددا تلددد  َمدددج يتقندددوج الل دددة اإلنجليويدددة إلقدددط، وَضددد ع  تمكُّ

 - 1733، .2.1الميدددتفيديج مدددج الوصدددول رلددد  محتويددداو المكتبدددة الرقميدددة )يويددد ، 

1731.)  

المكتبة الجامعيدة الرقميدة هدو تبدارة تدج منوومدة معرإليدة  ويتضح مما سبع أن         

معلوماتية، تجدل جمي  أتضداء المنوومدة الجامعيدة مدج طلبدة وأيداتوة وبداحثيج، وتجتلد  

ا حيص المميية الجامعية التو تنتمدو رليهدا؛ إلنجدد مكتبداو ايقيدال، ومكتبداو ركًخ ونوتً 

الكليدداو، والمكتبدداو الجامعيددة المركويددة؛ وت عَددد المكتبددة الجامعيددة الرقميددة جددوهر ومركددو 

تمددل الجامعددة؛ حيدد  ي يددنَد لهددا مهددال أيايددية ضددمج العمليددة التعليميددة، كتدد طير البحددو  

  جامعية، و يرها مج ايمور ايجرل.الدرايية، وريدات الريا ل ال

 portal -E:البوابة )الموا ،  اإللكترونية -4/5

تكعَد المؤسسات التعليمية واجكاديمية من أوا،ه المؤسسمات التمي صمممت بوابمة           

أج يكددوج لهددا وجددود تلدد  رددبكة اإلنترنددو لتددتمكج مددج تقددديل نفيددها،  إلكترونيممة بهممدف 

مها؛ إلفو أوا ل تال  والتعري  بالجدماو التو ل، بدأو الجامعاو بتصميل مواقد  .111تقد ِّ

لها تل  ربكة اإلنترنو وتطويرهدا، وكاندو هدوه المواقد  مواقد  رتخميدة إلقدط، ولكدج إلدو 

الوقو الحاضدر، وبيدبص التقددل التكنولدوجو، وتواي دد تددد ميدتجدمو اإلنترندو، أصدبحو 

ياو ايكاديمية، وأحد وجوهها الواضدحة مواق  الجامعاو جوًءا أياييًا وحيويًا مج الممي

 (.(Chaparro, 2008, 1 ؛(.18، 2.14)حييج، 

تر  ووص  المعلوماو تج قيل تلم   ويتضمن كه مو ، إلكتروني جامعي          

ما، أو كلية ما، أو جامعة ما للمجتم  المحلدو والعدالمو، بحيد  يكدوج الوصدول رليده  يدر 

إلريددد محدددد، يميددوه تددج بقيددة المواقدد  تلدد  رددبكة  محدددد بومدداج وال مكدداج، ولدده تنددواج

تل   صدفحة ر ييدة كنقطدة بدايدة،  WebSitesاإلنترنو، وتحتوي معول مواق  الويص 
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وتتصل هوه الصفحة بصدفحاو أجدرل بايدتجدال ارتباطداو تردعبية وبنيدة تنقدل )العبيددي، 

 (.113، 2.14البنا، ) (؛.2، 2.12تبودي، 

ة )الموا ممم،  اإللكترونيمممة للجامعمممات ممممن خممماله الفوا،مممد وتتضمممح أهميمممة البوابممم          

والمناف، والمزايا التي تعود عل  تل  الجامعات عند حسن إدارة هدر الموا ،ي ومن همدر 

 :(Li & et al., 2021,120) ؛(118، 2.14)البنا،  الفوا،د والمناف،ي ما يلي

العالميدة، والجدرور ت ياتد المواق  اإللكترونية إلد  رتطداء التعلديل الجدامع  صدب ة  -1

  مج اإلطار المحلو.

ت عتبدددر المواقددد  اإللكترونيدددة الجامعيدددة رحددددل الممردددراو الر ييدددية لقيددداس جدددودة  -2

 الجامعاو، وتحييج صورتها بيج الجامعاو العالمية.

ت يهل المواق  اإللكترونية إلو االتصال بالعالل وجامعاتده ب يدرت وقدو وأقدل تكلفدة،  -3

 ي ة التدريس تل  تكويج تخقاو جيدة.كما ت ياتد الطخص وأتضاء ه

أصبحو المواق  اإللكترونية مصددًرا أيايديًا مدج مصدادر الحصدول تلد  البيانداو  -4

والمعلومددداو تدددج الممييددداو الجامعيدددة، جاصدددة إلددد  ودددل التطدددور المعلومددداتو 

 والمعرإلو والتكنولوجو الها ل الوي يَرهده القرج الحادل والعرريج.

بمممة اإللكترونيمممة للجامعمممات بعمممدة مراحمممهي وهمممي )العبيمممديي ويممممر إنشممماء البوا          

   22ي 2272عبوديي 

تحديد ال در  مدج الموقد ، وايهددا  التدو ييدع  رليهدا، وَمدج  المرحلة اجول   -7

ج تعديله وتحديثه.   الوي ييرر  تل  الموق ، ومت  يمكِّ

ر   ايتجدال محرر نصو  أو أحد أدواو النردر المجتصدة بالنردالمرحلة الثانية -2

تلدد  الويددص؛ حيدد  يددتل رضدداإلة الددن  وتنيدديقه، وتحديددد ايلددواج، واإلطدداراو، 

  وتحديد الوصخو بيج صفحاو الموق  و يرها مج أمور تج  التصميل.

ردجددال الصددور والريددول رلدد  صددفحاو الموقدد  لجعددل أجددواء  المرحلممة الثالثممة  -3

  الموق  أكثر جاوبية.
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دج جدوهر موقد  الويدص إلدو وصل الصفحاو ببع ؛ حيد  يَ  المرحلة الرابعة  -4 كم 

  رمكانية وصل الصفحاو ببعضها بوصخو تفاتلية.

نرر الموق  تل  اإلنترنو؛ حي  يتطلدص نردر الموقد  وجدود  المرحلة الخامسة  -5

  حايوص مضي  لجعل ملفاو الموق  تامة أو متاحة للميتفيديج تل  الربكة.

لميد ولة تدج الموقدد  صديانة الموقد ، وتتمثدل بدالتوال الجهدة ا المرحلمة السادسمة  -1

بتحدي  الموق ، وتطدوير تقنيداو تصدميمية إلدو ضدوء حددو  أيدة تطدوراو إليمدا 

  يج  محتواه أو تقنياو تصميمه.

التقيديل الددوري للموقد  وإلقًدا لمجموتدة مدج المعدايير اييايدية  المرحلة السابعة  -1

  المتعلقة بإنراء الموق .

مم          ن مممن خاللهمما الت كممد مممن جممودة البوابممة ويوَجممد مجموعممة مممن المعممايير التممي يمك 

 ؛(1.3 - 1.2، .2.2)الصدالحو، العدوادلو،  اإللكترونية للجامعات ومن همدر المعمايير

 ( Chaparro, 2008, 7) ؛(244 - 242، 2.14)البنا، 

أج تتضددمج البوابددة اإللكترونيددة للجامعددة نبددوة تددج  الجامعددة، وكلياتهددا، وايقيددال،  -1

حثيدددة والجدميدددة التابعدددة للجامعدددة، والكليددداو وأهدددداإلها، والمراكدددو التعليميدددة والب

ورميتها، وريالتها، ونر تها، وينة ت يييها، ورقدل الهدات ، والبريدد اإللكتروندو، 

 وإلاكس الجامعة والكلية والقيل العلمو.

أج تتضدددمج البوابدددة اإللكترونيدددة للجامعدددة تلددد   الجطدددة اإليدددتراتيجية، والجطدددة  -2

ية للجامعددة وكلياتهددا، وايقيددال ايكاديميددة، والجطددط البحثيددة، والجطددة االيترردداد

 الدرايية بايقيال، وتوصيفاو لمجتل  المقرراو.

أج تتضددمج البوابددة اإللكترونيددة للجامعددة  معلومددداو واضددحة تددج أيددس القبدددول  -3

والتيدددجيل، تردددمل  التجصصددداو الر ييدددية، والفرتيدددة، والمقدددرراو اإلجباريدددة، 

واإلتفددداءاو، والددددوراو التدريبيدددة بدددالمراكو واالجتياريدددة، والريدددول، والمدددنح، 

  الجامعية، وكيفية االلتحاق بها رلكترونيًا.
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أج تكدددوج المعلومددداو المعروضدددة تلددد  البوابدددة اإللكترونيدددة للجامعدددة واضدددحة  -4

ومفهومة وموجوة، و ير مكررة ومضللة، وكاإلية، ومخ مة لحاجداو الميدتفيديج، 

رل  الجا ، والمعلوماو العلميدة الموجدودة إلد  ومرتبة ترتيبًا ألفبا يًا، أو مج العال 

الموقدد  جاليددة مددج ايجطدداء العلميددة، والل ويددة، والنحويددة، والهجا يددة، والمطبعيددة، 

 ومصادر المعلوماو إلو الموق  موثقة وواضحة.

مواكبدددة المعلومدددداو تلددد  البوابددددة اإللكترونيدددة للجامعددددة؛ للتطدددور إلددددو المجددددال  -1

اإلردارة رلد  آجدر مد  وجودة إلو الموق  دوريًا، ايكاديم ، وتحدي  المعلوماو الم

لمعلومدداو تلدد  الموقدد ، ورتددخل الميددتجدل تنددد رضدداإلة معلومدداو اتدداري  لتحدددي  

 جديدة تل  الموق .

وجود رعار الجامعة والكلية والمجال ايكاديمو إل  مكاج واضح تلد  كدل صدفحة  -4

الصدفحة مج صفحاو البوابة، ووجود إلهرية لكل موضوت مج الموضوتاو تل  

الر ييدة للبوابددة، ووجدود تنيدديا بدديج أندوات الجلفيدداو، وألدواج الجطددوط، والصددور 

  تل  البوابة.

تتيح البوابة اإللكترونية للجامعة المجال لعر  وجهاو النور حول الموضدوتاو  -7

التددو تعرضددها؛ كمددا تحتددوي البوابددة اإللكترونيددة للجامعددة تلدد  أجبددار ورتخندداو 

ال العلميدة، وت طدو البوابدة اإللكترونيدة للجامعدة ايحددا  الجامعة والكلياو وايقي

  الجارية إل  ايقيال ايكاديمية أواًل ب ول، ومجاالو العمل للجريجيج مج القيل.

  وهنا  العديد من الصمعوبات التمي تكواجمه البوابمة اإللكترونيمة للجامعماتي منهما          

البوابدة اإللكترونيدة للجامعدة وتقويمهدا، وقلدة َضع  االلتوال بالمعايير المتفدا تليهدا لبنداء 

ايتقرار بع  المواق ؛ بيبص ت يير تناوينها أو اجتفا ها مج الربكة، وَضع  وجود دتدل 

لل او أجنبية؛ إلبالر ل مدج أج بعد  المواقد  تردير رلد  أنهدا تعدر  موضدوتاتها بالل دة 

ل دة اإلنجليويدة، إلإمدا أنهدا العربية واإلنجليوية، لكج أ لص تلك المواق  تند الض ط تل  ال

  (.22، 2.12قيد اإلنراء، أو ال تحتوي تل  معلوماو مترجمة )العبيدي، تبودي، 
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نقد   ومن أهم المشكالت التي تواجه مستخدمي البوابة اإللكترونيمة للجامعمات          

ثددة، وَضددع   المعلومدداو بجصددو  بعدد  ايقيددال، ووجددود معلومدداو قديمددة و يددر محدة

ط لتيداتد الميدتجدميج تلد  التنقدل بديج صدفحاو البوابدة اإللكترونيدة للجامعدة وجود رواب

بيهولة، وقلة وجود بحد  داجلدو، أو أج محدرك البحد  الدداجلو للجامعدة ال يعمدل بردكل 

صحيح وإلعال كما هو متوق  مج قِّبل الميتجدل، وَضع  مخءمة تصميل الصفحاو، تلد  

ايتجدال صور كبيرة تردتو انتبداه الميدتجدل،  يبيل المثال  وجود صفحاو طويلة جًدا، أو

ويددوء تنودديل البياندداو، وَضددع  تحدددي  المحتددول، كمددا أج صددفحاو البوابددة اإللكترونيددة 

للجامعدة قددد ال تحتدوي تلدد  المعلومداو التددو يحتاجهدا الميددتجدل، مثدل  نقدد  المعلومدداو 

 (.184 - 183، 2.14المتعلقة ب تضاء الهي ة التدرييية أو الجطط الدرايية )حييج، 

مد  ويدادة أهميدة البوابدة اإللكترونيدة للجامعداو كويديلة  ويتضح ممما سمبع أنمه           

أيايددية للتعريدد  بجدددماتها ومعلوماتهددا، وتوايددد تدددد ميددتجدمو اإلنترنددو، أصددبح لواًمددا 

وولدددك  تلددد  الجامعددداو أج تدددول ِّو مويدددًدا مدددج االهتمدددال لبوابتهدددا اإللكترونيدددة وتطويرهدددا؛

  بوابددة رلكترونيددة جامعيددة يددهلة االيددتجدال، وجاصددة تنددد تبعثددر وحددداو للحصددول تلدد

الجامعة، وترتو إلروتهدا وكلياتهدا إلدو أمداكج مجتلفدة؛ وت عَدد البوابدة اإللكترونيدة للجامعدة 

مها الجامعة مدج جدخل  مدجًخ للوصول رل  جمي  الجدماو والمعلوماو وايتمال التو تقد ِّ

او الضدرورية للميدتفيد، ورإلد  ميدتول رنتاجيدة العمدل، ربكة اإلنترندو، وتدوإلير المعلومد

 ويرتة رنجاوه.وويادة كفاءته، 

  IT Training  التدري  في مجاه تكنولوجيا المعلومات -1/1

ف التدري  في مجاه تكنولوجيا المعلومات ب نمه            شتمليدبة ركيداص المعدار   يعرح

كفايتهل المهنيبة، للحصدبول تلدب  أقصد  والمهاراو لمجموتبة مبج ايإلبراد، بهد  رإلب  

نددة، بايددبتجدال الويددبا ط اإللكترونيددة إلددبو االتصددبال، وايددتقبال المعلومدداو،  رنتاجيددة ممكِّ

واكتيدداص المهدداراو، والتفاتددل بدديج المدددرص والمتدددرص؛ كمددا يعددرة  التدددريص إلددو مجددال 

لتددريبو، مدج جدخل تكنولوجيا المعلوماو ب نه  تملية تدريبية تهد  رلد  تقدديل المحتدول ا
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أي وييط مج آلياو االتصال الحديثة مج أجهوة حايوص وربكة رنترنو، لتجطدو الميداإلة 

 (.881، 2.22الج راإلية بيج المتدربيج والمدرص ش)الحبيص وآجروج، 

)العييد ،  ويتكون التدري  في مجاه تكنولوجيا المعلومات ممن المكونمات التاليمة         

  ( 311، 2.21العمراج، 

ويجدددت  بالبنيدددة التحتيدددة للتددددريص؛ مدددج أجهدددوة، وويدددا ط،  المكمممون التكنولممموجي  -7

  وملحقاو.

ويجدددت  بتصدددميل البرمجيددداو، والمواقددد ، وبدددرامط التصدددفح  المكمممون التصمممميمي  -2

  ونحوها.

ويجت  بتقديبر تحصيل المتدربيج، وكولك تقويل التدريص، وبي دة  المكون التقويمي  -3

  التدريص.

يجدددت  بتقدددديل اإلررددداداو للمتددددربيج؛ يدددواء مدددج الناحيدددة و المكمممون اإلرشمممادي  -4

  التعليمية، أو التر يلية.

ويجتدددب  ب  دددبرا  التدريدددبص، وأهداإلددده، ومحتدددواه، وكدددولك  المكمممون التدريبممم ي  -5

  اإليتراتيجياو الميتجدمة إلبو تقديبل المحتول، والويبا ط الميتجدمة.

  تقديدبل الجدمدباو اإلداريدبة ويجتدب  بدبإدارة التدريدبص مدبج حيدب المك ون اإلداري  -1

لميتجدمو التدريبص، مثبل  القبدبول، والتيدبجيل، وردارة االجتبدباراو و يبدبرها مدبج 

  الجدمباو اإلداريبة.

)العييدد ،  ويمممر التممدري  فممي مجمماه تكنولوجيمما المعلومممات بعممدة مراحممه هممي           

 ( 11، .2.2قروج وآجروج، ) (؛318، 2.21العمراج، 

وإلو هوه المرحلة يدتل التنيديا مدب  جبدبراء التدريدبص مدبج  ي ط التدري   مرحلة تخط -7

أجبل  وضب  الجطبة العامبة للبدبرنامط، وجطدبة اللقداءاو، وأيداليص التقدويل، وجمدب  

محتدددول المدددبادة التدريبيدددبة، وكدددولك وضددد  ريدددتراتيجياو التدريدددبص، واإلجدددراءاو 

  الخومة لبدء البرامط التدريبيبة.

يتدبل تبدبرجمة اإليدتراتيجياو التدبو   وإلدبو هدبوه المرحلدبة م التدريم   مرحلة تصميم  -2

عو إلدبو المرحلدبة اليدبابقة، والبدبدء بتصميدبل المنهدبط التدريبدبو المدبراد تقديمدبه  ضِّ و 

تلدددب  ردددببكة اإلنتدددبرنو، وتجهيدددو محتدددول البرندددامط التدريبدددبو، وتقييدددبل وتحكيدددبل 
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ج اللقددباءاو، ومددبج ثددبل تصميددبل موقددب  محتددبواه، وتقيددبيل المحتددبول رلددب  يليددبلة مددب

جبا  للبببرنامط التدريببو، وتضدميج المواقدب  أيدباليص التقييدبل للمتددربيج، والدتدبل 

الفنددبو والتربددوي، وكددولك تددوإلير أيددباليص التواصددبل المبارددبر و يبددبر المبارددبر مددب  

  المتدربيببج، وتصميبل الجليباو التدريبيبة وتحديبد محتواها وأياليبها.

وإلبو هدبوه المرحلدبة يتدبل تحديدبد مواتيدبد التدريدبص  مرحلة تنظي م وتنفي د التدري    -3

ومنهجياته وأماكبج انعقاده، والمدة الومنيبة للتدريبص، ومبدة كل لقباء، وكولك توإليدبر 

 الدتبل والميباندة لضماج ايتمراريته ببدوج أي مرباكل.

ج رجبراء التعديبخو لتطويبر نودبال  وإلبو هبوه المرحلبة مرحلة تقوي م التدري    -4 يمكِّ

  التدريبص، وريل ريتراتيجياته الميبتقبلية.

ويكواجممه التممدري  فممي مجمماه تكنولوجيمما المعلومممات مجموعمم ة ممم ن المعو مم اتي           

)العييد ، العمدراج،  والت ي  م د تَحموه دون تحقيقم ه جهدافم ه ومم ن أبم رز تلم  المعو مات

2.21 ،34. ،348 )  

ومنهددا  َضددع  الحددواإلو الماديددة لترددجي  المدربيددبج، وَضددع   المعو ممات الماليممة  -7

المجصصدداو الماليددة للتدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو، وارتفددات تكددالي  

االتصددال برددبكة اإلنتددبرنو، وارتفددات تكددالي  رددراء البددبرامط التدريبيددة، وارتفددات 

  تكالي  رراء وصيانة أجهوة الحايص ا لو.

ومنهددا  َضددع  البنيددة التحتيددة لختصدداالو ورددبكاو المعلومدداو،  و ممات الفنيممة المع -2

وَضع  االتصبال برببكاو اإلنتببرنو، وَضع  وجدود ردبكاو داجليدة، وقلدة وجدود 

دتل إلنو لرببكاو االتصال والببرامط وايجهوة الميبتجدمة إلبو التدريدبص، وَضدع  

  جلياو التدريبية اإللكتبرونية.توإلر الجصوصية واليرية؛ إلقد يَحد   اجتبراق لل

ومنهدا  نقد  الجبدراو، وَضدع  تدوإلر الكدوادر الممهلدة، وقلددة  المعو مات اإلداريمة  -3

الددوتو ب هميددة التدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو، وقلددة المهدداراو الخومددة 

اليتجدال تكنولوجيا المعلوماو يواء تند المدربيدبج أو المتدربيدبج، والتوجده اليدلبو 
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ايدددتجدال ويدددا ل التكنولوجيدددا، وَضدددع  داإلعيدددة المتدربيدددبج نحدددو تكنولوجيدددا  نحدددو

  المعلوماو، كما أج جهاو التدريص قد ال تلبو احتياجاو المدربيبج.

تدوإلير الددتل المدالو  ويتطل  التدري  فمي مجماه تكنولوجيما المعلوممات مما يلمي           

ربيج والمتدددربيج، وتوإليددبر أنومددة الكدداإلو للتدددريص، وتوإليددبر أجهددوة الحايددص ا لددو للمددد

دارة الجليدداو التدريبيددة، وتوإليددبر الكتددص اإللكتددبرونية والمحتددول العلمددو اإللكتددبرونو، إل

وتوإلير بوابة تدريبية متجصصة تعمل مج جخل ردبكة اإلنتدبرنو، وتجهيدو البنيدة التحتيدة 

دريص لجددددماو االتصددداالو وردددبكة المعلومددداو، وتددددريص المددددربيج تلددد  تقنيددداو التددد

اإللكتددبرونو، وتيددهيل رجددراءاو التيددجيل إلددو البددرامط التدريبيددة اإللكترونيددة، مدد  تددوإلير 

اإلررددداداو والتوجيهددداو التدددو يحتاجهدددا المددددربوج، وتوإليدددبر تنصدددر التددد ميج والحمايدددة 

للبرامط التدريبيدة اإللكترونيدة لحمايتهدا مدج التعددي أو االجتدبراق، وتد ميج الوصدول رليهدا 

(Hamidi & et al., 2011, 371 - 372.) 

التدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو قلددبص التنميددبة  ويتضممح مممما سممبع أن           

الحقيقيبة الرباملة للتعامبل م  الت يدبراو والميدبتجداو والتطدوراو، ويحتدل التدريدبص إلدو 

امعداو مجال تكنولوجيا المعلوماو مكانبة بباروة إلبو جطدبط التنميدبة، لدوا ينب دو تلد  الج

تبن ِّددو هددبوا النددبوت مددج التدددريص لميايبددبرة االتجاهددباو العالميددبة الحديثددبة، ورإلددب  كفددباءة 

ايإلبراد ورنتاجيتهل، ومدهدبل ب إلضدل الطرا دا والمماريداو واييداليص إلدو ميدادينهل؛ ممدا 

ي يددباتدهل تلددب  التكيددب  مددب  التقنيددباو الحديثددبة والوددبرو  المت يددبرة والمتخحقددبة إلددبو 

 أداء ايتمبال. مجبال

تحديددد وبَعممد أن تناولممت الباحثممة الخطمموة الثانيممة مممن البحممثي والمتمثلممة فممي            

اييس النورية التو قدال تليهدا مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو، مدج حيد   

مفهددول المرددروت، ورميتدده، وريددالته، وأهداإلدده، ومحدداوره، يكددوج البحدد  قددد أجدداص تددج 

ج أيدد لته، ويددو  ننتقددل رلدد  الجطددوة الثالثددة مددج البحدد ، والمتمثلددة إلددو  اليددمال ايول مدد

 .دارة المرروتاوإلتحديد اييس النورية 
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 لخطوة الثالثة  تحديد اجسس النظرية إلدارة المشروعاتا

ت جيص هوه الجطدوة الثالثدة مدج البحد  تدج اليدمال الثدانو مدج أيد لة البحد ، مدج           

دارة المردروتاو، مدج حيد   إلور حدول  اييدس النوريدة رطار نوري يدد جخل تر 

إدارة المرددددروتاو، وتمليدددداو ردارة بددددمفهددددول ردارة المرددددروتاو، ومبددددرراو ايجددددو 

 المرروتاو، وولك تل  النحو التالو 

 مفهوم إدارة المشروعات  -7

قبل أج نتعر  تل  مفهول ردارة المرروتاو، يجص أج نتعر  أواًل تل  مفهول           

، ث ددل ننتقددل رلدد  مفهددول ردارة المرددروتاو مجددال اهتمددال البحدد  بصددفة تامددة  المرددروت

        الحالو، وولك تل  النحو التالو 

ف المشروع )  بصفة عامة ب نه  Project)يعرح

  شأداة أيايددية لتحقيددا الجطددة اإليددتراتيجية للمنومددةش )جبددراء المجموتددة العربيددة

 (.8، 2.12للتدريص والنرر، 

 د ممقو يتل القيال به إلنراء جدمة أو منتط أو نتيجة إلريدةش )الددليل المعرإلدو شمجهو

 (..1، 8..2إلدارة المراري ، 

  شمجموتددة مددج اينرددطة التددو يددتل تطبيقهددا لتحقيددا أهدددا  محددددة إلددو إلتددرة ومنيددة

 (.12 - 11ص،  1..2محددةش )النقيص، 

  محدددة، يتعهدد بهدا الفدرد أو شمجموتة مج اينرطة المتنايقة، لها نقاط بداية ونهاية

المنومة لتحقيا أهدا  محددة، و البًا ما تهد  المرروتاو رل   تقدديل منتجداو أو 

 (.11 - 14، .2.1جدماو جديدة )هارل، 

  شتملية ايتثمارية تتكوج مج مجموتة متكاملة مدج اينردطة، التدو ت نفةدو جدخل إلتدرة

، لجدمددة أهدددا  منرددودة ومنيددة محددددة، حيددص تصدداميل وطاقدداو رنتاجيددة موجهددة

  (.311، 2.21ومحددة ومتفا تليهاش )الحمدي، القحطاي، 
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 ( 11 - 14، .2.1)هارل،  ويوَجد لكه مشروع هدف دو ثالثة أبعاد تتمثه في

  ب عد الميوانية  وت مثل التكالي  الميموح بها للمرروت. -1

 او العمل.ب عد الجدول الومنو  ويتضمج الفترة الومنية التو ييتل جخلها رنج -2

ويتضدمج  ب عد رنجاو العمل  ويتمثل إلو ما ينب و تمله للوصول رل  النتا ط النها ية، -3

ب عدددد رنجددداو العمدددل  الجصدددا   الدددخول توإلرهدددا إلدددو المندددتط أو الجدمدددة النها يدددة، 

 والمواصفاو التقنية، ونوتية وكمية المعايير الميتجدمة إلنجاو العمل.

دج  نوعين  ويخض، مفهوم المشروع إل           النوت ايول وهدو  ولدك الدوي مدج الممكِّ

قياس نراطه بقيل نقدية، أما النوت الثانو  يتعور قياس نراطه بقيل نقدية أو كميدة، كمدا هدو 

الحددال بالنيددبة للمردداري  الجدميددة، مثددل  الصددحة، والتعلدديل، والدددإلات....و يرها، والددوي 

أو تا دد الجدمدة ايكبدر )إلاطيمدة، أحمدد، تقييمه باالتتماد تل   طريقة الكلفدة ايقدل  جيمكِّ 

2.2. ،811.) 

 ( Åsgård, 2018, 690)بمجموعة من الخصا،ص منها  ويتميز المشروع

 إلريد مج نوته. -1

 له مواونة محددة. -2

 ييتجدل موارد متعددة. -3

 تعدد الجهاو التو ترارك إليه. -4

 يتل رنجاوه جخل إلترة ومنية محددة. -1

 يهد  رل  تحقيا أ را  محددة. -4

 رة حياة ببداية ونهاية محددتيج.له دو -7

 وجود أنرطة يتل القيال بها إلتمال المرروت ومتابعته. -8

          ييتجدل موارد ممقتة بانتهاء المرروت تنتهو الحاجة رل  هوه الموارد. -1
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ف ب نها )مجاه اهتمام الدراسة  أما إدارة المشروعات   تكعرح

 دايتده رلد  نهايتدهش )إلاطيمدة، أحمدد، شالعملية التو تيع  رلد  قيدادة مردروت مدا مدج ب

2.2. ،812.)    

  شالتجطدديط والتنودديل والتنفيددو والرقابددة تلدد  مجموتددة معقدددة مددج المهددال المترابطددة

 (.47، .2.1يداء أنرطة المرروت المجتلفةش )هارل، 

  شتطبيددا مجموتددة مددج ايدواو والتقنيدداو لتوجيدده ايددتجدال المددوارد المجتلفددة، نحددو

ة مددج نوتهددا ومعقدددة لمددرة واحدددة، ضددمج رطددار ومنددو ومددالو رنجدداو مهمددة إلريددد

 (.227، 2.12وبرري محددش )تبد المطلص، 

  شتطبيددا المعرإلددة والمهدداراو وايدواو واييدداليص التقنيددة تلدد  أنرددطة المرددروت

لتحقيددددا متطلباتدددده، ويددددتل ردارة المرددددروتاو مددددج جددددخل تطبيددددا تمليدددداو ردارة 

ط لدده، وتنفيددوه، والرقابددة تليدده، ورنها ددهش المرددروتاو، وهددو  بدددء العمددل، والتجطددي

(؛ ومدددير المرددروت هددو الرددج  11، 8..2)الدددليل المعرإلددو إلدارة المردداري ، 

الميمول تج تحقيا أهدا  المرروت، وتجتل  ردارة المرروت تدج ردارة البرندامط 

إلو أنها تيع  رل  تحقيا أهدا  قصيرة المدل، وردارة البرنامط أويد  وأردمل مدج 

لمرددروت، حيدد   رنهددا قددد تحتددوي تلدد  أكثددر مددج مرددروت واحددد )النقيددص، ردارة ا

 (.11ص، 1..2

  تملية تنويل وردارة الموارد المتاحة إلو المرروت، يدواء المدوارد البردري ة، أو المدوارد

ددج مددج جخلهددا رنجدداو المرددروت بنجدداح إلددو وددل مراتدداة توامددل   الماديددة، بطريقددة يمكِّ

مدج أجدل  ويدادة االنتاجيدة، وتقليدل التكدالي ، ورنهداء  الجودة، والوقو، والتكلفة المتاحة

المرروت إلو الوقو المحدد المتفدا تليده، ورنجداو المردروت حيدص الميوانيدة المقدررة، 

وضددددماج الجددددودة، وررضدددداء جميدددد  أطددددرا  المرددددروت مددددج الميددددتفيد رلدددد  إلريددددا 

، 2.21)الحمدددي، والقحطدداي،  ؛Ewina & et al.,2017, 505)) المرددروت

311.) 
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دددج القدددول أج ردارة المردددروتاو هدددو مجموتدددة مدددج   وبنممماءا علممم  مممما سمممبع          يمكِّ

العملياو ترمل  تجطيط المرروت، وتنفيوه، ومتابعته، وتقويمه، وتتل هوه العمليداو ضدمج 

رطددار ومنددو ومددالو وبرددري محدددد، وتتطلددص ردارة المرددروتاو تددواإلر مجموتددة مددج 

هدوه العمليداو كالمهداراو المرتبطدة بدالتجطيط المهاراو لدل ايإلدراد القدا ميج تلد  تنفيدو 

 .او أهدا  المرروت بكفاءة وإلعاليةوالتنفيو والتقويل، مج أجل رنج

 إدارة المشروعات ب مبررات اجخد -2

رهدو إلترة الجمييناو مج القرج العرريج بدايدة تهدد ردارة المردروتاو؛ حيد             

تل بركل  ير تلمو، ولكج م  الحاجة لطدرق رج ردارة المرروتاو كانو قبل هوه الفترة ت

تلمية وتملية لحل مركخو اإلدارة إلو المرروتاو الكبيرة، تمل الباحثوج تل  التفكيدر 

يدة؛ وإلدو تدال  ل، تدل رنرداء معهدد 1141إلو أياليص واو كفداءة تاليدة تقدول تلد  أيدس كم 

 ( بالواليددداو المتحددددةProject Management Instituteردارة المردددروتاو )

ايمريكيددة بهددد  جدمددة مجددال ردارة المرددروتاو، بدددًءا مددج صددناتة البرمجيدداو حتدد  

ح مجلددس ردارة المعهددد بعمددل وثيقددة تيددم  1181مجدداالو اإلنردداء؛ وإلددو تددال  ل، صددرة

)الدليل المعرإلو إلدارة المرروتاو(، واردتمل الددليل المعرإلدو إلدارة المردروتاو تلد  

توجيهيددة المنترددرة لدددل جميدد  َمددج يماريددوج ردارة المعددايير المتعددار  تليهددا والمبددادئ ال

المردددروتاو، ولقدددد وهدددرو الحاجدددة إلدارة المردددروتاو نتيجدددة الطلدددص المتوايدددد تلددد  

المنتجاو والجدماو المتطورة، والتوي  الها ل إلو المعدار  البردرية، والمناإليدة الردديدة 

َماو تالية الجودة )العيكر،  دع   (.1.8، 2.14بيج الجامعاو مج أجل توإلير جِّ

عبد  ) إدارة المشروعات العديد من الفوا،د للجامعاتي منها ما يليب ويكحقع اجخد         

 ( (Kaufmann, 2022, 2 ؛(232 - 227، 2.12المطلب، 

 جف  التكلفة المادية والبررية والومنية. -1

 ويادة إلر  النجاح، والقدرة تل  المناإلية. -2
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 ت.تكويج رمية راملة تج يير العمل بالمررو -3

 تحقا ربحية أكبر، وتويد مج رنتاجية الفرد. -4

مها. -1   ت ياتد الجامعة تل  تحييج أدا ها، وتجويد الجدماو التو تقد ِّ

 تقريص المياإلاو بيج اإلدارة العليا والعامليج، وض ط اليلل اإلداري الوويفو. -4

 تيمح بتحقيا مويد مج العمل إلو وقو أقل، وبااليتعانة بعدد قليل مج ايإلراد. -7

 إلر المرونة والتبايج الخوميج للتعامل م  ايهدا  المت يرة والفر  الجديدة.ت و -8

تحقيدددا ايهددددا  التنويميدددة بردددكل إلعدددال، وتحقيدددا الميدددواو التناإليدددية، ورضدددا  -1

 الميتفيديج.

تحييج البي ة الداجلية والجارجية للجامعة، والتواإلا م  الثقاإلة التنويميدة اليدا دة   -.1

 إليها.

لعمل وتقييمده، مدج جدخل وضد  معدايير رنجداو محدددة لكدل يهولة متابعة يير ا  -11

 مرحلة مج مراحل المرروت.

رإل  كفاءة العامليج، مج جخل إلدر  تخقدو العديدد مدج الجبدراو المتنوتدة مدج   -12

 اإلداراو المجتلفة لتنيط م  بعضها البع  جيوط المرروت بركل رامل وكامل.

 - 47، .2.1)هاردل،  امعمات مما يلميإدارة المشروعات بالجتبني ومن مبررات          

 ( (Martins & et al., 2022, 749 - 750 ؛(114 - 113، 41

نهددا مددج أج  -1 ردارة المرددروتاو مدددجل جديددد لتنفيددو مهددال اإلدارة الجامعيددة؛ إلهددو تمك ِّ

تجطط وتنول وتنفو وتراقص أي مرروت تل  نحدو إلعدال، كمدا أنهدا محاولدة لتحقيدا 

 ايهدا  التنويمية.

مرروتاو تيمح للجامعاو بتقديل جدمة جيدة للميتفيديج إلو الوقو المنايدص؛ ردارة ال -2

ايمدددر الدددوي يجعلهدددا إلدددو وضددد  تناإليدددو مميدددو تدددج نورا هدددا، كمدددا ت عتبدددر ردارة 

المرروتاو تامًخ قويًا لويدادة اهتمدال الجهداو الميدتفيدة، وويدادة دتمهدل لهدا وثقدتهل 

 بها.
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إلعددال يَضددَمج لهددا ترردديد كثيددر مددج  تبنددو ردارة المرددروتاو بالجامعدداو تلدد  نحددو -3

مواردها البررية والمادية إلدو تنفيدو الكثيدر مدج أنردطة المردروت، مدج جدخل رقابدة 

أإلضددل تلدد  المددوارد الماديددة، وردارة أإلضددل للمددوارد البرددرية؛ ايمددر الددوي يكفددل 

قدا رقابدة قويدة  مويًدا مج رنتاجية ايإلراد، وربحية الجامعة؛ ومج ثل، إلهو مدجل يح 

 إلية إلو ايتجدال الموارد.ورفا

ردارة المرروتاو ت عتبر وييلة لتنفيو ريتراتيجية الجامعة، التو بددورها تتدرجل رلد   -4

بدددددرامط ومردددددروتاو مرتبطدددددة بتحيددددديج جدددددودة الجددددددماو الجامعيدددددة، وإلدارة 

المرروتاو أهمية كبيرة إلو مجال الجودة بالجامعاو؛ ينها تعمل إلدو المقدال ايول 

  باو مجتل  الميتفيديج مج داجل وجارر الجامعة.تل  تلبية توقعاو ور

تبنددو ردارة المرددروتاو بالجامعدداو ييددمح لهددا باالنتقددال مددج التطددوير التلقددا و رلدد   -1

تطوير هاد  متقددل، ومجتمد  تمدل ممييدو موجده بالمردروت؛ ومدج ثدل إلهدو أداة 

 قوية تيتعيج بها لتقديل منتجاو وجدماو جديدة، وتحقيا ت ييراو متميوة بها.

تبنو الجامعاو ردارة المرروتاو يَضمج لها  تنفيدو مهدال ابتكاريدة إلدو حددود رطدار  -4

ومنددو معَدديج، وتكددالي  ماديددة وبرددرية ميددموح بهددا، بمددا يَضددمج لهددا الوصددول رلدد  

 جودة إلعلية تجعلها قادرة تل  تحقيا مركو تناإليو متقدل.

اًحا إلو الوقدو تبنو ردارة المرروتاو إلو مميياو التعليل الجامعو أصبح أكثر رلح -7

الحددالو تددج أي وقددو مضدد ، نوددًرا ينهددا ت يدداتدها إلددو الت لددص تلدد  كثيددر مددج 

مرددكختها المتمثلددة إلددو  قلددة المددوارد الماديددة، والضددع  إلددو ترردديد اإلنفدداق، وإلددو 

مه مج جدماو.  ميتول ما تقد ِّ

ي نور إلدارة المرروتاو تل  أنها ركل أإلضل للتنويل مج هياكدل اإلدارة التقليديدة؛  -8

دإلها تحييج ايداء التنويمو ككدل، ممدا دتدا كثيدًرا مدج الممييداو الجامعيدة تبدر ه

دول العدددالل المجتلفدددة رلددد  االيدددتعانة بدددإدارة المردددروتاو إلدددو ابتكدددار وايدددتحدا  



 كريمة محمد الشيند. 

   

مقرراو درايية، يواء برامط أيايية أو اجتيارية ضمج درجاتها الجامعيدة؛ لجعدل 

مه مج جدمة تعليمية أكثر ايتجابة ال  حتياجاو يوق العمل.ما تقد ِّ

تحقيدا  تبن ِّو ردارة المرروتاو بالجامعاو ي ياتدها تلد    ومما سبع يتضح أن          

مدده مددج جدددماو جامعيددة أكثددر  أهددداإلها، وتحيدديج أدا هددا، وتجويددد جدددماتها لجعددل مددا تقد ِّ

 ايتجابة الحتياجاو اليدوق، وبالتدالو تلبيدة احتياجداو الميدتفيديج الدويج ينفدووج المردروت

مرددروتاو بصددفة تامددة، وردارة مرددروتاو اللصددالحهل؛ كمددا يتضددح ممددا يددبا أج ردارة 

تطددوير التعلدديل العددالو بصددفة جاصددة تهددد  رلدد  رتاحددة وتحيدديج جددودة النوددال التعليمددو 

 بالجامعاو، بما يتواإلا م  النول العالمية، وتحييج تناإليية نول ومجرجاو التعليل العالو.

  إدارة المشروعات  عمليات -3

لكل مرروت مجموتة العملياو المميوة له، والتدو تدرتبط بطبيعدة هدوا المردروت           

دج تطبيقده تلد  المردروتاو كاإلدة، وممدا يددل  وهدإله، وبالتالو إلخ يوَجد نموور واحدد يمكِّ

ولدددك تلددد   مروندددة ردارة المردددروتاو، وقددددرتها تلددد  التعامدددل مددد  مجتلددد  الجددددماو 

االلتددوال بتحقيددا الهددد  المر ددوص ضددمج حدددود الوقددو والمنتجدداو التعليميددة، رددريطة 

والتكلفة والجودة المحدديج ميدبقًا، وتردتمل معودل نمداور دوراو حيداة المردروتاو تلد  

تملياو متردابهة، رال أنهدا قدد تجتلد  إلدو تددد هدوه العمليداو، ويجتلد  تددد تمليداو كدل 

ت تلك العمليداو بايدل مجمو يعرة ومرروت تبعً  الجتخ  طبيعة المرروت والهد  منه، 

شدورة حياة المرروتش؛ إل ي مرروت ب   النور تج طبيعته ومدته وحجل نرداطاته يمدر 

 (.238 - 237، 2.12بعمليدداو محددددة تيددم  شدورة حيدداة المرددروتش )تبددد المطلددص، 

 ومن أبرز عمليات إدارة المشروع ما يلي 

 عملية التخطيط للمشروع  -3/7

ف           العمليددة التددو ينتقددل إليهددا المرددروت مددج طمميط للمشممروع ب نهمما  عمليممة التختعممرح

ممن إعمداد خطممة المشمروع مممن خماله تحديممد العناصمر ا تيممة مجدرد إلكدرة رلدد  جطدة،  ويمك 
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، 2.12)جبددراء المجموتددة العربيددة للتدددريص والنرددر،  ؛(11 - 13ص، 1..2)النقيددص، 

 ( 4.4، 2.21)الحمدي، القحطاي،  ؛(14 - 13

 تبتكر المميية ايًما للمرروت، وكولك تصميل رعار له. حي    اسم المشروع  -7

حي   تقول الممييدة بتوضديح ايهددا  التدو تيدع  رلد  تحقيقهدا  أهداف المشروع  -2

مدددج جدددخل تطبيدددا هدددوا المردددروت، وال بدددد أج تكدددوج هدددوه ايهددددا  ممديدددة رلددد  

ريتراتيجية المرروت، ومدج الردروط المتبعدة إلدو رتدداد وصديا ة ايهددا  هدو أج 

وج الهددد  واضددًحا وواقعيًددا وقددابًخ للقيدداس وقددابًخ للتطبيددا، ويدد تو ضددمج إلتددرة يكدد

 ومنية محددة.

حيد   تقدول الممييدة بعدر  مفصدل للنرداطاو  النشاطات الر،يسة في المشمروع  -3

التددو تنددوي تقددديمها مددج جددخل هددوا المرددروت، وال بددد أج تت كددد مددج أج تنفيددو هددوه 

يهددددا ، إلاينردددطة مرتبطدددة ب هددددا  اينردددطة يددديمدي بالضدددرورة رلددد  تحقيدددا ا

 المرروت.

حي   تقول المميية بعر  الف او التدو يتيدتفيد  الف،ات المستهدفة من المشروع  -4

مدددج تنفيدددو نرددداطاو وجددددماو المردددروت، وال بدددد أج تدددوكر كيددد  تيدددتفيد الف ددداو 

ل أكثدر مدج جدمدة أو أكثدر   الميتهدإلة مج المرروت، وي فضل روا كداج المردروت يقدد ِّ

 اط، أج تقول بتحديد وتووي  الف او الميتهدإلة تل  هوه الجدماو واينرطة.مج نر

تض  المميية تصدورها للنتدا ط التدو تتوقعهدا مدج  النتا،ج المتو عة من المشروع  -5

تنفيو نرداطاو المردروت، كمدا تضد  الممردراو التدو تيدتجدمها لقيداس تحقيدا تلدك 

ج أج نضد  إلدو النتدا ط المتوقعدة  العناصدر الميداندة لتنفيدو نرداطاو النتا ط، كما يمكِّ

 المرروت، وأيًضا العقباو التو قد تعترضها.

مثدل  مددير مردروت، ونا بده، وأجصدا و معلومداو،  الوظا،ف الر،يسمة للمشمروع  -1

ومبرمجيج،.. رل ، وتعييج ايردجا  المنايدبيج لهدوه الوودا  ، وتحديدد المهداراو 

  الوصددول رلدد  المددووفيج المطلوبددة لكددل وويفددة، يج ولددك ي يدداتد الممييددة تلدد



 كريمة محمد الشيند. 

   

المنايبيج وتعيينهل وتوويدهل بالتدريص والجبراو الخومة لرإلد  ميدتول مهداراتهل، 

وتوويدد  المهددال الواجددص القيددال بهددا تلدد  المددووفيج المعنيدديج بهددا، وتحديددد الجهددد 

 والوقو المطلوبيج لتنفيو المهماو.

تحديدد جميد   وهو مدج أصدعص مراحدل التجطديط للمردروت؛ حيد   يدتل اإلجراءات  -1

اإلجددراءاو والمهددال الخومددة مددج أجددل تنفيددو المرددروت وردارتدده، مثددل  االجتماتدداو 

التحضيرية، والمواد التدريبيدة، وأوراق العمدل، والمحاضدراو وطباتتهدا، وترتيدص 

 اينرطة، وتحديد الف او، وتحديد االحتياجاو، والمتابعة، والتقييل.

ل الممييدددة برصدددد وتجهيدددو أمدددوال حيددد   تقدددو الموازنمممة التقديريمممة للمشمممروع  -2

وتجهيواو المرروت، وولك مج جخل تقديرها لةموال التو تحتار رل  رنفاقها تلد  

مجتل  مراحل ورجراءاو ونراطاو المرروت، وكولك تقديرها للمعدداو وايجهدوة 

التو يحتاجها العاملوج بالمرروت للقيال ب تمالهل، ووض  مواونة تقديرية للمردروت 

مميية تل  دراية مدل توإلر هوه ايموال والمعداو لديها للردروت بتنفيدو ي ياتد ال

المرروت، أو لتقديل المردروت للجهداو الممولدة والمانحدة لت طيدة نفقداو المردروت، 

ويجص أج تقول المميية تند وضعها مواونة المرروت بتصني  هدوه المواوندة رلد  

 ، يج ولددك ي يدداتدها تلدد  نفقدداو رداريددة، ومرددترياو، ومكاإلددتو، ورواتددص، ... رلدد

 مراقبة رنفاقها يموال المرروت.

 ؛(1.1، 2.14)العيددكر،  وتتمثممه أهميممة عمليممة التخطمميط للمشممروع فيممما يلممي          

Leonard, 2015, 1249))  

يعَدددد التجطددديط للمردددروت أياًيدددا للمتابعدددة والتقدددويل، كمدددا يعَدددد أياًيدددا للمعلومددداو  -1

 لمعلوماو.واالتصال؛ وولك تج طريا تبادل ا

ي يددداتد التجطددديط للمردددروت تلددد  تفدددوي  اليدددلطة، وتحديدددد أولويددداو العمدددل إلدددو  -2

المرددروت، والتكيدد  مدد  أي ت ييددر طددارئ، وتنودديل العمددل بالمرددروت تددج طريددا 

 تحديد ما يجص تمله للوصول رل  ايهدا  المراد تحقيقها.
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اء اتجدداو ي رددج  التجطدديط للمرددروت تلدد  ايددتجدال اييددلوص العلمددو إلددو التفكيددر أثندد -3

القراراو؛ حي   يعتمد تل  جم  المعلوماو وتحليلها وتصدنيفها، كمدا يرإلد  حمداس 

 العامليج وداإلعيتهل تج طريا ررراكهل إلو تملية التجطيط للمرروت.

)دليدل  وتمر عملية التخطيط للمشروع بمجموعة من المراحمه تتمثمه فيمما يلمي           

الدددليل المعرإلددو إلدارة المردداري ، )؛ (.1- 1، 4..2للدددليل المعرإلددو إلدارة المردداري ، 

 ( (Kaufmann & Kock, 2022, 2؛ (48 – 42، 8..2

وهدو تبدارة تدج تمليدة توثيدا اإلجدراءاو الخومدة  وض، خطة إدارة المشروع  -1

لتحديد وتجهيو ودمط وتنييا جمي  الجطط الينوية لتصبح جطدة ردارة المردروت 

قة بطريقدة تجطديط وتنفيدو ومتابعدة وتقدويل هو المصدر الر ييو للمعلوماو المتعل

 المرروت.

وهدددو تمليدددة تحديدددد وتوثيدددا  وضممم، خطمممة إدارة المممموارد البشمممرية بالمشمممروع  -2

ايدوار والميمولياو والمهاراو الخومة للمرروت، وتوضديح العخقداو، وتحديدد 

االحتياجدداو التدريبيددة، ووضدد  جطددة ردارة رددموج ايإلددراد العددامليج بالمرددروت، 

 إلريا المرروت وردارته وتطويره. وتنويل

وهدو تمليدة وضد  ردرح تفصديلو للمردروت وللمندتط أو  تحديد مجماه المشمروع  -3

مها المرددروت، والت كددد مددج أج المرددروت يرددمل كددل ايتمددال  الجدمددة التددو يقددد ِّ

  المطلوبة دوج يواها؛ وولك إلكمال المرروت بنجاح.

ل أنردطة وأتمدال المردروت وهو تبارة تج تملية تقيدي تجز،ة العمه بالمشروع  -4

ج التحكل إليها بركل أكبر.  رل  مكوناو أص ر يمكِّ

وهددو تبددارة تددج تمليددة تحديددد رجددراءاو  تحديممد أنشممطة المشممروع وتسلسمملها  -1

معينة يتل تنفيوها لكو يتل رنتار مجرجاو المردروت، مد  تحديدد وتوثيدا العخقداو 

 بيج أنرطة المرروت.
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تملية تحديد نوت وكمياو المدواد وايإلدراد وهو  تقدير موارد النشاط بالمشروع  -4

 والمعداو واإلمداداو الخومة لتنفيو كل نراط مج أنرطة المرروت.

وهدو تمليدة  تقدير الفترات الزمنيمة جنشمطة المشمروع ووضم، الجمدوه الزمنمي  -7

تحديد إلتراو العمل الخومة الكتمال أنرطة المرروت بايدتجدال المدوارد المتاحدة، 

و اينردددطة وإلتراتهدددا الومنيدددة، والمدددوارد الخومدددة، ووضددد  مددد  تحليدددل تيليدددخ

 الجدول الومنو الجا  بالمرروت.

وهددو تمليددة تقدددير المددوارد الماليددة  تقممدير التكلفممة وتحديممد ميزانيممة المشممروع  -8

الخومة الكتمال أنرطة المردروت، ووضد  مواوندة التكلفدة، ومراقبدة التكلفدة، مد  

نرددطة المرددروت وإلقًددا للمواونددة المعتمدددة حيدداص رجمددالو التكددالي  التقديريددة ي

 للمرروت.

وهو تملية تحديد متطلباو أو معايير الجودة الجاصدة  التخطيط لجودة المشروع  -1

مها المرروت لضماج أج المرروت يديفو بايهددا   بالمرروت والجدماو التو يقد ِّ

ل المردروت التو تل القيال به مج أجلها، وتوثيا الطريقة التو ييتل بها روهار التدوا

 بتلك المعايير.

وهدددو تمليدددة رنتدددار وتجميددد  وتوويددد  وتجدددويج  تخطممميط اتصممماالت المشمممروع   -.1

بالركل الصحيح، وإلو الوقو المنايص، م  تحديدد   المعلوماو الجاصة بالمرروت

المعلوماو التو يحتار رليها الميتفيدوج مج المردروت، وتحديدد طريقدة التواصدل، 

 ورتداد تقارير ايداء.

وهدددو تمليدددة تحديدددد المجددداطر التدددو قدددد ت دددمثر تلددد   إدارة المخممماطر  تخطممميط  -11

المرددروت، وتوثيددا جصا صددها المميددوة، وتحديددد الطريقددة التددو يددتل مددج جخلهددا 

تطبيددا أنرددطة ردارة المجدداطر إلددو المرددروت، مدد  وضدد  الجيدداراو واإلجددراءاو 

 لمواجهددة المجدداطر بهددد  تحيدديج الفددر ، والتقليددل مددج المجدداطر التددو قددد تهدددد

 المرروت.
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التحليدل الكمدو للمجداطر  وهدو تمليدة  إجراء التحليه الكممي والكيفمي للمخماطر   -12

القيال بتحليل تددي لت ثير المجاطر التو تل الكرد  تنهدا تلد  أهددا  المردروت؛ 

أما التحليل الكيفو للمجداطر إلهدو  تمليدة رجضدات المجداطر حيدص أهميتهدا لمويدد 

يل احتماليددة حدددوثها وت ثيرهددا والجمدد  مددج التحليددل واإلجددراءاو تددج طريددا تقيدد

 بينهما.

وهددو العمليددة التددو تقددول برددراء المنتجدداو أو  تخطمميط المشممتريات بالمشممروع   -13

الجدماو والحصول تليها، وتجطيط المردترياو، وتجطديط التعاقدداو، مد  توثيدا 

قدرار الردراء إلدو المرددروت، وتحديدد طريقدة الرددراء، وتحديدد البدا عيج المحتملدديج 

  هل، وردارة التعاقد ورقفاله.واجتيار

تمليددة التجطدديط للمرددروت تعَددد مددج أكثددر تمليدداو ردارة  ويتضممح مممما سممبع أن           

دج يي  يج؛ المرروتاو أهميدة تمليدة التجطديط تيدبا جميد  العمليداو ايجدرل، وال يمكِّ

ممييددة أج تتبندد  أي مرددروت دوج تجطدديط يددليل ميددبا لدده؛ ويتطلددص نجدداح المرددروت 

ميددبقًا، وقضدداء وقددو كددا   لدرايددة المرددروت، وتحديددد دقيددا لةهدددا  المددراد  تجطيًطددا

تحقيقها مج المردروت، وكيد  يدتل تحقيدا هدوه ايهددا ، وَمدج الميدمول تدج تحقيدا هدوه 

ايهدا ، وما الممردراو/ المعدايير التدو يدتل مدج جخلهدا الت كدد مدج تحقدا هدوه ايهددا ، 

مها المرددروت، ومددا الف دداو الميددتهدإلة مددج المرددروت، وال نردداطاو والجدددماو التددو يقددد ِّ

هدوه والموارد المادية والبررية والمالية الخومة لتنفيو المرروت؛ ومج المهل أج تددور كدل 

للمردروت، وتتيدل جطدة ردارة المردروت ب نهدا  تمدر تبدر  ايي لة إلو وهج إلريا التجطديط

 قوت ت يير.تطوراو متتالية طوال دورة حياة المرروت؛ وولك بيبص احتمال و

 عملية تنفيد ومتابعة المشروع  -3/2

ف            العمليددة التددو يدتل إليهددا بدددء تنفيددو ب نهمما  تنفيممد ومتابعممة المشمروع عمليممة  تعمرح

المرروت بَعد االنتهاء مج التجطيط للمرروت، ورصد ايموال الخومة إلنجاوه، ويتدوامج 
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لتنفيدو مدج أجدل  الت كدد مدج أج جطدواو م  تملية تنفيو المرروت البدء إلو تمليدة متابعدة ا

تنفيو المرروت تتل حيص ما جطط لها بهدد  ضدماج تددل انحدرا  المردروت تدج تحقيدا 

أهداإله أو الت جر إلدو تنفيدوها؛ وتمليدة المتابعدة لهدا تد ثير ريجدابو إلدو نجداح المردروتاو؛ 

تمثدل إلدو جهدة داجليدة واتيدة  ت الغالم  ممن جهتميني همما  فميمتابعة تنفيد المشروع  ويتم

اإلدارة التنفيويدددة داجدددل الممييدددة، وجهدددة جارجيدددة  تتمثدددل إلدددو اإلدارة العليدددا للمردددروت 

   (.112، 2.14)العيكر، 

ن متابعة تنفيد المشروع من خاله العناصر ا تية   ( 17 - 14ص، 1..2)النقيص،  ويمك 

حيدد   تقددول الممييددة بالت كددد مددج أج المرددروت  متابعممة د ممة تنفيممد خطممة المشممروع  -7

يتجددده نحدددو تحقيدددا ايهددددا  المرجدددوة منددده، وأج اينردددطة والجددددماو يدددتل تقددددها 

وتقديمها إلو الوقو المنايص وللف او الميتهدإلة، كما تقول المميية بتحديد اينردطة 

المتبقيددة التددو تليهددا أج تنجوهددا، والت كددد مددج أج هندداك تنايددقًا إلددو تنفيددو مراحددل 

 تية.ورجراءاو جطة المرروت بكل جوانبها الموضو

حي   تت كد الممييدة مدج أج رصديد المردروت  متابعة د ة تنفيد موازنة المشروع  -2

ال يعانو مج نق  إلو ايموال، وأج ايموال ت صَر  تل  الميتلوماو المجصصدة 

 لها ومعالجة المصروإلاو  ير المجطط لها.

وتهددد  هددوه المتابعددة رلدد  التحقددا مددج رنجاويددة  متابعممة د ممة تنفيممد أنظمممة العمممه  -3

إلعالية العامليج بالمرروت، وضبطها إلو االتجاه الصحيح، وولك مج جدخل متابعدة و

مددددل التدددوامهل بتنفيدددو جطدددة المردددروت وجطدددة العمدددل، ورتددددادهل تقدددارير العمدددل 

المطلوبة، وَتقد اجتماتاو تمل بركل ميتمر لمناقرة المرروت وتبادل المعلوماو 

بقيدددة، ومددددل التدددوامهل بمهدددامهل حولددده، ومتابعدددة ايدددتعداداتهل لتنفيدددو اينردددطة المت

وأدوارهل وانيدجامهل بوصدفهل إلريدا تمدل إلدو تيديير رجدراءاو المردروت واتجداو 

 القراراو.
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إلالممييدة قدد ال تدتمكج مدج توقد  حددو  كدل  تطبيع إسمتراتيجية إلدارة المخماطر  -4

رددوء إلددو مرحلددة اإلتددداد والتجطدديط للمرددروت، وهددوا وضدد  طبيعددو جددًدا، وقددد 

بع  المجداطر إلدو أثنداء تطبيقده، ومجداطر المردروت هدو   يتعر  المرروت رل 

الحد   ير الممكد والدوي يدمدي إلدو حالدة وهدوره رلد  التد ثير اليدلبو أو اإليجدابو 

تل  واحد تل  ايقل مج أهدا  المرروت، وتتمثل أهدا  ردارة مجداطر المردروت 

ثير ايحددا  ويادة احتمداالو وتد ثير ايحددا  اإليجابيدة، وتقليدل احتمداالو وتد   إلو

تحديددد توامددل الجطددر   المعوقددة يهدددا  المرددروت؛ وتتمثددل ردارة المجدداطر إلددو

وميبباتها وآثارها، ووض  الحلول لهدا ومعالجتهدا؛ وتردتمل تمليداو ردارة مجداطر 

تجطيط ردارة المجاطر وتحديدها وتحليلها وااليتجابة لها ومتابعتها   المرروت تل 

 ومراقبتها.

ملية تنفيد ومتابعة المشروع من مستوى إداري إلم  مسمتوى إداري وتختلف ع          

، إلتجت  اإلدارة العليا  بوض  التنفيو العدال للمردروت، بمدا يكفدل تحقيدا التدرابط بديج آخر

أنرددطته ومهامدده كاإلددة، إلضددًخ تددج رجددراء الت ييددراو الجوهريددة إلددو الهيكددل التنويمددو 

تنفيواو الفرتية إلدو حددود التنفيدو العدال للمرروت؛ بينما تجت  اإلدارة الويط   بوض  ال

المقددرر؛ أمددا اإلدارة التنفيويددة إلتجددت   بتنفيددو العمددل داجددل الوحددداو التددو يددتل اإلرددرا  

المبارر تليها بما يكفل ايتبعاد احتمالية ضيات الوقدو والجهدد والمدال؛ ومدج ثدل، إلمرحلدة 

ل المردروت رلد  تنفيو ومتابعة المرروت ت مثل المحرك اييداس للمردروت، ينهدا  ِّ َمدج يحدو 

ما يربه الجخيا التنويمية المترابطة التو تعمل جنبًدا رلد  جندص مدج أجدل تحقيبببدبا أهددا  

 (.Leonard, 2015, 1249المرروت )

 وتمممر عمليممة تنفيممد ومتابعممة المشممروع بمجموعممة مممن المراحممه تتمثممه فيممما يلممي         

الدددليل المعرإلددو إلدارة )؛ (17 – 14 ،4..2)دليددل للدددليل المعرإلددو إلدارة المردداري ، 

 ( 12 - .1، 8..2المراري ، 



 كريمة محمد الشيند. 

   

وهددو تمليددة تنفيددو العمددل المحدددد إلددو جطددة ردارة  توجيممه وإدارة تنفيممد المشممروع  -7

 المرروت لتحقيا أهدا  المرروت.

  وهو تملية تطبيدا أنردطة الجدودة المجططدة لضدماج ايدتجدال تنفيد توكيد الجودة -2

 خومة للوإلاء بالمتطلباو.المرروت لجمي  العملياو ال

وهو تملية الت كد مدج تدواإلر المدوارد البردرية، والحصدول  تكوين فريع المشروع  -3

تل  الفريا الخول إلتمال مهال المرروت، وإلريا المرروت هو  المي ول تدج تنفيدو 

 أنرطة قيادة وردارة المرروت.

أتضداء إلريدا  وهو تملية تحييج الكفاءاو، والتفاتل بيج تطوير فريع المشروع  -4

المرروت لتعويو أداء المردروت؛ وينب دو أج يكتيدص مدديرو المردروتاو مهداراو 

تحديددد وبندداء وتحفيددو وقيددادة وترددجي  إلريددا المرددروت لتحقيددا أهدددا  المرددروت، 

وي عتبر العمل الجماتو أحد العوامل المهمة لنجاح المرروت، وي عتبدر تطدوير إلريدا 

 ة التو تق  تل  تاتا مدير المرروت.المرروت هو أحد المي ولياو اييايي

وهددو تمليددة تتبدد  أداء الفريددا، وتوويدد  المعلومدداو، وحددل  إدارة فريممع المشممروع  -5

المركخو، وتنييا الت ييراو، وردارة النواتاو، وتقييل أداء كل تضدو إلدو الفريدا 

  مج أجل تحييج أداء المرروت.

صددحاص المصددالح وهددو تمليددة التواصددل مدد  أ إدارة تو عممات أصممحا  المصممالح  -1

والتعدداوج معهددل لجيفدداء باحتياجدداتهل، ومواجهددة المردداكل تنددد وقوتهددا؛ وأصددحاص 

المصددالح هددل الممييدداو، أو أول ددك ايرددجا  مثددل الميددتفيديج أو الرتدداة الددويج 

يردداركوج برددكل إلعددال إلددو المرددروت، أو الددويج قددد تتدد ثر مصددالحهل ريجابًددا أو يددلبًا 

  ج لهل ت ثير تل  المرروت ومجرجاته.ب داء أو رنهاء المرروت، وقد يكو

مج تملياو ردارة المرروتاو التدو   تملية تنفيو المرروت ويتضح مما سبع أن          

ال تقل أهمية تج تملية التجطيط للمرروت، وهو العملية التو يتل إليها بدء تنفيو المرروت 

المردروت ومتابعدة  مج جدخل تنفيدو اإلجدراءاو والمهدال المتفدا تليهدا إلدو مرحلدة تجطديط
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تنفيوها مج أجدل الت كدد مدج تنفيدو المردروت حيدص مدا هدو مجطدط لده، وردجدال التعدديخو 

الخومة؛ وترير تملية تنفيو ومتابعة المرروت رل  العديدد مدج المعدانو، مدج أهمهدا  تقيديل 

العمددل بالمرددروت رلدد  تناصددر ومهمدداو وووددا   وترتيبهددا وريددنادها يإلددراد، ووضدد  

ويميدددة، وتحديدددد العخقددداو داجدددل التنوددديل وجارجددده، وتوويددد  الميدددمولياو، الهياكدددل التن

 وتفوي  اليلطة مج أجل تحقيا أهدا  المرروت تل  أر  الواق .

  عملية تقويم المشروع  -3/3

ف          تمليدة تحديدد معددل التطدابا واالنيدجال بديج  عملية تقويم المشروع ب نها  تعرح

بدديج معددالو اإلنجدداو التددو تدل تحقيقهددا؛ كمدا ي عددر  تقددويل ايهددا  التنويميددة للمردروت و

المرددروت ب ندده  تمليددة واتيددة ومنومددة لجمدد  وتحليددل المعلومدداو لتحديددد مدددل تحقيددا 

(؛ والتقددويل هددو  العمليددة 112، 2.14ايهدددا  أو التجدداو القددراراو المنايددبة )العيددكر، 

تلد  المردكخو المحتملدة  التو يتل أدامهدا لمخحودة تنفيدو المردروت حتد  يتيدن  التعدر 

أواًل ب ول، واتجاو اإلجراءاو التصحيحية تند الضرورة لمراقبة تنفيو المرروت مدج أجدل 

تحديددد االنحراإلدداو تددج جطددة ردارة المرددروت، ومراقبددة الت ييددراو، والتوصددية باتجدداو 

 (.Martins & et al., 2022, 750)اإلجراءاو الوقا ية؛ توقعًا للمركخو المحتملة 

 ( 18ص، 1..2)النقيص،  م تقويم المشروع في ضوء ثالثة مداخهي هيويت

 مدجل تقويل ايهدا . -1

 مدجل تقويل اإلجراءاو. -2

 مدجل تقويل النتا ط. -3

 تقدويل مردروتالباحثة قد اتتمدو تلد    ومن الجدير بالدكر اإلشارة هنا إل  أن          

التدو أنردم  إلدو ضدوء أهداإلده -مجال اهتمدال الدرايدة -تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو

لمعرإلددة مدددل تحقيقدده لةهدددا   ومحدداوره المنبثقددة والمعبددرة تددج هددوه ايهدددا  مددج أجلهددا

 .المرجوة منه، ومعرإلة ريجابياو المرروت ويلبياته



 كريمة محمد الشيند. 

   

ما فمي           ويوَجد العديد من المبررات وراء عملية تقويم المشمروعاتي وتتمثمه أساسا

 ( 112، 2.14)العيكر،   رضيني هما

التقويل ب ر  المياءلة  وهو تملية الفح  والتفتيش ب ر  رصددار حكدل تلد   -1

المرروت، وتحديد مدل تحقيقه يهداإله التو أنرم مج أجلها، والتعر  تل  أبدرو 

 معوقاته.

التقويل ب ر  التحييج  وهو تملية تطويرية ت يداتد إلدو حدل المرداكل، وتوضدح  -2

، وتقلدل مدج احتمدال تكدرار ايجطداء، الممارياو الجيدة، وترج  وتفير الواقد 

جدو؛ حي   ينور لةجطاء نودرة نقديدة للدتعلل منهدا،  وااليتفادة مج ايجطاء روا و 

 وليس تصيًدا لها؛ ضمانًا لتحقيا ايهدا  المنرودة بكفاءة وإلاتلية.

تطوير نول  تقويل مرروتالمبرر وراء   ومن الجدير بالدكر اإلشارة هنا إل  أن          

تحديد مدل تحقيقده يهداإلده التدو أنردم هو  -مجال اهتمال الدراية -كنولوجيا المعلوماووت

دج القدول ، إلضًخ تج تحيينه إلو ضوء بعد  تمليداو ردارة المردروتاو. مج أجلها ويمكِّ

اييباص التو تددتو رلد  تقدويل المردروت متعدددة، وتنبد  إلكدرة تقدويل أل مردروت مدج   أج

هج/ القا ل، وضرورة الحكدل تلد  أهميدة المردروت، ومددل الر بة إلو تحييج الوض  الرا

تحقيقه يهداإله المنرودة مج وجهة نور الميدتفيديج مدج المردروت، كمدا نحتدار رلد  تقدويل 

 المرروت مج أجل معرإلة نتا ط المرروت، يواء كانو ريجابية أل يلبية.

 ( 211، 2.11)منصور وآجروج،  ومن أهداف تقويم المشروعات ما يلي

 قا مج جودة أداء ردارة المرروت أو تحيينها.التح -1

 قياس مدل العا د مج المرروت تل  المراركيج إليه. -2

 رتاحة الفرصة للجهاو المعنية للحكل تل  إلاتلية مجرجاو المرروت وجودتها. -3

التعدر  تلد  المرددكخو التدو واجهدو تنفيددو المردروت، والعمدل تلدد  تدوليلها إلددو  -4

 الميتقبل.
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لناجحدددة؛ مدددج أجدددل التويددد  إليهدددا وتكرارهدددا، وتعدددديل تحديدددد اإليدددتراتيجياو ا -1

 اإليتراتيجياو  ير الناجحة.

توإلير الت وية الراجعة للمراركيج والميموليج تج المردروت تدج تحقدا اينردطة  -4

 المحددة مج قبل، وكفاءة اينرطة التو نفوو لتحييج جطط التنفيو.

)الحمددي، القحطداي،  همي بثالث خطوات أساسمية  وتمر عملية تقويم المشروع          

2.21 ،4.4 )  

 وض  معايير للتقويل. -1

  مقارنة اإلنجاو الفعلو م  ايهدا  المجططة أو المعايير الموضوتة ميبقًا. -2

اتجاو اإلجراءاو التصحيحية أواًل ب ول إلدو حالدة وجدود أي انحراإلداو أثنداء تنفيدو  -3

 المرروت.

ممن اسممتخدامه           ا فممي تقممويم المشممروعات ممما يلممي ومممن أبممرز المعممايير التممي يمك 

  ( 214، 2.11)منصور وآجروج، 

  وتعنو مدل التوال المرروت بالجطة المحددة مج قبل. الد ة  -7

  وتعنو ايتمرار نتا ط المرروت بعد انتهاء. الديمومة أو االستمرارية  -2

  وتعنو مدل منايبة المرروت لحاجاو الميتفيديج والمجتم . الوا عية  -3

  و قياس مدل تحقيا المرروت يهداإله ونتا جه المجطط له.وتعن الفعالية  -4

وتعنو قياس كيفية ايتجدال المددجخو كدالموارد الماليدة والبردرية والتقنيدة  الكفاءة  -5

  والمادية بركل اقتصادي وأمثل للحصول تل  المجرجاو الميتهدإلة للمرروت.

مقارنددة بالمردداري    وتعنددو الميددوة واإلضدداإلة الجديدددة للمرددروت بالالقيمممة المضممافة -1

  اليابقة.

وتعنددو درجددة ايددتمرار صددحة وصددخحية مجرجدداو أو نددواتط أو  ايدداو  المال،مممة  -1

المرددروت تلدد  النحددو المجطددط، والتددواوج بدديج حاجدداو الميددتفيديج وريددتراتيجياو 

  المرروت وجطته.



 كريمة محمد الشيند. 

   

ويعنو ا ثار اإليجابية واليلبية للمرروت تلد  المددل الطويدل بردكل مباردر  اجثر  -2

 يدددر مباردددر، يدددواء كاندددو هدددوه ا ثدددار اقتصدددادية أو اجتماتيدددة أو ثقاإليدددة أو أو 

 تكنولوجية أو بي ية أو ممييية.

و د تبدو مرحلة إنهاء المشروع وتقويمه بسيطة وتلقا،يةي إال أنهما تحتماإ إلم            

)النقيدص،  مجموعة من اإلجراءات التمي ال بمد للمؤسسمة ممن أن تقموم بهماي منهما مما يلمي

 ( 47، .2.1هارل، )؛ (11 – 18ص، 1..2

المراجعة النها يدة لمواوندة المردروت، ورتدداد التقدارير النها يدة للمردروت، وركمدال  -1

 جمي  الريول التوضيحية للمرروت.

تقددويل المرددروت إلددو ضددوء أهداإلدده ورجراءاتدده ونتا جدده، ومقارنددة النتددا ط بايهدددا   -2

 المرروت.المرصودة إلو الجطة، ورصد صعوباو ومعوقاو نجاح 

توثيا كل أتمال ومراحل المرروت إلو تقريدر جدا ، وتوثيدا مدا تحقدا ونفدو مدج  -3

  أنوات التكنولوجيا، وتوثيا التوصياو بهد  االيتفادة منها ميتقبًخ.

تلجددي  الدددروس الميددتفادة مددج المرددروت، جاصددة إليمددا صدداد  مددج تقبدداو أو  -4

يدد  تددل التعامددل أومدداو، وتلجددي  المرددكخو التددو صددادإلو العمددل بالمرددروت، وك

 معها، والحلول التو ايتجدمو.

اإلتخج تج نتا ط المرروت ورنجاواته، وما حققه مدج أهددا ، ورصددار كتداص تدج  -1

المرروت، م  ريضاح جطدواو ومراحدل التنفيدو، واقتدراح ايإلدراد المنايدبيج إلدارة 

 وتنفيو العمل بالمرروتاو ميتقبًخ.

و الميدتهدإلة إلتخنهدل بانتهداء المردروت، التوجه رل  إلريا العمل بالمرروت والف دا -4

  وركرهل تل  تفاتلهل م  المرروت، وتل  ما قاموا به مج أتمال.

  تمددر بددثخ  تمليدداو أيايددية، وهددو ردارة المرددروت  ويتضممح مممما سممبع أن           

تمليددة التجطدديط للمرددروت؛ إلجطددة المرددروت هددو اييدداس إلدارتدده، واإلطددار المرجعددو 

ة ما يلول القيال به، ومج الضروري أج ي يهل أكبدر تددد ممكدج إلدو رتدداد الرامل له لمعرإل
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هدا تجطدة المردروت، ومدج المهدل أج تعمدل ردارة الجامعدة تلد  ربدط جطدة المردروت بجط

اإليتراتيجية؛ حي  أج المرروت جوء مج الجطة اإليتراتيجية، أو تل  ايقدل يحقدا أحدد 

جية للجامعة، ثل تمليدة تنفيدو المردروت تلد  اإليتراتيجياو الموجودة إلو الجطة اإليتراتي

أر  الواقدد  ومتابعددة تنفيددوه، وبَعددد انتهدداء الجامعددة مددج تنفيددو المرددروت تددتل تمليددة تقددويل 

المرددروت لمعرإلددة مدددل تحقيقدده لةهدددا  المرجددوة مندده، ومعرإلددة ريجابيدداو المرددروت 

يتجدامها ميتقبًخ إلدو ويلبياته، ويجص أج تعمل اإلدارة تل  االيتفادة مج نتا ط التقويل وا

تدددل رتطدداء تمليددة تقددويل المرددروت حقهددا مددج االهتمددال، أو وتنفيددو مرددروتاو جديدددة، 

ايتجدال أياليص  ير دقيقة لقياس نتا ط المرروت قد يمدي رل  َضع  إلاتلية تمليدة تقدويل 

المرروت؛ ولضماج نجاح المرروت إلخ بد مج االتتناء بهوه العمليداو جميعهدا؛ ورنده لمدج 

دجميلل بده أج لكدل مردروت طبيعتده ووروإلده الجاصدة، وال ال نجداح أي مردروت دوج  يمكِّ

ايتيفاء جمي  تملياته، واالهتمال بجمي  محاوره، وولك لتصدبح تمليدة ردارة المردروتاو 

 مبنية تل  أيس منهجية صحيحة.

ممن أن نسممتنتج أهممم العناصممر التممي تكسمماعد فممي نجمما  إدار  وفممي ضمموء ممما سممبع  ة يمك 

 المشروعاتي ومنها ما يلي 

وضددوح أهدددا  المرددروت، ووضدد  جطددة واضددحة للمرددروت، والمتابعددة الميددتمرة  -1

 لتنفيو جطة المرروت.

اجتيدددار ايإلدددراد المنايدددبيج لتنفيدددو المردددروت، وتوويددد  الميددد ولياو وايدوار تلددد   -2

 أتضاء إلريا المرروت.

لقادرة تلد  تردكيل الفدرق توإلير القياداو الممهلة ووي الرمية الميتقبلية الواضحة ا -3

 وردارة المرروتاو بكفاءة تالية.

ت هيددل وتدددريص المددوارد البرددرية بالمرددروت، والتعدداوج والتنيدديا بيددنهل، ووجددود  -4

 قنواو اتصال واضحة ومحددة بيج إلريا تنفيو المرروت.
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معددايير رنجدداو أهدددا  أو متابعددة يددير العمددل بالمرددروت وتقويمدده مددج جددخل وضدد   -1

 مج مراحل المرروت. محددة لكل مرحلة

توإلير اإلتتماداو المالية الخومة لتنفيدو أنردطة المردروت وتحقيدا أهدداإلها، ووضد   -4

  ميوانية كاإلية إلنفاقها تل  مجتل  مراحل وأنرطة المرروت.

وض  ريتراتيجياو منايبة لتحقيا أهدا  المردروت، ووضد  ريدتراتيجية لمواجهدة  -7

 فيوه.المجاطر التو قد تعوق المرروت أثناء تن

تحديد اينردطة الر ييدة إلدو المردروت، والف داو الميدتهدإلة مدج كدل نرداط، وتحديدد  -8

المدة الومنية الخومة لتنفيو كل نراط مج أنرطة المرروت، وتحديد النتا ط المتوقعدة 

 مج تنفيو المرروت، والممرراو التو تيتجدل لقياس تحقا تلك النتا ط.

إلو تقرير جدا  لخيدتفادة منده ميدتقبًخ، توثيا كل أتمال ومراحل تنفيو المرروت  -1

 ورتداد التقارير النها ية للمرروت.

تحديددد  أن تناولممت الباحثممة الخطمموة الثالثممة مممن البحممثي والمتمثلممة فممي  وبَعممد          

دارة المرددروتاو، مددج حيدد   مفهددول ردارة المرددروتاو، ومبددرراو إلاييددس النوريددة 

رة المرروتاو يكوج البح  قد أجاص تج اليدمال ايجو بإدارة المرروتاو، وتملياو ردا

الثددانو مددج أيدد لته، ويددو  ننتقددل رلدد  الجطددوة الرابعددة مددج البحدد ، والمتمثلددة إلددو  رلقدداء 

 الضوء تل  بع  جهود جامعدة طنطدا إلدو مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو

 .مجال اهتمال الدراية

ة طنطا في مشروع الخطوة الرابعة  إلقاء الضوء عل  بعت جهود جامع

 في ضوء إدارة المشروعات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات

ت جيص هوه الجطوة الرابعة مج البح  تدج اليدمال الثالد  مدج أيد لة البحد ، مدج           

تردمل   -تطبيدا الدرايدة الميدانيدةمجدال -جخل تر  نبوة مجتصدرة تدج جامعدة طنطدا 

، وريدددالتها، و اياتهدددا، وأهدددداإلها اإليدددتراتيجية، نرددد تها، وموقعهدددا، ومبانيهدددا، ورميتهدددا
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تطدوير  باإلضاإلة رل   رصد بع  جهود جامعة طنطا إلو كل محور مج محاور مرروت

  ، وولك تل  النحو التالو إلو ضوء ردارة المرروتاو نول وتكنولوجيا المعلوماو

 نبدة مختصرة عن جامعة طنطا  -1

 ترمل ما يلو 

 عها نش ة جامعة طنطا ومو  -7/7

 - 2.21تتمثل نر ة جامعة طنطا إليما يلدو )الجطدة اإليدتراتيجية لجامعدة طنطدا           

2.21 ،4 ) 

  1178صدددر قددرار ر دديس الجمهوريددة العربيددة المتحدددة رقددل  م 7212فممي عممام 

بإنردداء إلددروت لجامعدداو القدداهرة واإليددكندرية وتدديج رددمس؛ حيدد   تددل رنردداء إلددرت 

والعلدول، والمعلمديج  ،  كلياو الطدص، والتجدارةلجامعة اإليكندرية إلو طنطا، يضل

  بطنطا، والوراتة بكفر الري .

  41صدر قرار ر يس جمهوريدة مصدر العربيدة بالقدانوج رقدل  م 7212وفي عام 

ل؛ حيد   ند  إلدو 1118ليدنة  184لتنويل الجامعداو بإل داء القدانوج اليدابا رقدل 

ومقرهدا مديندة طنطدا، والتدو  مادته الثانية إلقرة )ه( تل  رنراء جامعة ويدط الددلتا،

ل رلد  1173ليدنة  14تل تعديل ايمها الحقًا بموجص قرار ر يس الجمهوريدة رقدل 

جامعة طنطدا، وبدولك أصدبحو جامعدة طنطدا جدامس جامعدة إلدو جمهوريدة مصدر 

 العربية بعد جامعاو القاهرة، واإليكندرية، وتيج رمس، وأييوط.

ا بمحاإلوددة ال ربيددة بمدينددة طنطددا، وجامعددة ويددط الدددلت وتقمم، جامعممة طنطمما فمم             

ل، بعدد أج كاندو إلرًتدا 1172طنطا هو  جامعة مصدرية حكوميدة، ايدتقلو كجامعدة تدال 

ل، 1142ليدنة  1448لجامعة اإليدكندرية، مندو رنردا ها بموجدص القدرار الجمهدوري رقدل 

وهو القرار الوي ند  تلد  رنرداء كليدة الطدص بطنطدا، وتضدل جامعدة طنطدا حتد  تداري  

كليدة  -3كليدة الصديدلة  -2كليدة الطدص  -1كليدة، ومعهدًدا إلنيًدا، وهدو   14البح  الحدالو  
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كليدة -8كلية الوراتة  -7كلية الهندية  -4كلية العلول  -1كلية التمري   -4طص اييناج 

التربيدة النوتيدة  -11كليدة التربيدة الرياضدية  -.1كلية التربيدة  -1الحايباو والمعلوماو 

كليددة الحقددوق، باإلضدداإلة رلدد   المعهددد الفنددو  -14كليددة ا داص  -13ارة كليددة التجدد -12

 (..2 - 18، .2.2 - 2.11للتمري  )الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا 

  الحرم الجامعي لجامعة طنطا -7/2

يتكدوج الحدرل الجدامعو لجامعدة طنطدا مدج أكثددر مدج حدرل إلدو أكثدر مدج موقدد ،            

 (؛24 – 22، .2.2 - 2.11اإليدددتراتيجية لجامعدددة طنطدددا  ويتمثدددل إليمدددا يلدددو )الجطدددة

 ( 1، 2.21 - 2.21الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا )

  ويقدد  إلددو  منتصدد  رددارت الجدديش بمدينددة طنطددا بمحاإلوددة  مبنمم  إدارة الجامعممة

ال ربيدددة، ويردددمل مبنددد  ردارة الجامعدددة تلددد  المكاتدددص الر ييدددية إلدارة الجامعدددة 

 اري إلداراو المجتلفة بالهيكل التنويمو واإلداري بالجامعة.والقياداو والجهاو اإلد

  يقدد  المجمدد  الطبددو إلددو  رددارت الجدديش بمدينددة طنطددا بمحاإلوددة  المجممم، الطبممي

ويرمل المجم  الطبو مجموتة الكلياو الطبية، وهو  كلية الطص البردري،  ال ربية،

 و ، والمعهدد الفندوكلية طص اييناج، وكلية الصيدلة، وكلية العلدول، وكليدة التمدري

للتمري ، باإلضاإلة رل  منربببببدبتو أجدرل، وهدو  الميتردفياو الجامعيدة، ومركدو 

المددمتمراو، ومركددو جددودة ايداء الجددامعو، ومركددو تنميددة قدددراو أتضدداء هي ددة 

التدريس، ووحدة مرروتاو التطدوير )مركدو التطدوير(، ومبند  المكتبدة المركويدة، 

، والمكتبددة المركويددة، ومركددو الجدددماو العامددة ويضددل بداجلدده  وحدددة تطددوير الددنول

 للحايباو.

  يقد  مجمد  يدبرباي إلدو  يدبرباي بمديندة طنطدا بمحاإلودة ال ربيدة،  مجم، سمبرباي

ويحتددوي مجمدد  يددبرباي تلدد  مجموتددة مددج الكليدداو، هددو  كليددة الهنديددة، وكليددة 

حايدباو وكليدة التربيدة الرياضدية، وكليدة ال وكليدة ا داص، الحقوق، وكليدة الوراتدة،

والمعلوماو، باإلضداإلة رلد  منربببببدبتو أجدرل، وهدو  مبند  المددرجاو المركويدة، 
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ودار الضددياإلة، والمدينددة الجامعيددة )بندديج وبندداو(، وريددتاد الجامعددة، وجددرار مجمدد  

 يبرباي، ونادي العامليج بالجامعة، ونادي أتضاء هي ة التدريس.

  كليدة  و  رارت يعيد بمديندة طنطدا(،وهو  كلية التجارة )تق  الكلية إل كليات متفر ة

التربية )تق  الكلية إلو  رارت الجيش بمدينة طنطا(، كلية التربية النوتية )تق  الكليدة 

إلددو  رددارت بطددرس بمدينددة طنطددا(، باإلضدداإلة رلدد  منربببببددبتو أجددرل، هددو  مبندد  

رددارت  - الجدددماو المجتمعيددة وتنميددة البي ددة )ويقدد  إلددو  مبندد  كليددة ا داص القديمددة

 مدينة طنطا(. –تثماج محمد 

 رؤية جامعة طنطا ورسالتها  -7/3

  شاالبتكدار والريدادة إلدو رنتدار وايدتثمار المعرإلدة، وأج  تتمثه رؤية جامعة طنطا في

تكددوج واو ميددوة تناإليددية لتحقيددا التنميددة الميددتدامةش )الجطددة اإليددتراتيجية لجامعددة 

 (.44، 2.21 - 2.21طنطا 

 شتلتدول جامعدة طنطدا بتفعيدل ريدتراتيجية تنمويدة  ه فمي أما رسالة جامعة طنطا تتمثم

ميدددتدامة مدددج جدددخل تحيددديج البي دددة التعليميدددة، وجلدددا المعرإلدددة واالبتكدددار، وريدددادة 

ايتمددال لمواكبددة متطلبدداو يددوق العمددل إلددو كاإلددة القطاتدداو، وميددايرة التطددوراو 

لجطددة العالميددة إلددو مجددال البحددو  التطبيقيددة التناإليددية لجدمددة قضددايا المجتمدد ش )ا

 (.44، 2.21 - 2.21اإليتراتيجية لجامعة طنطا 

لدل تتضدمج أيًدا مدج  ويتضح من خاله استقراء رؤية جامعة طنطا ورسالتها أنها          

أهدا  أو محاور مرروت تطوير نول تكنولوجيا المعلوماو اليتة، وهو  البنيدة اييايدية 

اإللكتروندو، والمكتبداو الرقميدة،  لربكة المعلومداو، ونودل المعلومداو اإلداريدة، والتعلديل

والبوابدة اإللكترونيدة، والتددريص إلدو مجدال تكنولوجيدا المعلومداو، ممدا يددل تلد  ضددع  

 ارتباط رمية جامعة طنطا وريالتها بمرروت تطوير نول تكنولوجيا المعلوماو.
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   ايات جامعة طنطا وأهدافها اإلستراتيجية  -7/4

 2.21)الجطدة اإليدتراتيجية لجامعدة طنطدا  طاي فيما يليتتمثه  ايات جامعة طن         

- 2.21 ،48 - 41 ) 

 رإل  كفاءة القدرة الممييية لضماج جودة ايداء. -1

 االرتقاء بالمنوومة التعليمية، ورإل  الجداراو التناإليية للجريجيج. -2

 تعويو منوومة البح  العلمو، وتحقيا التناإليية والتميو واالبتكار. -3

 الو الرراكة، وكيص ثقة المجتم  لتحقيا التنمية الميتدامة.تفعيل محاور ومجا -4

 تعويو المكانة الدولية للجامعة. -1

)الجطدة اإليدتراتيجية  أما اجهداف اإلسمتراتيجية لجامعمة طنطماي تتمثمه فيمما يلمي         

 ( 41 - 48، 2.21 - 2.21لجامعة طنطا 

 تابعة ايداء.تحدي  الجطة اإليتراتيجية للجامعة ومميياتها م  ضماج م -1

 تطوير البنية التحتية، وايتحدا  منرتو الجامعة. -2

 تطوير منوومة تكنولوجيا المعلوماو واالتصاالو لجامعة رقمية منتجة للمعرإلة. -3

 تطوير الهيكل التنويمو للجامعة ومميياتها. -4

التنمية الميتدامة لقدراو أتضداء هي دة التددريس والهي دة المعاوندة والجهداو اإلداري  -1

 داو ايكاديمية واإلدارية.والقيا

تحقيددا الجددودة والتميددو لت هيددل كليدداو الجامعددة للحصددول تلدد  االتتمدداد البرامجددو  -4

 والممييو وااليتدامة.

 تعويو منوومة التعليل الهجيج، والتعليل تج بعد. -7

تعليميددة لنوددال اليدداتاو المعتمدددة تتواإلددا مدد  الميددتجداو الحاليددة  ايددتحدا  بددرامط -8

 متطلباو يوق العمل. والميتقبلية، وت لبو

 تعويو وتحدي  أياليص تكنولوجية متطورة إلو التعليل والتقويل وتدريص الطخص. -1
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جوص المويد مج الطخص الواإلديج، وتدويل الجامعة مج جدخل بروتوكدوالو التبدادل  -.1

 الطخبو والتوأمة.

التويدد  إلددو بروتوكددوالو التعدداوج مدد  الممييدداو االقتصددادية واو الصددلة رقليميًددا   -11

  دوليًا.و

 ويادة الدتل المالو المقدةل للبح  العلمو.  -12

 التوي  إلو الرراكاو بيج الجامعة والقطاتاو االقتصادية.  -13

 تعويو النرر العلمو إلو مجخو دولية محكمة إلو المجاالو المجتلفة.  -14

 دتل قضايا الملكية الفكرية، والضوابط المهنية، وقيل وأجخقياو البح  العلمو.  -11

ور اإليتراتيجية لقطدات ردموج البي دة وجدمدة المجتمد  لتحقيدا التنميدة تعويو المحا  -14

 الميتدامة.

 توجيه نواتط التعليل والبح  العلمو لجدمة المجتم .  -17

 تنمية وايتحدا  موارد واتية متنوتة وميتدامة.  -18

 التحييج الميتمر لمواصفاو جودة الجدماو المهنية والمجتمعية.  -11

و القومية والعالمية لتطوير إلر  التعداوج وتبدادل ت ييس روابط قوية م  المنوما  -.2

 الجريجيج.

  رقليميًا، ودوليًا.واالرتقاء بتصني  الجامعة محليًا،   -21

 تحييج اليمعة ايكاديمية، والتعليمية، والبحثية، والتوويفية للجامعة.  -22

تضدمنو  اسمتقراء اجهمداف اإلسمتراتيجية لجامعمة طنطما أنهما ويتضح من خماله          

  أهدا  ومحاور مرروت تطوير نول تكنولوجيا المعلوماو، ومنها  تعويو منوومدة بع

تعويو وتحددي  أيداليص تكنولوجيدة متطدورة إلدو التعلديل والتعليل الهجيج والتعليل تج بعد، 

وتطدوير منوومدة تكنولوجيدا المعلومداو واالتصداالو لجامعدة  ،والتقويل وتدريص الطدخص

 تطبيددار  نبددوة مجتصددرة تددج جامعددة طنطددا )مجددال رقميددة منتجددة للمعرإلددة؛ وبعددد تدد

(، مج حي   نر تها، وموقعها، ومبانيها، ورميتهدا، وريدالتها، و اياتهدا، الميدانية الدراية
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تطدوير  وأهداإلها اإليدتراتيجية ننتقدل رلد   رصدد بعد  جهدود جامعدة طنطدا إلدو مردروت

 مجال اهتمال الدراية. نول وتكنولوجيا المعلوماو

 جامعة طنطا في مشروع تطوير نظم وتكنولوجيما المعلومماتأبرز جهود  -2

  في ضوء إدارة المشروعات

 إليما يلدو نعدر  أبدرو جهدود جامعدة طنطدا إلدو كدل محدور مدج محداور مردروت         

   ، وولك تل  النحو التالو إلو ضوء ردارة المرروتاو تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو

      جساسية لشبكة المعلومات البنية ا جهود جامعة طنطا في -2/7

بددالمجم  الطبددو بالدددور   يوَجممد المقممر الر،يسممي لشممبكة معلومممات جامعممة طنطمما          

ايرضو لمبن  المكتبة المركوية، ويتصل المقر الر ييو لربكة معلوماو الجامعة بردبكة 

ميجابددو، والمقددر  ..2الجامعدداو المصددرية تددج طريددا كددابخو أليددا  ضددو ية بيددرتة 

لر ييددو لرددبكة معلومدداو جامعددة طنطددا مددوود ب حددد  أجهددوة االتصدداالو لددربط رددبكة ا

معلوماو الجامعة بربكة الجامعاو المصرية، وكولك ربط كليداو الجامعدة جدارر وداجدل 

، وتددل رنردداء رددبكة المعلومدداو بجامعددة الحددرل الجددامعو وكددولك بمجمدد  الكليدداو بيددبرباي

او يتضددداء هي دددة التددددريس والبددداحثيج لتقدددديل الجددددمل 1117طنطدددا إلدددو دييدددمبر تدددال 

 .والطخص والرركاو والهي او المجتلفة تل  أتلد  ميدتول مدج الدقدة واليدرتة والكفداءة

)جامعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة طنطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا، وحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبكة 

   http://netwerk.tanta.edu.eg,3/2/2022). معلوماو

ردددبكة وحددددة )جامعدددة طنطدددا،  بجامعمممة طنطممما إلممم  ردددبكة المعلومددداو وتهمممدف          

 http://netwerk.tanta.edu.eg,9/2/2022): معلوماو 

 .االتصال بربكة اإلنترنو -1

 صيانة جمي  أجهوة حايباو الجامعة. -2

 تر يل ومتابعة ربكة الفيديو كونفرانس بالجامعة. -3

about:blank
http://netwerk.tanta.edu.eg,9/2/2022
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 مراقبة بالجامعة وكلياتها.تر يل ومتابعة نوال كاميراو ال -4

 مد وتركيص نقاط الربط الربكو الخومة للجامعة وكلياتها. -1

 ت ميج وحماية البياناو المتاحة بربكة معلوماو الجامعة. -4

 توإلير ني  احتياطية لجمي  جدماو وبياناو مراري  الجامعة الر ييية. -7

 عة.الدتل واإلررا  الفنو لربكاو معلوماو جمي  كلياو ووحداو الجام -8

 رإل  يرتة اإلنترنو، وويادة يرتاو الربط م  ربكاو معلوماو الكلياو. -1

 نرر ومتابعة موق  الجامعة وكلياتها، وايتضاإلة المواق  الجاصة بالجامعة.  -.1

 القيال ب تمال التدريص الصيفو لطخص الينة النها ية بكلية الهندية.  -11

تروندددو، ومتابعدددة رإلددد  المقدددرراو اإللكترونيدددة الجاصدددة بمركدددو التعلددديل اإللك  -12

 تر يلها.

وتردد يلها، ومتابعتهددا، ICTP تددوإلير الجددوادل المطلوبددة لجميدد  مردداري  الددب   -13

 وت مينها.

رتددددداد وتجهيددددو بعدددد  القاتدددداو التدرييددددية بالجامعددددة بميددددتلوماو ايددددتجدال   -14

 التكنولوجيا إلو التعليل.

 تدددريص الكددوادر البرددرية بالجامعددة تلدد  كيفيددة ردارة وصدديانة ومتابعددة تردد يل  -11

 ربكاو المعلوماو.

رإل  كفاءة نول حماية وأمج وردارة الربكاو والمعلومداو، وبدرامط الحمايدة مدج   -14

 الفيروياو.

تر يل ومتابعة مكاتص التنييا اإللكترونو بالجامعة جدخل إلتدرة تنيديا الثانويدة   -17

 العامة.

تددوإلير وتردد يل جدمددة بددرامط مايكرويددوإلو وتقددديمها للطددخص وأتضدداء هي ددة   -18

 التدريس.
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صيانة ومتابعة نقاط الربط الربكو واليويتراو وجخإله بجمي  كليداو ووحدداو   -11

 الجامعة.

االردددتراك بلجددداج إلنيدددة بجميددد  مناقصددداو الجامعدددة الجاصدددة لردددراء أجهدددوة   -.2

     تكنولوجيا المعلوماو للجامعة وكلياتها.

ممن توضمميح           جهممود وحممدة شممبكة المعلومممات بجامعممة طنطمما فممي ضمموء بعممت ويمك 

 - 7522للمشمممروع ممممن خممماله الخطمممة اإلسمممتراتيجية لجامعمممة طنطممما   ة التخطممميطعمليممم

 مي من خاله الجدوه التالي 2222

 (1جدول رقل )
جهود وحدة ربكة المعلوماو بجامعة طنطا إلو ضوء الجطة اإليتراتيجية لجامعة  بع  ي وضح

 ل.2.2 - 2.11طنطا 
الموازنة  أنشطة وحدة شبكة المعلومات بجامعة طنطا

 قديريةالت
 مس،ولية التنفيد فترة التنفيد

 نهايتها بدايتها

رإلددد  كفددداءة ردددبكة المعلومددداو بالجامعدددة،  -1
 وربطها بربكة المعلوماو الدولية.

2. 
أل   

 جنيه

ر ديس الجامعدة، وندواص ر ديس  .2.2 2.14
الجامعدددددة، وتمدددددداء الكليددددداو، 
وأمددديج الجامعدددة، ووحددددة ردارة 
المرددددروتاو، ومراكددددو نوددددل 

او، وووارة المعلومددددددددددددددددددددددددددددد
االتصدداالو، والمجلددس ايتلدد  

 للجامعاو.

تددوإلير البنيددة التحتيددة التكنولوجيددة الخومددة،  -2
 م  توإلير وتدريص الكوادر البررية المطلوبة.

ايددددددددتكمال الددددددددربط الرددددددددبكو للكليدددددددداو  -3
والميترفياو الجامعية وردارة الجامعة والمددج 

 الجامعية.

1. 
أل  
 جنيه

2.11 2.18 

 (.111، .2.2 - 2.11  الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا )المصدر

ن توضيح بعت جهود وحدة شبكة المعلومات بجامعة طنطما فمي ضموء            كما يمك 

 عملية تنفيد ومتابعة المشروعي من خاله ما يلي 

مدج  م إل  أن 2222 - 2272أشار التقرير السنوي لجامعة طنطا للعام الجامعي        

)جامعدة طنطدا، التقريدر  د تطوير وحدة ربكة المعلوماو بجامعدة طنطدا مدا يلدوأبرو جهو

  ( .1ل، .2.2 - 2.11الينوي للعال الجامعو 

 ميجا بو ثانية. ..1بالمقر الر ييو رل   اإلنترنورإل  يرتة  -1

جادل جديد للجدمة بمتويط تحييج لجدوادل مركدو المعلومداو الر ييدو  12دجول  -2

4..%. 
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 ايبحا  الطخبية التو تيلمو أكثر مج نص  مليوج مل . تر يل وت ميج منصة -3

التعاقد م  رركة إلوداإلوج تل  رإل  يرتة المقر الر ييدو لردبكة المعلومداو رلد   -4

 ميجابايو/ ثانية. ..1

التعاقدد مدد  الرددركة المصدرية لختصدداالو تلدد  ربدط جميدد  المجمعدداو الجارجيددة  -1

 لجامعة طنطا بكوابل الفايبر.

اتاو مر ية إلو رطار تداتياو جا حة كوروندا امتددو يكثدر تقد ممتمراو واجتم -4

 دقيقة تل  جوادل الجامعة وحمايتها. ...1.0مج 

كما أطلقت جامعة طنطا العديد من المنصات اإللكترونية عل  شبكة المعلومماتي           

)جامعددددددددددددة  ممممممممممممما يلممممممممممممي -علمممممممممممم  سممممممممممممبيه المثمممممممممممماه ال الحصممممممممممممر-منهمممممممممممما 

  https://tanta.edu.eg,1/2/2022)طنطا 

ل  أطلقدو جامعدة طنطدا منصدة الددإل  اإللكتروندو لتحويدل جميد  2.21إلو يبتمبر  -1

ددج جميدد  منتيددبو الجامعددة )مددج  المعددامخو الماليددة رلدد  معددامخو رلكترونيددة، تمك ِّ

طددخص، وتددامليج، وأتضدداء هي ددة تدددريس( مددج يددداد جميدد  الميددتحقاو الماليددة 

  رلكترونيًا كبديل لطرق الدإل  التقليدية.

ل  أطلقو جامعة طنطا منصة الكتاص اإللكترونو لرإل  المقرراو 2.21بر إلو أكتو -2

الدرايية تل  المنصداو الرقميدة لتييدير حصدول الطدخص تلد  المنداهط الدرايدية، 

ويتل تفعيل الكتص اإللكترونية للطخص رلكترونيًا بعد دإل  المصروإلاو رلكترونيًا تدج 

  طريا منصة الدإل  اإللكترونو.

ل  أطلقددو جامعددة طنطددا منصددة االجتبدداراو للمهدداراو القياديددة 2.21إلددو نددوإلمبر  -3

والجددداراو اإلداريددة لتقيدديل المهدداراو القياديددة واإلداريددة للمتقدددميج لردد ل المهددال 

  اإلدارية بجامعة طنطا.
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ل  أول منصدددة رلكترونيدددة إلدارة 2.21كمدددا دردددنو جامعدددة طنطدددا إلدددو ندددوإلمبر  -4

مالو تل  موق  الجامعدة، تمارديًا مد  الحياباو الجاصة تعمل وإلا آلياو الرمول ال

 ل..2.3مبادرة الرمول المالو، ورمية مصر 

أنردد و جامعددة طنطددا منصددة لتقيدديل ايداء الددوويفو بهددد  تحقيددا رضددا منيددوبو  -1

  الجامعة والمجتم .

كمدددا أنرددد و جامعدددة طنطدددا أيًضدددا منصدددة إلدارة التعلددديل تدددج ب عدددد لمتابعدددة رلقددداء  -4

وكتابدة تقدارير دوريدة تدج معددالو رلقداء  توامندة،المحاضراو اإللكترونية بصورة م

المحاضراو اإللكترونية إل  ضوء الجداول المعتمدة، ورصدد التحددياو والصدعوباو 

 التو قد ت واجه التعليل اإللكترونو، واقتراح الحلول المنايبة لدتل اتجاو القرار.

 جهود جامعة طنطا في نظم المعلومات اإلدارية  -2/2

شمركددو لدددتل  رؤيممة وحممدة نظممم المعلومممات اإلداريممة بجامعممة طنطمما فممي  تتمثممه          

وتردد يل نوددل المعلومدداو اإلداريددة بالجامعددة كوحدددة مجهددوة بايثددا  والمعددداو وأجهددوة 

التكييددد  الخومدددة لهدددا بمواقددد  متميدددوة، ومدددوودة بدددالجوادل الر ييدددية، ووحدددداو تجدددويج 

القادرة تل  متابعدة ترد يل الدنول، وتوويدد البياناو، وايجهوة، والكوادر الفنية المدربة، و

المراكددو بالبرمجيدداو المجتلفددة مددج أنومددة التردد يل، وقواتددد البياندداو، وأنومددة الحمايددة، 

أممما رسممالة وحممدة نظممم المعلومممات اإلداريممة ورجدد  ايددتجدال بددرامط قواتددد البياندداوش؛ 

ل والطدخص، شتطدوير برمجيداو وتطبيقداو موحددة لرد وج التعلديبجامعة طنطا تتمثمه فمي  

وردد وج الدرايدداو العليددا والبحددو ، وردد وج أتضدداء هي ددة التدددريس والهي ددة المعاونددة، 

والجدددداول الدرايدددية، والكنتدددروالو، وجدمدددة التقددددل للمددددج الجامعيدددة، وجدمدددة البريدددد 

اإللكترونددو لكددل طالددص وتضددو هي ددة تدددريس، وجدمددة التقدددل بطلددص ايددتجرار رددهاداو 

وجدمدة التقددل بطلدص معادلدة الردهاداو الدرايدية، وربطهدا  التجرر، واإلإلداداو الجامعيدة،

بالتنييا اإللكترونو والمجلس ايتلد  للجامعداوش )جامعدة طنطدا، وحددة نودل المعلومداو 

  (.http://tg.tanta.edu.eg, 3/1/2022  اإلدارية

about:blank


تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

 نطمما ممممن اإلدارات التاليمممةوتتكممون وحمممدة نظممم المعلوممممات اإلداريممة بجامعمممة ط          

http://tg.tanta.edu.eg , )جامعددددة طنطددددا، وحدددددة نوددددل المعلومدددداو اإلداريددددة

20/1/2022 ) 

 ردارة ر وج الطخص. -1

 ردارة ر وج الجريجيج. -2

 ردارة ر وج طخص الدراياو العليا. -3

 ر وج أتضاء هي ة التدريس ومعاونيهل.  ردارة -4

 العامليج.ر وج   ردارة -1

 ردارة اإليتحقاقاو. -4

 ردارة ر وج المدج الجامعية. -7

 ردارة الميترفياو الجامعية. -8

 ردارة ر وج العخقاو الثقاإلية. -1

وتتنمموع الخممدمات التممي تقممدمها وحممدة نظممم المعلومممات اإلداريممة بجامعممة طنطمماي           

)جامعددددددددددددة طنطددددددددددددا، وحدددددددددددددة نوددددددددددددل المعلومدددددددددددداو  منهمممممممممممما ممممممممممممما يلممممممممممممي

   http://tg.tanta.edu.eg, 2/2/2022): اإلدارية

 طباتة رهاداو التجرر المممنة )ر وج الطخص، والدراياو العليا(. -1

 طباتة كارنيهاو جمي  الفرق بالكلياو )ر وج الطخص، والدراياو العليا(. -2

طباتددددة كارنيهدددداو وايددددتيكراو الرتايددددة الصددددحية يتضدددداء هي ددددة التدددددريس  -3

 ومعاونيهل.

 معية تبر اإلنترنو، وتيكيج الطخص.تقديل طلباو االلتحاق للمدج الجا -4

إلددتح بدداص التيددجيل اإللكترونددو لمقددرراو طددخص اليدداتاو المعتمدددة، وتيددجيل  -1

 المقرراو لكل الطخص.

about:blank
about:blank
about:blank


 كريمة محمد الشيند. 

   

تحميل المقرراو الدرايية للكلياو، وردجال توصدي  المقدرراو والبدرامط لجميد   -4

 الكلياو.

، وأرقددال جلويددهل ايددتجرار رجطددار بددرقل الجلددوس لكددل طالددص، وايددتجرار قا مددة الطلبددة -7

 للجاج.

ايددتجرار مددارك لييددو لجميدد  المقددرراو بددالكنترول، وايددتجرار كنتددرول ردديو،  -8

 وايتجرار كر  رتخج النتا ط.

ايدددتجرار بيددداج الحالدددة يتضددداء هي دددة التددددريس والهي دددة المعاوندددة والعدددامليج  -1

 بالجامعة.

 اونة.قا مة ب يماء وبياناو المووفيج وأتضاء هي ة التدريس والهي ة المع  -.1

 بياج اإلجاواو، وبياج الترقياو، وبياج العخواو، وبياج المعاراو.  -11

 التدرر العلمو والوويفو، وتدرر أيايو المرتص، ورهاداو جبرة.  -12

كرددددو  المرتبدددداو، وكرددددو  االيددددتحقاقاو، وكردددد  اييايددددياو، وكردددد   -13

 الممهخو.

 مفرداو المرتص، والمحجوص مرتباتهل.  -14

 هو جدمتهل.بطاقة ايجور المت يرة للمن  -11

 نموور حياص الضريبة، والتيوية الضريبية.  -14

 تقارير جودة البياناو، وكر  ايجطاء الموجودة بالبياناو.  -17

رحصددا ية رجدداواو ومهمدداو تلميددة، ورحصددا ية ب تددداد الطددخص، والجددريجيج،   -18

 والعامليج، وأتضاء هي ة التدريس.

ممن توضمميح          داريممة بجامعممة طنطمما فممي جهممود وحممدة نظممم المعلومممات اإلبعممت ويمك 

 - 7522للمشروع من خاله الخطة اإلسمتراتيجية لجامعمة طنطما  ضوء عملية التخطيط 

   مي من خاله الجدوه التالي 2222



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

 (2جدول رقل )
ي وضح بع  جهود وحدة نول المعلوماو اإلدارية بجامعة طنطا إلو ضوء الجطة اإليتراتيجية 

 ل.2.2 - 2.11لجامعة طنطا 

ظم المعلومات اإلدارية جهود وحدة ن
 بجامعة طنطا

الموازنة 
 التقديرية

مس،ولية  فترة التنفيد
 نهايتها بدايتها التنفيد

رنراء نول معلوماتيدة تيداتد إلدو دتدل  -1
واتجدداو القددرار، ووجددود نوددال رلكترونددو 
متكامدددل لدددجداراو الجامعيدددة، وايدددتكمال 
نودددددددل اإلدارة اإللكترونيدددددددة بالجامعدددددددة، 

اول البياناو والمعلوماو، وتطوير نول تد
وإلقًددا لمنوومددة التحددول الرقمددو، وتوثيقهددا 

 طبقًا للمعايير المحلية والدولية.

2. 
 أل  جنيه

ر ددددددددددددددددددددديس  2.11 2.11
الجامعددددددددددددددة، 
ونددواص ر دديس 
الجامعددددددددددددددة، 
وتمدددددددددددددددددداء 
الكليددددددددددددددداو، 
وأمددددددددددددددددددددديج 
الجامعددددددددددددددة، 
ووحددددددة ردارة 
المردددروتاو، 
ومراكدددو نودددل 
المعلومدددددددداو، 

وووارة 
االتصدددددداالو، 
والمجلدددددددددددددس 

تلدددددددددددددددددد  اي
 للجامعاو.

تصدددددميل نودددددل المعلومددددداو وقواتدددددد  -2
البياناو تل  ميدتول الوحدداو والكليداو 
والجامعة، ووجدود آليدة للمتابعدة والتقيديل، 
ودرايددة نوددل المعلومدداو المطبقددة حاليًددا 
تلددد  ميدددتول وحدددداو الجهددداو اإلداري 
وتلدد  ميددتول كليدداو الجامعددة المجتلفددة 

 ووض  جطة لتطويرها.

1. 
 أل  جنيه

2.11 2.18 

تطبيددددا نوددددال ملدددد  تقيدددديل اإلنجدددداو  -3
اإللكتروندددو إلدددو كليددداو جامعدددة طنطدددا، 
 وتصميل نماور رلكترونية لقياس ايداء.

ميكنددة العمددل بالميترددفياو الجامعيددة  -4
بجامعددة طنطددا، وتصددميل بددرامط مركويددة 
للميتردددفياو الجامعيدددة مدددج قِّبدددل جهددداو 
متجصصدددددة يدددددواء مدددددج الجامعددددداو أو 

قيددديل البدددرامط مدددج جدددخل الردددركاو، وت
تجريبهدددددا الفعلددددد  بدددددبع  الميتردددددفياو 
الجامعية، ووضد  جطدة تددريص للعدامليج 

 بالميترفياو تل  البرامط الجديدة.

1. 
 أل  جنيه

2.11 2.18 

 .(117 - 111، .2.2 - 2.11المصدر  الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا )

ن توضيح          ممات اإلداريمة بجامعمة طنطما فمي جهود وحدة نظمم المعلوبعت كما يمك 

   ضوء عملية تنفيد ومتابعة المشروعي من خاله ما يلي 



 كريمة محمد الشيند. 

   

 م إلمم  أن 2222 - 2272أشممار التقريممر السممنوي لجامعممة طنطمما للعممام الجممامعي         

)جامعدة طنطدا، التقريدر  مج أبرو جهود وحدة المعلومداو اإلداريدة بجامعدة طنطدا مدا يلدو

 ( 48ل، .2.2 - 2.11الينوي للعال الجامعو 

ددج ايددتجدامه إلددو  Microsoft Teamsتردد يل منصددة  -1 كتطبيددا رلكترونددو يمكِّ

التعليل تج ب عد، وتجهيو دجول الطخص وأتضاء هي ة التدريس تل  هوه المنصدة 

لتددريس المحاضدراو أونخيدج، والتواصدل المباردر مد  الطدخص؛ وولدك لمواجهددة 

 .او التباتد اإلجتماتوتداتياو أومة إليروس كورونا، وتطبيقًا إلجراء

تطوير نوال طباتة كارنيهاو الطخص رل  النوال الوكو ايكثدر أمانًدا، وايدتجرار  -2

البطاقددداو الوكيدددة لجميددد  أتضددداء هي دددة التددددريس والهي دددة المعاوندددة بالجامعدددة، 

باالتتماد تل  البيانداو الميدجلة بقاتددة البيانداو، ورتدداد كدروو الهويدة الرقميدة 

قمنة بع  الجدماو الطخبية، وولك إلو رطار تمليدة التحددي  لجمي  الطخص، ور

   .الراملة التو تقول بها الجامعة وإلقًا إليتراتيجية التحول الرقمو

االتتماد الكلو تل  الدإل  اإللكترونو لجمي  الجدماو، وتقلي  المعامخو المالية  -3

يدة طبقًدا الورقية يقص  درجة؛ وولك مج جخل  تصميل وبرمجدة الدنول اإللكترون

ل  للجدددماو المطلددوص تحصدديلها، والتعاقددد مدد  أحددد الممييدداو الماليددة التددو تقددد ِّ

   الجدمة.

كممما أشممارت وحممدة نظممم المعلومممات اإلداريممة بجامعممة طنطمما إلمم  أن مممن أبممرز          

تددوإلير جدمددة البريددد اإللكترونددو )يتضدداء هي ددة التدددريس، وطددخص  جهودهمماي ممما يلممي 

ج مج جخلده رتمدال جميد  التعدامخو تلد  موقد  الجامعدة، الجامعة، والهيكل اإل داري( يمكِّ

وايددتجدال نوددال الوهددراء إلدارة المدددج الجامعيددة لقبددول وتيددكيج طددخص المدددج الجامعيددة، 

ددج مددج جخلدده ايددتجرار كارنيهدداو المدددج الجامعيددة، وايددتجدال نوددال الفددارابو إلدارة  ويمكِّ

و والبدرامط لجميد  ايقيدال بالكليداو، ويفيدد الجودة واالتتماد لتوصدي  وتقدارير المقدررا

هوا البرنامط إل   تجميد  هدوه البيانداو بردكل مركدوي مباردرة لددل منيدا القيدل/ الكليدة؛ 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

بحي  ال تتواجد أكثر مج نيجة مج توصي  المقرر أو البرنامط، وجصوًصا إلد  الكليداو 

ق إلدارة المددوارد واو ايقيدال المردتركة إلد  تددد مددج المقدرراو، وايدتجدال نودال الفدارو

البردددرية؛ حيددد   ي طدددو نودددال الفددداروق إلدارة المدددوارد البردددرية العديدددد مدددج البيانددداو 

)الرجصدددية، واالجتماتيدددة، والتعليميدددة، والوويفيدددة( يتضددداء هي دددة التددددريس والعدددامليج 

بالجامعة، وااليتحقاقاو الماليدة، كمدا ي دوإلر نودال الفداروق إلدارة المدوارد البردرية العديدد 

دج ايدتجرار التقدارير مج ا لتقارير واإلحصا ياو لصانعو القرار إلدو الممييدة؛ حيد   يمكِّ

الجاصة بايتضاء أو بالعضو نفيه، مثل ايتضاء إل  قيل معيج، أو تجص  معديج، أو 

تتدديح وحدددة نوددل المعلومدداو اإلداريددة بجامعددة طنطددا يددج معدديج، أو بيدداج حالددة للعضددو، و

ج للطالص معرإلة نتيجتده مدج جدخل ردجدال االيتعخل تج النتا ط بالرقل القوم و؛ بحي  يمكِّ

الرقل القومو تل  موق  الجامعة، وتمل رابط جا  بنتا ط كل إلرقدة بالمراحدل التعليميدة 

داجددل كليدداو الجامعددة، وأيًضددا نتددا ط الدددبلوماو والدرايدداو العليددا، كمددا تتدديح وحدددة نوددل 

ت كددد مددج بياندداو رددهادة التجددرر المعلومداو اإلداريددة بجامعددة طنطددا للرددركاو والهي داو ال

يحدد جريجدو جامعدة طنطدا، والددوي صددرو لده ردهادة مدج النوددال؛ حيد   ي كتدص إلد  كددل 

ج مج جخله الت كد مج بياناو الجريط )جامعة طنطا، وحددة نودل  رهادة رقل جا  بها يمكِّ

 http://tg.tanta.edu.eg, 2/2/2022).  المعلوماو اإلدارية

 التعليم اإللكتروني  جهود جامعة طنطا في -2/3

ببنيددة تحتيددة  م2221التعلمميم اإللكترونممي بجامعممة طنطمما عممام  مركممز تممم إنشمماء          

التعلدديل  مركددوهددد  يردداملة، ووحدددة ايددتوديو كاملددة، وكددوادر برددرية مدربددة ومميددوة، و

  التعلددديل اإللكتروندددومركدددو اإللكتروندددو بجامعدددة طنطدددا رلددد  مدددا يلدددو )جامعدددة طنطدددا، 

http://telc.tanta.edu.eg, 11/4/2022)  

 نرر ثقاإلة التعليل اإللكترونو بيج أتضاء هي ة التدريس والطخص. -1

 تحييج مجرجاو التعليل، ودتل الجامعة للتعامل م  المقرراو اإللكترونية. -2



 كريمة محمد الشيند. 

   

 رنتار مقرراو رلكترونية لبثها تل  ربكة اإلنترنو لتصبح متاحة للطخص. -3

 دريس والطخص دوج التقيد بالوماج والمكاج.ويادة التفاتلية بيج أتضاء هي ة الت -4

تدريص أتضاء هي ة التدريس تل  ردارة المقرراو اإللكترونيدة، ورنتدار المحتدوي  -1

 اإللكترونو.

تدددريص طددخص الجامعددة وترددجيعهل تلدد  ايددتجدال المقددرراو اإللكترونيددة لتحقيددا  -4

 االيتفادة القصول منها.

إلدو التعامدل مد  التقنيداو الحديثدة، ركياص الطخص وأتضاء هي ة التدريس الجبدرة  -7

 وتوويفها جخل تملية التعليل.

تحويل معول المقرراو الدرايية بالجامعدة مدج الصدورة التقليديدة للكتداص الدورقو  -8

 رل  الصورة اإللكترونية ك حد اينماط الحديثة للتعليل.

ويادة يرتة تطدوير المنداهط والبدرامط؛ بمدا يواكدص متطلبداو العصدر، باإلضداإلة  -1

 ل  تقليل تكلفة التطوير.ر

من توضمميح          جهمود مركممز التعلمميم اإللكترونممي بجامعمة طنطمما فممي ضمموء بعممت ويمك 

 - 7522عمليممة التخطممميط للمشمممروعي ممممن خممماله الخطمممة اإلسمممتراتيجية لجامعمممة طنطممما 

   مي من خاله الجدوه التالي 2222

 (3جدول رقل )
طنطا إلو ضوء الجطة اإليتراتيجية  ي وضح بع  جهود مركو التعليل اإللكترونو بجامعة

 ل.2.2 - 2.11لجامعة طنطا 

الموازنة  جهود مركز التعليم اإللكتروني بجامعة طنطا
 التقديرية

مس،ولية  فترة التنفيد
 نهايتها بدايتها التنفيد

تطددوير ييايدداو التعلدديل والددتعلل، وتدددريص  -1
أتضددداء هي دددة التددددريس تلددد  اينمددداط ال يدددر 

لتعلددديل والدددتعلل، ووضددد  اللدددوا ح تقليديدددة إلدددو ا
 والنول المطلوبة للتعليل اإللكترونو.

31.. 
 أل  جنيه

نا دددص ر دددديس  .2.2 2.11
الجامعدددددددددددددددة 
لر وج التعلديل 
والطددددددددددخص، 
وتمددددددددددددددددداء 
ووكددددددددددددددددخء 
الكليدددددددددددددددداو 
لر وج التعلديل 

مال تطبيدا التعلديل اإللكتروندو، وتمدل ايتك -2
الكليدداو بييايدداو التعلدديل اإللكترونددو، ووجددود 
ملدد  بمحتويدداو كددل مقددرر رلكترونددو، وتددوإلير 
البنيدددة التحتيدددة التكنولوجيدددة الخومدددة لتصدددميل 
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المقدددددرراو اإللكترونيدددددة، وتددددددريص الكدددددوادر 
البررية المطلوبة، والتدريس الفعلدو للمقدرراو 

طددة، ووجددود آليددة لتقيدديل المتفددا تليهددا إلددو الج
 المقرراو بعد تنفيوها.

والطددددددددددخص، 
ومركدددددددددددددددددو 
ضددددددددددددددددددماج 
الجددددددددددددددددودة، 
ووحدددددة ردارة 
المرددروتاو، 
وأتضاء هي ة 
التدددددددددددددددريس 

 ومعاونيهل.

تطوير نودل التقدويل واالمتحانداو وميكنتهدا،  -3
وأوراق امتحانيددة بمواصددفاو قيايددية، وتطبيددا 
أياليص امتحاناو تقيس مجرجاو الدتعلل، وتقدد 
ورش تمددل تددج مواصددفاو الورقددة االمتحانيددة 
وآلياو تقييمها، واتجاو اإلجدراءاو التصدحيحية 

 ومة للت وية الراجعة ومتابعة تنفيوها.الخ

 .(2.2 - 2.1، .2.2 - 2.11)المصدر  الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا 

ن توضيح            جهود مركز التعليم اإللكتروني بجامعة طنطا في ضوء  بعتكما يمك 

   عملية تنفيد ومتابعة المشروعي من خاله ما يلي 

 م إلم  أن 2222 - 2272السنوي لجامعة طنطما للعمام الجمامعي أشار التقرير           

التعليل اإللكتروندو بجامعدة طنطدا، مدا يلدو )جامعدة طنطدا، التقريدر  مركومج أبرو جهود 

 ( 41ل، .2.2 - 2.11الينوي للعال الجامعو 

رنراء قناة تعليمية بجامعة طنطا لجدمة الطخص )مرو بعدة مراحل، هدو  مرحلدة  -1

ة الت يدديس، مرحلددة رنتددار المحتددول، مرحلددة تددر  المحتددول التددرجي ، مرحلدد

 تل  الرارة(.

منصددة تعليميددة لطددخص المرحلددة الجامعيددة ايولدد  والدرايدداو  34رنردداء تدددد   -2

العليددا، واإلرددرا  تلدد  تردد يلها، وكددولك اإلرددرا  تلدد  التدددريص واالمتحاندداو 

دريبيدة للمراكدو لدوراو الدرايداو العليدا، ودوراو تنميدة القددراو، والددوراو الت

 واو الطاب  الجا  بالجامعة مج جخل منصاو تفاتلية أونخيج.

رلدد   ل.2.2 – 2.11كمددا أرددار التقريددر اليددنوي لجامعددة طنطددا للعددال الجددامعو  -3

مقدرًرا رلكترونيًدا،  84أج  ما تل رنتاجه بمركو التعلديل اإللكتروندو بجامعدة طنطدا  
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 71   مقددرر واحددد، وقيددد التحدددي   مقددرراو، وقيددد الرإلدد 7وي وَجددد قيددد اإلنتددار  

مقددرًرا رلكترونيًددا  171مقددرراو، وتددل تفعيددل وتيددويا   1مقددرًرا، وتددل تحدددي   

  بالجامعة والجامعاو ايجرل جخل آجر ثخثة أتوال.

إلدددوو مركدددو التعلددديل اإللكتروندددو بجامعدددة طنطدددا بدددالمركو ايول تلددد  ميدددتول  -4

يدرطاج الثدديش، إلدو تدال الجامعاو المصرية إلدو رنتدار محتدول رقمدو جدا  شب

ل اإللكتروندددو بدددالمجلس ايتلددد  يل؛ حيددد   أتلدددج المركدددو القدددومو للتعلددد2.11

للجامعددداو تدددج رطدددخق ميدددابقة بددديج الجامعددداو المصدددرية إلنتدددار المقدددرراو 

اإللكترونية، وولك إل  رطار بروتوكول التعداوج المردترك بديج ووارة االتصداالو 

لعددالو لتطددوير منوومددة التعلدديل والددتعلل وتكنولوجيددا المعلومدداو وووارة التعلدديل ا

 بايتجدال تكنولوجيا االتصاالو والمعلوماو.

  جهود جامعة طنطا في المكتبات الر مية  -2/4
ممن توضمميح         جهممود المكتبممات الر ميممة بجامعممة طنطمما فممي ضمموء عمليممة بعممت يمك 

مي من 2222 - 7522التخطيط للمشروعي من خاله الخطة اإلستراتيجية لجامعة طنطا 
 خاله الجدوه التالي 

 (4جدول رقل )
جهود المكتباو الرقمية بجامعة طنطا إلو ضوء الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا بع  ي وضح 

 ل.2.2 - 2.11

جهود جامعة طنطا في المكتبات 
 الر مية

الموازنة 
 التقديرية

 مس،ولية التنفيد فترة التنفيد

 نهايتها بدايتها

يكندددددة المكتبددددداو ايدددددتكمال نودددددل م -1
الجامعيددة، وتفعيددل ايددتجدامها، وتددوإلير 
وتددددريص الكدددوادر البردددرية المطلوبدددة، 
وكولك توإلير البنية التحتيدة التكنولوجيدة 

 الخومة.

1.. 
أل  
 جنيه

ر يس الجامعة، وندواص  2.17 2.11
ر دددددددددديس الجامعددددددددددة، 
وتمددددددددداء الكليدددددددداو، 
وأميج الجامعة، ووحددة 
ردارة المردددددددددددروتاو، 
ومراكدددددددددددددو نودددددددددددددل 

لومددددددددداو، وووارة المع
االتصدداالو، والمجلددس 

 ايتل  للجامعاو.

رنراء قاتدة بياناو للبحو  العلمية،  -2
واصدددار دوريدداو متجصصددة للجامعددة 

 بمعايير دولية ومحكمة.

11. 
أل  
 جنيه

نا دددص ر ددديس الجامعدددة  2.18 2.11
لر وج الدراياو العليدا 
والبحددددددو ، وتمددددددداء 
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تطدددوير تقنيددداو جديددددة لتكنولوجيدددا  -3
المعلومدداو واالتصدداالو لجدمددة البحدد  

 العلمو.

أل   .2
 جنيه

ووكخء الكلياو لرد وج  2.18 2.11
الدرايدددددددددداو العليددددددددددا 
والبحو ، ووحدة ردارة 
المردددروتاو، ومركدددو 
تنميدددة قددددراو أتضددداء 

 هي ة التدريس.

نرددر وترددجي  رجددراء البحددو  واو  -4
الصددددددلة بالتجصصدددددداو التكنولوجيددددددة 

 المتطورة.

أل   .1
 جنيه

2.11 .2.2 

 (.2.1 - 2.7، 111، 2.2. - .112)المصدر  الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا 

ن توضيح          جهود المكتبات الر مية بجامعمة طنطما فمي ضموء عمليمة بعت كما يمك 

 تنفيد ومتابعة المشروعي من خاله ما يلي 

 إلمم  أن  م2222 - 2272أشممار التقريممر السممنوي لجامعممة طنطمما للعممام الجممامعي         

مج أبرو جهود المكتباو الرقميدة بجامعدة طنطدا، مدا يلدو )جامعدة طنطدا التقريدر اليدنوي 

 ( 44ل، .2.2 - 2.11للعال الجامعو 

إليمددا يجدد  تكرددي  ورإلدد  الريددا ل العلميددة  تددل تكرددي  ريددا ل بعدددد وصددل رلدد   -1

  ريالة. ..18ريالة، كما تل رإل  الن  الكامل يكثر مج  ...2

قتباس للريا ل والمقداالو  تدل إلحد  االقتبداس لعددد يويدد تدج إليما يج  نيص اال -2

يداتة  48مقالدة، بدومج ال يتجداوو  ..1ريالة جامعيدة، ولعددد يويدد تدج  ..12

 .لجمي  الحاالو

إليما يج  االيتفادة مج قواتد البياناو العالميدة  تدل تقدديل جددماو تعريفيدة بإنرداء  -3

ومعداونيهل وطدخص الدرايداو  حياباو تل  بنك المعرإلة يتضداء هي دة التددريس

العليددا؛ حيدد   تددل ويددادة أتددداد الميددتفيديج مددج مرددروت المكتبددة الرقميددة بدد كثر مددج 

  ميتفيد. ...3

إليما يج  أتمال الفهرية وضبط الجودة  تل ايتكمال بناء إلهرس موحد لمقتنيداو  -4

ميددتعير بالمكتبدداو  ..38مقتنددو، وتددل تيددجيل  ....31المكتبدداو لعدددد رجمددالو 

 ...8متددردد تلدد  المكتبدداو، وتددل مراجعددة  ..141لفددة، وتددل تيددجيل تدددد المجت

 تملية جرد آلو بالمكتباو. 11تيجيله، وتل تمل  ..74تيجيله، واتتماد 
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إليما يج  التدريص وورش العمل  تل تدريص تدد مج الكوادر البررية إلو المكتبدة  -1

ريا ل، والتعامل الرقمية بجامعة طنطا تل  أتمال الفهرية، والميتودت الرقمو لل

مدد  قواتددد البياندداو العالميددة، والتعامددل مدد  أتمددال االقتبدداس، وإلحدد  الريددا ل 

والمقدداالو، كمددا تددل تقددد أكثددر مددج جمددس ورش تمددل تددج بنددك المعرإلددة بالكليدداو 

 المجتلفة.

 عالوة عل  ما سبع  من أبرز جهود المكتبمات الر ميمة بجامعمة طنطماي مما يلمي          

اتحداد مكتبداو مج جدخل موقد  ة البح  إل  الفهرس اإللكترونو الموحد تقول المكتبة بجدم

مدج  للميتفيديج مدج المكتبدة بردكل مجدانو )www.eulc.edu.eg (الجامعاو المصرية

، وميدداتدة وتدددريص الميددتفيديج الجدددد تلدد  جددخل أجهددوة الحايددص ا لددو إلددو المكتبددة

بنداء ميدتودت و ،ترونية بالمكتبةايتجدال الفهرس اإللكترونو مج جخل قيل الجدماو اإللك

طدص  –الهنديدة  –رقمو للريا ل الجامعية يحتدوي تلد  بعد  ريدا ل كليداو )الصديدلة 

تدددريص و، (التربيددة الرياضددية -الحقددوق  –التجددارة  -الوراتددة  –التمددري   –اييددناج 

طلبة قيل المكتباو يواء مج داجل جامعة طنطا، مثدل  طلبدة قيدل المكتبداو بكليدة ا داص 

تل  نوال الميتقبل إلدارة المكتباو وتل  جمي  ايتمال التو تتل داجل المكتبة، وتددريص 

طلبة قيل المكتباو مدج جدارر الجامعدة، مثدل  قيدل المكتبداو بجامعدة المنوإليدة، وطالبداو 

جامعة ايوهر، ويكدوج  –كلية الدراياو اإلنيانية، وطلبة كلية الل ة العربية قيل مكتباو 

قدال إلريدا كمدا وًمدا، ي .3مي  أقيدال المكتبدة المجتلفدة نوريًدا وتمليًدا لمددة التدريص تل  ج

بنك المعرإلة المصرل التاب  لجامعدة طنطدا بالعديدد مدج الددوراو التدريبيدة وورش العمدل 

جمي  كلياو جامعة طنطا؛ وولك لررح كيفية ايتجدال بنك المعرإلة المصدرل، وكيفيدة  وإل

جامعددة طنطددا، ) الطددرق لتحميددل المددواد العلميددة مندده ايددتجدال قواتددد بنددك المعرإلددة ب يددهل

؛ حيد   ي عتبدر بندك  https://clib.tanta.edu.eg, 5/4/2022) :المكتبدة المركويدة

المعرإلة المصرل أكبر إلهرس رلكترونو، حي  يحتوي تل  العديد مدج قواتدد المعلومداو 

   .الت  تهل قطات الباحثيج وأتضاء هي ة التدريس



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

  نطا في البوابة اإللكترونية جهود جامعة ط -2/5

 تتنمموع الخممدمات التممي تقممدمها البوابممة اإللكترونيممة لجامعممة طنطمماي منهمما ممما يلممي          

   ):http://portal.tanta.edu.eg,2/1/2022 :)جامعة طنطا، البوابة اإللكترونية

 العلمية، وورش العمل.تر  أجبار الممتمراو  -1

تدر  لددوا ح الكليداو، والمقددرراو اإللكترونيدة التددو تدل تصددميمها بوايدطة التعلدديل  -2

 اإللكترونو.

 تر  أرقال الجلوس، ونتا ط الطخص. -3

تر  الجداول الدرايية، وجداول االمتحانداو النوريدة والعمليدة لمجتلد  البدرامط  -4

 الدرايية.

 -و الدرايدددداو العليددددا )الدددددبلول تيددددجيل ومددددلء ايددددتماراو االلتحدددداق بميددددتويا -1

والدكتوراه(، وايتماراو تردعيص الطدخص بديج ايقيدال والتجصصداو  -والماجيتير

المجتلفددددة، وايددددتماراو اجتيددددار المددددواد الدرايددددية )نوددددال اليدددداتاو المعتمدددددة(، 

 وايتماراو االلتحاق بالمدج الجامعية، وايتماراو التحويل مج ورل  الكلياو.

نو         يح بعت جهمود البوابمة اإللكترونيمة لجامعمة طنطما فمي ضموء عمليمة توض يمك 
مي من 2222 - 2275التخطيط للمشروعي من خاله الخطة اإلستراتيجية لجامعة طنطا 

   خاله الجدوه التالي 
 (1جدول رقل )

بع  جهود البوابة اإللكترونية لجامعة طنطا إلو ضوء الجطة اإليتراتيجية لجامعة  ي وضح
 ل.2.2 - 2.11طنطا 

جهود جامعة طنطا في البوابة 
 اإللكترونية

الموازنة 
 التقديرية

 مس،ولية التنفيد فترة التنفيد

 نهايتها بدايتها

تطدددوير بوابدددة رلكترونيدددة للجامعدددة،  -1
والتطددددوير الميددددتمر لفريددددا التنيدددديا 
اإللكترونددو بالجامعددة، وتفعيددل وحددداو 
نوددل تكنولوجيددا المعلومدداو بكددل كليدداو 

 الجامعة.

أل   .1
 جنيه

2.14 
 

ر ددديس الجامعدددة،  .2.2
ونددددددواص ر دددددديس 
الجامعة، وتمدداء 
الكليدددداو، وأمدددديج 
الجامعددة، ووحدددة 

ردارة 
المردددددددددددروتاو، 

االرتقدداء بموقدد  البوابددة اإللكترونيددة  -2
للجامعددددة لجدمددددة التصددددنيفاو المحليددددة 

http://portal.tanta.edu.eg,2/1/2022
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يددة والدوليددة، وحصددول الجامعددة واإلقليم
تلددددد  ترتيدددددص متقددددددل تلددددد  ميدددددتول 

 الجامعاو العربية والعالمية.

ومراكدددددددو نودددددددل 
المعلومددددددددددددددداو، 

وووارة 
االتصدددددددددددددداالو، 
والمجلدس ايتلدد  

 للجامعاو.

رنراء موق  رلكترونو حددي  لقطدات  -3
جدمددة المجتمدد  وتنميددة البي ددة، ودرايددة 
احتياجددداو القطدددات مدددج صدددفحاو ومدددا 
يمكج أج ينرر جدخل الموقد ، والتنيديا 
مدد  وحدددة الددنول بالجامعددة إليمددا يجدد  

 ورنراء الموق . تفعيل

أل   .1
 جنيه

2.11 
 

ردارة الجامعددددددددددة  .2.2
العليددددددددددددددددددددددددددددا، 
ومردددددددددددددروتاو 
التطددوير، ووحدددة 
 نول المعلوماو.

 (.217، 111، .2.2 -2.11)المصدر  الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا 

ن توضيح          جهود البوابة اإللكترونية لجامعة طنطا في ضوء عمليمة  بعتكما يمك 

   المشروعي من خاله ما يلي تنفيد ومتابعة 

 م إلمم  أن 2222 - 2272أشممار التقريممر السممنوي لجامعممة طنطمما للعممام الجممامعي         

مج أبرو جهود البوابة اإللكترونية بجامعة طنطا مدا يلدو )جامعدة طنطدا، التقريدر اليدنوي 

 ( 47، ل.2.2 - 2.11للعال الجامعو 

العربيددددة واإلنجليويددددة والفرنيددددية موقعًددددا للجامعددددة والكليدددداو بالل دددداو  .2ردارة  -1

 واييبانية.

رتداد إليديو تدج جامعدة طنطدا وكلياتهدا، ورتدداد إليدديوهاو تعليميدة لطدخص الجامعدة  -2

 وأتضاء هي ة التدريس.

تصميل مواق  للتنمية الميتدامة بكل كلياو جامعة طنطا تيتطي  الجامعة مج جخلهدا  -3

 ل..2.3تحقيا رمية مصر 

وقددد  متكامدددل للجدددريجيج والتوويددد  للجامعدددة والكليددداو، تصدددميل وتطدددوير وردارة م -4

 وربطها م  بياناو الجريجيج إلو وحدة نول المعلوماو.

تصميل وتطوير وردارة موق  متكامل للتربية العيدكرية الموقد  الوحيدد تلد  ميدتول  -1

  الجامعاو المصرية، ورجراء جمي  رجراءاو التربية العيكرية رلكترونيًا.



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

إللكترونيددة لجامعددة طنطددا تطبيقًددا للهواتدد  المحمولددة بددالل تيج كمددا أطلقددو البوابددة ا -4

ددجالعربيددة واإلنجليويددة، و تحميددل التطبيددا تلدد  الهددات  المحمددول مددج جددخل  يمكِّ

«play store »بايددل جامعددة طنطددا «Tanta University» ؛ بهددد  تييددير

تمليددة الوصددول للجامعددة، وجدددماتها اإللكترونيددة للطددخص وأتضدداء هي ددة التدددريس 

 والجريجيج مج جخل الهات  المحمول.

 عالوة عل  ما سبعي من أبرز جهود البوابة اإللكترونيمة لجامعمة طنطما مما يلمي          

 ( https://tanta.edu.eg, 5-28/5/2022  )جامعة طنطا

رتخج نتا ط الطخص رلكترونيًا تل  البوابة اإللكترونية للجامعة ومواقد  الكليداو بعدد  -1

 . ط مج المجالس الريميةاتتماد النتا

التحول الرقمو إلو التعامل م  تولماو الطدخص، ورتدداد نمداور رلكترونيدة لتولمداو  -2

الطخص مج نتدا ط االمتحانداو ورتاحتهدا تلد  مواقد  الكليداو، ورتدخج نتيجدة الدتولل 

 للطخص مج جخل مواق  الكلياو والبريد اإللكترونو الجا  بالطالص.

نيدددة بجامعدددة طنطدددا تلددد  المركدددو ايول تلددد  ميدددتول حصدددول البوابدددة اإللكترو -3

إلددددو تحقيددددا ميددددتول اينرددددطة والجدددددماو  %..1الجامعدددداو المصددددرية بنيددددبة 

اإللكترونية التفاتلية الجاصة بالطخص وأتضاء هي ة التدريس والمدووفيج والدووار، 

كنردداط رضدداإلو لتحيدديج موقدد  الجامعددة إلددو التصددنيفاو العالميددة،  %101ورضدداإلة 

وإلقًا التتمداد  ل2.21 - .2.2ييل ممرراو ايداء للرب  ايول مج العال وولك إلو تق

 المجلس ايتل  للجامعاو لنيص التقييل النها و.

إلددوو جامعددة طنطددا بددالمركو الثددان  تلدد  ميددتول الجامعدداو المصددرية والجهدداو  -4

الحكومية بجا وة التميو الحكومو إلو تقديل الجدماو اإللكترونية والوكية إل ة الجهداو 

ل، وهددوه الجددا وة .2.2او المواقدد  اإللكترونيددة التفاتليددة إلدد  دورتهددا الثانيددة لعددال و

 بالجامعدة، ورقمندة او اإللكترونيدةت تو تتويًجا لجهود جامعة طنطدا إلد  دتدل المنصد
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الجدددماو الطخبيددة كاإلددة، ودتددل مرددروت التحددول الرقمددو تنفيددوًا لتوجيهدداو القيددادة 

  الييايية.

مركددو ايول إلنجدداو الرددكاول الحكوميددة، وايكثددر حصددول جامعددة طنطددا تلدد  ال -1

ايتقبااًل وتفاتًخ مد  ردكاول والتمايداو المدواطنيج، وولدك تفعديًخ لتوجيهداو ر ديس 

ل لددتل التواصدل 2.22الجمهورية طبقًا لتقريدر ر ايدة مجلدس الدووراء جدخل تدال 

و مددد  الطدددخص والعدددامليج والمدددواطنيج بويدددا ل تكنولوجيدددا المعلومددداو واالتصددداال

لتجفي  المعاناة تنهل، وتحقيا االرتقاء بميتول الجدماو المقدمة لهل، والعمل تلد  

يرتة روالدة جميد  الردكاول لددتل التواصدل مد  المدواطنيج، والتفاتدل مد  ردكواهل 

بكدددل موضدددوتية، وااليدددتجابة لردددكاول وطلبددداو وايدددت اثاو المدددواطنيج بمجتلددد  

 المجاالو.

رتادة تصميل الموق  اإللكترونو الريدمو الجديدد لجامعدة طنطدا بمواصدفاو تالميدة،  -4

دنهل مدج قدراءة النصدو ، وجاصدية تحويدل  مج جخل تقديل جدماو لووي الهمدل تمك ِّ

الموق  رل  ايلواج ايحادية، ورمكانية تص ير وتكبير النصدو ، ورضداإلة الجددماو 

 .الصوتية

ل الموقدد  اإللكترونددو ا -7 لريددمو الجديددد لجامعددة طنطددا محتددول متنوًتددا مددج كمددا يقددد ِّ

واإلحصددددا ياو، والمدددددمتمراو،  ،الصددددور، وايجبدددددار، والفيددددديوهاو، وايحددددددا 

واينرددطة، والندددواو التثقيفيددة بالكليدداو، والقواإلددل التنمويددة الردداملة التددو تنومهددا 

الجامعددة، باإلضدداإلة رلدد  رمكانيددة الوصددول رلدد  منصددة التحصدديل اإللكترونددو وكددل 

او الجامعددة، وتقددديل جميدد  الجدددماو الطخبيددة مددج جددخل البوابددة اإللكترونيددة منصدد

  للجامعة.

يدددتدامةش للعدددال  -8 ردرار جامعدددة طنطدددا إلدددو تصدددني  التدددايمو البريطدددانو شللتنميدددة الم 

تحدددة 2.22 ل، وهددوا التصددني  معنددو بتصددني  الجامعدداو وإلقًددا يهدددا  ايمددل الم 

يدددتدامة، والبدددالر تددددها يدددبع ة تردددر هددددإلًا )هددو  القضددداء تلددد  الفقدددر، للتنميددة الم 
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والقضدداء تلدد  الجددوت، وتحقيددا الصددحة الجيدددة، والرإلاهيددة، وتددوإلير الميدداه النويفددة 

والنواإلددة الصددحية، والميدداواة بدديج الجنيدديج، واليددخل والعدددل والممييدداو القويددة، 

وتوإلير الطاقدة النويفدة ب يدعار معقولدة، والعمدل الخ دا ونمدو االقتصداد، والصدناتة 

يدتدامة،  واالبتكار، والحد مج أوجه تددل الميداواة، وتنفيدو مددج ومجتمعداو محليدة م 

وتحقيا االيتهخك واإلنتار الرريديج، والعمل المناجو الميتدال، وحفو الحياة تحدو 

الماء، وحفو الحياة إلو البر، وتحقيا جودة التعليل، وتقد الرراكاو لتحقيا ايهددا  

( تالميًدا، كمدا جداءو ..4 - 4.1ا إلدو الترتيدص )الممييية(، وجاءو جامعدة طنطد

المنصددورة، وجامعددة طنطددا إلدد  المركددو الرابدد  محليًددا مدد  جامعدداو اإليددكندرية، 

الجامعدددة ايمريكيدددة بالقددداهرة، وقنددداة اليدددويس، وكفدددر الردددي ، وبنهدددا، وأيددديوط، و

ايكاديميدددة العربيدددة للعلدددول والجامعدددة المصدددرية اليابانيدددة للعلدددول والتكنولوجيدددا، و

والتكنولوجيدا والنقددل البحددرل، واإلنجدداو الددوي حققتده الجامعددة هددوا العددال يدد تو نتيجددة 

يتدامة إلو المجاالو كاإلدة والتدو تعَدد أحدد اينردطة  لتبنو الجامعة يهدا  التنمية الم 

 .ل.2.3المهمة التو توليها الجامعة اهتماًما، وولك تماريًا م  رمية مصر 

    عل  مجاه تكنولوجيا المعلومات جهود جامعة طنطا في التدري -2/1

 تتمثه رؤية مركمز التمدري  فمي مجماه تكنولوجيما المعلوممات بجامعمة طنطما فمي          

شأج يصددبح مركددو التدددريص تلدد  نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو االتصدداالو بالجامعددة مددج 

فمي مجماه أما رسالة مركمز التمدري  المراكو الرا دة والمتميوة إلو التدريص اإللكترونوش؛ 

شتعوديل االيدتفادة مدج اإلمكانداو الحاليدة تكنولوجيا المعلومات بجامعمة طنطما تتمثمه فمي  

والميددتقبلية إلددو مجددال الحايددص ا لددو، واالرتقدداء بميددتول ايداء إلددو العمليددة التعليميددة 

  )جامعة طنطا، مركو التددريص تلد  تكنولوجيدا المعلومداووالبحثية واإلدارية بالجامعةش 

http://IT.tanta.edu.eg,20/3/2022(. 

http://it.tanta.edu.eg,20/3/2022
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 ويهممدف مركممز التممدري  فممي مجمماه تكنولوجيمما المعلومممات بجامعممة طنطمما إلمم            

المتابعة إلجراء التدريص واالجتباراو لضماج جودة التددريص، ونردر ثقاإلدة التددريص تلد  

لجامعددة، واالرتقدداء بميددتول ايداء إلددو العمليددة التعليميددة أدواو تكنولوجيددا المعلومدداو با

والبحثيددة واإلداريددة بالجامعددة، ورنردداء منوومددة متكاملددة للتدددريص تلدد  أدواو تكنولوجيددا 

المعلوماو، وولك مج الكوادر البررية المدربة، واإلمكانداو وايجهدوة بالجامعدة، ووضد  

ونيهل والعدددامليج بالجامعدددة تلددد  الييايدددة العامدددة لتددددريص أتضددداء هي دددة التددددريس ومعدددا

مهدداراو تكنولوجيددا المعلومدداو لتعودديل االيددتفادة مددج اإلمكاندداو الحاليددة والميددتقبلية إلددو 

مجدددال تكنولوجيدددا المعلومددداو والتحدددول الرقمدددو )جامعدددة طنطدددا، مركدددو التددددريص تلددد  

 .)//:IT.tanta.edu.eg,27/3/2022http  تكنولوجيا المعلوماو

ن توضيح            جهود مركز التدري  علم  تكنولوجيما المعلوممات بجامعمة بعت ويمك 
طنطا في ضوء عملية التخطيط للمشروعي من خاله الخطمة اإلسمتراتيجية لجامعمة طنطما 

   مي من خاله الجدوه التالي 2222 - 7522
 (4جدول رقل )

يص تل  تكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا إلو ضوء الجطة جهود مركو التدربع  ي وضح 
 ل.2.2 - 2.11اإليتراتيجية لجامعة طنطا 

جهود جامعة طنطا في التدري  عل  
 تكنولوجيا المعلومات

الموازنة 
 التقديرية

 مس،ولية التنفيد فترة التنفيد

 نهايتها بدايتها

رتداد كوادر مج القياداو الجامعيدة  -1
ة، ووجدددود بدددرامط وجطدددط وايكاديميددد

تدريبيدددددة معتمددددددة ومفعلدددددة للقيددددداداو 
الجامعيددة وقا مددة بالمتدددربيج، ورتددداد 
جطددددددط تدريبيددددددة إلتددددددداد القيدددددداداو 
الجامعيدددة تراتدددو الدددنول الحديثدددة إلدددو 
اإلدارة الجامعية، وقياس المردود تل  

 القياداو الجامعية وايكاديمية.

أل   .2
 جنيه

2.11 
 

ر دددددددديس الجامعددددددددة،  .2.2
ر ددددددددددديس وندددددددددددواص 

الجامعددددددة، وتمددددددداء 
الكليددددددددداو، وأمددددددددديج 
الجامعدددددددة، ووحددددددددة 
ردارة المردددددددروتاو، 
ومركددو تنميددة قدددراو 
أتضاء هي ة التدريس 
والقيددددداداو، ووحددددددة 
التجطيط االيتراتيجو 

 وتقيييل ايداء.

تنميددة المهدداراو اإلداريددة للعددامليج  -2
والمددددددددووفييج والفنيدددددددديج بالجامعددددددددة 

مددج الف دداو  %.2والكليدداو، وتدددريص 

3.. 
 أل  جنيه

2.11 
 

ر دددددددديس الجامعددددددددة،  .2.2
وندددددددددددواص ر ددددددددددديس 
الجامعددددددة، وتمددددددداء 

http://it.tanta.edu.eg,27/3/2022
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لميتهدإلة ينويًا، ودراية االحتياجداو ا
التدريبيدددددة، ورتدددددداد جطدددددط تدريبيدددددة 
إلتداد الجهاو اإلداري وتنمية قدراتهل 
ومهددداراتهل، وقيددداس مدددردود وإلعاليدددة 
الدددددوراو التدريبيددددة تلدددد  اإلداريدددديج 

 لقياس رضا الميتفيديج.

يددددددددداو، وأمددددددددديج الكل
الجامعدددددددة، ووحددددددددة 
ردارة المردددددددروتاو، 
ومركددو تنميددة قدددراو 
أتضاء هي ة التدريس 
والقيددددداداو، ووحددددددة 
التجطيط االيتراتيجو 
وتقييددددددددددددددددددديل ايداء، 
ومركددددددددو ضدددددددددماو 
الجدددددددودة، والتنوددددددديل 

 واإلدارة بالجامعة.

التددددددريص الفعلدددددو للطدددددخص إلدددددو  -3
المصان  والورش والمعامل بمميياو 

رتفاقيدددداو مدددد   يددددوق العمددددل، وتقددددد
الممييددددددداو واو الصدددددددلة لتددددددددريص 
الطدددددخص، ورتدددددداد قدددددوا ل للطدددددخص 
الميددددتهدإليج، وتنفيددددو التدددددريص وإلددددا 
البرامط الموضوتة والتقيديل الميدتمر، 
ووضددددد  جطدددددة لدرايدددددة احتياجددددداو 
الطددددددخص مددددددج البددددددرامط التعليميددددددة 
والتدريبية واتتمادها وتفعيلهدا، وتنميدة 
 ورإل  جداراو ومهاراو الطخص طبقًدا

 لمتطلباو يوق العمل.

أل   .1
 جنيه

2.11 
 

ر دددددددديس الجامعددددددددة،  .2.2
ونا ص ر يس الجامعدة 
لرددددددددد وج الطدددددددددخص 
والتعلدددددددديل، ونا ددددددددص 
 ر يس الجامعة لر وج
جدمة المجتم  وتنميدة 
البي ددددددددددة، ووكددددددددددخء 

لرددددددددد وج الكليددددددددداو 
الطددددددخص والتعلدددددديل، 
ووكددددددددخء الكليدددددددداو 

جدمة المجتمد   لر وج
وتنميدددة البي دددة، وحددددة 

وتاو، ردارة المردددددددر
أتضدددددددددداء هي ددددددددددة و

التدددريس ومعدداوينهل، 
وأصدددحاص المصدددلحة 

 إلو يوق العمل.

تنفيدددو بدددرامط تدريبيدددة إلدددو مجدددال  -4
ريادة ايتمال، وتدريص الطدخص تلد  
برامط ريادة ايتمال بمدا يجددل طبيعدة 

ورنردداء مركددو  التجصصدداو المجتلفددة،
لتنمية وتطوير ربداتاو الرباص وريادة 

 ايتمال.

أل   .1
 جنيه

2.11 
 

2.2. 

تنفيو بدرامط تدريبيدة لتنميدة قددراو  -1
ووي الهمدددل، والحصدددول تلددد  ت ويدددة 
راجعددة مدددج الميدددتفيديج مدددج الجدمدددة، 

مددج الف دداو الميددتهدإلة  %.2وتدددريص 
 ينويًا.

 (.2.3  - 114، .2.2 - 2.11)المصدر  الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا 
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ن توضيح          لتدري  عل  تكنولوجيا المعلوممات بجامعمة جهود مركز ابعت كما يمك 

 طنطا في ضوء عملية تنفيد ومتابعة المشروعي من خاله ما يلي 

 م إلمم  أن 2222 - 2272أشممار التقريممر السممنوي لجامعممة طنطمما للعممام الجممامعي         

مج أبرو جهود مركو التدريص تل  تكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا، مدا يلدو )جامعدة 

  ( 11، ل.2.2 - 2.11رير الينوي للعال الجامعو طنطا التق

تدل اتتمدداد مركدو التدددريص تلدد  تكنولوجيدا المعلومدداو مددج قبدل المجلددس ايتلدد   -1

للجامعدداو للتدددريص تلدد  رددهادة أيايددياو التحددول الرقمددو، كمددا يصددن  مركددو 

التدريص تل  نول وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا تل  أنده رحددل المراكدو 

مج المجلس ايتل  للجامعاو للتددريص تلد  بدرامط الحايدص ا لدو مندو المعتمدة 

  ل.1..2تال 

( مدددربًا معتمددًدا مددج المجلددس ايتلدد  للجامعدداو للتدددريص تلدد  12تددوإلير تدددد ) -2

 برامط رهاداو أيايياو التحول الرقمو بالمركو.

( طالص دراياو تليدا )دبلدول( لددورة الحايدص ا لدو 4312قال المركو باجتبار ) -3

لجاصة بهل، م  العلل أنده يدتل تنفيدو االجتبداراو أونخيدج نودًرا للودرو  الحاليدة ا

 .يومة إليروس كورونا

دكتدوراه(  -( طالدص درايداو العليدا )ماجيدتير 1412كما قال المركدو باجتبدار )  -4

 .لدورة الحايص ا لو الجاصة بهل

؛ لالجددا  بهدد Outlook( مووفًددا تلدد  ايددتجدال برنددامط 17كمددا تددل تدددريص )  -1

ي يدتجدل هدوا البرندامط بردكل أيايدو إلدو ردارة البريدد اإللكتروندو؛ لتيدهيل  حي 

دا يددوإل ر  جامعدةالت واصدل بديج المددووفيج إلدو نفددس ال دوج الحاجددة رلد  المقابلددة؛ مم 

 الميتفيديج.الكثير مج الوقو والجهد لجدمة 

ظمم وفي ضوء العرت السابع لبعت جهود جامعة طنطا فمي مشمروع تطموير ن          

جهدددوًدا  -ومدددا والدددو تبدددول–جامعدددة طنطدددا بدددولو  وتكنولوجيممما المعلوممممات يتضمممح أن 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

ومحاوالو لتفعيل مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو إلو كدل محدور مدج محداور 

المردددروت لتحقيدددا التحدددول الرقمدددو إلدددو جميددد  مجددداالو ووودددا   الجامعدددة وأنردددطتها 

ها والميدتفيديج منهدا لرإلد  القددرة الممييدية وجدماتها لتقديل جدماتها بجودة تالية لمنتيدبي

 والفاتلية التعليمية والبحثية واإلدارية للجامعة.

رلقداء الضدوء   وبعد أن تناولت الباحثة الخطوة الرابعة من البحثي والمتمثلة فمي         

إلدو ضدوء  تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو تل  بع  جهود جامعة طنطا إلو مرروت

مجددال -، وولددك مددج جددخل  تددر  نبددوة مجتصددرة تددج جامعددة طنطددا اوردارة المرددروت

تردددمل  نرددد تها، وموقعهدددا، ومبانيهدددا، ورميتهدددا، وريدددالتها،  -تطبيدددا الدرايدددة الميدانيدددة

و اياتها، وأهداإلها اإليتراتيجية، باإلضاإلة رل   رصد بع  جهود جامعة طنطدا إلدو كدل 

، يكوج البح  قد أجاص تج اوتطوير نول وتكنولوجيا المعلوم محور مج محاور مرروت

اليمال الثال  مج أي لته، ويو  ننتقل رلد  الجطدوة الجاميدة مدج البحد ، والمتمثلدة إلدو  

ومحداور( مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيددا  التعدر  تلد  درجدة تحقدا كدل مددج )أهددا 

المعلومدداو بجامعددة طنطددا مددج وجهددة نوددر أتضدداء هي ددة التدددريس بهددا، وولددك مددج جددخل 

 .يدانيةالدراية الم

الخطوة الخامسة  التعرف عل  درجة تحقع كه من )أهداف ومحاور  

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا من وجهة نظر 

 )الدراسة الميدانية  أعضاء هي،ة التدريس بها

ت جيص هوه الجطوة الجامية مدج البحد  تدج اليدمال الرابد  مدج أيد لة البحد  مدج          

ميدانو للتعر  تل  درجة تحقا كل مدج )أهددا  ومحداور( مردروت  رطار جخل تر 

تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا مدج وجهدة نودر أتضداء هي دة التددريس 

 ويتكممون اإلطممار الميممداني للبحممث مممن محممورين أساسممييني هممما  المحممور اجوه بهددا، 

الميدانيددة، ومجتمدد  الدرايددة، رجددراءاو الدرايددة الميدانيددة، مددج حيدد   أهدددا  الدرايددة 



 كريمة محمد الشيند. 

   

وتينتها، وأداة الدراية، وصددق وثبداو االيدتبانة، واييداليص اإلحصدا ية الميدتجدمة إلدو 

تر  وتحليل نتا ط الدراية الميدانيدة،  أما المحور الثاني تضمن تحليل نتا ط االيتبانة؛ 

اليدابقة؛  الدرايداوبعد  وتفييرها، وتوضيح أوجه الردبه واالجدتخ  بينهدا وبديج نتدا ط 

 وإليما يلو تر  تفصيلو لجطار الميدانو للبح ، وولك تل  النحو التالو 

 إجراءات الدراسة الميدانية  -أ

 وتتمثل إليما يلو 

  أهداف الدراسة الميدانية  -7

 تهد  الدراية الميدانية رل  

  التعددر  تلدد  درجددة تحقددا أهدددا  مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو

 .ج أجلها بجامعة طنطاالتو أنرم م

 مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا  )أنرددطة( التعددر  تلدد  درجددة تحقددا محدداور

بجامعة طنطا، مج حي   ربكاو المعلوماو، ونول المعلومداو اإلداريدة، والتعلديل 

اإللكتروندددو، والمكتبددداو الرقميدددة، والبوابدددة اإللكترونيدددة، والتددددريص إلدددو مجدددال 

 .تكنولوجيا المعلوماو

 ا روا كاندو هندداك إلددروق واو داللددة رحصدا ية بدديج ايددتجاباو أإلددراد الكرد  تددج مدد

تينة الدراية حول كدل مدج )أهددا  ومحداور( مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا 

 .المعلوماو بجامعة طنطا، وإلقًا للمت ير طبيعة الكلية

  الكرد  تددج مددا روا كاندو هندداك إلددروق واو داللددة رحصدا ية بدديج ايددتجاباو أإلددراد

ول كدل مدج )أهددا  ومحداور( مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا تينة الدراية ح

 الدرجة العلمية. ماو بجامعة طنطا، وإلقًا للمت يرالمعلو

 مجتم، الدراسة وعينتها  -2

  جمي  أتضداء هي دة التددريس بجامعدة طنطدا، والبدالر تكون مجتم، الدراسة من          

ل بقاتدددة بياندداو نوددل 2.21( تضددو هي ددة تدددريس، وإلقًددا إلحصدداء تددال 2213تدددد هل )



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
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جامعة طنطدا، قاتددة بيانداو نودل المعلومداو اإلداريدة )المعلوماو اإلدارية بجامعة طنطا 

 .)tanta.edu.eg, 9/4/2022 .http://tdp  بجامعة طنطا

يتاو( القا ميج تل  رحصا ية ب تداد أتضاء هي ة التدريس )مدرس، أيتاو مياتد، أ

 ل2.21طنطا وإلقًا لعال  عمل بجامعةال

 

 

 

http://tdp/
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  جامعة طنطا، قاتدة بياناو نول المعلوماو اإلدارية بجامعة طنطاالمصدر  )

tanta.edu.eg, 9/4/2022 .http://tdp(. 

( تضو هي ة تدريس بكليداو جامعدة طنطدا 271) أما عينة الدراسة تكونت من           

( تقريبًدا مدج المجتمد  ايصدل، %12043ة )النورية منها والعمليدة( بنيدبة بل دو )المجتلف

وقدد تدل اجتيدار أإلدراد تيندة الدرايدة بطريقدة تردوا ية؛ وولدك نودًرا لتطبيدا االيددتبانة أداة 

الدرايددددددددددددددة الميدانيددددددددددددددة رلكترونيًددددددددددددددا مددددددددددددددج جددددددددددددددخل الددددددددددددددرابط التددددددددددددددالو 

(https://forms.gle/qsyiuNjsvi3f2Kt8A وي وضح الجددول التدالو نيدبة تيندة ،)

 الدراية رل  المجتم  ايصلو حيص مت يري الدراية 

 (7جدول رقل )
 ي وضح نيبة تينة الدراية رل  المجتم  ايصلو حيص مت يري الدراية

 النسبة الم،وية عينة الدراسة المجتم، اجصلي متغيري الدراسة

 %27012 172 421 نظرية يعة الكليةطب

 %4048 1.3 1188 عملية

 
 الدرجة العلمية

 %1.042 43 113 أستاد

 %7041 42 144 أستاد مساعد

 %11083 .17 1.74 مدرس

 %72,43 215 2273 اإلجمالي

 .ل(2.21)جامعة طنطا، قاتدة بياناو نول المعلوماو اإلدارية لجامعة طنطا وإلقًا لعال 

 الدراسة  أداة -3

قامو الباحثة بتصميل ايتبانة للتعر  تل  درجة تحقا كل مدج أهددا  ومحداور           

مرروت تطوير نول وتكنولوجيدا المعلومداو بجامعدة طنطدا، وقدد أتددو الباحثدة االيدتبانة 

اتتمدداًدا تلدد  اإلطددار النوددري للبحدد ، باإلضدداإلة رلدد  ايدبيدداو والدرايدداو اليددابقة واو 

ممن  -بعمد التحكميم-و د تكونت االسمتبانة فمي صمورتها النها،يمة البح ، الصلة بموضوت 

 جز،يني هما 

  الجوء ايول  تبارة تدج ريدالة توضديحية تتضدمج  تندواج الدرايدة، والهدد  مدج

االيتبانة، وتينة الدراية، وبيانداو أوليدة تدج أإلدراد تيندة الدرايدة ردملو مت يدري 

 .علمية(الدراية، وهما )طبيعة الكلية، والدرجة ال

http://tdp/
https://forms.gle/qsyiuNjsvi3f2Kt8A)
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  أمددا الجددوء الثددانو  تبددارة تددج محدداور االيددتبانة، وتكونددو االيددتبانة مددج محددوريج

أيايددييج، همددا  المحددور ايول  تندداول درجددة تحقددا أهدددا  مرددروت تطددوير نوددل 

( تبدداراو؛ أمددا المحددور 8وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة طنطددا، ويحتددوي تلدد  )

وددل وتكنولوجيددا المعلومدداو الثددانو  تندداول درجددة تحقددا محدداور مرددروت تطددوير ن

( تبارة، مووتة تل  يتة محاور، هو  ردبكاو .3بجامعة طنطا، ويحتوي تل  )

المعلومدداو، ونوددل المعلومدداو اإلداريددة، والتعلدديل اإللكترونددو، والمكتبدداو الرقميددة، 

 .والبوابة اإللكترونية، والتدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو

إلتاحدة الفرصدة يإلدراد تيندة الدرايدة س ليكمرت الخماسمي و د تم استخدام مقيا          

للتعبير تج آرا هل نحو كل تبارة مج تباراو االيتبانة، وولك تلد  النحدو التدالو  يتحقدا 

بدرجة كبيرة، يتحقا بدرجة متويطة، يتحقا بدرجدة ضدعيفة، ال يتحقدا، ال أتدر ، وقدد 

 ل.2.22 - 2.21عال الجامعو تل تطبيا االيتبانة جخل الفصل الدرايو الثانو مج ال

  صدن اجداة -4

 تل حياص صدق االيتبانة بطريقتيج، هما 

   تل تدر  االيدتبانة  الطريقة اجول   الصدن الظاهري لألداة )صدن المحكمين

إلو صورتها ايولية تل  مجموتة مج اليادة المحكميج، وهدل مدج أيداتوة التربيدة 

تربيددة بددبع  الجامعدداو المصددرية بهددد  المقارنددة واإلدارة التعليميددة بكليدداو ال

التعر  تلد   مخءمدة االيدتبانة للهدد  الدوي وضدعو مدج أجلده، ومددل ردمولية 

البنددود، ومخءمددة العبدداراو للمحددور الجددا  بهددا، وقددد تددل حددو  وتعددديل بعدد  

العباراو إلو ضوء مخحواو اليادة المحكميج ومقترحاتهل، وتل تعدديل االيدتبانة 

 .لنها يةورتدادها إلو صورتها ا
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  حيدد   تددل حيدداص صدددق  أممما الطريقممة الثانيممة  صممدن االتسممان الممداخلي لممألداة

ددج  االتيدداق الددداجلو لمحددوري االيددتبانة بايددتجدال معامددل ارتبدداط بيريددوج، ويمكِّ

  توضيح معامخو االرتباط بيج محوري االيتبانة مج جخل الجدول التالو 

 (8جدول رقل )

 ي االيتبانةي وضح معامخو االرتباط بيج محور

المحور اجوه   محورا االستبانة

 أهداف المشروع

المحور الثاني  

 محاور المشروع

المجموع 

 الكلي

 .087. 0718. - المحور ايول  أهدا  المرروت

 0112. - 0718. المحور الثانو  محاور المرروت

 - 0112. .087. المجموت الكلو

 (0.1.* القيل كلها دالة تند ميتول )

قيمدة معدامخو االرتبداط بديج محدوري االيدتبانة  ويتضح من الجدوه السابع أن          

(، 0112. - 0718.(؛ رو تتددراوح مددا بدديج )0.1.تاليددة، ودالددة رحصددا يًا تنددد ميددتول )

ي رير ولك رل   تحقا االتياق الداجلو لخيتبانة؛ ممدا ي عطدو الثقدة إلدو ايدتجدامها لقيداس و

  ما وضعو لقيايه.

 جداة ثبات ا -5

ج توضيح ولدك           تل حياص ثباو االيتبانة بايتجدال معامل ثباو ألفا كرونباخ، ويمكِّ
  مج جخل الجدول التالو 

 (1جدول رقل )
 ي وضح معامل ثباو ألفا كرونباخ لخيتبانة

 معامه ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات محورا االستبانة

 .081. 8 المحور ايول  أهدا  المرروت

 01.1. .3 المحور الثانو  محاور المرروت

 2,251 32 االستبانة ككه

قيمة معامخو الثباو لمحوري االيتبانة تاليدة؛  ويتضح من الجدوه السابع أن           

(، كمدا أج قيمدة معامدل ثبداو االيدتبانة ككدل تاليدة 01.1. - .081.رو تتراوح مدا بديج )



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

ردير رلد   ثبداو االيدتبانة أداة الدرايدة الميدانيدة، وأنهدا (، مما ي0814.أيًضا؛ رو ي قدر بب )

      مقبولة للتطبيا تل  تينة الدراية.

 اجسالي  اإلحصا،ية المستخدمة  -1

تددل تحليددل نتددا ط االيددتبانة رحصددا يًا بايددتجدال برنددامط شالحومددة اإلحصددا ية للعلددول          

 Statistical Package For theاجتصاًرا لب ) SPSSاالجتماتيةش، والمعرو  بايل 

Social Sciences اإلصدددار الثددانو والعرددريج، وتددل ايددتجدال اييدداليص اإلحصددا ية ،)

 التالية  

  معامه ألفا كرونباخAlpha Cronbach لتحديد درجة ثباو االيتبانة. 

  معامممه ارتبمماط بيرسمممونPearson Correlation  لقيددداس صدددق االتيددداق

 .الداجلو لخيتبانة

 الجاصة بكل تبارة مج تباراو االيتبانة ات والنس  الم،ويةالتكرار. 

 لتحديدد ميدتول ايدتجابة أإلدراد العيندة تلد  كدل تبدارة مدج تبداراو  الموزن النسمبي

االيتبانة، وتل حيداص الدووج النيدبو لكدل تبدارة مدج تبداراو االيدتبانة مدج جدخل 

×  4رة( + )تكدددرار يتحقدددا بدرجدددة كبيددد×  1المعادلدددة التاليدددة  الدددووج النيدددبو   

×  2)تكددرار يتحقددا بدرجددة ضددعيفة( + ×  3)تكددرار يتحقددا بدرجددة متويددطة( + 

 تدد أإلراد العينة. ÷ )تكرار ال أتر ( ×  1)تكرار ال يتحقا( + 

   اختبممار )تT Test  لمعرإلددة الفددروق بدديج ايددتجاباو أإلددراد تينددة الدرايددة بدديج

 (.متويطيج لمت ير طبيعة الكلية )نورية، تملية

 باين اجحادي )تحليه التOne Way ANOVA   لمعرإلة الفدروق بديج ايدتجاباو

أإلراد تينة الدراية بيج أكثر مج متويطيج لمت يدر الدرجدة العلميدة )مددرس، أيدتاو 

 .(مياتد، أيتاو



 كريمة محمد الشيند. 

   

 ( اختبممار شمميفيهSchefee   لمعرإلددة اتجدداه الفددروق بدديج ايددتجاباو أإلددراد تينددة

  الدراية بيج أكثر مج متويطيج.

 عيار التالي في التحليه اإلحصا،ي للنتا،ج وتم اعتماد الم
بدرجة  درجة التحقع

 كبيرة
بدرجة 
 متويطة

 ال أتر  ال يتحقا بدرجة ضعيفة

 – .304 3041 - .402 4021 - 1 مدى المتوسطات
2041 

204. – 
1081 

108. – 1 

وتوضيح أوجه الشمبه  عرت وتحليه نتا،ج الدراسة الميدانية وتفسيرها - 

 ا وبين نتا،ج بعت الدراسات السابقة واالختالف بينه

ترًضا يهدل النتدا ط  -إلو هوه الجو ية مج اإلطار الميدانو للبح -تتناول الباحثة           

التو توصلو رليها الدراية الميدانيدة، وتفيديرها، وتوضديح أوجده الردبه واالجدتخ  بينهدا 

 وبيج نتا ط بع  الدراياو اليابقة، وولك تل  النحو التالو 

النتمما،ج الخاصممة بدرجممة تحقممع أهممداف مشممروع تطمموير نظممم وتكنولوجيمما المعلومممات  -7

  بكليات جامعة طنطا

ج توضيح ولك مج جخل الجدول التالو   ويمكِّ

 (.1جدول رقل )
 ي وضح ايتجاباو أإلراد تينة الدراية حول درجة تحقا أهدا  مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو

 
 العبارة

يتحقع 
ة بدرج
 كبيرة

يتحقع 
بدرجة 
 متوسطة

يتحقع 
بدرجة 
 ضعيفة

الوزن  ال أعرف ال يتحقع
 النسبي

درجة 
 التحقع

الترتي
  

ت ددددوإلر الكليددددة البنيددددة  -1
اييايددددددددددية لرددددددددددبكاو 
 المعلوماو )اإلنترنو(.

  41 134 11 31 4  
3043 
 

 
 متويطة

 
4 

% 14034 48073 18011 14018 2018 

ت وإلر الكليدة ايجهدوة  -2
معدددداو والبرمجيددداو وال

والمدددددوارد اإللكترونيدددددة 
 الخومة.

  41 121 41 33 3  
3044 

 
 متويطة

 
3 

% 14034 41041 210.1 12 10.1 

تيدددددددددددتحد  رداراو  -3
الكلية المجتلفدة تطبيقداو 
متكاملة لنول المعلومداو 
اإلداريدددددة لددددددتل اتجددددداو 

 القرار.

  38 144 14 21 18  
3011 

 
 متويطة

 
1 

% 13082 12034 11044 7044 4011 

ت قدل الكلية تددًدا مدج  -4
الجددددددماو اإللكترونيدددددة 
يتضدداء هي ددة التدددريس 
والطدددددخص مدددددج جدددددخل 

  12 132 48 3 .  
 
4014 

 
 

 متويطة

 
 
2 

% 33041 48 17041 10.1 . 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

 
 العبارة

يتحقع 
ة بدرج
 كبيرة

يتحقع 
بدرجة 
 متوسطة

يتحقع 
بدرجة 
 ضعيفة

الوزن  ال أعرف ال يتحقع
 النسبي

درجة 
 التحقع

الترتي
  

 .البوابة اإللكترونية

ت تدددديح مكتبددددة الكليددددة  -1
مصددددددددادر المعلومدددددددداو 
اإللكترونيدددة مدددج الكتدددص 

ل العلميددددددددددة والريددددددددددا 
والدددورياو تلددد  ردددبكة 

 اإلنترنو.

  47 1.8 44 42 12  
 
3041 
 

 
 

 متويطة

 
 
4 

% 170.1 31027 24 11027 4034 

ت طبا الكليدة اينمداط  -4
الحديثددددة للتعلددددديل، مثدددددل 

 التعليل اإللكترونو.

  . 3 42 132 18 ك
4018 

 
 متويطة

 
1 

% 31044 48 11027 10.1 . 

خص يعَد حصول الطد -7
تلدددد  رددددهادة الرجصددددة 
الدوليدددة لقيدددادة الحايدددص 

مدددج ICDL) ا لدددو )
التجدرر  ضمج متطلبداو

 بالكلية.

  48 78 21 31 81 ك
 
3014 
 

 
 
 ضعيفة

 
 
8 

% 32034 14018 7044 28034 17041 

يددددددتل أداء ايتمددددددال  -8
اإلدارية بالكليدة بصدورة 

 رلكترونية.

  11 17 48 1.8 27 ك
3027 

 
 ضعيفة

 
7 % 1082 31027 24013 2.073 1041 

 متوسطة 3,14 إجمالي درجة تحقع أهداف مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات

  72يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في الجدوه السمابع )جمدوه ر مم          

  أكثددر أهدددا  مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو تحققًددا بجامعددة طنطددا مددج أن

( الجدا  بدب )تطبيدا اينمداط الحديثدة 4نور أإلراد تينة الدراية كاج الهدد  رقدل )وجهة 

( الجددا  بددب 4للتعلدديل، مثددل التعلدديل اإللكترونددو(، يليدده إلددو المرتبددة الثانيددة  الهددد  رقددل )

)تقدددديل الجددددماو اإللكترونيدددة يتضددداء هي دددة التددددريس والطدددخص مدددج جدددخل البوابدددة 

( الجدددا  بدددب )تدددوإلير ايجهدددوة 2الثالثدددة  الهدددد  رقدددل )اإللكترونيدددة(، يليددده إلدددو المرتبدددة 

  وتفسممر الباحثممة هممدر النتيجممة ؛والمعددداو والبرمجيدداو والمددوارد اإللكترونيددة الخومددة(

باهتمددال جامعددة طنطددا بددالتعليل اإللكترونددو، وولددك مددج جددخل تحويددل المقددرراو الدرايددية 

لتددريس والطدخص تلد  البوابدة التقليدية رل  مقرراو رلكترونية، ورتاحتها يتضداء هي دة ا

اإللكترونية للجامعة وكلياتها، كما تدل تل   حر  الجامعة تل  تدوإلير متطلبداو التعلديل 

 اإللكترونو مج ايجهوة والمعداو والبرمجياو والموارد اإللكترونية الخومة.



 كريمة محمد الشيند. 

   

كممما يتضممح مممن خمماله عممرت النتمما،ج اإلحصمما،ية فممي الجممدوه السممابع )جممدوه           

أقل أهدا  مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو تحققًدا بجامعدة طنطدا    أن 72ر م

( الجدا  بدب )حصدول الطددخص 7مدج وجهدة نودر أإلدراد تيندة الدرايدة كداج الهدد  رقدل )

( مددددددج ضددددددمج ICDLتلدددددد  رددددددهادة الرجصددددددة الدوليددددددة لقيددددددادة الحايددددددص ا لددددددو )

( الجددا  بددب )أداء ايتمددال 8التجددرر(، يليدده إلددو المرتبددة الثانيددة  الهددد  رقددل ) متطلبدداو

( الجدا  بدب )تدوإلير 1اإلدارية بصورة رلكترونية(، يليه إلدو المرتبدة الثالثدة  الهدد  رقدل )

مصددادر المعلومدداو اإللكترونيددة مددج الكتددص، والريددا ل العلميددة، والدددورياو تلدد  رددبكة 

مدا  اإلنترنو(، كما ترير النتا ط رل   أج جمي  أهددا  المردروت تحققدو بدرجدة متويدطة

بضدع    وتفسمر الباحثمة همدر النتيجمة( تحققا بدرجدة ضدعيفة؛ 8( و)7تدا الهدإليج رقل )

( كمتطلددص ICDLاهتمددال جامعددة طنطددا برددهادة الرجصددة الدوليددة لقيددادة الحايددص ا لددو )

أيايو ور ييو لدل الطخص مدج أجدل التجدرر تلد  الدر ل مدج أهميتهدا؛ حيد   أصدبحو 

العلمية اييايية المطلوبة إلو العمل والتووي ، كمدا  ضمج الرهاداو  جوًءا ال يتجوأ مج

الباحثددة أج هددوه  لوتددرأنهددا تعمددل تلدد  تحيدديج أداء الفددرد إلددو مجددال العمددل الجددا  بدده، 

اتتبار المجلس ايتل  للجامعاو رهادة أيايياو التحدول   قد يرج  ولك رل النتيجة ربما 

الدرايدداو العليددا بالجامعدداو لمددنح أل رددهادة مددج رددهاداو طددخص  يدديًاأيا االرقمددو رددرطً 

و يرهدا مدج  icdlرل داء ردهاداو و ،دكتدوراه( –ماجيدتير  –تمهيدي  –)دبلول  المصرية

الرددهاداو المندداورة إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو ورحددخل محلهددا رددهادة أيايددياو 

، ولكددج لددل يددتل تطبيقهددا حتدد  وقددو رتددداد البحدد  تلدد  طددخص المرحلددة التحددول الرقمددو

ت رير هوه النتيجدة رلد   َضدع  ميكندة  . تخوة تل  ما يبايول  بجامعة طنطاالجامعية ا

ايتمال اإلدارية والمكتباو الجامعية بجامعدة طنطدا، وأنهدا مدا والدو تدتل بصدورة تقليديدة 

  ورقية أكثر مج الصورة اإللكترونية.

ابع مممن خمماله عممرت النتمما،ج اإلحصمما،ية فممي الجممدوه السمم -كممدل  -كممما يتضممح           

درجددة تحقددا أهدددا  مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو    أن 72)جممدوه ر ممم



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

بجامعددة طنطددا متويددطة مددج وجهددة نوددر أإلددراد تينددة الدرايددة؛ حيدد   بلددر رجمددالو الددووج 

(، وبمقارنتده 3044النيبو اليتجاباو أإلراد تيندة الدرايدة حدول أهددا  المردروت ككدل )

حليدل اإلحصدا و الدوي اتتمددو تليده الدرايدة يتضدح م  النيص الموضحة آنفًدا بمعيدار الت

وتفسمر الباحثمة همدر (؛ .402 - 3041أنه يق  إلدو الميدتول المتويدط، والدوي يمتدد مدج )

ب ج جامعدة طنطدا قطعدو ردوًطا كبيدًرا نحدو تحقيدا بعد  أهددا  مردروت نودل   النتيجة

ط الحديثددة وتكنولوجيددا المعلومدداو، وجاصددة ايهدددا  التددو تتعلددا  بتطبيددا بعدد  اينمددا

للتعلددديل، مثدددل التعلددديل اإللكتروندددو، وتقدددديل بعددد  الجددددماو اإللكترونيدددة يتضددداء هي دددة 

التدريس والطخص مج جخل البوابة اإللكترونية، كما ت رير هدوه النتيجدة رلد   تدوإلير البنيدة 

اييايددددية لرددددبكاو المعلومدددداو، وكددددولك ايجهددددوة والمعددددداو والبرمجيدددداو والمددددوارد 

ول المعلوماو اإلدارية الخومة للعمل الجامعو لدتل اتجاو القرار، كمدا أج اإللكترونية، ون

هندداك بعدد  أهدددا  مرددروت نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو التددو لددل تتحقددا بدرجددة كبيددرة 

بجامعة طنطا، ومنها  ميكندة ايتمدال اإلداريدة بالجامعدة، وحصدول الطدخص تلد  ردهادة 

 .الرجصة الدولية لقيادة الحايص ا لو

النتا،ج الخاصة بدرجة تحقع محاور مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  -2

 بكليات جامعة طنطا 

تتناول الباحثة ترًضا لدرجة تحقا كل محدور مدج محداور مردروت تطدوير نودل           

وتكنولوجيا المعلوماو بكلياو جامعة طنطا، مج حي   البنية اييايية لربكة المعلومداو، 

ماو اإلدارية، والتعليل اإللكترونو، والمكتباو الرقمية، والبوابدة اإللكترونيدة، ونول المعلو

 والتدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو، وولك تل  النحو التالو 

 تحقع البنية اجساسية لشبكة المعلومات بجامعة طنطا درجة  -2/7

ج توضيح ولك مج جخل الجدول التالو   ويمكِّ



 كريمة محمد الشيند. 

   

 (11جدول رقل )
 ايتجاباو أإلراد تينة الدراية حول درجة تحقا البنية اييايية لربكة المعلوماو ي وضح
 
 العبارة

يتحقع 
بدرجة 
 كبيرة

يتحقع 
بدرجة 
 متوسطة

يتحقع 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 يتحقع

الوزن  ال أعرف
 النسبي

درجة 
 التحقع

الترت
 ي 

ت تددداب  الكليدددة رإلددد   -1
وترددددد يل المقدددددرراو 
اإللكترونيددددددددة تلدددددددد  

 .ربكة اإلنترنو

  141 12 11 . 3  
4011 

 
 كبيرة

 
1 

% 4. 33041 1041 . 10.1 

ت ووددددددد  الكليدددددددة  -2
ردددددددددددددبكة الفيدددددددددددددديو 
كدددددددونفرانس والبددددددد  
المر ددددو إلددددو العمليددددة 

 .التعليمية

  27 113 11 72 12  
3024 

 
 ضعيفة

  
4 

% 1082 410.1 18011 24018 4034 

ت ددددددددددوود الكليددددددددددة  -3
القاتددددداو التدرييدددددية 
ال بميدددتلوماو ايدددتجد

التكنولوجيددددددددددا إلددددددددددو 
 العملية التعليمية. 

  33 11 74 41 .  
3031 

 
 ضعيفة

 
3 

% 12 34 24011 210.1 . 

ت وإلر الكلية أنومدة  -4
إلعالددة لتدد ميج البياندداو 
والمعلومددددددداو ضدددددددد 

 الفيروياو. 

  24 8. 41 14 48  
2012 

 
 ضعيفة

 
1 

% 8073 210.1 210.1 11044 17041 

يتددددددددددددددددددول  ردارة  -1
 يل ردددددددددددبكة وترددددددددددد

المعلومدددددداو بالكليددددددة 
تناصر بررية مدربدة 
وممهلدددة للتعامدددل مددد  

 التكنولوجيا.

  27 143 14 3 3  
40.1 

 
 متويطة

 
2 

% 24018 12 11044 10.1 10.1 

 7 متوسطة 3,17 المعلومات  البنية اجساسية لشبكةإجمالي درجة تحقع 

  77 لجدوه السابع )جدوه ر مميتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في ا          

أكثر تباراو البنية اييايية لربكة المعلومداو تحققًدا بجامعدة طنطدا مدج وجهدة نودر أن  

( الجاصة بب )بمتابعة رإل  المقرراو اإللكترونيدة 1أإلراد تينة الدراية كانو العبارة رقل )

( 1بددارة رقددل )تلدد  رددبكة اإلنترنددو( بدرجددة تحقددا كبيددرة، يليهددا إلددو المرتبددة الثانيددة  الع

الجاصددة بددب )ردارة وتردد يل رددبكة المعلومدداو بوايددطة تناصددر برددرية مدربددة وممهلددة 

باهتمدال   النتيجمة  وتفسمر الباحثمة همدرللتعامل م  التكنولوجيدا( بدرجدة تحقدا متويدطة؛ 

جامعددة طنطددا بمتابعددة رإلدد  المقددرراو الدرايددية لمجتلدد  البددرامط والفددرق الدرايددية تلدد  

دولية )اإلنترنو(، كمدا يتدول  ردارة وترد يل ردبكة المعلومداو بجامعدة ربكة المعلوماو ال



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

تددرل الباحثددة أج هددوه وطنطددا تناصددر برددرية مدربددة وممهلددة للتعامددل مدد  التكنولوجيددا، 

النتيجة تدل تلد   تنفيدو ريدتراتيجية التعلديل اإللكتروندو بجامعدة طنطدا، وحدر  الجامعدة 

احتهددا للطددخص تلدد  المنصدداو التعليميددة تلدد  تقددديل المحاضددراو بصددورة رلكترونيددة، ورت

تبر البوابة اإللكترونية للجامعة، وكولك المواقد  الريدمية للكليداو، ومدج أبدرو المنصداو 

التدددو يدددتل متابعدددة رإلددد  وترددد يل المقدددرراو اإللكترونيدددة تليهدددا بجامعدددة طنطدددا منصدددة 

(MicrosoftTeam؛ حي   ييتطي  مج جخلها تضو هي ة التدريس رإل  المحاضراو) 

(، وييتطي  الطخص مج جخل الددجول PDF- PPT - DOC - VIDEOإلو صورة )

تل  موق  الجامعة ومواق  الكليداو تحميدل المحاضدراو أو المدواد العلميدة الجاصدة بتلدك 

المقرراو، إلضًخ تج  تقديل الجامعة الدتل الفنو الخول لرإل  هوه المقرراو؛ نتيجة تدواإلر 

ادرة تلدد  التعامددل مدد  التقنيدداو التكنولوجيددة مددج إلنيدديج الكفدداءاو والكددوادر البرددرية القدد

 ومهندييج بالجامعة.

كما يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في الجمدوه السمابع )جمدوه ر مم           

أقل تباراو البنيدة اييايدية لردبكة المعلومداو تحققًدا بجامعدة طنطدا مدج وجهدة   أن  77

( الجاصدة بدب )حمايدة البيانداو والمعلومداو 4رة رقدل )نور أإلراد تينة الدراية كانو العبا

ضد الفيروياو أو االجتراق( بدرجة تحقا ضعيفة، يليها إلو المرتبة الثانيدة  العبدارة رقدل 

( الجاصددة بددب )توويدد  رددبكة الفيددديو كددونفرانس والبدد  المر ددو إلددو العمليددة التعليميددة( 2)

( الجاصددة بددب )توويددد 3ارة رقددل )بدرجددة تحقددا ضددعيفة، يليهددا إلددو المرتبددة الثالثددة  العبدد

القاتداو التدرييدية بميددتلوماو ايدتجدال التكنولوجيددا إلدو العمليدة التعليميددة( بدرجدة تحقددا 

  بضدع  تدواإلر أنومدة إلعالدة بجامعدة طنطدا النتيجمة  وتفسمر الباحثمة همدرضعيفة أيًضا؛ 

لدك رلد   لت ميج وحماية البياناو والمعلومداو ضدد الفيرويداو أو االجتدراق، وقدد يرجد  و

ضددع  الدرايددة بددنول وويددا ل ايمددج وحمايددة المعلومدداو تلدد  رددبكة اإلنترنددو بجامعددة 

طنطددا، وضددع  الحفدداو تلدد  يددرية وجصوصددية جميدد  الوثددا ا والبياندداو الرقميددة؛ ممددا 

ي عدددر  الجامعدددة لمجموتدددة مدددج المجددداطر والعقبددداو كجطدددر الفيرويددداو واالجتراقددداو 



 كريمة محمد الشيند. 

   

التكنولوجو بالجامعة، وي مثر باليدلص تلد  التحدول اإللكترونية، ايمر الوي يعوق التطور 

توويدد  جامعددة طنطددا رددبكة الفيددديو كددونفرانس والبدد   َضددع الرقمددو، باإلضدداإلة رلدد   

تددوإلير متطلبدداو ايددتجدال التكنولوجيددا إلددو  َضددع المر ددو إلددو العمليددة التعليميددة، وكددولك 

رنترنو، وقد يرج  ولدك العملية التعليمية داجل القاتاو الدرايية، مثل  الحايوص، وربكة 

تددواإلر البنيددة التحتيددة التكنولوجيددة الخومددة المتمثلددة إلددو الرددبكاو وايجهددوة  َضددع رلدد   

المددوارد الماليددة الخومددة لتجهيددو الحددرل الجددامعو والمبددانو  َضددع والبرمجيدداو نتيجددة  

 والقاتاو الدرايية والمعامل بالويا ل التكنولوجية والتقنياو الرقمية الحديثة.

مممن خمماله عممرت النتمما،ج اإلحصمما،ية فممي الجممدوه السممابع  -كممدل -كممما يتضممح           

درجددة تحقددا البنيددة اييايددية لرددبكة المعلومدداو بجامعددة طنطددا    أن 77)جممدوه ر ممم 

متويطة مج وجهة نور أإلراد تينة الدراية؛ حي   بلر رجمالو الدووج النيدبو اليدتجاباو 

(، 3041ييايدددية لردددبكة المعلومددداو ككدددل )أإلدددراد تيندددة الدرايدددة حدددول محدددور البنيدددة ا

وبمقارنتدده مدد  النيددص الموضددحة آنفًددا بمعيددار التحليددل اإلحصددا و الددوي اتتمدددو تليدده 

(؛ كمدا أج .402 - 3041الدراية يتضح أنه يق  إلو الميتول المتويط، والوي يمتدد مدج )

ورقدل  (1أ لص تباراو هوا المحور جاءو بدرجة تحقا ضعيفة مدا تددا العبدارتيج رقدل )

( جاءتا بدرجة تحقا كبيرة؛ لوا احتلدو هداتيج العبدارتيج المدرتبتيج ايولد  والثانيدة إلدو 2)

درجددة تحقددا محددور رددبكة المعلومدداو؛ كمددا جدداء محددور رددبكة المعلومدداو إلددو المرتبددة 

ايول ، مج حي   درجة تحقا محاور مرروت تطوير نول تكنولوجيا المعلوماو بجامعدة 

أنده تلد  الدر ل   النتيجمة  وتفسر الباحثة هدرتينة الدراية؛  طنطا مج وجهة نور أإلراد

مددج االهتمددال المتوايددد بتطددوير رددبكاو المعلومدداو بجامعددة طنطددا، رال أنهددا مددا والددو دوج 

يدرتة  َضدع الميتول المنرود لتحقيا أهدا  الجامعة، وتطوير آلياو العمل بهدا نتيجدة 

ي ددة التدددريس والطددخص والعددامليج رددبكة اإلنترنددو، وتدددل تنايددبها مدد  أتددداد أتضدداء ه

بالجامعة، وبالتدالو إلدإج هنداك حاجدة مايدة رلد  تدوإلير ردبكة معلومداو مممندة واو كفداءة 

تاليددة، تتدديح الوصددول للمعلومدداو بيددرتة وإلاتليددة، وتعودديل االيددتفادة مددج أجهددوة الددربط 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

تلد   الربكو بربكة الجامعة، وتطويرها الميتمر لضماج تقديل جدماو جامعيدة رلكترونيدة

 درجة تالية مج الكفاءة.

 تتفمع مم،ج هوه النتيجة التو توصلو رليهدا الدرايدة الحاليدة أومج الجدير بالوكر           

(، والتددو توصددلو رلدد  أج البنيددة اييايددية 143، 2.18مددا توصددلو رليدده درايددة )أحمددد، 

لرددبكة المعلومددداو متدددواإلرة بدرجدددة متويدددطة مددج وجهدددة نودددر أتضددداء هي دددة التددددريس 

هددوه النتيجددة التددو  بينممما تختلممفلطددخص بجامعدداو المنصددورة والفيددول وبنددو يددوي ؛ وا

(، والتدو 41، 2.21توصلو رليها الدراية الحالية مد  مدا توصدلو رليده درايدة )صدالح، 

توصددلو رلدد  أج البنيددة اييايددية لرددبكة المعلومدداو بجددامعتو الفيددول ودمنهددور متددواإلرة 

 بدرجة ضعيفة.

  معلومات اإلدارية بجامعة طنطادرجة تحقع نظم ال -2/2
ج توضيح ولك مج جخل الجدول التالو   ويمكِّ

 (12جدول رقل )
 ي وضح ايتجاباو أإلراد تينة الدراية حول درجة تحقا نول المعلوماو اإلدارية

 
 العبارة

يتحقع 
بدرجة 
 كبيرة

يتحقع 
بدرجة 
 متوسطة

يتحقع 
بدرجة 
 ضعيفة

الوزن  ال أعرف ال يتحقع
 النسبي

درجة 
 تحقعال

 الترتي 

يتل تبادل المعلوماو بديج  -1
أقيال ووحداو الكليدة بردكل 

 رلكترونو.

  3. 74 43 13 11  
30.4 

 
 ضعيفة

 
1 

% 1.011 24011 22011 33082 1041 

ت وإلر الكلية البنية التحتية  -2
التكنولوجيددة الخومددة إلدارة 

 نول المعلوماو.

  3. 114 71 34 18  
3038 

 
 ضعيفة

 
3 

% 1.011 42018 27027 130.1 4011 

ت وإلر الكلية قاتدة بياناو  -3
أيايية محدثة يتضاء هي ة 

 التدريس بها.

  78 122 41 24 4  
3088 

 
متويط
 ة

 
1 

% 28034 44034 14034 8073 2018 

تتواصددددددل الكليددددددة مدددددد   -4
أتضداء هي دة التددريس تبددر 
 البريد اإللكترونو الجامعو.

  11 74 44 81 3  
3032 

 
 ضعيفة

 
4 

% 18011 24011 24 21041 10.1 

يمتلدددددددددددك المووفدددددددددددوج  -1
العدددداملوج بدددددإداراو الكليدددددة 
المجتلفة المهاراو اييايدية 
اليددددتجدال الحايددددص ا لددددو 

 وربكة اإلنترنو.

  34 122 72 27 18  
3048 

 
متويط
 ة

 
2 

% 130.1 44034 24018 1082 4011 

 4 متوسطة 3,42 مات اإلدارية إجمالي درجة تحقع نظم المعلو



 كريمة محمد الشيند. 

   

  72يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في الجدوه السابع )جدوه ر مم           

أكثر تباراو نول المعلوماو اإلدارية تحققًا بجامعة طنطا مج وجهة نور أإلراد تيندة أن  

التددريس  ( الجاصدة بدب )تدوإلير قاتددة بيانداو يتضداء هي دة3الدراية كانو العبارة رقل )

( الجاصدة بدب 1بالجامعة( بدرجة تحقا متويدطة، يليهدا إلدو المرتبدة الثانيدة  العبدارة رقدل )

)امتخك العامليج بالجامعة المهاراو اييايية اليتجدال الحايص ا لو وربكة اإلنترندو(، 

بوجدود قاتددة بيانداو أيايدية   وتفسر الباحثمة همدر النتيجمةبدرجة تحقا متويطة أيًضا؛ 

ء هي ة التدريس بجامعة طنطا بها بياناتهل العامة والوويفية والممتمراو وايبحا  يتضا

دج للجميد   الت  قاموا بها تل  الموق  الريمو للجامعة، ويدتل تحدديثها بصدفة دوريدة، ويمكِّ

االطددخت تليهددا، باإلضدداإلة رلدد   امددتخك المددووفيج العددامليج بددإداراو الكليدداو المجتلفددة 

يتجدال الحايص ا لو وربكة اإلنترنو، والتو تمهلهل إلنجاو جميد  المهاراو اييايية ال

مهامهل المرتبطة بمعالجة المعلوماو وردارتها، وهوا يدل تل  أج  العامليج بجامعة طنطا 

ددنهل مددج التعامددل مدد  نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو للقيددال  مددمهليج تدد هيًخ معلوماتيًددا يمك ِّ

 بايتمال المنوطة بهل.

كما يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في الجمدوه السمابع )جمدوه ر مم           

  أقل تباراو نول المعلوماو اإلدارية تحققًا بجامعة طنطا مج وجهدة نودر أإلدراد   أن72

( الجاصدة بدب )تبدادل المعلومداو بديج أقيدال ووحدداو 1تينة الدرايدة كاندو العبدارة رقدل )

( 4ضدعيفة، يليهدا إلدو المرتبدة الثانيدة  العبدارة رقدل ) الكلية بركل رلكترونو( بدرجة تحقدا

الجاصة بب )التواصل م  أتضاء هي ة التدريس تبر البريدد اإللكتروندو الجدامعو( بدرجدة 

( الجاصدة بدب )تدوإلير البنيدة 2تحقا ضعيفة أيًضا، يليهدا إلدو المرتبدة الثالثدة  العبدارة رقدل )

وتفسمر ومداو( بدرجدة تحقدا ضدعيفة أيًضدا؛ التحتية التكنولوجية الخومة إلدارة نول المعل

تبدادل المعلومداو بصدورة رلكترونيدة بجامعدة طنطدا بردكل  َضدع ب  الباحثة همدر النتيجمة

مبارر ويري  مج جخل ربكاو معلوماو الجامعدة، وتبادلهدا بصدورة ورقيدة تلد  الدر ل 

 َضدع    مج وجود أرري  رلكترونو للجامعة، وترل الباحثة أج هوه النتيجة قد ترج  رلد



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

تواصدل ردارة كليداو  َضدع ميكنة ايتمدال اإلداريدة بجامعدة طنطدا، هدوا باإلضداإلة رلد   

جامعة طنطا م  أتضاء هي ة التدريس تبر البريد اإللكترونو الجامعو، والتواصل معهدل 

تفعيدل البريدد  َضدع تبر الطرق التقليدية، وتدرل الباحثدة أج هدوه النتيجدة قدد ترجد  رلد   

جددامعو يتضدداء هي ددة التدددريس، أو نتيجددة ايددتجدال أتضدداء هي ددة التدددريس اإللكترونددو ال

البريد اإللكترونو الرجصو ) ير الجامعو( إلو التواصل، أو نتيجة االتتماد تل  ويدا ل 

 َضددع التواصددل االجتمدداتو لكونهددا أيددهل وأيددرت مددج البريددد اإللكترونددو، إلضددًخ تددج  

 إلدارة نول المعلوماو بجامعة طنطا.تواإلر البنية التحتية التكنولوجية الخومة 

مممن خمماله عممرت النتمما،ج اإلحصمما،ية فممي الجممدوه السممابع  -كممدل -كممما يتضممح           

رجمدددالو درجدددة تحقدددا نودددل المعلومددداو اإلداريدددة بجامعدددة طنطدددا    أن 72)جممدوه ر مممم 

متويطة مج وجهة نور أإلراد تينة الدراية؛ حي   بلر رجمالو الدووج النيدبو اليدتجاباو 

(، وبمقارنتده مد  3042إلراد تينة الدرايدة حدول محدور نودل المعلومداو اإلداريدة ككدل )أ

النيص الموضحة آنفًا بمعيدار التحليدل اإلحصدا و الدوي اتتمددو تليده الدرايدة يتضدح أنده 

(؛ كما أج أ لدص تبداراو هدوا .402 - 3041يق  إلو الميتول المتويط، والوي يمتد مج )

(؛ لددوا احتلددو 1( ورقددل )3ة مددا تدددا العبددارتيج رقددل )المحددور جدداءو بدرجددة تحقددا ضددعيف

هددداتيج العبدددارتيج المدددرتبتيج ايولددد  والثانيدددة إلدددو درجدددة تحقدددا محدددور نودددل المعلومددداو 

اإلدارية؛ كما جاء محور نول المعلوماو اإلدارية إلدو المرتبدة الرابعدة، مدج حيد   درجدة 

طدا مدج وجهدة نودر تحقا محاور مردروت تطدوير نودل تكنولوجيدا المعلومداو بجامعدة طن

ب نه تل  الر ل مج الجهود التدو تبدولها   وتفسر الباحثة هدر النتيجةأإلراد تينة الدراية؛ 

جامعة طنطا إلو نول المعلوماو اإلدارية، رال أج هناك بعد  جواندص الضدع  والقصدور 

 إلو نول المعلوماو اإلدارية بجامعة طنطا؛ حي   أنه ما وال االتتماد تلد  الدنول التقليديدة

الورقية، كما أج بع  جدماو نول المعلوماو اإلداريدة بجامعدة طنطدا  يدر مفعلدة، مثدل  

جدمة البريد اإللكترونو، وايرري  اإللكترونو؛ وترل الباحثة أج هدوه النتيجدة قدد ترجد  

الميوانيددة المجصصددة لددنول المعلومدداو اإلداريددة بالجامعددة لرددراء التقنيدداو  َضددع رلدد   



 كريمة محمد الشيند. 

   

االهتمددال بصدديانتها  َضددع التطبيقدداو اإللكترونيددة، إلضددًخ تددج  والبرمجيدداو والبددرامط و

 وتحديثها نوًرا الرتفات أيعار ايجهوة والبرامط.

 تتفمع مم،ومج الجدير بالوكر أج هوه النتيجة التو توصلو رليهدا الدرايدة الحاليدة           

او ، والتدو توصدلو رلد  أج نودل المعلومد(144، 2.18ما توصدلو رليده درايدة )أحمدد، 

اإلداريددة متددواإلرة بدرجددة متويددطة مددج وجهددة نوددر أتضدداء هي ددة التدددريس والطددخص 

هدوه النتيجدة التدو توصدلو رليهدا  بينمما تختلمفبجامعاو المنصورة والفيول وبندو يدوي ؛ 

؛ والتو توصدلو رلد  أج (41، 2.21الدراية الحالية م  ما توصلو رليه دراية )صالح، 

 كمما تختلمفالفيدول ودمنهدور متدواإلرة بدرجدة ضدعيفة؛ نول المعلوماو اإلداريدة بجدامعتو 

، والتددو )231 – .23، 2.12هددوه النتيجددة مدد  مددا توصددلو رليدده درايددة )تبددد المطلددص، 

توصلو رل  قلة تدد أتضاء هي ة التددريس الميدجليج رلكترونيًدا تلد  قواتدد بيانداو نودل 

ومدداو اإلداريددة إلددو ايددتجدال الجدددماو المتاحددة بددنول المعل َضددع المعلومدداو اإلداريددة، و

 .إلقط مج رجمالو الجدماو المقدمة %.3مجتل  الجامعاو؛ حي   بل و نيبة االيتجدال 

 درجة تحقع التعليم اإللكتروني بجامعة طنطا  -2/3
ج توضيح ولك مج جخل الجدول التالو   ويمكِّ

 (13جدول رقل )
 ترونوي وضح ايتجاباو أإلراد تينة الدراية حول درجة تحقا التعليل اإللك

 
 العبارة

يتحقع 
بدرجة 
 كبيرة

يتحقع 
بدرجة 
 متوسطة

يتحقع 
بدرجة 
 ضعيفة

الوزن  ال أعرف ال يتحقع
 النسبي

درجة 
 التحقع

الترتي
  

تيددع  الكليددة رلدد  تحويددل  -1
المقدرراو الدرايددية التقليديددة 

 رل  مقرراو رلكترونية.

  111 12. 27 3 4  
4021 

 
 كبيرة

 
1 

% 43027 43044 1082 10.1 2018 

ت قدديل الكليددة جددودة رتددداد  -2
وتصدددددددددددددميل المقددددددددددددددرراو 

 اإللكترونية. 

  41 122 48 34 24  
3047 

 
 متويطة

 
3 

% 14034 44034 17041 130.1 8073 

ت ندددددتط الكليدددددة مقدددددرراو  -3
رلكترونيددة تفاتليددة مددج جددخل 

 الويا ط الرقمية.

  33 11 84 31 24  
3027 

 
 ضعيفة

 
4 

% 12 34011 3.011 14018 8073 

ت يدددوق الكليدددة المقدددرراو  -4
 اإللكترونية التو يتل رنتاجها.

  27 74 4. 72 42  
201. 

 
 ضعيفة

 
1 

% 1082 24011 21082 24018 11027 

ت قددددددددددل الكليددددددددددة دوراو  -1
تدريبيددددة ميددددتمرة يتضدددداء 
هي دددددددة التددددددددريس لتطدددددددوير 
مهددداراتهل إلدددو مجدددال التعلددديل 

 اإللكترونو.

  42 111 71 24 3  
3071 

 
 متويطة

 
2 

% 22011 4.034 27027 8073 10.1 

 3 متوسطة 3,53 إجمالي درجة تحقع التعليم اإللكتروني 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

  73يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية فمي الجمدوه السمابع )جمدوه ر مم           

نددة أكثددر تبدداراو التعلدديل اإللكترونددو تحققًددا بجامعددة طنطددا مددج وجهددة نوددر أإلددراد تيأن  

( الجاصددة بددب )تحويددل المقددرراو الدرايددية التقليديددة رلدد  1الدرايددة كانددو العبددارة رقددل )

( الجاصدة 1مقرراو رلكترونية( بدرجة تحقا كبيرة، يليها إلو المرتبة الثانية  العبدارة رقدل )

بب )تقديل دوراو تدريبية ميتمرة يتضاء هي ة التدريس لتطوير مهاراتهل إلو مجال التعلديل 

( الجاصدة بدب 2ونو( بدرجة تحقا متويطة، يليهدا إلدو المرتبدة الثالثدة  العبدارة رقدل )اإللكتر

وتفسمر ؛ أيًضدا )تقييل جودة رتدداد وتصدميل المقدرراو اإللكترونيدة( بدرجدة تحقدا متويدطة

باهتمددال جامعددة طنطددا بتحويددل المقددرراو الدرايددية التقليديددة رلدد    الباحثممة هممدر النتيجممة

دنتهدا للطدخص مدج جدخل ردبكة اإلنترندو، بحيد  مقرراو رلكترونيدة، ورتاح ل الوصدول هيمكِّ

رليها بددوج التقيدد بالومداج والمكداج؛ ممدا ي دوإلر الوقدو والجهدد تلد  الطدخص، ويرإلد  كفداءة 

العمليدددة التعليميدددة، وولدددك باإلضددداإلة رلددد   تقدددديل دوراو تدريبيدددة ميدددتمرة يتضددداء هي دددة 

او رلكترونيددة، إلضدًخ تددج  تقيديل جددودة التددريس الدرا بيج إلددو تحويدل مقددرراتهل رلد  مقدرر

رتددداد وتصددميل هددوه المقددرراو اإللكترونيددة لضددماج جددودة المجرجدداو التعليميددة؛ وتددرل 

الباحثددة أج هددوه النتيجددة ربمددا ترجدد  رلدد  أج  التعلدديل اإللكترونددو أصددبح جيدداًرا ريددتراتيجيًا 

ج االيت ناء تنه إلدو الودرو  االيدتث نا ية، ال يديما إلدو أوقداو وتوجًها تالميًا وبديًخ ال يمكِّ

ايوماو وانترار ايوب ة التو تتطلدص التباتدد االجتمداتو، كمدا هدو ا ج لمواجهدة تدداتياو 

أومة إليروس كورونا، إلضًخ تج  بناء جيل جديد قادر تلد  االيدتفادة مدج معطيداو الثدورة 

نددالصددناتية الرابعددة، ويمتلددك مددج المعددار  والمهدداراو مددا  يددوق مددج االنجددراط إلددو  هيمكِّ

العمل، جاصة إلو ودل انتردار ثقاإلدة ايدتجدال اإلنترندو والتكنولوجيدا وتطبيقاتهدا الوكيدة إلدو 

 العملية التعليمية.

كما يتضح من خماله عمرت النتما،ج اإلحصما،ية فمي الجمدوه السمابع )جمدوه ر مم           

تيندة أقل تباراو التعليل اإللكترونو تحققًدا بجامعدة طنطدا مدج وجهدة نودر أإلدراد   أن  73

( الجاصة بب )تيويا المقرراو اإللكترونية التدو يدتل رنتاجهدا( 4الدراية كانو العبارة رقل )



 كريمة محمد الشيند. 

   

( الجاصدة بدب )رنتدار مقدرراو 3بدرجة تحقا ضعيفة، يليها إلو المرتبة الثانية  العبارة رقل )

رنتدار  َضدع ب  وتفسر الباحثة همدر النتيجمةرلكترونية تفاتلية( بدرجة تحقا ضعيفة أيًضا؛ 

، لددتعل االيددتفادة منهددا ومردداركتها وتيددويا المقددرراو اإللكترونيددة الرقميددة بجامعددة طنطددا

البنيدة التحتيدة لتكنولوجيدا المعلومداو  َضدع وترل الباحثة أج هوه النتيجة ربما ترج  رلد   

 َضددع ميوانيددة دمددط تكنولوجيددا المعلومدداو إلددو التعلدديل، و َضددع واالتصدداالو بالجامعددة، و

رلكترونيًدا،  ة التدريس لتطوير مقرراتهل الدرايدية ومرداركتها وتيدويقها ايتعداد أتضاء هي

تدريص أتضاء هي ة التدريس تل  رنتار المقرراو اإللكترونيدة،  َضع أو ربما ترج  رل   

ترجي  الجامعدة وقياداتهدا يتضداء هي دة التددريس ماديًدا ومعنويًدا مدج أجدل تحويدل  َضع و

لكترونيددة تفاتليددة مددج جددخل الويددا ط الرقميددة )مثددل  مقددرراتهل الدرايددية رلدد  مقددرراو ر

الصوو، والصورة، والفيديو، والريول التوضيحية(، واالكتفاء بتحويل المقرراو الدرايدية 

  Power Point. أو  PDFمج الصورة الورقية رل  مجرد صورة رلكترونية بصي ة 

الجممدوه السممابع  مممن خمماله عممرت النتمما،ج اإلحصمما،ية فممي -كممدل -كممما يتضممح           

رجمالو درجة تحقا التعليل اإللكترونو بجامعة طنطدا متويدطة مدج    أن 73)جدوه ر م 

وجهة نور أإلراد تينة الدراية؛ حيد   بلدر رجمدالو الدووج النيدبو اليدتجاباو أإلدراد تيندة 

(، وبمقارنتدده مدد  النيددص الموضددحة آنفًددا 3013الدرايددة حددول التعلدديل اإللكترونددو ككددل )

حليددل اإلحصددا و الددوي اتتمدددو تليدده الدرايددة يتضددح أندده يقدد  إلددو الميددتول بمعيددار الت

(؛ كمددا جدداء محددور التعلدديل اإللكترونددو إلددو .402 - 3041المتويددط، والددوي يمتددد مددج )

المرتبة الثالثة، مج حي   درجة تحقا محاور مرروت تطدوير نودل تكنولوجيدا المعلومداو 

بدد ج   وتفسممر الباحثممة هممدر النتيجممة بجامعددة طنطددا مددج وجهددة نوددر أإلددراد تينددة الدرايددة؛

منوومددة التعلدديل اإللكترونددو بجامعددة طنطددا لييددو تلدد  النحددو المنرددود، تلدد  الددر ل مددج 

جهددود جامعددة طنطددا إلددو مجددال التعلدديل اإللكترونددو، رال أنهددا مددا والددو تعددانو مددج جوانددص 

أج  رنتدار وتيدويا المقدرراو اإللكترونيدة بالجامعدة؛ وتدرل الباحثدة َضدع ، منها  َضع 

هوه النتيجة ربما ترج  رل   حداثدة مفهدول وثقاإلدة التعلديل اإللكتروندو لددل بعد  أتضداء 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

هي ة التدريس بالجامعة، واتتياد بع  أتضاء هي ة التدريس تلد  التعلديل التقليددي؛ ومدج 

ثدددل، إلدددإج هنددداك صدددعوبة ت واجددده الكثيدددر مدددنهل تندددد التعامدددل مددد  تكنولوجيدددا المعلومددداو 

التجهيددواو واإلمكاندداو الخومددة إلنتددار المقددرراو  َضددع رلدد    واالتصدداالو، باإلضدداإلة

وقلددة الرددبكاو اليددلكية والخيددلكية إلددو ايبنيددة التعليميددة، و يدداص التجطدديط  اإللكترونيددة،

 .اليليل لتيويا المقرراو المنتجة رلكترونيًا

 تتفمع مم،ومج الجدير بالوكر أج هوه النتيجة التو توصلو رليهدا الدرايدة الحاليدة           

(، والتو توصلو رلد  أج التعلديل اإللكتروندو 144، 2.18ما توصلو رليه دراية )أحمد، 

متددوإلر بدرجددة متويددطة مددج وجهددة نودددر أتضدداء هي ددة التدددريس والطددخص بجامعددداو 

هدوه النتيجدة التدو توصدلو رليهدا الدرايددة  بينمما تختلممفالمنصدورة والفيدول وبندو يدوي ؛ 

(، والتدو توصدلو رلد  أج التعلديل 18، 2.21يدة )صدالح، الحالية م  ما توصلو رليه درا

 اإللكترونو بجامعتو الفيول ودمنهور ال يتحقا مج وجهة نور أإلراد تينة الدراية.

 درجة تحقع المكتبات الر مية بجامعة طنطا  -2/4
ج توضيح ولك مج جخل الجدول التالو   ويمكِّ

 (14جدول رقل )
 حول درجة تحقا المكتباو الرقميةي وضح ايتجاباو أإلراد تينة الدراية 

 
 العبارة

يتحقع 
بدرجة 
 كبيرة

يتحقع 
بدرجة 
 متوسطة

يتحقع 
بدرجة 
 ضعيفة

الوزن  ال أعرف ال يتحقع
 النسبي

درجة 
 التحقع

الترتي
  

ج الوصول رلد  مقتنيداو  -1 يمكِّ
 .مكتبة الكلية رلكترونيًا

  23 78 14 13 27  
2012 
 

 
 ضعيقة

 
1 
 

% 8034 28034 11044 33082 1082 

يعتمددددد البحدددد  إلددددو مكتبددددة  -2
 الكلية تل  الفهرس اإللكترونو.

  38 43 11 87 34  
2013 
 

 
 ضعيقة

 
4 

% 13082 22011 18011 31044 130.1 

ي تواإلر موق  رلكترونو إلعدال  -3
لمكتبدددددة الكليدددددة تلددددد  البوابدددددة 

 اإللكترونية للكلية.

  44 41 14 43 41  
30.1 

 
 ضعيقة

 
3 

% 14 210.1 11044 22011 14034 



 كريمة محمد الشيند. 

   

 
 العبارة

يتحقع 
بدرجة 
 كبيرة

يتحقع 
بدرجة 
 متوسطة

يتحقع 
بدرجة 
 ضعيفة

الوزن  ال أعرف ال يتحقع
 النسبي

درجة 
 التحقع

الترتي
  

ي تدددددددددوإلر بمكتبدددددددددة الكليدددددددددة  -4
ميتودًتا رقميًا للريا ل العلميدة 
التددو تددل مناقرددتها ب قيددال الكليددة 

 .المجتلفة

  71 44 41 14 31  
3028 

 
 ضعيقة

 
2 

% 21082 24 14034 11044 14018 

ت ددنول الكليددة دوراو تدريبيددة  -1
وورش العمدددددددل تدددددددج كيفيدددددددة 

 لمعرإلة المصري.ايتجدال بنك ا

  1. 81 72 43 1  
3034 

 
 ضعيقة

 
1 

% 18018 21041 24018 22011 3027 

 5 ضعيقة 3,22 إجمالي درجة تحقع المكتبات الر مية

  74يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في الجدوه السابع )جدوه ر مم           

نطددا مددج وجهددة نوددر أإلددراد تينددة أكثددر تبدداراو المكتبدداو الرقميددة تحققًددا بجامعددة طأن  

( الجاصة بدب )تقدد دوراو تدريبيدة وورش تمدل تدج كيفيدة 1الدراية كانو العبارة رقل )

ايتجدال بنك المعرإلة المصدري( بدرجدة تحقدا ضدعيفة، يليهدا إلدو المرتبدة الثانيدة  العبدارة 

امعددة( ( الجاصددة بددب )بندداء ميددتودت رقمددو للريددا ل العلميددة التددو تددل مناقرددتها بالج4رقددل )

بدرجة تحقا ضعيفة أيًضا، وتل  الر ل مج أج هاتيج العبدارتيج احتلتدا المدرتبتيج ايولد  

والثانيددة إلددو درجددة تحققهددا، رال أنهمددا تحققددا بدرجددة ضددعيفة مددج وجهددة نوددر أإلددراد تينددة 

بقلدة تددد الددوراو التدريبيدة وورش العمدل التدو  وتفسمر الباحثمة همدر النتيجمة الدراية؛ 

طنطا تج كيفية ايتجدال بنك المعرإلة المصري لتحمل المواد العلميدة منده، ت نومها جامعة 

تلدد  الددر ل مددج أج بنددك المعرإلددة المصددرل ي عتبددر أكبددر إلهددرس رلكترونددو؛ حيدد  يحتددول 

تلدد  العديددد مددج قواتددد المعلومدداو التدد  تهددل قطددات الطددخص والبدداحثيج وأتضدداء هي ددة 

و للريدا ل العلميدة التدو تدل مناقردتها تواإلر ميدتودت رقمد َضع التدريس، باإلضاإلة رل   

تدواإلر  َضدع بجمي  كلياو جامعدة طنطدا؛ وتدرل الباحثدة أج هدوه النتيجدة قدد ترجد  رلد   

البنيددة التحتيددة التكنولوجيددة، والتددو ترددمل المكوندداو الماديددة والبرمجيددة الخومددة لتحويددل 

تدج  قلدة أتدداد  الريا ل الجامعية مج الصدورة الورقيدة رلد  الصدورة اإللكترونيدة، إلضدًخ 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

البدددرامط التدريبيدددة  َضدددع العدددامليج المتجصصددديج بالمكتبددداو الجامعيدددة، باإلضددداإلة رلددد  

 والت هيلية المقدمة رليهل.

 كما يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في الجمدوه السمابع )جمدوه ر مم          

ودر أإلدراد تيندة أقل تباراو المكتباو الرقمية تحققًا بجامعدة طنطدا مدج وجهدة ن   أن 74

( الجاصدددة بدددب )الوصدددول رلددد  مقتنيددداو مكتبدددة الجامعدددة 1الدرايدددة كاندددو العبدددارة رقدددل )

( الجاصددة بددب 2رلكترونيًددا( بدرجددة تحقددا ضددعيفة، يليهددا إلددو المرتبددة الثانيددة  العبددارة رقددل )

)بايتجدال الفهدرس اإللكتروندو( بدرجدة تحقدا ضدعيفة، يليهدا إلدو المرتبدة الثالثدة  العبدارة 

 ( الجاصة بب ) تواإلر موقد  رلكتروندو إلعدال لمكتبدة الجامعدة( بدرجدة تحقدا ضدعيفة3رقل )

الوصول رل  مقتنيداو مكتبداو كليداو جامعدة  َضع ب  وتفسر الباحثة هدر النتيجةأيًضا؛ 

طنطا رلكترونيًا؛ يج مقتنياو مكتباو الجامعة متواإلرة بصورة ورقيدة ولييدو رلكترونيدة، 

ة ا ليددة والحايددوص والبرمجيدداو الوثا قيددة إلددو تصددني  االتتمدداد تلدد  الفهريددَضددع  و

نتيجددة االتتمدداد تلددد  الفهددرس الددورقو أكثددر مددج الفهدددرس  مصددادر المكتبددة الجامعيددة؛

تدواإلر موقد  رلكتروندو  َضدع اإللكترونو الموحد التحداد مكتبداو الجامعداو المصدرية، و

وتددرل الباحثددة أج هددوه إلعددال لمكتبدداو كليدداو الجامعددة تلدد  البوابددة اإللكترونيددة للجامعددة؛ 

 تواإلر مكتباو رقمية مفعلة بالجامعة. َضع النتيجة ربما ترج  رل  

مممن خمماله عممرت النتمما،ج اإلحصمما،ية فممي الجممدوه السممابع  -كممدل -كممما يتضممح           

رجمدالو درجدة تحقدا المكتبداو الرقميدة بجامعدة طنطدا ضدعيفة مدج    أن 74)جدوه ر م 

حيد   بلدر رجمدالو الدووج النيدبو اليدتجاباو أإلدراد تيندة  وجهة نور أإلراد تينة الدراية؛

(، وبمقارنته م  النيص الموضحة آنفًدا 30.1الدراية حول محور المكتباو الرقمية ككل )

بمعيددار التحليددل اإلحصددا و الددوي اتتمدددو تليدده الدرايددة يتضددح أندده يقدد  إلددو الميددتول 

هددوا المحددور جدداءو  (، كمددا أج كددل تبدداراو.304 - 2041الضددعي ، والددوي يمتددد مددج )

بدرجة تحقا ضعيفة، كما جاء محور المكتبة الرقمية إلو المرتبة الجاميدة وايجيدرة، مدج 

حي   درجة تحقا محاور مرروت تطوير نودل تكنولوجيدا المعلومداو بجامعدة طنطدا مدج 



 كريمة محمد الشيند. 

   

ب نه تل  الر ل مج الجهدود   وتفسر الباحثة هدر النتيجةوجهة نور أإلراد تينة الدراية؛ 

وتعددانو مددج أوجدده  ة إلددو المكتبدداو الرقميددة بجامعددة طنطددا، رال أنهددا ضددعيفة جددًدا،المبوولدد

الفهريدة  َضدع ميكندة المكتبداو الجامعيدة بجامعدة طنطدا، و َضع قصور متعددة، منها  

بندداء ميددتودت رقمددو للريددا ل  َضددع اإللكترونيددة لمقتنيدداو مكتبدداو كليدداو الجامعددة، و

بنداء ميددتودت للمجدخو والدددورياو  َضدع امعددة، والعلميدة التدو تددتل مناقردتها بكليداو الج

العلمية التو تصدرها الجامعة وكلياتها، ورتاحتها تل  البوابة اإللكترونية للجامعدة، وتلد  

البوابة اإللكترونية التحاد مكتبداو الجامعداو المصدرية، كمدا أج كثيدر مدج مكتبداو كليداو 

كتبدداو الجامعيددة رلدد  مكتبدداو الجامعددة  يددر مددوودة برددبكة رنترنددو ممددا يعددوق تحويددل الم

رقمية؛ ومج ثدل، يجدص تلد  جامعدة طنطدا أج تدولو المكتبداو الرقميدة أهميدة كبيدرة ينهدا 

حويددو بدرجددة تحقددا ضددعيفة، ممددا يدددل تلدد   رددكلية جهددود ومحدداوالو التطددوير بهددا، 

 آلياو ومعايير المتابعة والتقييل الميتمر. َضع و

 تتفمع مم،نتيجة التو توصلو رليهدا الدرايدة الحاليدة ومج الجدير بالوكر أج هوه ال          

أنه بالر ل مدج أج مردروت والتو أكدو تل  ( 11 - .1، .2.1ما أكدته دراية )هارل، 

تطددوير التعلدديل العددالو أيددهل إلددو تددوإلير مكتبدداو رقميددة وارددتراكاو رلكترونيددة إلددو الكتددص 

در اييايددو للمعلومدداو التددو والددورياو العلميددة، رال أج المددواد التعليميدة التددو تعَددد المصد

 - .23، 2.12درايددة )تبددد المطلددص،  كممما تتفممع ممم،يتلقاهددا الطددخص ال تددوال محدددودة، 

مردداركة الجامعدداو المصددرية إلددو مرددروت ميكنددة  َضددع (، والتددو توصددلو رلدد   231

مد  درايدة )أحمدد،  –كمدل –كما تتفمع إلقط؛  %.4المكتباو؛ حي  بل و نيبة المراركة 

واق  المكتباو الرقمية بالكلياو المعتمددة و يدر  َضع تو أكدو تل  (، وال131، .2.2

وتدرل ، تحقدا معدايير الجدودة واالتتمداد بتلدك المكتبداو َضدع المعتمدة بجامعدة المنيدا، و

اكتمدال م  نتا ط العديد مج الدراياو اليابقة يمكد تل   تدل هوه النتيجة اتفاق الباحثة أج 

 .وميتودت الريا ل العلمية اوالكاملة لمكتباو الجامعالميكنة والفهرية اإللكترونية 
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 2 متوسطة

  75يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية فمي الجمدوه السمابع )جمدوه ر مم           

أكثددر تبدداراو البوابددة اإللكترونيددة تحققًددا بجامعددة طنطددا مددج وجهددة نوددر أإلددراد تينددة أن  

( الجاصددة بددب )رتددخج الجددداول الدرايددية واالمتحانيددة تلدد  4)الدرايددة كانددو العبددارة رقددل 

( الجاصدة 1البوابة اإللكترونية( بدرجة تحقا كبيرة، يليها إلو المرتبة الثانيدة  العبدارة رقدل )

بب )نرر ايجبار العلمية ايكاديمية تل  البوابة اإللكترونية( بدرجة تحقا كبيرة أيًضا، يليهدا 

( الجاصة بب )تحدي  المعلوماو تلد  البوابدة اإللكترونيدة 1ارة رقل )إلو المرتبة الثالثة  العب

بحر  جامعدة طنطدا   وتفسر الباحثة هدر النتيجةبصفة ميتمرة( بدرجة تحقا متويطة؛ 

تل  رتخج الجداول الدرايدية واالمتحانيدة لمجتلد  البدرامط والفدرق الدرايدية تلد  البوابدة 

اهتمال جامعة طنطا بنرر ايجبدار العلميدة ايكاديميدة، اإللكترونية للجامعة وكلياتها، وكولك 



 كريمة محمد الشيند. 

   

مثل  الممتمراو، والندواو، وورش العمل، والدوراو التدريبية، وكيفية اإللتحداق بهدا تلد  

البوابددة اإللكترونيددة، إلضددًخ تددج  التحدددي  الميددتمر للمعلومدداو والبياندداو المتددوإلرة تلدد  

دل تلد   أج البوابدة اإللكترونيدة لجامعدة طنطدا البوابة اإللكترونية للجامعة، وهدوه النتيجدة تد

مفعلة، كما تقدل البوابة اإللكترونية لجامعدة طنطدا جددماو رلكترونيدة واو كفداءة تاليدة لكدل 

 مج الطخص وأتضاء هي ة التدريس والعامليج بالجامعة بما يحقا رمية الجامعة وريالتها.

ة في الجدوه السابع )جمدوه ر مم كما يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ي           

أقل تباراو البوابة اإللكترونية تحققًا بجامعة طنطا مج وجهة نودر أإلدراد تيندة    أن 75

( الجاصدة بدب )الدرد تلد  االيتفيداراو والردكاول الدواردة 3الدراية كاندو العبدارة رقدل )

( الجاصدة بدب 2رقدل ) حقا، يليها إلو المرتبة الثانيدة  العبدارةتتل  البوابة اإللكترونية( ال ت

)ربددط الموقدد  اإللكترونددو للكليددة بمواقدد  الكليدداو المندداورة محليًددا ودوليًددا( بدرجددة تحقددا 

  ب ندده ال يددتل الددرد تلدد  االيتفيدداراو والرددكاول وتفسممر الباحثممة هممدر النتيجممةضددعيفة؛ 

 الواردة تل  البوابة اإللكترونية لجامعة طنطا مج وجهة نودر أإلدراد تيندة الدرايدة، وهدوا

يدل تل   أج صدندوق الردكاول والمقترحداو بجامعدة طنطدا  يدر مفعدل مدج وجهدة نودر 

أإلراد تيندة الدرايدة، تلد  الدر ل مدج حصدول جامعدة طنطدا تلد  المركدو ايول إلنجداو 

الركاول الحكومية، وايكثدر ايدتقبااًل وتفداتًخ مد  ردكاول والتمايداو المدواطنيج، إلضدًخ 

بكلياو جامعة طنطا بمواق  الكليداو المنداورة محليًدا ربط الموق  اإللكترونو  َضع تج  

التواصدل والتعداوج بديج كليداو  َضدع ودوليًا، وتدرل الباحثدة أج هدوه النتيجدة تددل تلد   

جامعددة طنطددا وكليدداو الجامعدداو ايجددرل اإلقليميددة والعالميددة، وربمددا ترجدد  هددوه النتيجددة 

اإللكترونيدة لجامعدة طنطدا تيدمح رل   قلة وجود روابط مفعلة بل او متعدددة تلد  البوابدة 

تنردديط  َضددع لددووار الموقدد  بدداالطخت تلدد  أنرددطة الجامعددة، وهددوه النتيجددة تدددل تلدد   

البوابدددة اإللكترونيدددة لجامعدددة طنطدددا بالل ددداو ايجنبيدددة المجتلفدددة، كمدددا أج أ لدددص المواقددد  

 اإللكترونية لجامعة طنطا تهتل بل ة واحدة إلقط، وهو الل ة العربية.
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مممن خمماله عممرت النتمما،ج اإلحصمما،ية فممي الجممدوه السممابع  -كممدل -كممما يتضممح           

رجمالو درجة تحقا البوابة اإللكترونية بجامعة طنطا متويدطة مدج    أن 75)جدوه ر م 

وجهة نور أإلراد تينة الدراية؛ حيد   بلدر رجمدالو الدووج النيدبو اليدتجاباو أإلدراد تيندة 

(، وبمقارنتده مد  النيدص الموضدحة 3011ككدل )الدراية حول محور البوابدة اإللكترونيدة 

آنفًا بمعيار التحليل اإلحصدا و الدوي اتتمددو تليده الدرايدة يتضدح أنده يقد  إلدو الميدتول 

(، كمددا جدداء محددور البوابددة اإللكترونيددة إلددو .402 - 3041المتويددط والددوي يمتددد مددج )

ا المعلومداو المرتبة الثانية، مج حي   درجة تحقا محاور مرروت تطوير نودل تكنولوجيد

ب نده تلد    وتفسر الباحثة هدر النتيجةبجامعة طنطا مج وجهة نور أإلراد تينة الدراية؛ 

الر ل مج الجهود المبوولة واإلنجاواو التو حققتها جامعة طنطا إلو بنداء بوابداو ومواقد  

رلكترونيددة جاصددة بهددا تلدد  رددبكة اإلنترنددو، رال أنهددا مددا والددو دوج الميددتول المنرددود 

هددددا  الجامعددة، وتطدددوير آليدداو العمدددل بهددا، وهنددداك بعدد  جواندددص الضدددع  لتحقيددا أ

والقصور التدو تعدانو منهدا المواقد  والبوابداو اإللكترونيدة بكليداو جامعدة طنطدا، ومنهدا  

التعداوج والتواصددل بديج مجتلدد   َضددع تفعيددل صدندوق الرددكاوي والمقترحداو، و َضدع 

معدة طنطدا بحاجدة لبدول مويدد مدج كلياو الجامعدة والجامعداو ايجدرل؛ ومدج ثدل، إلدإج جا

الجهد لتفعيل وتحددي  المواقد  والبوابداو اإللكترونيدة للجامعدة وكلياتهدا لتقدديل المويدد مدج 

الجددددماو اإللكترونيدددة لكدددل مدددج الطدددخص وأتضددداء هي دددة التددددريس والعدددامليج بالجامعدددة 

مجتلد  والوا ريج، وتووي  أإلضل التقنياو والبرمجيداو لويدادة التعداوج والتواصدل بديج 

كليدداو الجامعددة والتواصددل مدد  الجامعدداو ايجددرل تبددر روابددط رلكترونيددة مفعلددة تلدد  

 البواباو والمواق  اإللكترونية للجامعة وكلياتها.

 تتفمع مم،ومج الجدير بالوكر أج هوه النتيجة التو توصلو رليهدا الدرايدة الحاليدة           

وصدلو رلد  أج مردروت البوابدة (، والتدو ت144، 2.18ما توصدلو رليده درايدة )أحمدد، 

اإللكترونيددة متددوإلر بدرجددة متويددطة مددج وجهددة نوددر أتضدداء هي ددة التدددريس والطددخص 

هدوه النتيجدة التدو توصدلو رليهدا  بينمما تختلمفبجامعاو المنصورة والفيول وبندو يدوي ؛ 



 كريمة محمد الشيند. 

   

توصدلو رلد   (، والتدو11، 2.21الدراية الحالية، م  ما توصدلو رليده درايدة )صدالح، 

 البوابة والمواق  اإللكترونية بجامعتو الفيول ودمنهور يتحقا بدرجة قليلة.أج مرروت 

 درجة تحقع التدري  في مجاه تكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا  -2/1
ج توضيح ولك مج جخل الجدول التالو   ويمكِّ

 (14جدول رقل )
 ل تكنولوجيا المعلوماوي وضح ايتجاباو أإلراد تينة الدراية حول درجة تحقا محور التدريص إلو مجا

 
 العبارة

يتحقع 
بدرجة 
 كبيرة

يتحقع 
بدرجة 
 متوسطة

يتحقع 
بدرجة 
 ضعيفة

الوزن  ال أعرف ال يتحقع
 النسبي

درجة 
 التحقع

 الترتي 

ت وإلر الكليدة كدوادر بردرية  -1
ممهلددة ومدربددة للتدددريص إلددو 
 مجال تكنولوجيا المعلوماو. 

  11 14. 14 12 18  
3071 

 
متويط
 ة

 
1 

% 18011 1.011 11044 4034 4011 

ت دددددوإلر الكليدددددة اإلمكانددددداو  -2
التكنولوجيدة الخومددة للتدددريص 
إلدددددددددو مجدددددددددال تكنولوجيدددددددددا 

 المعلوماو.

  31 117 41 3. 24  
304. 

 
ضعي
 إلة

 
1 

% 12073 42011 210.1 1.011 8073 

ت ددددددددددنول الكليددددددددددة دوراو  -3
تدريبيددددددة ميددددددتمرة لتدددددددريص 
أتضدداء هي ددة التدددريس تلدد  

او تكنولوجيدددددددددددددددا مهدددددددددددددددار
 المعلوماو.

  38 144 43 24 4  
3047 

 
متويط
 ة

 
2 

% 13082 12034 22011 8073 2018 

ت لبدددو الددددوراو التدريبيدددة  -4
إلدددددددددو مجدددددددددال تكنولوجيدددددددددا 
المعلومدددددددددداو االحتياجدددددددددداو 
التدريبيددددددة يتضددددددداء هي دددددددة 

 التدريس بالكلية.

  44 12. 71 24 12  
 
3018 

 
 
متويط
 ة

 
 
3 

% 14 43044 27027 8073 4034 

تتدددددددداب  الكليددددددددة رجددددددددراء  -1
التدريص إلدو مجدال تكنولوجيدا 
المعلومددددداو لضدددددماج جدددددودة 

 التدريص.

  41 111 41 3. 24  
3042 

 
متويط
 ة

 
4 

% 14011 4.034 210.1 1.011 8073 

متوس 3,55 إجمالي درجة تحقع التدري  في مجاه تكنولوجيا المعلومات
 طة

2 

  71ت النتا،ج اإلحصا،ية في الجدوه السمابع )جمدوه ر مم يتضح من خاله عر         

أكثر تباراو التدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو تحققًا بجامعة طنطا مدج وجهدة أن  

( الجاصة بب )توإلير كدوادر بردرية للتددريص 1نور أإلراد تينة الدراية كانو العبارة رقل )

ة، يليها إلدو المرتبدة الثانيدة  العبدارة إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو( بدرجة تحقا متويط

( الجاصة بب )تدريص أتضاء هي ة التددريس تلد  مهداراو تكنولوجيدا المعلومداو( 3رقل )

( الجاصدة بدب )تلبيدة 4بدرجة تحقا متويطة أيًضا، يليها إلو المرتبة الثالثدة  العبدارة رقدل )



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

تدريبيدة يتضداء هي ددة الددوراو التدريبيدة إلدو مجدال تكنولوجيددا المعلومداو االحتياجداو ال

  بتددواإلر كددوادر برددرية وتفسممر الباحثممة هممدر النتيجممةالتدددريس( بدرجددة تحقددا متويددطة؛ 

ريص إلدو مجدال تكنولوجيدا ممهلة ومدربة تل  درجة تالية مج الكفاءة بجامعدة طنطدا للتدد

، إلضددًخ تددج  تنودديل جامعددة طنطددا دوراو تدريبيددة ميددتمرة تلبددو اإلحتياجدداو المعلومدداو

يتضاء هي ة التدريس إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو، وتدل هوه النتيجدة تلد   التدريبية 

اهتمددال جامعددة طنطددا بتنميددة المهدداراو التكنولوجيددة لدددل أتضدداء هي ددة التدددريس بهددا مددج 

جخل تدريبهل تل  تووي  وايدتجدال تكنولوجيدا المعلومداو لخرتقداء بميدتول ايداء إلد  

داريدة بالجامعدة، ورتدداد كدوادر بردرية قدادرة تلد  التعامدل العملية التعليمية والبحثية واإل

 م  تكنولوجيا المعلوماو.

كما يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في الجمدوه السمابع )جمدوه ر مم           

أقل تباراو التدريص إلو مجدال تكنولوجيدا المعلومداو تحققًدا بجامعدة طنطدا مدج   أن  71

( الجاصددة بددب )تددوإلير اإلمكاندداو 2ة كانددو العبددارة رقددل )وجهددة نوددر أإلددراد تينددة الدرايدد

التكنولوجية الخومة للتدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو( بدرجة تحقا ضعيفة، يليهدا 

( الجاصددة بددب )متابعددة رجددراء التدددريص إلددو مجددال 1إلددو المرتبددة الثانيددة  العبددارة رقددل )

 َضددع ب  احثممة هممدر النتيجممةوتفسممر البتكنولوجيددا المعلومدداو( بدرجددة تحقددا متويددطة؛ 

تددواإلر اإلمكاندداو التكنولوجيددة الخومددة للتدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة 

متابعددة جامعددة طنطددا إلجددراءاو التدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا َضددع   طنطددا، وكددولك

المعلومداو، وولددك مددج أجددل ضدماج جددودة التدددريص؛ وتددرل الباحثدة أج هددوه النتيجددة ربمددا 

الميوانيدة المجصصدة للتددريص إلدو مجدال تكنولوجيدا المعلومداو، وقلدة  َضع   ترج  رل 

البنيددة التحتيددة لختصدداالو  َضددع تواإلددبر أجهددوة الحايددص ا لددو للمدددربيج والمتدددربيج، و

االتصددبال برددببكاو اإلنتبددبرنو، وقلددة وجددود دتددل إلنددو  َضددع ورددبكاو المعلومدداو، و

 تجدمة إلبو التدريبص.لرببكاو االتصال والببرامط وايجهوة الميب



 كريمة محمد الشيند. 

   

مممن خمماله عممرت النتمما،ج اإلحصمما،ية فممي الجممدوه السممابع  -كممدل -كممما يتضممح           

رجمددالو درجددة تحقددا التدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو    أن 71)جممدوه ر ممم 

بجامعددة طنطددا متويددطة مددج وجهددة نوددر أإلددراد تينددة الدرايددة؛ حيدد   بلددر رجمددالو الددووج 

راد تيندددة الدرايدددة حدددول محدددور التددددريص إلدددو مجدددال تكنولوجيدددا النيدددبو اليدددتجاباو أإلددد

(، وبمقارنته م  النيص الموضحة آنفًا بمعيدار التحليدل اإلحصدا و 3011المعلوماو ككل )

 3041الوي اتتمدو تليه الدراية يتضح أنه يق  إلو الميتول المتويدط والدوي يمتدد مدج )

المعلوماو إلو المرتبة الثانيدة مد  (؛ كما جاء محور التدريص إلو مجال تكنولوجيا .402 -

محور البوابة اإللكترونية، مج حي   درجة تحقا محاور مرروت تطدوير نودل تكنولوجيدا 

المعلومداو بجامعدة طنطدا مددج وجهدة نودر أإلدراد تينددة الدرايدة، حيد   حصدل المحددوريج 

ب ندده تلدد  الددر ل مددج   وتفسممر الباحثممة هممدر النتيجممة(؛ 3011تلدد  نفددس الددووج النيددبو )

جهود التو تبولها جامعة طنطا إلو مجال التدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلومداو لتنميدة ال

، يد  وايدتجدال تكنولوجيدا المعلومداومهاراو أتضاء هي ة التدريس، وتدريبهل تل  توو

إلضدًخ تدج  وجدود مركدو تددريص بالجامعدة معتمدد مدج المجلدس ايتلد  للجامعداو يتددول  

دريص المجتلفدة، رال أج المدردود التددريبو تلد  تكنولوجيدا تملية تجطيط وتنفيدو بدرامط التد

المعلوماو واالتصاالو بالجامعة ما وال دوج الميدتول المنردود لتحقيدا أهددا  الجامعدة 

اإلمكاناو التكنولوجية الخومدة للتددريص بالجامعدة،  َضع وتطوير آلياو العمل بها نتيجة 

للتدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو يج تددواإلر الكددوادر البرددرية الممهلددة والمدربددة 

ريص إلدو مجدال تكنولوجيدا وحدها ال تكفو؛ رو لل تتوإلر اإلمكاناو التكنولوجية الخومة للتد

؛ ومج ثل، إلإج  البية البرامط التدريبية بالجامعة قد تتيل بالطداب  النودري دوج المعلوماو

 العملو.

 تتفمع مم،تو توصلو رليهدا الدرايدة الحاليدة ومج الجدير بالوكر أج هوه النتيجة ال          

(، والتو توصلو رلد  أج  مردروت التددريص 141، 2.18ما توصلو رليه دراية )أحمد، 

إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو متددوإلرة بدرجددة متويددطة مددج وجهددة نوددر أتضدداء هي ددة 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

جدة هدوه النتي بينمما تختلمفالتدريس والطخص بجامعاو المنصدورة والفيدول وبندو يدوي ؛ 

(، 14، 2.21التدو توصدلو رليهددا الدرايدة الحاليددة مد  مددا توصدلو رليدده درايدة )صددالح، 

والتو توصلو رل  أج مرروت التدريص إلدو مجدال تكنولوجيدا المعلومداو بجدامعتو الفيدول 

مددا توصددلو رليدده درايددة )تبددد  ممم، -كممدل -كممما تختلممف  ودمنهددور يتحقددا بدرجددة قليلددة؛

توصدددلو رلددد   قلددة االهتمدددال بتددددريص الكدددوادر  (، والتدددو231 - .23، 2.12المطلددص، 

؛ حي  لل تتجط نيدبة أتضداء هي دة التددريس المددربيج البررية تل  تكنولوجيا المعلوماو

، ونقدد  %.1تلد  تكنولوجيددا المعلومداو بمرددروت تطدوير نوددل وتكنولوجيدا المعلومدداو

 مم، -كمدل -ف كمما تختلماالهتمال بتكنولوجيدا المعلومداو إلدو الهيكدل اإلداري بالجامعداو؛ 

(، والتدددو أكددددو تلددد  أج  المدددردود التددددريبو تلددد  ايداء 134، .2.2درايدددة )أحمدددد، 

الجامعو بجامعة المنيا ما وال ضعيفًا نتيجة نق  اإلمكانداو وا ليداو والمدوارد الجاصدة 

بالتدريص، ووجود إلجوة بيج البدرامط التدريبيدة، واالحتياجداو التدريبيدة، ومتطلبداو يدوق 

 داء الجامعو.العمل، واي

الخاصمة بدرجمة تحقمع كمه ممن أهمداف ومحماور  الميدانيمة ملخص جبمرز نتما،ج الدراسمة

 المشروع 

إلددو ضددوء العددر  اليددابا لدرجددة تحقددا كددل مددج )أهدددا  ومحدداور( مرددروت           

تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة طنطددا، مددج حيدد   البنيددة اييايددية لرددبكة 

لوماو اإلدارية، والتعليل اإللكترونو، والمكتبداو الرقميدة، والبوابدة المعلوماو، ونول المع

ج تلجدي  وريجداو أبدرو نتدا ط  اإللكترونية، والتدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو يمكِّ

 الدراية الميدانية لمحوري االيتبانة وااليتبانة ككل إلو الجدول التالو 



 كريمة محمد الشيند. 

   

 (17جدول رقل )
 محور مج محوري االيتبانة وااليتبانة ككلي وضح النتا ط اإلجمالية لكل 

عدد  محوري االستبانة
 العبارات

المتوسط 
 العام

درجة 
 التحقع

 الترتي 

 7 متوسطة 3,14 2 المحور اجوه  درجة تحقع أهداف المشروع

المحور 
الثاني  
درجة 
تحقع 
محاور 
 المشروع

 1 متويطة 3041 1 البنية اييايية لربكة المعلوماو -1

 4 متويطة 3042 1 المعلوماو اإلدارية نول -2

 3 متويطة 3013 1 التعليل اإللكترونو -3

 1 ضعيفة 30.1 1 المكتباو الرقمية -4

 2 متويطة 3011 1 البوابة اإللكترونية -1

التدريص إلو مجال تكنولوجيا  -4
 المعلوماو

 2 متويطة 3011 1

الثاني  درجة تحقع محاور  إجمالي المحور
 عالمشرو

 2 متوسطة 3,41 32

 إجمالي االستبانة ككه
 ()سواء من حيث أهداف المشروع أو محاورر 

 متوسطة 3,52 32

 ( أج 17يتضح مج جخل تر  النتا ط اإلحصا ية إلو الجدول اليابا )جدول رقل 

  درجة تحقا مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلومداو بجامعدة طنطدا، يدواء مدج

حدداوره )متويددطة(؛ حيدد   بلددر رجمددالو المتويددط العددال حيدد  أهدددا  المرددروت أو م

 (..301اليتجاباو أإلراد تينة الدراية حول االيتبانة ككل )

  درجة تحقا أهدا  مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطدا التدو

أنرم المرروت مج أجلها )متويطة(؛ حي   بلدر رجمدالو المتويدط العدال اليدتجاباو 

 (.3044دراية حول أهدا  المرروت ككل )أإلراد تينة ال

 بجامعددة طنطددا درجددة تحقددا محدداور مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو 

متويدطة؛ حيدد   بلددر رجمدالو المتويددط العددال اليددتجاباو أإلدراد تينددة الدرايددة حددول 

  (.3044محاور المرروت ككل )



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
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 طددا تحققددو جميدد  محدداور مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة طن

بدرجة متويطة، ما تدا محور المكتبداو الرقميدة تحقدا بدرجدة ضدعيفة؛ حيد   بلدر 

  (.30.1رجمالو المتويط العال اليتجاباو أإلراد تينة الدراية حول هوا المحور )

  أكثر محاور مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا تحققًا محور

البوابددة )إلددو المرتبددة ايولدد ، يليدده محددوري   (والبنيددة اييايددية لرددبكة المعلومددا)

إلدو المرتبدة الثانيدة، يليده  (التدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلومداو)، و(اإللكترونية

نوددل المعلومدداو )إلددو المرتبددة الثالثددة، ثددل يليدده محددور  (التعلدديل اإللكترونددو)محددور 

إلددو المرتبددة  (المكتبدداو الرقميددة)إلددو المرتبددة الرابعددة، ثددل يليدده محددور  (اإلداريددة

الجامية وايجيرة. وي خَحو أنه ر ل اجدتخ  ترتيدص محداور مردروت تطدوير نودل 

وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا، رال أنده ال يوَجدد اجدتخ  كبيدر بديج المتويدط 

  العال لهما.

  درجددة تحقددا أهدددا  مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة طنطددا

ور المرروت؛ ويحتار كل مج أهدا  ومحاور المردروت أتل  مج درجة تحقا محا

رل  مويدد مدج االهتمدال مدج قبدل ردارة جامعدة طنطدا وكلياتهدا؛ حيد   لدل تكدج درجدة 

 تحققهما بالدرجة الكبيرة المطلوبة.

النتمما،ج الخاصممة بالكشممف عممن ممما إدا كانممت هنمما  فممرون دات داللممة إحصمما،ية بممين  -3

مممن )أهممدافي ومحمماور  مشممروع تطمموير نظممم  اسممتجابات أفممراد عينممة البحممث حمموه كممه

  وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا وفقاا لمتغير طبيعة الكلية )نظريةي عملية 

ج توضيح ولك مج جخل الجدول التالو   ويمكِّ



 كريمة محمد الشيند. 

   

 (18جدول رقل )
ي وضح نتا ط اجتبار )و( لحياص داللة الفروق بيج ايتجاباو أإلراد تينة الدراية وإلقًا لمت ير 

 عة الكلية )النورية، العملية(طبي
 

 محوري االستبانة
طبيعة 
 الكلية

عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  يمة ت درجة الحرية
 

مستوى 
 الداللة

 ير  0817. 40142 273 1022 27044 174 نورية المحور اجوه  أهداف المشروع
 40241 218013 4011 .3104 1.1 تملية دالة

 
 
 

 
المحور 
الثاني  
محاور 
 المشروع

 ير  0721. 40183 273 3021 17041 174 نورية ربكة المعلوماو -1
 40144 2.3021 3031 11011 1.1 تملية دالة

نول المعلوماو  -2
 اإلدارية

 ير  182. 10283 273 3011 14014 174 نورية
 10348 2170.2 3077 18072 1.1 تملية دالة

 4..0.  20411 273 3012 17014 174 نورية ليل اإللكترونوالتع -3
 20448 141077 4041 18047 1.1 تملية دالة

 ير  0172. 408.7 273 4081 14043 174 نورية المكتباو الرقمية -4
 40713 27.027 4084 17033 1.1 تملية دالة

 دالة ...0. 0444. 273 3047 17044 174 نورية البوابة اإللكترونية -1

 0414. 142038 4071 17017 1.1 تملية

التدريص إلو مجال  -4
 تكنولوجيا المعلوماو

 ير  0248. 30111 273 40.3 170.1 174 نورية
 دالة

 30311 187041 4011 18011 1.1 تملية

محاور  إجمالي المحور الثاني 
 المشروع

 دالة 0.42. 40241 273 11024 11084 174 نورية

 40131 14.042 21011 11.011 1.1 تملية

إجمالي االستبانة ككه )سواء من 
 حيث أهداف المشروع أو محاورر 

 ير  0121. 40822 273 23041 127012 174 نورية
 40724 114011 21041 .14202 1.1 تملية دالة

  72م يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في الجدوه السمابع )جمدوه ر م         

( بديج متويدطاو 0.1.ال توَجد إلدروق واو داللدة رحصدا ية تندد ميدتول داللدة ) ما يلي 

درجاو أتضاء هي ة التدريس إلو الكلياو )النورية، والعملية( إلو العينة قيد البحد  حدول 

االيددتبانة ككددل بمحوريهددا )يددواء حددول درجددة تحقددا أهدددا  المرددروت، أو حددول درجددة 

جددداءو قيمدددة اجتبدددار )و( لخيدددتبانة ككدددل  يدددر دالدددة  تحقدددا محددداور المردددروت(؛ حيددد   

  يوَجددد اتفدداق بدديج ايددتجاباو أتضدداء هي ددة وتفسممر الباحثممة هممدر النتيجممة ب نممهرحصددا يًا؛ 

التدددريس ممددج ينتمددوج للكليدداو النوريددة أو الكليدداو العمليددة حددول درجددة تحقددا مرددروت 

ال   أنممه –كممدل  –كممما يتضممح مممن الجممدوه السممابع تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو؛ 

( بدديج متويددطاو درجدداو 0.1.توَجددد إلددروق واو داللددة رحصددا ية تنددد ميددتول داللددة )

أتضاء هي ة التدريس إلو الكلياو )النورية، والعملية( إلو العينة قيد البح  حدول المحدور 

ايول الجا  بدرجة تحقا أهددا  المردروت؛ حيد   جداءو جميد  قديل اجتبدار )و(  يدر 
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بعدددل تبددايج درجددة تحقددا أهدددا  مرددروت   سممر الباحثممة هممدر النتيجممةوتفدالددة رحصددا يًا؛ 

تطوير نول وتكنولوجيا المعلومداو بجامعدة طنطدا يدواء إلدو الكليداو النوريدة أو الكليداو 

( بديج متويدطاو 0.1.إلروق واو داللة رحصا ية تند ميتول داللة ) توَجدالعملية. بينما 

يددة، والعمليددة( إلددو العينددة قيددد البحدد ؛ درجدداو أتضدداء هي ددة التدددريس إلددو الكليدداو )النور

حول المحور الثدانو الجدا  بدرجدة تحقدا محداور المردروت؛ حيد   جداءو قيمدة اجبيدار 

)و( دالددة رحصددا ياً، لصددالح المتويددط الحيددابو ايكبددر، وهددو المتويددط الجددا  بالكليدداو 

ر وتفسمم ( للكليدداو النوريددة؛11084( إلددو مقابددل )11.011العمليددة؛ والددوي بل ددو قيمتدده )

  ب ج درجة تحقا محاور مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلومداو الباحثة هدر النتيجة

بالكلياو العملية أكبر مج درجة تحقا محاور مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلومداو 

ربمدا يرجد  رلد   كدوج الكليداو العمليدة تدرل الباحثدة أج هدوه النتيجدة بالكلياو النوريدة؛ و

الكلياو النورية نوًرا لطبيعة الكلياو العملية، وما تحتاجده مدج معامدل  تويد ميوانيتها تج

  وتجهيواو، وبالتالو درجة تحقا محاور المرروت إليها أتل .

ال توَجد إلروق واو داللة رحصدا ية   أنه –كدل  –كما يتضح من الجدوه السابع          

تدددريس إلددو الكليدداو ( بدديج متويددطاو درجدداو أتضدداء هي ددة ال0.1.تنددد ميددتول داللددة )

)النوريددة، والعمليددة( إلددو العينددة قيددد البحدد  للمحدداور التاليددة  رددبكاو المعلومدداو، ونوددل 

المعلومدداو اإلداريددة، والبوابددة اإللكترونيددة، والتدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو؛ 

وتفسمر الباحثمة همدر ؛ حي   جاءو جمي  قيل اجتبار )و(  ير دالة رحصا يًا لهوه المحاور

ال يوَجدد اجدتخ  واضدح بديج ايدتجاباو أتضداء هي دة التددريس إلدو درجدة   النتيجة ب نمه

تحقدددا محدددور ردددبكاو المعلومددداو، ونودددل المعلومددداو اإلداريدددة، والبوابدددة اإللكترونيدددة، 

والتدريص إلو مجال تكنولوجيدا المعلومداو يدواء إلدو الكليداو النوريدة أو الكليداو العمليدة 

( بدديج 0.1.وق واو داللددة رحصددا ية تنددد ميددتول داللددة )بجامعددة طنطددا؛ بينمددا توَجددد إلددر

متويطاو درجاو أتضاء هي ة التدريس إلو الكليداو )النوريدة، والعمليدة( إلدو العيندة قيدد 

البحددد  حدددول محدددوري التعلددديل اإللكتروندددو، والبوابدددة اإللكترونيدددة؛ حيددد   جددداءو قيمدددة 



 كريمة محمد الشيند. 

   

يكبددر، وهددو المتويددط اجتبددار)و( دالددة رحصددا يًا للمحددوريج، لصددالح المتويددط الحيددابو ا

( تلدد  التددوالو، إلددو 17017(، )18047الجددا  بالكليدداو العمليددة، والددوي بل ددو قيمتدده )

درجدة   وتفسمر الباحثمة همدر النتيجمة بم ن( للكليداو النوريدة؛ 17044(، )17014مقابل )

تحقا محوري التعلديل اإللكتروندو والبوابدة اإللكترونيدة بالكليداو العمليدة أكبدر مدج درجدة 

ا بالكلياو النورية، وقدد ترجد  هدوه النتيجدة رلد   أج الكليداو العمليدة أكثدر اهتماًمدا تحققهم

 مج الكلياو النورية بالتعليل اإللكترونو والبوابة اإللكترونية.

النتمما،ج الخاصممة بالكشممف عممن ممما إدا كانممت هنمما  فممرون دات داللممة إحصمما،ية بممين  -4

ومحمماور  مشممروع تطمموير نظممم اسممتجابات أفممراد عينممة البحممث حمموه كممه مممن )أهممدافي 

وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا وفقاا لمتغير الدرجة العلمية )أستادي أستاد مسماعدي 

 مدرس  

ج توضيح ولك مج مج جخل الجدول التالو   ويمكِّ
 (11جدول )

الدرجة العلمية  ي وضح نتا ط تحليل التبايج ايحادي لحياص داللة الفروق بيج مجموتاو أإلراد العينة وإلقًا لمت ير
 )أيتاو، أيتاو مياتد، مدرس(

تحليه التباين  محوري االستبانة
 اجحادي

مجموعة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F يمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 المحور اجوه  أهداف المشروع
 

  4430114 2 1270.33 بيج المجموتاو
170424 

 
.0... 
 دالة

 240111 272 724301.1 داجل المجموتاو

  274 81410142 المجموت

 
 
 
 
 
 

المحور 
الثاني  
محاور 
 المشروع

ربكة  -1
 المعلوماو

  810817 2 1430434 بيج المجموتاو
70341 

.0..1 
 110138 272 3.210413 داجل المجموتاو دالة

  274 31130287 المجموت

نول المعلوماو  -2
 اإلدارية

  1.40.47 2 2.80.14 وبيج المجموتا
4013. 

 
.0..2 
 دالة

 110131 272 43340211 داجل المجموتاو

  274 41420341 المجموت

التعليل  -3
 اإللكترونو

  1420811 2 2810718 بيج المجموتاو
103.8 

 
.0... 
 دالة

 110348 272 417407.4 داجل المجموتاو

  274 444.0422 المجموت

كتباو الم -4
 الرقمية

  2740481 2 1130378 بيج المجموتاو
110831 

 
.0... 
 دالة

 230387 272 43410371 داجل المجموتاو

  274 41140741 المجموت

البوابة  -1
 اإللكترونية

  310847 2 710734 بيج المجموتاو
20282 

.01.4 
 110711 272 42740424 داجل المجموتاو  ير دالة

  274 .4344014 جموتالم

التدريص إلو  -4
مجال تكنولوجيا 

 المعلوماو

  2170411 2 4340182 بيج المجموتاو
120111 

 
.0... 
 دالة

 170243 272 44110184 داجل المجموتاو

  274 113.0147 المجموت

محاور  إجمالي المحور الثاني 
 المشروع

  43420444 2 87210287 بيج المجموتاو
1.0877 

 
 4.10.14 272 1.1.1801.1 داجل المجموتاو ...0.
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تحليه التباين  محوري االستبانة
 اجحادي

مجموعة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F يمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 دالة  274 1178230314 المجموت

 إجمالي االستبانة ككه
)سواء من حيث أهداف المشروع 

 أو محاورر 

  74370741 2 .11271041 بيج المجموتاو
120144 

 
.0... 
 دالة

 1810.41 272 14.2210237 داجل المجموتاو

  274 1714140727 المجموت

  72يتضح من خاله عرت النتا،ج اإلحصا،ية في الجدوه السمابع )جمدوه ر مم          

توَجد إلروق واو داللة رحصدا ية بديج متويدطاو درجداو أتضداء هي دة التددريس  ما يلي 

إلددو العينددة قيددد البحدد  حددول االيددتبانة ككددل بمحوريهددا )يددواء حددول درجددة تحقددا أهدددا  

جددة تحقدا محداور المرددروت( ترجد  رلد  اجددتخ  الدرجدة العلميددة المردروت، أو حدول در

(، وهددو قيمددة دالددة 120144)أيددتاو، أيددتاو ميدداتد، مدددرس(؛ حيدد   بل ددو قيمددة    )

(، وأوهرو نتا ط اجتبار ريفيه أج هوه الفروق لصدالح 0.1.رحصا يًا تند ميتول داللة )

( وإل دة 1210817د بقيمدة )( تند مقارنتها بف ة أيدتاو ميدات1380414إل ة مدرس بقيمة )

توَجد إلروق واو داللدة   أنه –كدل –كما يتضح من الجدوه السابع (؛ 122أيتاو بقيمة )

رحصددا ية بدديج متويددطاو درجدداو أتضدداء هي ددة التدددريس إلددو العينددة قيددد البحدد  حددول 

المحور ايول الجا  بدرجة تحقا أهدا  المرروت ترجد  رلد  اجدتخ  الدرجدة العلميدة 

(، وهددو قيمددة دالددة 170424او ميدداتد، مدددرس(؛ حيدد   بل ددو قيمددة    ))أيددتاو، أيددت

(، وأوهرو نتا ط اجتبار ريفيه أج هوه الفروق لصدالح 0.1.رحصا يًا تند ميتول داللة )

( وإل ددة 240128( تنددد مقارنتهددا بف ددة أيددتاو ميدداتد بقيمددة )3.0417إل ددة مدددرس بقيمددة )

توَجدد إلدروق واو   أنمه –كمدل –ابع كما يتضح من الجدوه الس(؛ 240444أيتاو بقيمة )

داللة رحصا ية بيج متويطاو درجاو أتضاء هي ة التددريس إلدو العيندة قيدد البحد  حدول 

المحور الثانو الجا  بدرجة تحقا محاور المرروت ترج  رلد  اجدتخ  الدرجدة العلميدة 

(، وهددو قيمددة دالددة 1.0877)أيددتاو، أيددتاو ميدداتد، مدددرس(؛ حيدد   بل ددو قيمددة    )

(، وأوهرو نتا ط اجتبار ريفيه أج هوه الفروق لصدالح 0.1. يًا تند ميتول داللة )رحصا

( وإل دة 180128( تندد مقارنتهدا بف دة أيدتاو ميداتد بقيمدة )1.80147إل ة مدرس بقيمدة )

مت يددر الدرجددة العلميددة مددج   وتفسممر الباحثممة هممدر النتيجممة بمم ن(؛ 110333أيددتاو بقيمددة )
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آراء أتضدداء هي ددة التدددريس يددواء حددول درجددة تحقددا المت يددراو التددو تددمثر إلددو تبددايج 

أهدا  المرروت أو حول درجة تحقا محاور المرروت، كما تدل تل  أج  إل ة المدريديج 

مددج أتضدداء هي ددة التدددريس يددروج أج درجددة تحقددا مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا 

المعلوماو بجامعة طنطا يواء مدج حيد  درجدة تحقدا أهددا  المردروت أو درجدة تحقدا 

 محاور المرروت أتل  مج إل ة ايياتوة وايياتوة المياتديج.

توَجدد إلدروق واو داللدة رحصدا ية   أنمه –كدل –كما يتضح من الجدوه السابع            

بيج متويطاو درجاو أتضاء هي ة التددريس إلدو العيندة قيدد البحد  إلدو المحداور التاليدة  

تعلديل اإللكتروندو، والمكتبداو الرقميدة، ربكاو المعلوماو، ونول المعلوماو اإلداريدة، وال

والتدددريص إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو ترجدد  رلدد  اجددتخ  الدرجددة العلميددة )أيددتاو، 

(، 103.8(، ).4013(، )70341أيددددتاو ميدددداتد، مدددددرس(؛ حيدددد   بل ددددو قيمددددة    )

( تلددد  التدددوالو، وهدددو قددديل دالدددة رحصدددا يًا تندددد ميدددتول داللدددة 120111(، )110831)

وأوهرو نتا ط اجتبار ريفيه أج هدوه الفدروق لصدالح إل دة مددرس تندد مقارنتهدا (، 0.1.)

 وتفسمر الباحثمة همدر النتيجمة ب نمه  بف ة أيتاو مياتد وإل ة أيتاو إلو جمي  هدوه المحداور؛

هناك اجتخ  تل  درجة تحقا هوه المحاور؛ حي   يرل أتضداء هي دة التددريس مدج إل دة 

 جة أكبر مج  يرهل اييداتوة واييداتوة الميداتديج؛المدرييج أج هوه المحاور تتحقا بدر

ال توَجددد إلددروق واو داللددة رحصددا ية بدديج أنممه  –كممدل –كممما يتضممح مممن الجممدوه السممابع 

متويدطاو درجداو أتضدداء هي دة التددريس إلددو العيندة قيدد البحدد  إلدو البوابدة اإللكترونيددة 

يد   بل دو قيمدة    ترج  رل  اجتخ  الدرجة العلمية )أيتاو، أيدتاو ميداتد، مددرس(؛ ح

وتفسممر الباحثممة (؛ 0.1.(، وهددو قيمددة  يددر دالددة رحصددا يًا تنددد ميددتول داللددة )20282)

ال يوَجددد اجددتخ  بدديج ايددتجاباو أتضدداء هي ددة التدددريس حددول درجددة  هممدر النتيجممة ب نممه 

تحقدددا البوابدددة اإللكترونيدددة بددداجتخ  درجددداتهل العلميدددة المجتلفدددة )يدددواء مددددرس، أيدددتاو 

أج لجامعدة طنطدا بوابدة ربمدا يرجد  رلد   تدرل الباحثدة أج هدوه النتيجدة و مياتد، أيتاو(،

 رلكترونية موحدة ال جخ  تليها.
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  التعدر  وبعد أن تناولت الباحثمة الخطموة الخامسمة ممن البحمثي والمتمثلمة فمي          

ومحاور( مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو  تل  درجة تحقا كل مج )أهدا 

مددج أجلهددا بجامعدة طنطددا مددج وجهددة نوددر أتضداء هي ددة التدددريس بهددا، والتددو  التدو أنرددم

اتضح مج جخل نتا ط الدراية الميدانية أج مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو لدل 

يتل تنفيوه بدرجة كبيرة، ولل ي حقا بركل إلعال ايهدا  المرجوة منه؛ ومج ثل، لل يمد ِّ هدوا 

كمدا أج  جه مج حي  أهدا  ومحاور المرروت،ل  أكمل والمرروت الدور المرجو منه ت

درجة تحققهما متويطة مج وجهة نور أإلراد تيندة الدرايدة، إلضدًخ تدج  الكرد  تدج مدا 

روا كانو هناك إلروق واو داللة رحصا ية بيج ايتجاباو أإلراد تينة الدراية حول كل مدج 

معدددة طنطدددا وإلقًدددا )أهددددا  ومحددداور( مردددروت تطدددوير نودددل وتكنولوجيدددا المعلومددداو بجا

للمت يري )طبيعة الكلية، والدرجة العلمية( يكوج البح  قد أجداص تدج اليدمال الرابد  مدج 

مج البحد ، والمتمثلدة إلدو  الكرد   -وايجيرة-أي لته، ويو  ننتقل رل  الجطوة اليادية 

تددج ريجابيدداو مرددروت تطدددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومددداو بجامعددة طنطددا ويدددلبياته، 

 ردارة المرروتاو.تملياو يينها إلو ضوء ومقترحاو تح

الخطوة السادسة  الكشف عن إيجابيات مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا 
عمليات وسلبياتهي ومقترحات تحسينها في ضوء  يالمعلومات بجامعة طنطا

 )الدراسة التقويمية  إدارة المشروعات
-اليدددمال الجدددامسمدددج البحددد  تدددج  -وايجيدددرة-ت جيدددص هدددوه الجطدددوة الياديدددة           

مددج أيدد لة البحدد  مددج جددخل تددر  درايددة تقويميددة لمرددروت تطددوير نوددل  -وايجيددر

اإلطدار النودري للبحد  )والمتمثدل إلدو   وتكنولوجيدا المعلومداو بجامعدة طنطدا إلدو ضدوء

الجطددوة الثانيددة، والثالثدددة، والرابعددة مددج البحددد (، إلضددًخ تددج اإلطدددار الميدددانو للبحددد  

ميدة مدج البحد ( بهدد  الكرد  تدج أبدرو ريجابيداو مردروت )والمتمثل إلدو الجطدوة الجا

تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا ويلبياته، ومقترحاو تحيينها إلو ضدوء 
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  تمليدة التجطديط للمردروت، وتمليدة تنفيدو ومتابعدة مج حيد ردارة المرروتاو )تملياو 

 المرروت، وتملية تقويل المرروت(، وولك تل  النحو التالو 

المحممور اجوه  تقممويم مشممروع تطمموير نظممم وتكنولوجيمما المعلومممات بجامعممة 

 أهداف المشروع  في ضوءطنطا 

ج تقويل أهدا  مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو بجامعدة طنطدا،            يمكِّ

ردارة المردروتاو تمليداو مج حي   ريجابياته ويدلبياته، ومقترحداو تحيدينها إلدو ضدوء 

 تالو تل  النحو ال

 إيجابيات أهداف مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  -أ

  تطب ِّددا الجامعددة بعدد  اينمدداط الحديثددة للتعلدديل، مثددل  التعلدديل اإللكترونددو، وتددوإلير

المحاضدراو اإللكترونيددة، ورتاحتهددا للطددخص تلدد  المنصدداو التعليميددة تبددر البوابددة 

 ، وكولك المواق  الريمية للكلياو.اإللكترونية للجامعة

  ل الجامعددة بعدد  الجدددماو اإللكترونيددة يتضدداء هي ددة التدددريس والطددخص مددج تقددد ِّ

جخل البوابة اإللكترونية للجامعة، ومنها  الكتاص الجامعو، والتحصيل اإللكترونو، 

والبريددد اإللكترونددو، والجددداول الدرايددية، وجددداول االمتحاندداو، وأرقددال الجلددوس، 

مدداكج اللجدداج، واللددوا ح الدرايددية، وتحميددل بددرامط مايكرويددوإلو، والدددتل الفنددو وأ

 اليتجدال منصة مايكرويوإلو تيمو.

 سلبيات أهداف مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  - 

 .َضع  ميكنة المكتباو بكلياو الجامعة 

 امعة المجتلفة.َضع  ميكنة ايتمال اإلدارية بإداراو الج 

  َضع  ارتباط أهدا  مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو برميدة وريدالة

 جامعة طنطا.

 ( َضددع  اهتمددال الجامعددة برددهادة الرجصددة الدوليددة لقيددادة الحايددص ا لددوICDL )

 كمتطلص أيايو ور ييو لدل الطخص مج أجل التجرر.
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 امعدة، وكدولك ايجهدوة والمعدداو قلدة تدواإلر البنيدة اييايدية لردبكة المعلومداو بالج

والبرمجيددداو والمدددوارد اإللكترونيدددة، ونودددل المعلومددداو اإلداريدددة الخومدددة للعمدددل 

 الجامعو لدتل اتجاو القرار.

مقترحات تحسين أهداف مشروع تطوير نظمم وتكنولوجيما المعلوممات بجامعمة طنطما  -إ

 إدارة المشروعات  عملياتفي ضوء 

 وولك تل  النحو التالو 

بجامعممة  مقترحممات تحسممين أهممداف مشممروع تطمموير نظممم وتكنولوجيمما المعلومممات -7إ/

  ما يلي للمشروعي ومنها في ضوء عملية التخطيط طنطا

  ثددة ومفعةلددة ومعلَنددة لتحقيددا أهدددا  مرددروت تطددوير نوددل وضدد  جطددة يددنوية محدة

دج  وتكنولوجيا المعلوماو بناًء تل  ترجي  دقيا للواق ، م  وض  جطط بديلة يمكِّ

 مرروت.الاتباتها إلو حال وهور مواق  جارجة تج الييطرة لتحقيا أهدا  

  رتداد دليل يرمل  الجطط، والهياكل التنويمية، واليياياو، واإلجراءاو، والقواتدد

الخومددة لتنفيددو أهدددا  المرددروت، مدد  تبيدديط رجددراءاو تحقيددا أهدددا  المرددروت، 

ه لتلبية احتياجاو الميتفيديج مج المرر  وت.بحي  توجة

  رتددداد ميوانيددة كاإليددة ومنايددبة لتحقيددا أهدددا  مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا

المعلومددداو، وتحديدددد مصدددادر تمويدددل المردددروت، وتددددل االقتصدددار تلددد  التمويدددل 

الحكومو إلقط، والبح  تج مصادر تمويل متعددة، مثل  مرداركة رجدال ايتمدال، 

لدد  أهدددا  المرددروت والرددركاو التكنولوجيددة، وتوويدد  تمليددة تمويددل المرددروت ت

 بركل منول ومحدد.

  ،ربط أهدا  مرروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو برميدة وريدالة الجامعدة

إلضًخ تج  رتادة صيا ة أهدا  مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بحيد  

 تتيل  بالدقة، والوضوح، والموضوتية، والواقعية، والقابلية للقياس والتنفيو.
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 منو لتنفيو أهدا  المرروت م  االلتوال بده، وتحديدد الموتدد المتوقد  وض  جدول و

لتحقيا أهدا  المرروت، ومعرإلة مدل التقددل إلدو يدير المردروت، ومتابعدة أهددا  

 المرروت كاإلة.

  وضدد  مجموتددة مددج المعددايير والممرددراو لقيدداس درجددة تحقددا أهدددا  مرددروت

المردداركيج إلددو المرددروت  تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو، مدد  الت كددد مددج إلهددل

 لهوه ايهدا  وكيفية تحقيقها.

  ررددراك جميدد  الف دداو الميددتهدإلة مددج مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو

)مثل  الطخص، وأتضاء هي ة التدريس، وجمي  أإلراد المجتم  الجامعو، والمجتمد  

 المحلو( أثناء تجطيط وتنفيو أهدا  المرروت.

بجامعممة اف مشممروع تطمموير نظممم وتكنولوجيمما المعلومممات مقترحممات تحسممين أهممد -2إ/

  ما يلي في ضوء عملية تنفيد ومتابعة المشروعي ومنهاطنطا 

  ايتحدا  بع  المناصص القيادية التكنولوجيدة بالجامعدة، مثدل  وكدخء تطدوير نودل

وتكنولوجيا المعلومداو بالكليداو، ونا دص لدر يس الجامعدة لتطدوير نودل وتكنولوجيدا 

 ؛ بحي  يتولوج ردارة نول وتكنولوجيا المعلوماو بالجامعة.المعلوماو

  اإلتخج تج المراركة إلو المرروت للهي او والممييداو التكنولوجيدة التدو تر دص

إلو المراركة إليه م  الجامعة، وتوإلير قنواو اتصال بيج الجهة المررإلة تلد  تنفيدو 

 .المرروت والجهاو الداتمة والمياندة

 ر للعدامليج بالمردروت، وايدوار الفرديدة التدو يضدطل  تقديل وص  وويفدو مجتصد

 بها كل منهل، وآلياو االتصال القا مة بينهل.

  تحديبد أهبدا  أنبرطة مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو بوضدبوح مدبج

جبخل التنبييا ببيج وحبدبدة مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو ببدبووارة 

 ببدة ردارة المببرروتاو بالجامعببة.التعلببيل العببالو ووح
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  التكامل والترابط بيج أهددا  المردروت المجتلفدبة حتدب  ال تتكدبرر بعدب  اينردطة

والمماريدداو تددج طريددا وضدد  ييايددة موحدددة بدديج أنرددطة مرددروت تطددوير نوددل 

 وتكنولوجيا المعلوماو المجتلفبة.

 او والقددوانيج متابعددة تنفيددو أهدددا  المرددروت، والت كددد مددج يدديرها حيددص الييايدد

والتعليماو التدو تدل وضدعها ميدبقًا، لتحقيدا ايهددا  التدو تدل رنرداء المردروت مدج 

ة الهادإلدة رلد  الت كدد مدج  أجلها بكفاءة وإلعالي ة، والرقابدة والمتابعدة الدا مدة والميدتمر 

 يير تمل الجطة بالركل المطلوص والصحيح.

بجامعممة  يمما المعلوممماتمقترحممات تحسممين أهممداف مشممروع تطمموير نظممم وتكنولوج -3إ/

  ما يلي المشروعي ومنها  طنطا في ضوء عملية تقويم

  ،ووارة االتصدددداالو وتقددددد مددددمتمر يددددنوي تحددددو رتايددددة ووارة التعلدددديل العددددالو

وتكنولوجيا المعلوماو؛ بحي  يتل إليه مناقردة كدل المعوقداو والتحددياو التدو تقابدل 

مدد  االيددتفادة مددج  كددل جامعددة إلددو مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو،

جبراو كل جامعة إلدو مردروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو، والمماريداو 

 الجيدة التو قامو بها.

  رتدددداد كتيبددداو رلكترونيدددة داتمدددة لمردددروت تطدددوير نودددل وتكنولوجيدددا المعلومددداو

 ونررها بيج العامليج بالجامعة.

 روت، وترضده تلد  رصدار تقرير رنجاو ينوي ودوري لمتابعة تنفيدو أهددا  المرد

المجددالس واللجدداج المعنيددة، مثددل  مجلددس الكليددة، ومجلددس الجامعددة، وترددكيل لجنددة 

 لمتابعة ايداء، م  وض  نوال للمحايبة.

  وضد  نودال داجلدو للمتابعدة والمراجعدة لتقيديل جهدود الجامعدة والكليداو إلدو تحقيدا

 اء.أهدا  المرروت، واتجاو رجراءاو تصحيحية تند وجود انحرا  إلو ايد



 كريمة محمد الشيند. 

   

  تقددديل الت ويددة الراجعددة للعددامليج إلددو المرددروت مددج أجددل رطختهددل تلدد  التقددد ل إلددو

 تحقيا أهدا  المرروت بركل دوري.

  توثيا جمي  مراحل تحقيا أهدا  المرروت واإلنجاواو التو تحققو؛ وولك لتكدوج

ج العودة رليه إلو ايوقاو الخحقة.  مرجعًا يمكِّ

 وت  لمعرإلة ما تل القيال بده تلد  نحدو جيدد، ايتجخ  الدروس الميتفادة مج المرر

وتحديد ما تل التقصير إليه أمًخ إلو ايدتجدال هدوه الددروس إلدو المردروتاو والمهدال 

 ايجرل التو يتقول بها الجامعة إليما بعد.

  ايتقطاص المواهص ايكاديمية مج الجامعاو المصرية والعربيدة وايجنبيدة مدج أجدل

نودددل وتكنولوجيدددا المعلومددداو، وتوويددد   االيدددتفادة منهدددا إلدددو مردددروت تطدددوير

 التكنولوجيا الحديثة إلو العمل ايكاديمو واإلداري بالجامعة.

المحور الثماني  تقمويم مشمروع تطموير نظمم وتكنولوجيما المعلوممات بجامعمة 

 محاور المشروع  في ضوءطنطا 

ددج تقددويل محدداور مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة ط          نطددا يمكِّ

)وهو  البنية اييايية لربكة المعلوماو، ونول المعلوماو اإلدارية، والتعليل اإللكترونو، 

والمكتباو الرقمية، والبوابة اإللكترونية، والتدريص إلدو مجدال تكنولوجيدا المعلومداو( مدج 

حي   ريجابياو كل محور مج محاور المرروت ويلبياته، ومقترحاو تحيدينها إلدو ضدوء 

 المرروتاو تل  النحو التالو  ردارة تملياو

 إيجابيممات وسمملبيات البنيممة اجساسممية لشممبكة المعلومممات بجامعممة طنطمماي -1

  إدارة المشروعات عمليات ومقترحات تحسينها في ضوء

 وولك تل  النحو التالو 

 إيجابيات البنية اجساسية لشبكة المعلومات بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  -/أ7

 رددبكة المعلومدداو بالجامعددة كددوادر برددرية مدربددة وممهلددة  يتددول  ردارة وتردد يل

  للتعامل م  التقنياو التكنولوجية مج إلنييج ومهندييج.



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

  ترددد يل جدمدددة بدددرامط مايكرويدددوإلو وتقدددديمها مجانًدددا للطدددخص وأتضددداء هي دددة

  التدريس بالجامعة.

  ترد يل وتدد ميج منصددة ايبحددا  الطخبيددة، والتددو تيددلمو أكثددر مددج نصدد  مليددوج

 مل .

 جددود منصددة للكتدداص اإللكترونددو؛ وولددك لتيددهيل تمليددة حجددو ورددراء الكتددص و

 (.https://tdb.tanta.edu.eg/ebooksرلكترونيًا تل  هوا الرابط )

   ددج جميدد  منتيددبو الجامعددة مددج يددداد جميدد وجددود منصددة للدددإل  اإللكترونددو تمك ِّ

رلكترونيًدددددددددددددددا تلددددددددددددددد  هدددددددددددددددوا الدددددددددددددددرابط الميدددددددددددددددتحقاو الماليدددددددددددددددة 

(http://tdb2.tanta.edu.eg/paymentgateway/e_payment). 

  وجود منصدة إلدارة التعلديل تدج ب عدد، ومتابعدة رإلد  وترد يل المقدرراو الدرايدية

 الجامعة.لمجتل  البرامط والفرق الدرايية ب

  وجود منصدة إلدارة الحيداباو الجاصدة تعمدل وإلدا آليداو الردمول المدالو تمارديًا

 ل..2.3م  مبادرة الرمول المالو، ورمية مصر 

  وجود منصة االجتباراو للمهداراو القياديدة والجدداراو اإلداريدة لتقيديل المهداراو

 القيادية واإلدارية للمتقدميج لر ل المهال اإلدارية.

 و واجتماتاو مر ية تبر ربكة الفيديو كونفرانس والبد  المر دو إلدو تقد ممتمرا

 رطار تداتياو جا حة إليروس كورونا تل  جوادل الجامعة وحمايتها.

  الجامعة مربوطة بجطوط اتصال أليا  ضو ية بالمجلس ايتلد  للجامعداو الدوي

 ي عتبر موود الجامعة بجدمة اإلنترنو.

 ة المعلومات بجامعة طنطاي ومنها ما يلي سلبيات البنية اجساسية لشبك -/ 7

  بطء يرتة اإلنترنو بالجامعدة وكلياتهدا وانعددامها أحيانًدا، وقلدة الردبكاو اليدلكية

  والخيلكية إلو ايبنية التعليمية بالجامعة.

https://tdb.tanta.edu.eg/ebooks
http://tdb2.tanta.edu.eg/paymentgateway/e_payment/)%D8%9B
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  َضددع  توويدد  رددبكة الفيددديو كددونفرانس والبدد  المر ددو إلددو العمليددة التعليميددة

 .بالجامعة

 تدرييددية بالجامعددة بمتطلبدداو ايددتجدال التكنولوجيددا إلددو َضددع  تجهيددو القاتدداو ال

 العملية التعليمية، مثل  الحايوص وربكة اإلنترنو.

  َضددع  الددربط الرددبكو بدديج ايقيددال العلميددة والوحددداو اإلداريددة بكليدداو الجامعددة

 .المجتلفة، وَضع  االتصال بينها رلكترونيًا

 لجددامعو برددبكة معلومدداو َضددع  الددربط الرددبكو للكليدداو الواقعددة جددارر الحددرل ا

 الجامعة، مثل  كلياو )التربية، والتجارة، والتربية النوتية(.

  َضع  كفاءة نول حماية وأمج وردارة الردبكاو والمعلومداو وبدرامط الحمايدة مدج

الفيروياو، مما يمدي رل  َضع  الحفاو تل  يدرية وجصوصدية جميد  الوثدا ا 

 والبياناو الرقمية بالجامعة.

تحسممين البنيممة اجساسممية لشممبكة المعلومممات بجامعممة طنطمما فممي ضمموء  مقترحممات -/إ7

 إدارة المشروعات  عمليات

 وولك تل  النحو التالو 

بجامعمة طنطما فمي ضموء  مقترحات تحسمين البنيمة اجساسمية لشمبكة المعلوممات -7/إ/7

 عملية التخطيط للمشروعي ومنها ما يلي 

 و داجدل الجامعدة وكلياتهدا؛ حيد  رنراء ردارة ميتقلة يمدج المعلومداو واالتصداال

أج حماية وأمدج المعلومداو واالتصداالو همدا المفتداح لضدماج موثوقيدة الجددماو 

 الجامعية اإللكترونية.

  ترددكيل لجنددة لتحديددد كيفيددة مطالبددة الجهدداو الجامعيددة المربوطددة برددبكة معلومدداو

وياو الجامعددة بمقابددل مددادي اليددتجدال جدمددة اإلنترنددو بالجامعددة، مدد  تحديددد ميددت

 .مجتلفة لخيتجدال والجودة مقابل أيعار باقاو ربكة اإلنترنو



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

  لتدريص الكدوادر البردرية بالجامعدة تلد  محدةثة ومفعةلة ومعلَنة وض  جطة ينوية

كيفية ردارة وصيانة ومتابعة تر يل ربكاو المعلوماو، وصدقل مهداراو القيداداو 

 لميتمر.اوالتدريص ايكاديمية واإلدارية تج طريا الت هيل 

  ،رتداد جطة بالمواصفاو الفنيدة لةجهدوة المطلدوص ردرامها )الحايدباو، الجدوادل

 .أجهوة ربط ربكو، وجخإله( للجامعة

  درايددة الجدددول االقتصددادية مددج توويدد  رددبكاو المعلومدداو، والتجطدديط اليددليل

 والرامل لجمي  العوامل الممثرة إلو ربكة المعلوماو.

 بكة معلومدداو الجامعددة، وتحفيددو إلريددا اإلتددخج بوضددوح تددج جطددط وأهدددا  ردد

 .العمل لجنجاو

بجامعمة طنطما فمي ضموء  مقترحات تحسمين البنيمة اجساسمية لشمبكة المعلوممات -2/إ/7

 عملية تنفيد ومتابعة المشروعي ومنها ما يلي 

  تمددل متابعددة يوميددة لجطددوط الددربط الرددبكو واليويتردداو وجخإلدده بجميدد  كليدداو

جدمدة اليديرإلراو، مد  متابعدة االجتراقداو التدو  ووحداو الجامعة، وتحييج أداء

 .قد تَحد   تل  أمج وربكة المعلوماو أواًل ب ول

   متابعة تطبيدا المعدايير الجاصدة بد مج المعلومداو المتبعدة تالميًدا، ومتابعدة جميد

ايتطددال الموجددودة إلددو ايجهددوة والرددبكاو وحلهددا وتوثيقهددا بالتنيدديا مدد  رددبكة 

 معلوماو الجامعة.

 رامط حمايدددة لردددبكة معلومددداو الجامعدددة، وتحديدددد صدددخحياو العمدددل رتدددداد بددد

لميتجدم  ايجهوة والربكاو والجدماو اإللكترونيدة بالجامعدة؛ وولدك مدج جدخل 

تفعيل وتطوير جدمدة البريدد اإللكتروندو الجدامعو، وتفعيدل ومتابعدة ردبكة الفيدديو 

 ارية بالجامعة.كونفرانس بالجامعة بهد  رإل  القدرة التعليمية والبحثية واإلد
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  تدددريص وت هيددل إلريددا لتردد يل وصدديانة رددبكة معلومدداو الجامعددة، وويددادة الدددتل

واإلرددرا  الفنددو لرددبكاو معلومدداو الجامعددة، ورإلدد  كفدداءة البنيددة التحتيددة لرددبكة 

معلوماو الجامعة لخيتفادة مدج الثدورة المعلوماتيدة، ورتاحدة الوصدول للمعلومداو 

 .أجهوة وبرامط ربكة معلوماو الجامعة تطوير وتحدي م   ،بيرتة وإلاتلية

  ويددادة الجددوادل ووحددداو التجددويج الر ييددية برددبكة معلومدداو الجامعددة مددج جددخل

تدددوإلير الميددداحاو التجوينيدددة المطلوبدددة للمردددروتاو، وويدددادة اليدددعة التجوينيدددة 

 للتواإلا م  متطلباو المراري .

  ددج لجميدد   ويددادة يددرتة رددبكة اإلنترنددو بالجامعددة وتوويعهددا بكفدداءة؛ بحيدد يمكِّ

كليدداو الجامعددة االتصددال باإلنترنددو، وولددك مددج جددخل جطددوط اتصددال يددريعة 

  وآمنة.

  ويادة الربط الردبكو بكليداو جامعدة طنطدا الواقعدة جدارر الحدرل الجدامعو بردبكة

 (.معلوماو الجامعة، مثل  كلياو )التربية، والتجارة، والتربية النوتية

  والجهداو المجتلفدة بالجامعدة، وجصوًصدا توإلير نقاط ربط ردبكو جديددة بالكليداو

 ومتابعة تركيبها وتر يلها وصيانتها. لةماكج  ير المتوإلر بها

 تددوإلير وحددداو الت طيددة ، والتويدد  إلددو ايددتجدال الرددبكاو الخيددلكية إلددو الجامعددة

الخيدددلكية لت طيدددة جميددد  كليددداو الجامعدددة، وتوإليرهدددا للطدددخص وأتضددداء هي دددة 

التر يل، وويادة أتددادها لت طيدة وحدداو وكليداو التدريس، م  متابعة التركيص و

 الجامعة كاإلة.

بجامعمة طنطما فمي ضموء  مقترحات تحسمين البنيمة اجساسمية لشمبكة المعلوممات -3/إ/7

 عملية تقويم المشروعي ومنها ما يلي 

  ،رتدددداد التقدددارير الدوريدددة تدددج ايتطدددال، وكفددداءة الردددبكة، ومعددددل االيدددتجدال

 .تر يل ربكة معلوماو الجامعة، ومعدالو التقدل بهاوالمعايير الحاكمة لجودة 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

  وض  معايير لقياس ايداء داجل ربكة معلوماو الجامعة، وتحديد وتعريد  جدودة

 الجدمة بالنيبة للجدماو والووا   التو تقدمها الربكة.

  ،وضدد  نوددال للددتحكل إلددو جصوصددية البياندداو والمعلومدداو وجودتهددا وتكاملهددا

لتو تحد مج اليدرقاو أو اليدطو اإللكتروندو وانتهاكداو ووض  القواتد المنومة ا

 .جصوصية المعلوماو

  تقويل أداء أجهوة وبرامط االتصاالو وربكاو اإلنترنو، وتقديل التوصية الخومدة

 إلصخحها، ومتابعة ومراقبة تر يل الجوادل بالجامعة.

 إلحدة تقد دوراو تدريبية وممتمراو تلمية تج أمج المعلومداو، والردبكاو، ومكا

القرصنة، وولك مج أجل تعويدو وحمايدة البيانداو والمعلومداو الجاصدة بالجامعدة 

 .تل  ربكة اإلنترنو

  نرر ثقاإلة ايتجدال تكنولوجيا المعلومداو، والجددماو اإللكترونيدة والرقميدة داجدل

 المجتم  الجامعو، م  توإلير وصيانة البنية التحتية للمعلوماو بالجامعة.

 هيكليدددة إلدددو بنيدددة الجامعدددة تتواإلدددا مددد  المتطلبددداو  رحددددا  ت ييدددراو تنويميدددة

التكنولوجيددة، وتحدددي  اينومددة واللددوا ح الجامعيددة بمددا يتنايددص مدد  االتجاهدداو 

 .العالمية واحتياجاو الجامعة

   الدوتو بالميدتحدثاو التكنولوجيددة، وأهميدة توويفهدا، وتحديددد جددواها، وايهدددا

ج أج تحققها، والمركخو التو ت يهل  دج أج التو يمكِّ إل  حلها، والمعوقاو التدو يمكِّ

 تحد مج توويفها.

  الربط بيج الوحداو المجتلفة إلو الجامعة بويا ط رلكترونية وردبكة رنترندو تيدمح

بالتواصددل والتفاتددل، والتنيدديا الميددتمر، والعمددل المرددترك، وتبددادل المعلومدداو، 

  وتعويو روح الفريا.
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 دل االإلتراضدية لمنصداو نوددال تحيديج أداء جدمدة اليديرإلراو، وويدادة تددد الجدوا

 .التعليل اإللكترونو، وتحدي  كامل للنوال

 نرر تحديثاو المواق ، وويادة تدد المواق  الميتضاإلة تل  موق  الجامعة. 

  تحدددي  وت طيددة جميددد  أمدداكج الجامعددة بكددداميراو، وتدد ميج منرددتو وممتلكددداو

 الجامعة، ومتابعة تر يلها وصيانتها.

المعلومممات اإلداريممة بجامعممة طنطمماي ومقترحممات  إيجابيممات وسمملبيات نظممم -2

 إدارة المشروعات عمليات تحسينها في ضوء 

 وولك تل  النحو التالو 

 إيجابيات نظم المعلومات اإلدارية بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  -/أ2

  ترددد يل منصدددةMicrosoft Teams  لتددددريس المحاضدددراو أونخيدددج، وولدددك

 ونا، وتطبيقًا إلجراءاو التباتد اإلجتماتو.لمواجهة تداتياو أومة إليروس كور

  ايتجرار البطاقاو الوكية لجمي  أتضاء هي دة التددريس والهي دة المعاوندة والطدخص

بالجامعددة، وولددك إلددو رطددار تمليددة التحدددي  الردداملة التددو تقددول بهددا الجامعددة وإلقًددا 

 إليتراتيجية التحول الرقمو.

 ة التددددريس، والطدددخص، والهيكدددل تدددوإلير جدمدددة البريدددد اإللكتروندددو )يتضددداء هي ددد

ددج مددج جخلدده رتمددال جميدد  التعددامخو تلدد  موقدد   اإلداري( بالجامعددة، والددول يمكِّ

 الجامعة.

  ،االتتمددداد تلددد  الدددنول اإللكترونيدددة إلدددو ردارة العمليددداو الجاصدددة برددد وج الطدددخص

، وتعدديل ورنرداء والدراياو العليا، وأتضاء هي ة التدريس، واإلدارييج، والواإلدديج

 رير ورحصا ياو طبقًا الحتياجاو كل كلية.تقا

 ايتجدال نوال الوهراء إلدارة المدج الجامعية. 

  ايددتجدال نوددال الفددارابو إلدارة الجددودة واالتتمدداد لتوصددي  المقددرراو والبددرامط

 لجمي  ايقيال بالكلياو.
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  ايدددتجدال نودددال الفددداروق إلدارة المدددوارد البردددرية بالجامعدددة اليدددتجرار المرتبددداو

 .او الجاصة بهل بصورة رلكترونية مميكنةوالبيان

  وجود قاتددة بيانداو يتضداء هي دة التددريس والهي دة المعاوندة تردمل جميد  بيانداو

 العضو يواء كانو بياناو رجصية أو بياناو اجتماتية أو بياناو وويفية.

  ايتجدال نودال ملد  تقيديل اإلنجداو اإللكتروندو إلدو كليداو جامعدة طنطدا، وولدك مدج

يل نوددل المعلومدداو وقواتددد البياندداو تلدد  ميددتول الوحددداو والكليدداو جددخل  تصددم

 والجامعة، ووجود آلية للمتابعة والتقييل.

  امددتخك العددامليج بددإداراو الجامعددة المهدداراو اييايددية اليددتجدال الحايددص ا لددو

 وربكة اإلنترنو.

 يًدا ايتجرار جمي  التقدارير واإلحصدا ياو الجاصدة ب تضداء هي دة التددريس رلكترون

إليمددا يجدد  )اإلجدداواو، والدددوراو التدريبيددة، والندددواو، وورش العمددل، وبيدداج 

 الحالة(.

  رنراء رابط جا  بكلياو الجامعدة لتحميدل صدور الطدخص الجددد تلد  هدوا الدرابط

(http://tdb2.tanta.edu.eg/Stud_New_Photo  ؛ وولددك تييدديًرا تلدد)

  الطخص ومنعًا للتواحل.

   صددور طددخص الفددرق النها يددة مددج جددخل هددوا الددرابط رنردداء رابددط جددا  لتحدددي

(http://tdb2.tanta.edu.eg/Stud_Grad_Photo.)  

  رتاحددة ايددتجرار جميدد  اإلإلدداداو اإللكترونيددة الجاصددة بطددخص الدرايدداو العليددا مددج

جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخل هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرابط 

(https://tdb.tanta.edu.eg/pg_info/PG_Login_Info.aspx.) 

 رقددة بالمراحددل التعليميددة داجددل كليدداو الجامعددة، وجددود رابددط جددا  بنتددا ط كددل إل

واتتمدداد ورتددخج نتددا ط طددخص الدرايدداو العليددا رلكترونيًددا، وولددك لجميدد  كليدداو 
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-https://tanta.edu.eg/post/postالجامعدددددة مدددددج جدددددخل هدددددوا الدددددرابط )

exams-results.aspx ج للطالدص معرإلدة نتيجتده مدج جدخل ردجدال (؛ حي  يمكِّ

 وق  الجامعة.الرقل القومو تل  م

  رنردداء رابددط للتيددجيل اإللكتروندد  لطددخص الدرايدداو العليددا مددج جددخل هددوا الددرابط

(https://tdb.tanta.edu.eg/pg_stud_registration ؛ وولددددك لتيددددهيل)

 تملية التقديل للدراياو العليا بالجامعة.

 ا رنراء نوال رلكترونو إلجطار أتضداء هي دة التددريس بميدتحقاتهل الماليدة تلد  هدو

  .(https://tdb.tanta.edu.eg/epay_alert)ط الراب

   رنراء موق  رلكترونو لميكنة الجدماو الطبية المتاحة يتضداء هي دة التددريس تلد

(؛ وولدك إلد  http://tdb2.tanta.edu.eg/medicalservicesهدوا الدرابط )

 تل  ايتجدال ويا ل التقنية الحديثة، وتفعيل التحول الرقمو.رطار حر  الجامعة 

  رتداد قواتد بيانداو رلكترونيدة ميدتدامة للجدريجيج ليدهولة التواصدل معهدل، وتمدل

قاتدة لتحديد جهاو التووي  المجتلفدة لجريجدو كليداو الجامعدة مدج جدخل ايقيدال 

 العلمية ووكخء الكلياو للتواصل والتنفيو.

 رونو لجميد  الميدتحقاو والريدول الماليدة لجميد  منتيدبو الجامعدة؛ التحصيل اإللكت

يددتل الدددإل  بايددتجدال الددرقل القددومو مددج جددخل قنددواو متعددددة، مثددل  تطبيددا  حيدد   

أو نقداط التحصديل اإللكتروندو المنتردرة إلدو جميد   Beeالموبايل الجدا  بردركة 

البندك رو، ويدما -وقتدو  -يداد  -أماج  –ممكج  -المحاإلواو مج جخل  مصاري 

، وتقليددل المعددامخو الماليددة الورقيددة بالجامعددة يقددل درجددة ممكنددة ايهلددو المصددري

لتحقيددا المويددد مددج الرددفاإلية والمصددداقية إلددو تحصدديل اإليددراداو والمصدددروإلاو 

 بيهولة ويير.

 دارية بجامعة طنطاي ومنها ما يلي سلبيات نظم المعلومات اإل -/ 2

 .َضع  ميكنة ايتمال اإلدارية بالجامعة 

https://tdb.tanta.edu.eg/epay_alert/
https://m.elwatannews.com/news/details/5264134
https://m.elwatannews.com/news/details/5264134
https://m.elwatannews.com/news/details/5264134
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 .َضع  وجود نوال رلكترونو متكامل لجداراو الجامعية 

  َضددع  البنيددة التحتيددة لددنول المعلومدداو اإلداريددة، مددج رددراء التقنيدداو والبرمجيدداو

  والتطبيقاو اإللكترونية.

 بصدديانة وتحدددي  ايجهددوة والرددبكاو  قلددة إلددرق الدددتل الفنددو، مدد  َضددع  االهتمددال

 .بالجامعة ووحداتها اإلدارية وكلياتها

  رلكترونية بجامعة طنطا بركل مباردر ويدري  مدج َضع  تبادل المعلوماو بصورة

 جخل ربكاو معلوماو الجامعة، وتبادلها بصورة ورقية.

 ة، َضع  االتتماد تل  ايرري  اإللكتروندو إلدو أرردفة الملفداو الجاصدة بالجامعد

 تل  الر ل مج وجود أرري  رلكترونو بالجامعة.

  َضدع  تفعيدل جدمدة البريدد اإللكترونددو يتضداء هي دة التددريس، وَضدع  تواصددل

 ردارة الجامعة وكلياتها م  أتضاء هي ة التدريس تبر البريد اإللكترونو الجامعو.

إدارة  عمليمات مقترحات تحسين نظم المعلومات اإلدارية بجامعمة طنطما فمي ضموء -/إ2

 المشروعات 

 وولك تل  النحو التالو 

بجامعممة طنطمما فممي ضمموء عمليممة  مقترحممات تحسممين نظممم المعلومممات اإلداريممة -7/إ/2

  ما يلي منهاوالتخطيط للمشروعي 

  ،رتددداد جطددة اليددتكمال الددنق  إلدد  جميدد  الوحددداو اإلداريددة بالجامعددة والكليدداو

أإلدددراد، وأجهدددوة، ووضددد  جطدددة الحتياجددداو وحدددداو الجامعدددة والكليددداو مدددج )

 .(ومعداو، وبرامط، وتدريص

 د أنردددطة الوحدددداو اإلداريدددة بالجامعدددة والكليددداو، ورميتهدددا، وريدددالتها، يدددتحد

وأهددداإلها، ووضدد  جطددة تمددل معتمدددة ومعلنددة ومفعلددة، ومتابعددة تنفيددوها، وتمددل 

 اإلجراءاو التصحيحية الخومة لها.
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 ي واكددددص المت يددددراو تحدددددي  الهيكددددل التنويمددددو واإلداري للجامعددددة والكليدددداو ل

التكنولوجية الحديثة، ورتداد توصي  وويفو دقيا ييمح بيياية الثواص والعقداص 

 طبقًا لتقييل ايداء.

   دراية نول المعلوماو المطبقة حاليًا تل  ميتول وحداو الجهداو اإلداري وتلد

ميددتول الكليدداو المجتلفددة والجامعددة، ووضدد  جطددة لتطويرهددا، وتصددميل نمدداور 

 لقياس ايداء.رلكترونية 

  تقد لقاءاو دورية م  رداراو الجامعة ورداراو الكليداو المجتلفدة للتوتيدة ب هميدة

نول المعلومداو اإلداريدة لددتل اتجداو القدراراو الجامعيدة، مد  تدوإلير الددتل الفندو 

 إلداراو الجامعة وكلياتها.

 تعلديل رقامة رراكاو وتخقاو بيج المميياو والهي او المنتجة ينومة وبدرامط ال

واإلدارة اإللكترونيددة الوكيددة، بهددد  تعودديل االيددتفادة مددج النوددال التكنولددوجو إلددو 

 ول التكلفة المرتفعة للتكنولوجيا.

بجامعة طنطا في ضموء عمليمة تنفيمد  مقترحات تحسين نظم المعلومات اإلدارية -2/إ/2

  ما يلي منهاوومتابعة المشروعي 

 عيدة لجميد  منيدوبو الجامعدة رلكترونيًدا تصميل وبرمجة نول لتقديل الجددماو الجام

مج جخل اإلنترنو، وتوإلير البنية التحتية التكنولوجية اييايية والبرامط الخومدة 

 تكنولوجيا المعلوماو.وإلدارة ومتابعة تر يل نول 

  بناء إلرق الدتل الفندو والصديانة لةجهدوة والردبكاو بالجامعدة ووحدداتها اإلداريدة

ادر بررية متجصصة وممهلة للعمل إلو مجال التكنولوجيدا ، م  توإلير كووكلياتها

   .ونول المعلوماو بالجامعة

  تفعيدددل ايرردددي  اإللكتروندددو إلدددو أرردددفة الملفددداو الجاصدددة بالجامعدددة، وتحويدددل

التعدددامخو اإلداريدددة الورقيدددة رلددد  تعدددامخو رلكترونيدددة، وحفدددو وتجدددويج جميددد  
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جوينهددا ورقيًددا، وميكنددة التقددارير والملفدداو بصددورة رقميددة بددداًل مددج حفوهددا وت

 رجراءاو القبول والتيجيل إلو الجامعة.

  رتددداد برنددامط رلكترونددو إلدارة منوومددة االمتحاندداو بالجامعددة جددا  بترددكيل

الكنتددروالو، وتوويدد  أتمددال المخحوددة، وتفعيددل الكنتددروالو اإللكترونيددة للفددرق 

 والتجصصاو المجتلفة بكلياو الجامعة.

 ترونيدددة أو برمجيدداو التيدددجيل اإللكترونيددة للتحقدددا ايددتجدال نودددال البصددمة اإللك

بيهولة مج التوال العامليج بالجامعة وكلياتها المجتلفدة مدج الحضدور واالنصدرا  

 وإلقًا للياتاو العمل الريمية.

  ددج الرجددوت رليهددا والبحدد  إليهددا رتددداد قاتدددة بياندداو متطددورة جاصددة بالطلبددة يمكِّ

جامعيددة، مثددل  رددهاداو النجدداح وايددتجدامها جاصددة تنددد ايددتجرار الرددهاداو ال

ددج تحدددي  هددوه الرددهاداو  والتجددرر؛ وولددك تفاديًددا للوقددوت إلددو ايجطدداء، كمددا يمكِّ

 وتطويرها بيهولة ويير.

  رتداد برنامط رلكترونو إلتدداد الجدداول الدرايدية، وجدداول اإلمتحانداو النصدفية

ددج ايددتجدامها إلددو هددوا المجددال بدد رامط والنها يددة، ومددج أبددرو البددرامط التددو يمكِّ

(، ومددج Excel(، وتحديددًدا برنددامط اإلكيددل )(Microsof Officeايوإلدديس 

 مميواو هوه البرمجياو  المرونة، واليرتة، وتدل التعار .

  رتددداد برنددامط رلكترونددو لمتابعددة حضددور و يدداص الطلبددة؛ بحيدد  يددتل إليدده تيددجيل

ولك أيماء الطلبة الويج ت يبوا تج الحضور إلو كل محاضدرة أو بصدفة دا مدة، وبد

ج أج ي بلر الحايوص وبركل آلو تج  ياص كدل طالدص روا مدا تجداوو تددد أيدال  يمكِّ

 ال ياص الميموح بها، ويعيج له تاري  ال ياص، ورقل المحاضرة.

   رتداد برنامط رلكترونو اليتجرار نتا ط الطلبدة وتحليلهدا وتقويمهدا، والعمدل تلد

إلدو نتدا ط الطلبدة، إلدإج  حفوها والرجوت رليها بيهولة، وإلو حالة اكتردا  أجطداء
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ددج  نهددا بيددهولة القيددال بتصددحيح جميدد  النتددا ط تبعًددا لددولك، كمددا يمكِّ البرمجيدداو يمكِّ

تر  نتا ط الطلبة وميتوياتهل تل  ركل أردكال بيانيدة مجتلفدة؛ ممدا ي يداتد إلدو 

 تحديد نواحو الضع  إلو هوه الميتوياو، والعمل تل  معالجتها.

 لجامعية ي ياتد إلو تتب  ومراقبة أنومة التدإل دة وض  نوال متكامل إلدارة المبانو ا

والتهوية والتكيي ، ونوال مركوي لصيانة المبانو ي ياتد تلد  التنبيده الوقدا و أو 

اكترددا  ايتطددال، ونوددال رضدداءة وكددو لتردد يل ورضدداءة ايضددواء إلددو  ددر  

المحاضراو أو القاتاو الدرايية أو المكاتص تند الحاجدة، ونودال طدوارئ وكدو، 

 نوال رنوار الحريا. مثل 

في ضوء عملية تقمويم  بجامعة طنطا مقترحات تحسين نظم المعلومات اإلدارية -3/إ/2

  ما يلي منهاوالمشروعي 

  وض  آلية لمتابعدة وتقيديل تصدميل نودل المعلومداو وقواتدد البيانداو تلد  ميدتول

 الوحداو والكلياو والجامعة.

 لمنوومدة التحدول الرقمدو وتوثيقهدا  تطوير نودل تدداول البيانداو والمعلومداو وإلقًدا

 طبقًا للمعايير المحلية والدولية.

   رإل  كفاءة العامليج بإداراو الجامعدة المجتلفدة ومددجلو البيانداو بهدا تدج طريدا

التدددريص الميددتمر تلدد  تكنولوجيددا المعلومدداو، وتلدد  تطبيقدداو نوددل المعلومدداو 

 اإلدارية.

 انددداو والمعلومددداو التجميعيدددة دتدددل اإلداراو الجامعيدددة إلدددو الحصدددول تلددد  البي

 اإلحصا ية وجمي  الممرراو التو تجدل واضعو اليياياو ومتجوي القراراو.

  ،وض  نول حواإلو مادية ومعنوية لترجي  العامليج تل  ايدتجدال نودل المعلومداو

التجطددديط الواضدددح للبدددرامط مددد   ،وكيفيدددة تفعيلهدددا إلدددو العمدددل اإلداري بالجامعدددة

 .إلداريةالداتمة لنول المعلوماو ا
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إيجابيات وسلبيات التعليم اإللكتروني بجامعة طنطاي ومقترحات تحسينها  -3

 عمليات إدارة المشروعات  في ضوء

 وولك تل  النحو التالو 

 إيجابيات التعليم اإللكتروني بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  -/أ3

 كترونية.وجود قناة تعليمية بالجامعة تل  قمر النايل ياو لب  المحاضراو اإلل 

  ،وجود مركو للتعليل اإللكترونو بالجامعة إلنتار المقدرراو الدرايدية اإللكترونيدة

 وتضميج التعليل اإللكترونو إلو لوا ح البرامط ايكاديمية بالجامعة.

  ل بدددالمركو ايول تلددد  ميدددتول الجامعددداو 2.11إلدددوو جامعدددة طنطدددا إلدددو تدددال

  .المصرية إل  رنتار محتول رقمو )جا  بيرطاج الثدل(

  ،ايتجدال جامعة طنطا بع  اييداليص التكنولوجيدة المتطدورة إلد  التعلديل والدتعلل

 .مثل  التعليل الهجيج، والتعليل اإللكترونو

  تقديل دوراو تدريبية ميتمرة يتضاء هي ة التدريس لتطوير مهاراتهل إلدو مجدال

 التعليل اإللكترونو.

 تقييمها تقد ورش تمل تج مواصفاو الورقة اإلمتحانية وآلياو. 

  نجاح وتنفيدو بعد  االجتبداراو اإللكترونيدة إلدو بعد  كليداو الجامعدة، وجاصدة

 .الكلياو العملية، ومنها كلية الصيدلة

  وجددود بعدد  بنددوك اييدد لة لخجتبدداراو اإللكترونيددة لددبع  المقددرراو الدرايددية

 بكلياو الجامعة.

 ص الددورقو رلدد  تحويددل المقددرراو الدرايددية بالجامعددة مددج الصددورة التقليديددة للكتددا

الصددورة اإللكترونيددة ك حددد اينمدداط الحديثددة للتعلدديل، ورتاحتهددا للطددخص مددج جددخل 

 .ربكة اإلنترنو
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   وجددود العديددد مددج المنصدداو التعليميددة الرقميددة لطددخص المرحلددة الجامعيددة ايولدد

 .والدراياو العليا بالجامعة

  سلبيات التعليم اإللكتروني بجامعة طنطاي ومنها ما يلي -/ 3

 َضع  رنتار المقرراو اإللكترونية بالجامعة مج جخل الويا ط الرقمية. 

 .َضع  تيويا المقرراو اإللكترونية المنتجة داجل الجامعة أو جارجها 

  االإلتقدددار رلددد  وجدددود معدددايير واضدددحة وموحددددة لضدددبط جدددودة رنتدددار المقدددرراو

 .اإللكترونية

 ة بالجامعدة لضدماج جدودة َضع  تقييل جودة رتداد وتصدميل المقدرراو اإللكترونيد

 المجرجاو التعليمية.

  ،َضددع  تطددوير نوددل التقددويل واالمتحاندداو وميكنتهددا بكليدداو الجامعددة المجتلفددة

 .وجاصة الكلياو النورية

  ،تدل تنايدص مراكدو االحتبداراو اإللكترونيدة مد  أتدداد الطدخص بكليداو الجامعدة

 وَضع  تجهيوها بالميتلوماو وايجهوة الخومة.

 وير البنية التحتية بالمعامل والقاتاو الدراييةَضع  تط. 

  َضددع  كفدداءة رددبكة اإلنترنددو، وقلددة الرددبكاو اليددلكية والخيددلكية إلددو ايبنيددة

 التعليمية.

  َضددع  الدددتل الفنددو والتقنددو والتجهيددواو واإلمكاندداو الخومددة إلنتددار المقددرراو

روندو بالجامعدة اإللكترونية، تل  الدر ل مدج وجدود وحددة أو مركدو للتعلديل اإللكت

 .وكلياتها المجتلفة

  َضددع  الدددتل المددالو والمعنددوي المقدددل يتضدداء هي ددة التدددريس المردداركيج إلددو

 تحويل مقرراتهل بركل رلكترونو.

  َضع  يرتة تطدوير المنداهط والبدرامط التعليميدة بالجامعدة بمدا ي واكدص متطلبداو

 .تصر تكنولوجيا المعلوماو
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 ليمية الحالية بكلياو الجامعدة، بمتطلبداو بيدوق َضع  ربط المناهط والبرامط التع

 .العمل، وجطط التنمية الميتدامة

إدارة  عمليمممات فمممي ضممموء مقترحمممات تحسمممين التعلممميم اإللكترونمممي بجامعمممة طنطممما -/إ3

 المشروعات 

 وولك تل  النحو التالو 

بجامعمة طنطما فمي ضموء عمليمة التخطميط  مقترحات تحسين التعلميم اإللكترونمي -7/إ/3

  ما يلي منهاوروعي للمش

  وضدد  جطددة تيددويقية لتيددويا المقددرراو اإللكترونيددة بالجامعددة، وتوويدد  العا ددد

 .منها لتطوير العملية التعليمية

  ثددة ومفعةلددة ومعلَنددة وضدد  جطددة يددنوية لتدددريص أتضدداء هي ددة التدددريس تلدد  محدة

 .كيفية تصميل ورإل  المقرراو رلكترونيًا

  لتطدوير وتحددي  ورإلد  كفداءة المعامدل، ومعلَنة محدةثة ومفعةلة وض  جطة ينوية

والقاتدددداو الدرايددددية الجاصددددة بددددالتعليل اإللكترونددددو لتتواإلددددا مدددد  الميددددتجداو 

 .التكنولوجية إلو التعليل والتقويل

  رنرداء مراكددو لخجتبدداراو اإللكترونيددة بكددل كليددة مددج كليدداو الجامعددة، وتجهيوهددا

تتنايددص مدد  أتددداد الطددخص  بالميددتلوماو والبددرامط وايجهددوة الخومددة، والتددو

؛ بحي  يكوج مجهًوا بما يويدد تلد  بكلياو الجامعة مج أجل القيال بدورها بفاتلية

جهاو كمبيوتر، يتل تصميمه طبقًا للمعدايير الدوليدة للتعلديل، وأداء  ...1أكثر مج 

 االجتباراو اإللكترونية المميكنة.

  ثدددة ومفعةلدددة ومعلَندددة وضددد  جطدددة يدددنوية مقدددرراو الدرايدددية رلددد  لتحويدددل المحدة

مقددرراو رلكترونيددة، مدد  تددوإلير التمويددل المددالو الددخول لدددتل تحددول المقددرراو 

وتدوإلير اإلمكانداو التكنولوجيدة  ،الدرايية التقليدية رل  مقدرراو رلكترونيدة رقميدة
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الكددوادر البرددرية الممهلددة لتصددميل وتنفيددو المقددرراو اإللكترونيددة )مثددل والخومددة 

 .نولوجو مج قبل الجامعة(مهنديو التطوير التك

  توجيددده المنددداهط الدرايدددية نحدددو متطلبددداو يدددوق العمدددل وتكنولوجيدددا المعلومددداو

واالتصدداالو، وربددط التعلدديل بقطدداتو الصددناتة والوراتددة، وويددادة اإلنفدداق تلدد  

 التعليل اإللكترونو بالجامعة.

 يدة ايتحدا  كلياو أو أقيال أو برامط درايية جديدة تلد  ميدتول الدرجدة الجامع

ل يايول  والدراياو العليدا إلدو مجدال  الحايدص ا لدو والردبكاو والل داو، والتعلد

اإللكترونو، والوكاء االصطناتو وتطبيقاتده إلدو التعلديل لددتل تدوطيج التكنولوجيدا 

 .بالجامعة

  ردجال تعديخو وتجديداو جورية إلو نول التعلديل الجدامعو، والتويد  إلدو الكليداو

 .ينماط التعليمية الجديدةالتكنولوجية، و يرها مج ا

  ت هيل المتجصصيج إلو مجال اإللكترونياو واالهتمال بهل، ووضد  مجموتدة مدج

الرروط اييايدية إلدو الطلبدة الملتحقديج بهدوا الندوت مدج التعلديل لضدماج مددجخو 

  تعليمية منايبة، منها  امتخك اإلمكاناو التكنولوجية والعقلية.

 م  توإلير البنية التحتيدة لهدوا الندوت مدج التعلديل، ويادة تدد المقرراو اإللكترونية ،

والتددو ترددمل  رتددداد الكددوادر البرددرية المدربددة مددج أيدداتوة الجامعدداو، ومنتجددو 

 البرمجياو، والمواق  اإللكترونية، والمقرراو اإللكترونية.

 محدةثدة ومفعةلدة  تحديد االحتياجاو التدريبية للطخص، ووض  جطط تدريبية يدنوية

 .لرإل  كفاءتهل وجدارتهل ومهاراتهل طبقًا لمتطلباو يوق العمل ومعلَنة

 تطدددوير ، وبجطدددط التنميدددة الميدددتدامة بالدولدددة ربدددط البدددرامط التعليميدددة بالجامعدددة

البدددرامط ايكاديميدددة بالجامعدددة لمواكبدددة التطدددور التكنولدددوجو وتنفيدددو مقرراتهدددا 

معتمددددة وإلقًدددا رلكترونيًدددا، وايدددتحدا  بدددرامط تعليميدددة جديددددة بنودددال اليددداتاو ال

 \.وتضميج التعليل اإللكترونو إلو لوا ح البرامط ايكاديمية ،للميتحدثاو العلمية
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فممي ضمموء عمليممة تنفيممد  بجامعممة طنطمما مقترحممات تحسممين التعلمميم اإللكترونممي -2/إ/3

  ما يلي منهاوومتابعة المشروعي 

 .ت ييس مكتبة رلكترونية لمقرراو كلياو الجامعة تل  ربكة اإلنترنو 

 بكدل كليدة مدج كليداو ايتوديو موود ب جهوة حايوص متصلة بربكة اإلنترندو  نراءر

جالجامعة   مج جخله ب  المحاضراو اإللكترونية. يمكِّ

  رنردداء  رإلددة تمليدداو تلدد  مدددار اليدداتة لمتابعددة رإلدد  المحاضددراو والمقددرراو

لكتروندو الدرايية رلكترونيًا، م  ويادة تدد الجوادل االإلتراضية لمنصداو التعلديل اإل

 بالجامعة.

  الجامعدة أو المفعلدة ويادة نيدبة المقدرراو المفعلدة رلكترونيًدا يدواء الموجدودة داجدل

تحويددل المقددرراو الدرايددية بالجامعددة مددج الصددورة التقليديددة و ،لجامعدداو أجددرل

 .الورقية رل  الصورة اإللكترونية ك حد اينماط الحديثة للتعليل

 جهدوة اإللكترونيدة، مثدل  الحوايديص، واليدبورة تجهيو القاتاو التدرييية بجمي  اي

 التفاتلية، وربكة اإلنترنو مج أجل تفعيل المقرراو اإللكترونية.

 التكنولوجيددة إلددو التعلدديل والددتعلل تطددوير المعامددل الطخبيددة لتتواإلددا مدد  الميددتجداو ،

 .رنراء معامل ومجتبراو اإلتراضية، بجانص المعامل والمجتبراو التقليديةو

 وك أيددد لة معتمددددة ومفعلدددة إلدددو جميددد  المقدددرراو الدرايدددية لكدددل الفدددرق رنرددداء بنددد

 .والتجصصاو بكل كلية مج كلياو الجامعة

  ،تطبيا االجتباراو المميكنة )اإللكترونية( لطدخص الكليداو إلدو جميد  التجصصداو

 ،وتوإلير أدواو التحقا مج هوية الممتحج، ومنها  تطبيدا نودال التوقيد  اإللكتروندو

 .التصحيح اإللكترونو بجمي  الكلياوتوإلير أجهوة و
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  رنراء قنواو تعليمية، ودتل جدماو البريد اإللكتروندو الجدامعو، ومواقد  التواصدل

 ,YouTube, Twitter, Instagramمثدل   االجتمداتو إلدو العمليدة التعليميدة

Facebook, Gmail ؛ ممددا ي ددوإلر التواصددل والتفاتددل اإللكترونددو بدديج الطددخص

  يس.وأتضاء هي ة التدر

  تقديل حواإلو مادية ومعنوية لترجي  ودتل أتضاء هي دة التددريس لتحويدل مقدرراتهل

الدرايددية رلدد  مقددرراو رلكترونيددة تفاتليددة، ورإلدد  المحتددول اإللكترونددو للبددرامط 

 والمقرراو الدرايية بكلياو الجامعة تل  البوابة اإللكترونية للجامعة وكلياتها.

 اء هي دة التددريس لتطدوير مهداراتهل إلدو مجدال تقديل دوراو تدريبية ميتمرة يتضد

التعلدديل اإللكترونددو، وتدددريبهل تلدد  كيفيددة بندداء المقددرراو اإللكترونيددة بددداًل مددج 

المقدددرراو الورقيدددة، وتددددريبهل تلددد  كيفيدددة ايدددتجدال التكنولوجيدددا إلدددو التددددريس، 

وتوصيل المحتول العلمو بصورة أكثر إلاتلية؛ حي   يحتدار هدوا الندوت مدج التعلديل 

 رل  التدريص الميتمر وإلقًا للتجدد التقنية التعليمية.

  تدريص أتضداء هي دة التددريس تلد  وضد  اإلجتبداراو اإللكترونيدة، ورإلد  الكفداءة

المهنيددة يتضدداء هي ددة التدددريس إلددو رتددداد االجتبدداراو التحصدديلية اإللكترونيددة، 

ح، وتددوإلير وتدددريبهل تلدد  كيفيددة ايددتجدال أدواو التقددويل الرقمددو االيددتجدال الصددحي

 رطار تمل موحد لتصميل االجتبار بايتجدال تكنولوجيا المعلوماو واالتصاالو.

  تعددديل اللددوا ح وريددتراتيجياو التقددويل واالمتحاندداو؛ حتدد  تتنايددص مدد  اييدداليص

التكنولوجيدددة المتطدددورة للنهدددو  بالعمليدددة التعليميدددة إلدددو ودددل ثدددورة تكنولوجيدددا 

يكيدة نودال التعلديل اإللكتروندو، وتعدديل المعلوماو واالتصاالو بردكل يضدمج دينام

بعدد  اللددوا ح التددو تقدد  تقبددة إلددو طريددا التعلدديل اإللكترونددو لتددوا ل التطددوراو 

 العصرية يريعة الوتيرة.
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بجامعممة طنطمما فممي ضمموء عمليممة تقممويم  مقترحممات تحسممين التعلمميم اإللكترونممي -3/إ/3

  ما يلي منهاوالمشروعي 

  وتنفيدددو المقدددرراو اإللكترونيدددة التدددو تمدددو رتدددداد تقدددارير يدددنوية لمتابعدددة رنتدددار

 .بالجامعة، وتمل قاتدة بياناو رلكترونية بها

  ،تيدددويا البدددرامط التعليميدددة بكليددداو الجامعدددة داجليًدددا وجارجيًدددا لجدددوص الطدددخص

والتعدداوج مدد  الممييدداو المحليددة واإلقليميددة والعالميددة ب ددر  تيددويا البددرامط 

 التعليمية بالجامعة.

 لمتابعددة تنفيددو االجتبدداراو اإللكترونيددة التددو تمددو بالجامعددة،  رتددداد تقددارير يددنوية

 .وتمل قاتدة بياناو رلكترونية بها

  مناقردددة نتدددا ط اإلمتحانددداو اإللكترونيدددة بالمجدددالس الريدددمية بالكليددداو، واتجددداو

 اإلجراءاو التصحيحية الخومة إلو ضوء الت وية الراجعة ومتابعة تنفيوها.

 هي ة التدريس نحو ايتجدال تكنولوجيدا المعلومداو  تقييل ايتجاباو الطلبة وأتضاء

 .والتقنياو الرقمية إلو العملية التعليمية والتقويمية بصورة دورية

  ،تقددويل البددرامط التعليميددة بكليدداو الجامعددة، وتحديددد مدددل ارتباطهددا بيددوق العمددل

 .ومواكبتها للتطوراو الحديثة، ومدل ارتباطها بجطط التنمية الميتدامة

 ر قيايية لتقويل جودة تصميل ورنتار المقرراو اإللكترونية.وض  معايي 

 تمل دليل ايتررادي لكيفية تطبيا نوال التعليل اإللكترونو. 

  التقويل الميتمر لنوال ردارة التعليل اإللكتروندو بالجامعدة مدج أجدل تردجي  نقداط

القددوة وتعويوهددا، ونقدداط الضددع  ومعالجتهددا بصددورة ردداملة وموضددوتية لتكددوج 

 .نة م  الميتجداو التكنولوجيةمتواو



 كريمة محمد الشيند. 

   

  تقددد رددراكاو بدديج قطددات االتصدداالو وتكنولوجيددا المعلومدداو وقطددات التعلدديل مددج

ل اإللكتروندو والتنيديا إليمدا بينهدا مدج أجدل رنتدار يأجل دتل وتطدوير أنومدة التعلد

 .برمجياو محلية ترات  إليها مجتل  جصوصياو التعليل والمتعلل

 لكترونددو، والتوتيددة ب هميددة ردجددال التكنولوجيددا إلددو نرددر ثقاإلددة التعلدديل والتقددويل اإل

التعلدددديل، وتددددوإلير جميدددد  متطلبدددداو التعلدددديل اإللكترونددددو جصوًصددددا  ايجهددددوة، 

 واإلنترنو، والدتل الفنو والتقنو.

إيجابيات وسلبيات المكتبات الر مية بجامعة طنطاي ومقترحمات تحسمينها  -4

 إدارة المشروعات  عملياتفي ضوء 

 حو التالو وولك تل  الن

 إيجابيات المكتبات الر مية بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  -/أ4

  رنردداء حيدداباو تلدد  بنددك المعرإلددة يتضدداء هي ددة التدددريس ومعدداونيهل وطددخص

 الدراياو العليا بالجامعة.

  تقد العديد مج الددوراو التدريبيدة وورش العمدل إلد  جميد  كليداو جامعدة طنطدا؛

 المعرإلة المصرل. وولك لررح كيفية ايتجدال بنك

  وجود ميتودت رقمو لبع  الريا ل الجامعية بجامعة طنطا يحتوي تل  ريدا ل

 –التجدارة  -الوراتدة  –التمدري   –طص اييناج  –الهندية  –كلياو )الصيدلة 

 التربية الرياضية(. -الحقوق 

  البح  إلو الفهرس اإللكترونو الموحدد مدج جدخل موقد  اتحداد مكتبداو الجامعداو

( للميددتفيديج مددج المكتبددة برددكل مجددانو مددج www.eulc.edu.egية )المصددر

 .جخل أجهوة الحايص ا لو إلو المكتبة

 سلبيات المكتبات الر مية بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  -/ 4

 َضع  ميكنة معول مكتباو كلياو جامعة طنطا. 

  للمكتبة الرقمية بجامعة طنطا  ير مفعل.الموق  اإللكترونو 



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

 ة التحتية التكنولوجية بمعول المكتباو الجامعيةَضع  البني. 

 قلة قاتاو االيتوكار واالطخت المتصلة باإلنترنو بمكتباو كلياو الجامعة. 

 .قلة أتداد أجهوة الحايوص بالمكتبة 

 نق  أتداد العامليج المتجصصيج بالمكتباو الجامعية. 

 ريبهل تليهدددا، َضدددع  المهددداراو التكنولوجيدددة لددددل العدددامليج بالمكتبددداو وقلدددة تدددد

 وَضع  البرامط التدريبية والت هيلية المقدمة رليهل.

  َضع  إلهرية ورإل  المصادر الجاصة بمكتباو كلياو جامعة طنطدا تلد  البوابدة

 اإللكترونية التحاد مكتباو الجامعاو المصرية.

  َضدددع  تفعيدددل نودددال التيدددجيل اإللكتروندددو، وااليدددتعارة اإللكترونيدددة، والجدددرد

 توياو مكتباو كلياو الجامعة.اإللكترونو لمح

إدارة  عمليمممات مقترحمممات تحسمممين المكتبمممات الر ميمممة بجامعمممة طنطممما فمممي ضممموء -/إ4

 المشروعات 

 وولك تل  النحو التالو 

مقترحممات تحسممين المكتبممات الر ميممة بجامعممة طنطمما فممي ضمموء عمليممة التخطمميط  -7/إ/4

  ما يلي منهاوللمشروعي 

  إلتدادة هيكلدة مكتبداو كليداو الجامعدة معلَندة محدةثدة ومفعةلدة ووض  جطة يدنوية

 لتواكص تصر المعلوماتية الرقمية.

  ثددة ومفعةلدددة ومعلَنددة وضدد  جطددة يدددنوية لت هيددل وتددددريص الكددوادر البردددرية محدة

بمكتبدداو كليدداو الجامعددة تلدد  أتمددال الفهريددة، والميددتودت الرقمددو للريددا ل، 

 والتعامل م  قواتد البياناو العالمية.

 تعليميدة تفاتليدة تدج ب عدد تبدر موقد  المكتبدة اإللكتروندو للتددريص تلد  نواإلو  إلتح

 .كيفية ايت خل مقتنياو المكتبة وطرق البح  إليها التقليدية منها أو اإللكترونية



 كريمة محمد الشيند. 

   

  تقددديل المكتبددة الجامعيددة لجدمددة البدد  االنتقددا و )وهددو  نددوت مددج أنددوات الجدمددة

نتقدا يدتفيديج المكتبية، والتو تقول تل  تجهيدو معلومداو م  عي ندة مدج الم  ة لردريحة م 

تعكس اهتمامداتهل، وتقدول بتوويددهل بالمعلومداو بردكل دوري وأ يدبوتو، أو كدل 

بما يتواإلدا مد  بدرامط التعلديل وحاجداو الطدخص إلدو كدل تجصد ، ( نص  رهر

ج مج الميتفيديج.  وإلو كل مقرر يدرس؛ حت  تيتقطص أكبر قدر ممكِّ

 مكتبدداو الجامعيددة لتحويددل مقتنيدداو مكتبدداو ويددادة المجصصدداو الماليددة اليددنوية لل

 كلياو الجامعة مج الركل الورقو رل  الركل اإللكترونو الرقمو.

  توإلير البنية التحتية التقنيدة بمكتبداو كليداو الجامعدة، وهدو  تبدارة تدج مجموتدة

مج )الحواييص، وطابعاو واو كفاءة تالية، وكاميراو رقمية، وأقرا  ليورية، 

 ية، ومايحاو ضو ية رلكترونية، والمعدداو، والبرمجيداو، وأررطة صوتية ومر

 وربكة رنترنو(.

مقترحممات تحسممين المكتبممات الر ميممة بجامعممة طنطمما فممي ضمموء عمليممة تنفيممد  -2/إ/4

  ما يلي منهاوومتابعة المشروعي 

  ايددتجدامها، وحويددبة ايددتكمال ومتابعددة تنفيددو ميكنددة المكتبدداو الجامعيددة وتفعيددل

 نية والجدمية واإلدارية بالمكتباو الجامعية.أ لص اإلجراءاو الف

  بندداء ميددتودت رقمددو لجميدد  الريددا ل العلميددة التددو تمددو مناقرددتها بجميدد  كليدداو

الجامعة، والمجخو والدورياو العلميدة التدو تصددرها الجامعدة وكلياتهدا، ورتاحدة 

 إلهرس محتوياتها رلكترونيًا.

 والددددورياو والكتددددص  االردددتراك إلدددو قواتدددد المعلومدددداو العامدددة والمتجصصدددة

 اإللكترونية، وربط مواقعها بنوال الفهرس ا لو للمكتبة الجامعية.

  دتل المكتباو بالمراج  والدورياو العلمية وايجهدوة اإللكترونيدة الحديثدة لتيداير

 الميتول العالمو إلو التعليل، وربطها بالربكة القومية للمكتباو اإللكترونية.



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

 قددددانها أو يدددرقتها بتركيدددص بوابدددة أمدددج رلكترونيدددة حمايدددة مقتنيددداو المكتبدددة مدددج إل

مربوطددة بنوامهددا ا لددو، وتطددوير نوددال ردارة المكتبددة بمددا يتواإلددا مدد  التطددوراو 

 المتخحقة.

  رتدددداد يدددجخو آليدددة أررددديفية وتعريفيدددة بالعدددامليج إلدددو المكتبدددة، وتحديدددد المهدددال

ص، ومددنح المنوطددة بهددل ومكدداج تملهددا، ومتابعددة رددمونهل العمليددة مددج حيدد  الراتدد

 اإلجاواو، والنقل الوويفو بيج ايقيال و ير ولك.

  رتداد قاتدة بيانداو بالكتدص والددورياو والريدا ل وايطروحداو الجامعيدة تدرتبط

بالفهرس ا لو للمكتبة؛ بحي  تبيج هوه القاتدة تددد الكتدص والددورياو والريدا ل 

 وايطروحاو الجامعية الموجودة إلو المكتبة.

 يدة وتوجيهيدة لت يداتد الميدتجدميج تلد  االيدتفادة القصدول مدج تقد دوراو تدريب

وقتهل تند تصفح مجتل  قواتد البيانداو والمصدادر ومحتويداو المكتبدة الجامعيدة 

 الرقمية.

  تفعيل الموق  اإللكتروندو لمكتبداو كليداو الجامعدة تلد  ردبكة اإلنترندو، وتدوإلير

ج مج الويا ط الرقمية الحديثة، وتقديل جدماو أكثدر حداثدة وجاوبيدة  أكبر قدر ممكِّ

 كالحجو تج ب عد، وجدمة التوجيه واإلرراد نحو المواق  المنايبة تل  الربكة.

  تقدددديل جددددماو معلوماتيدددة متطدددورة تدددرتبط ارتباًطدددا مباردددًرا بالعمليدددة التعليميدددة

والبحثيددة، وتلبيددة متطلبدداو البحدد  العلمددو مددج مصددادر معلومدداو تتيددل بالجديددة 

 كترونية.والحداثة مطبوتة ورل

  التعدداوج مدد  مراإلددا المعلومدداو والجهدداو واو العخقددة وتبددادل الجبددراو لتقددديل

أإلضددل الجدددماو، وتييددير الوصددول رلدد  مصددادر المعلومدداو ب رددكالها المجتلفددة 

 للميتفيديج مج الجامعة.



 كريمة محمد الشيند. 

   

مقترحممات تحسممين المكتبممات الر ميممة بجامعممة طنطمما فممي ضمموء عمليممة تقممويم  -3/إ/4

  يما يل منهاوالمشروعي 

  ،رتداد تقارير ينوية لمتابعة الريا ل وايبحا  العلمية الت  تدل رقمنتهدا بالجامعدة

 وتمل قاتدة بياناو رلكترونية بها.

  تنمية مقتنياو المكتبة إل  جمي  التجصصاو الموضوتية بركل متدواوج، وتنوديل

مصادر المعلوماو بما يتمارد  مد  أحدد  التقنيداو والويدا ل الحديثدة، والتطدوير 

ميتمر للموارد البررية العاملة إل  مجال المكتبداو، بمدا ي واكدص التطدور والتقددل ال

  محليًا وتالميًا.

  ددج درايدة وتقيديل نمداور المكتبدداو الرقميدة إلدو مجتلد  أنحدداء العدالل، ونقدل مدا يمكِّ

تطبيقه إلو المكتباو الجامعية بجامعة طنطا يواء مج حي  المبانو أو التكنولوجيا 

دماو أو العنصر البرري، مما ي ياتد إلو محو ايمية المعلوماتيدة أو المواد أو الج

 لمنتيبو الجامعة.

  ت هيددل كددوادر إلنيددة متجصصددة إلددو مجددال المكتبدداو قددادرة تلدد  تطبيددا القواتددد

واينومة المتبعة المعمول بها تالميًا، وقادرة تلد  ايدتجدال الويدا ل التكنولوجيدة 

مواكبدة التطدوراو العلميدة والتقنيدة إلدو الحديثة إلدو مجدال المكتبداو والمعلومداو ل

 تقديل الجدماو المعلوماتية.

  ،القيال بدوراو توتوية بصفة دورية للتعري  بمضاميج المكتبة الجامعية الرقميدة

إلهل بدالفهرس اإللكتروندو  وطرق البحد  إليهدا، جاصدة للطلبدة الجددد يدنويًا، وتعدر ِّ

تلل المكتباو والعلدول الوثا قيدة الميتجدل، وبكيفية التعامل معه، والتنييا م  قيل 

 إلو القيال بالتطبيقاو العملية تليه.

  توويدد  نتددا ط البحددو  والمددمتمراو المتعلقددة بالتكنولوجيددا والتعلدديل اإللكترونددو

وتطبيقاو الثورة الصناتية إلو اإلدارة الجامعية والتعليل والبحد  العلمدو إلحددا  

 ة الجامعية.نقلة نوتية إلو منوومة التعليل والبح  واإلدار



تقويم مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا في ضوء أهدافه 
  وتحسينه باستخدام عمليات إدارة المشروعات

   

إيجابيمممات وسمممملبيات البوابمممة اإللكترونيممممة بجامعمممة طنطمممماي ومقترحممممات  -5

 إدارة المشروعات  عملياتتحسينها في ضوء 

 وولك تل  النحو التالو 

 إيجابيات البوابة اإللكترونية بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  -/أ5

 .تواإلر ويا ل تواصل وموق  رلكترونو متميو يتل تحديثه دوريًا 

 تخج الجداول الدرايية والجداول االمتحانيدة لمجتلد  البدرامط والفدرق الدرايدية ر

 تل  البوابة اإللكترونية للجامعة.

  اتتماد نتا ط االمتحاناو مج المجدالس الريدمية بجامعدة طنطدا، ورتخنهدا للطدخص

 تل  البوابة اإللكترونية للجامعة والمواق  اإللكترونية للكلياو.

 نيدددة لتولمددداو الطدددخص مدددج نتدددا ط اإلمتحانددداو تلددد  المواقددد  وجدددود آليدددة رلكترو

اإللكترونية لكلياو، والرد تلد  نتيجدة الدتولل للطدخص مدج جدخل مواقد  الكليداو، 

 والبريد اإللكترونو الجا  بالطالص.

  ،تحدددي  المعلومدداو تلدد  البوابددة اإللكترونيددة للجامعددة وكلياتهددا بصددفة ميددتمرة

  المعلوماو تل  الموقد ، ورتدخل الميدتجدل تندد واإلرارة رل  آجر تاري  لتحدي

 رضاإلة معلوماو جديدة تل  الموق .

  ،نرددددر ايجبددددار العلميددددة ايكاديميددددة كددددالممتمراو، والندددددواو، وورش العمددددل

والددددوراو التدريبيدددة، وكيفيدددة االلتحددداق بهدددا تلددد  البوابدددة اإللكترونيدددة للجامعدددة 

 وكلياتها.

 اليدددة للطدددخص وأتضددداء هي دددة التددددريس تقدددديل جددددماو رلكترونيدددة واو كفددداءة ت

 والعامليج بالجامعة؛ بما ي حقا رمية الجامعة وريالتها.



 كريمة محمد الشيند. 

   

  تصددميل مواقدد  للتنميددة الميددتدامة بكددل كليدداو جامعددة طنطددا تيددتطي  الجامعددة مددج

ل، وردرار جامعددة طنطددا إلددو تصددني  التددايمو .2.3جخلهددا تحقيددا رميددة مصددر 

يتدامةش للعال   ل.2.22البريطانو شللتنمية الم 

  ،تصددميل وتطددوير وردارة موقدد  متكامددل للجددريجيج والتوويدد  للجامعددة والكليدداو

 وربطها م  بياناو الجريجيج إلو وحدة نول المعلوماو.

  تصميل وتطوير وردارة موق  متكامل للتربية العيدكرية، ورجدراء جميد  رجدراءاو

  التربية العيكرية رلكترونيًا.

 يدددمو الجديدددد لجامعدددة طنطدددا بمواصدددفاو رتدددادة تصدددميل الموقددد  اإللكتروندددو الر

دددنهل مدددج قدددراءة النصدددو ، ورضددداإلة  تالميدددة، وتقدددديل لدددووي الهمدددل جددددماو تمك ِّ

 الجدماو الصوتية.

  تقددددديل جميدددد  الجدددددماو الطخبيددددة، ورمكانيددددة الوصددددول رلدددد  منصددددة التحصدددديل

 اإللكترونو، وكل منصاو الجامعة مج جخل البوابة اإللكترونية للجامعة.

 يدل جامعدة طنطداوجدود تطبيدا با «Tanta University»  للهواتد  المحمولدة

بددالل تيج العربيددة واإلنجليويددة بهددد  تييددير تمليددة الوصددول للجامعددة وجدددماتها 

 اإللكترونية مج جخل الهات  المحمول.

  حصددول جامعددة طنطددا تلدد  المركددو ايول إلنجدداو الرددكاول الحكوميددة، وايكثددر

 ل.2.22ياو المواطنيج جخل تال ايتقبااًل وتفاتًخ م  ركاول والتما

  إلددوو جامعددة طنطددا بددالمركو الثددانو تلدد  ميددتول الجامعدداو المصددرية والجهدداو

الحكوميددة بجددا وة التميددو الحكددومو إلددو تقددديل الجدددماو اإللكترونيددة والوكيددة إل ددة 

 ل..2.2الجهاو واو المواق  اإللكترونية التفاتلية إلو دورتها الثانية لعال 

 ة اإللكترونية بجامعة طنطاي ومنها ما يلي سلبيات البواب -/ 5

 .بع  الروابط اإللكترونية تل  البوابة اإللكترونية للجامعة وكلياتها  ير مفعلة 
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  َضع  التواصل والتعاوج بيج كلياو جامعة طنطدا والجامعداو ايجدرل اإلقليميدة

 والعالمية.

 و والكليدداو َضددع  ربددط الموقدد  اإللكترونددو للجامعددة وكلياتهددا بمواقدد  الجامعددا

  المناورة محليًا ودوليًا.

  َضع  تنريط البوابة اإللكترونية لجامعة طنطا بالل او ايجنبية المجتلفدة، كمدا أج

 أ لص المواق  اإللكترونية لجامعة طنطا تهتل بل ة واحدة إلقط، وهو الل ة العربية.

   َضددع  تفعيددل صددندوق الرددكاول والمقترحدداو بجامعددة طنطددا، وتدددل الددرد تلدد

يتفيددداراو والردددكاول الدددواردة مدددج أتضددداء هي دددة التددددريس تلددد  البوابدددة اال

 اإللكترونية للجامعة وكلياتها.

إدارة عمليممات مقترحممات تحسممين البوابممة اإللكترونيممة بجامعممة طنطمما فممي ضمموء  -/إ5

 المشروعات 

 وولك تل  النحو التالو 

عمليمة التخطميط مقترحات تحسين البوابة اإللكترونية بجامعمة طنطما فمي ضموء  -7/إ/5

  ما يلي منهاوللمشروعي 

  للنهدو  بالبوابدة اإللكترونيدة للجامعدة محدةثدة ومفعةلدة ومعلَندة وض  جطة ينوية

وكلياتهدددا وأقيدددامها العلميدددة ووحدددداتها اإلداريدددة، والت لدددص تلددد  المعوقددداو التدددو 

 تعترضها.

 بددات درايددة وتحليددل المحتددول الجددا  بالبوابددة وإلددا منهجيددة مهنيددة محترإلددة، وات

رتددادة هيكلددة وتصددميل و ،ء البوابدداو اإللكترونيددة للجامعدداوالمقدداييس العالميددة لبنددا

المحتددول الجددا  بالبوابددة اإللكترونيددة للجامعددة، وإلددا معددايير الجددودة الجاصددة 

 .بالنرر اإللكترونو تالميًا



 كريمة محمد الشيند. 

   

  رنراء موق  وصفحة ريمية لكدل كليدة وقيدل أكداديمو يحتدوي تلد  بيانداو مبوبدة

ل ايكاديمية، وأيماء أتضاء هي ة التدريس، وتجصصاتهل العلميدة، حول بنية القي

وأتدددداد الطلبدددة والمنددداهط والمقدددرراو الدرايدددية، بحيددد  تيدددمح بيدددهولة تبدددادل 

 المعلوماو م  الجامعاو والهي او المحلية والعالمية بيرتة وإلاتلية.

 ،ودرايدة  رتداد كوادر بررية ممهلة إلدارة وتطدوير البوابدة اإللكترونيدة للجامعدة

ل يايهددددا  التدددو ب نيدددو مدددج أجلهدددا، وردددرا ح الجمهدددور الميدددتهد  منهدددا، وتقدددد

التصاميل التدو ت جدو إلدو االتتبدار الهيكليدة المنايدبة، وتوويد  الجددماو، وأيداليص 

التصددفح، والوصددول رلدد  المحتددول، وآليدداو النرددر وتحديثدده وتنويمدده، ومعددايير 

اية التحرير اإللكترونو، وتلقا يدة النرر اإللكترونو، وضبط المحتول، وتحديد يي

 االيتجدال.

مقترحممات تحسممين البوابممة اإللكترونيممة بجامعممة طنطمما فممي ضمموء عمليممة تنفيممد  -2/إ/5

  ما يلي منهاوومتابعة المشروعي 

  تمل جولدة اإلتراضدية داجدل الجامعدةVirtual Tour   يهدل معدالل الجامعدة تلد

ل الفوتددو راإلو للبوابددة اإللكترونيددة البوابددة اإللكترونيددة للجامعددة، ورثددراء المحتددو

 للجامعة مج جخل توثيا كامل منرتو ووحداو الجامعة إلوتو راإليًا.

  رثراء المحتول الجا  بالبوابة اإللكترونية للجامعدة بدالل تيج العربيدة واإلنجليويدة

وإلا يياياو التحرير اإللكتروندو العالميدة، وتنرديط البوابدة اإللكترونيدة للجامعدة 

بالل دداو ايجنبيددة المجتلفددة، تلدد  أج ترددمل كحددد أدندد  الل تدديج العربيددة  وكلياتهددا

 واإلنجليوية.

  ، وضدد  إلهددرس لكددل موضددوت مددج الموضددوتاو تلدد  الصددفحة الر ييددة للموقدد

ومواكبدددة المعلومددداو تلددد  الموقددد  اإللكتروندددو للجامعدددة للتطدددور إلدددو المجدددال 

ايحدددا  الجاريددة إلدد   ايكدداديمو، وت طيددة البوابددة اإللكترونيددة للجامعددة وكلياتهددا

 ايقيال ايكاديمية أوالً ب ول.
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  تركيل لجنة للرد تل  االيتفياراو والركاول والمقترحداو الدواردة تلد  البوابدة

اإللكترونيدددة للجامعدددة وكلياتهدددا أيدددبوتيًا، وتوثيدددا كدددل ردددكول أو مقتدددرح مددد  

مقددل، اإلجراءاو أو المرايخو التو تمو لحل هوه الركول أو ايجدو بدالمقترح ال

ومتابعدددة االيتفيددداراو المتعلقدددة بردددت  ايمدددور ايكاديميدددة مدددج جدددخل البوابدددة 

 اإللكترونية للجامعة.

  رإلددد  الجطدددة اإليدددتراتيجية، والجطدددة البحثيدددة، والجطدددة االيترردددادية للجامعدددة

وكلياتها، وايقيال ايكاديمية، والجطط الدرايية بايقيدال، وتوصديفاو المقدرراو 

اإلجباريددة، واالجتياريددة، والريددول، والمددنح، واإلتفدداءاو،  الدرايدية، والمقددرراو

والدوراو التدريبية بالمراكو الجامعية، وكيفية االلتحاق بهدا رلكترونيًدا، والريدول، 

 ومدتها، والمدربيج، وجبراتهل اليابقة تل  البوابة اإللكترونية للجامعة وكلياتها.

عممة طنطمما فممي ضمموء عمليممة تقممويم مقترحممات تحسممين البوابممة اإللكترونيممة بجام -3/إ/5

  ما يلي منهاوالمشروعي 

  مراجعدددة وتطدددوير تصدددميماو مواقددد  الجامعدددة والكليددداو والمراكدددو والوحدددداو

 الجامعية؛ بما ي واكص التطوراو اليريعة إلو مجال تصميل وتطوير مواق  الويص.

  ة، تقديل جدماو الددتل الفندو، والصديانة للبوابدة اإللكترونيدة لجامعدة بصدفة دوريد

وتحيديج جدودة محتويدداو البوابدة اإللكترونيددة مدج )صدور، ميددتنداو، إليدديو( مددج 

 جخل رثراء المحتول، وطرق العر ، والتصفح.

  تقددويل البوابددة اإللكترونيددة للجامعددة وكلياتهددا بايددتمرار ليددتل تطددوير البوابددة وإلقًددا

الحتياجدداو أإلددراد المجتمدد  الجددامعو بجامعددة طنطددا ووا ريهددا، وتطددوير محتددول 

 البوابة، ورضاإلة جدماو جديدة وإلا جطة ينوية.

  رجدراء درايددة تحليليددة لحاجدداو الجهددة الميدتفيدة مددج البوابددة اإللكترونيددة للجامعددة

 ومتطلباتها؛ ومج ثل، ابتكار الحلول اينيص لتلبية هوه الحاجاو والمتطلباو.



 كريمة محمد الشيند. 

   

 مط رتداد أدلدة رتخميدة وتيدويقية تتضدمج جميد  المعلومداو تدج الجامعدة، والبدرا

التعليميددة، والمقددرراو الدرايددية بكددل كليددة مددج كليدداو الجامعددة، ورتاحتهددا تلدد  

 البوابة اإللكترونية للجامعة بالل تيج العربية واإلنجليوية.

إيجابيممات وسمملبيات التممدري  فممي مجمماه تكنولوجيمما المعلومممات بجامعممة  -1

 إدارة المشروعات  عملياتطنطاي ومقترحات تحسينها في ضوء 

 النحو التالو  وولك تل 

 إيجابيات التدري  في مجاه تكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  -/أ1

 .تدريص الكوادر البررية بالجامعة تل  منوومة التحول الرقمو 

 .تواإلر قول بررية ممهلة ومدربة للتعامل م  التكنولوجيا وايتجداماتها 

 ل جميدد  اينرددطة المتعلقددة بجطددط وجددود مركددو للتدددريص الميددتدال بالجامعددة لتقدددي

 تدريص وتنمية قدراو أتضاء هي ة التدريس والهي ة المعاونة والعامليج بالجامعة.

  وجددود مركددو ريددادة أتمددال بالجامعددة لتنميددة وتطددوير ربددداتاو الطددخص وريددادة

 ايتمال.

  وجدود بدرامط وجطدط تدريبيددة معتمددة ومفعلدة يتضدداء هي دة التددريس والقيدداداو

 ية واإلدارية وقا مة بالمتدربيج.ايكاديم

   تقددد دوراو تدريبيددة ميددتمرة لتدددريص أتضدداء هي ددة التدددريس ومعدداونيهل تلدد

 مهاراو تكنولوجيا المعلوماو واالتصاالو.

 سلبيات التدري  في مجاه تكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطاي ومنها ما يلي  -/ 1

 او لضماج جودة التدريصَضع  متابعة التدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوم. 

  َضع  محتول بع  البرامط التدريبية، وقلة تنوت البرامط التدريبيدة المقدمدة مدج

 .الجامعة لت طو كاإلة أنرطة الجامعة

  َضددع  تنايددص بعدد  البددرامط التدريبيددة المقدمددة مددج الجامعددة مدد  االحتياجدداو

 .التدريبية الفعلية للف ة الميتهدإلة مج التدريص
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 كة جمي  الف داو الموجدودة بالجامعدة إلدو البدرامط التدريبيدة إلدو َضع  نيبة مرار

 مجال تكنولوجيا المعلوماو.

  قلة كفاية ايماكج المجهوة للتدريص؛ مما ي مدي رل  َضع  إلر  التدريص، وتددل

 تلقو التدريص المنايص.

  َضع  الدتل المالو، وقلة وجود دتل إلنو لرببكاو االتصال والبدبرامط وايجهدوة

دمة إلددددبو التدريددددبص، وقلددددة تواإلددددبر أجهددددوة الحايددددص ا لددددو للمدددددربيج الميددددبتج

 والمتدربيج.

  َضددع  التجهيددواو التكنولوجيددة المجصصددة للتدددريص بالجامعددة، وَضددع  البنيددة

 .التحتية لختصاالو وربكاو المعلوماو، وَضع  االتصبال برببكاو اإلنتببرنو

في ضموء بجامعة طنطا لومات مقترحات تحسين التدري  في مجاه تكنولوجيا المع -/إ1

  إدارة المشروعات عمليات

 وولك تل  النحو التالو 

فمي  بجامعمة طنطما مقترحات تحسمين التمدري  فمي مجماه تكنولوجيما المعلوممات -7/إ/1

  ما يلي منهاوضوء عملية التخطيط للمشروعي 

  تحديدددد االحتياجددداو التدريبيدددة للجامعدددة، ودرايدددة متطلبددداو واحتياجددداو الف ددداو

مددده الجامعدددة مدددج دوراو الم يدددتهدإلة مدددج التددددريص، وايدددتطخت آرا هدددل إليمدددا تقد ِّ

  تدريبية.

  تقد بروتوكوالو تعاوج أو تخقاو رراكة م  مميياو القطات الجدا  المعنيدة

بتكنولوجيدددا المعلومددداو والصدددناتاو اإللكترونيدددة لتقدددديل الددددتل الفندددو والتقندددو، 

 رة.وتوويد الجامعة بايجهوة، والبرمجياو المتطو



 كريمة محمد الشيند. 

   

  ،رتداد قاتدة بياناو بالدوراو التدريبية إلو مجال تكنولوجيدا المعلومداو بالجامعدة

إلضًخ تج  رتداد الدراياو والبحو  التو مج ر نها رإل  كفاءة التددريص، ورتدداد 

 اإلحصاءاو والبياناو الجاصة بالبرامط التدريبية والمتدربيج.

 دريس والهي ددة المعاونددة رتددداد جطددط تدريبيددة يددنوية لتدددريص أتضدداء هي ددة التدد

والجهدددداو اإلداري تلدددد  بددددرامط تكنولوجيدددددا المعلومدددداو إلددددو ضددددوء الجطدددددة 

اإليدددتراتيجية للجامعدددة لخرتقددداء بميدددتول ايداء إلدددو العمليدددة التعليميدددة والبحثيدددة 

 واإلدارية بالجامعة.

  تصميل البرامط التدريبية إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو، وولك مج جدخل  تحديدد

برنامط التددريبو، ونوتيدة المهداراو التدو يديتل التددريص تليهدا، وتحديدد أهدا  ال

نوتيددة المتدددربيج، واجتيددار المدددربيج، وتددوإلير الميددتلوماو الجاصددة بالتدددريص، 

ووضددد  تناصدددر المحتدددول التددددريبو، وتيليدددل موضدددوتاته، وتحديدددد أيدددلوص 

 التدريص، وتحديد وقو ومكاج رقامة البرنامط التدريبو ومدته.

 الميوانية التقديرية، وويادة الدتل المالو المقدل للبدرامط التدريبيدة إلدو مجدال  رتداد

تكنولوجيا المعلوماو، والبحب  تج مصادر تمويل بديلة ورضاإلية حكوميدة و يدر 

حكوميددة، ومنهددا  ميدداهماو رجددال ايتمددال والميددتثمريج، وممييدداو المجتمدد  

 لمعلوماو بالجامعة.المدنو لدتل وتمويل التدريص إلو مجال تكنولوجيا ا

بجامعمة طنطما فمي  مقترحمات تحسمين التمدري  فمي مجماه تكنولوجيما المعلوممات -2/إ/1

  ما يلي منهاوضوء عملية تنفيد ومتابعة المشروعي 

  رنرددداء منوومدددة متكاملدددة مدددج الكدددوادر البردددرية المدربدددة واإلمكانددداو وايجهدددوة

مجددداالو المجتلفدددة للتددددريص تلددد  توويددد  تقنيددداو تكنولوجيدددا المعلومددداو إلدددو ال

بالجامعددة، ورتددداد كددوادر برددرية قددادرة تلدد  التعامددل مدد  تكنولوجيددا المعلومدداو 

 ونول االتصاالو مج جخل التدريص الميتمر.
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  ،ترددكيل إلريددا لمتابعددة تنفيددو الجطددط التدريبيددة إلددو مجددال تكنولوجيددا المعلومدداو

ليدداو وتحقيددا مددا تتضددمنه مددج أهددبدا  إلددبو ضددوء جدددول ومنددو محدددد، ووإلقًددا  

وأدواو متابعدة مصددممة بطريقددبة تلميددبة، وااليددتفادة مددج اإلمكاندداو التكنولوجيددة 

 المتاحة.

  تقد دوراو تدريبية ورش العمل يتضاء هي ة التدريس تل  المهاراو اييايية

الخومددة للتعامددل مدد  الميددتحدثاو التكنولوجيددة لخرتقدداء بمهدداراو أتضدداء هي ددة 

 لوجيا المعلوماو.التدريس ومعاونيهل إلو مجال تكنو

  تقدددد دوراو تدريبيدددة ورش تمدددل يتضددداء الجهددداو اإلداري بمراكدددو القيددداس

والتقدددويل بالجامعدددة وكلياتهدددا تلددد  ايدددتجدال تكنولوجيدددا المعلومددداو، وتقنياتهددددا 

 الميتحدثة، وبنوك ايي لة، واالجتباراو اإللكترونية.

 لمعلومدداو تدددريص ومددنح طددخص الجامعددة رددهاداو دوليددة إلددو مجددال تكنولوجيددا ا

لت هيلهل ليوق العمل، م  تنفيو وتفعيل بدرامط تدريبيدة إلدو مجدال ريدادة ايتمدال؛ 

 بما يَجدل طبيعة التجصصاو المجتلفة بالجامعة.

  ،ت هيل العامليج بالجامعة تل  تكنولوجيا المعلوماو لتحيديج أداء مهدامهل اليوميدة

معدة المجتلفدة )ردارة وولك مج جدخل  تقدد دوراو تدريبيدة للعدامليج بدإداراو الجا

ردد وج الطددخص، وردارة ردد وج أتضدداء هي ددة التدددريس، وردارة ردد وج الدرايدداو 

العليددا( تلدد  المهدداراو اييايددية اليددتجدال الحايددص ا لددو، وايددتجدال تطبيقدداو 

 تكنولوجيا المعلوماو.

   تقددد دوراو تدريبيددة للبدداحثيج تلدد  ايددتجدال تكنولوجيددا المعلومدداو إلددو البحدد

ترجي  الدراياو البينية متعددة التجصصاو إلو مجداالو التكنولوجيدا العلمو، م  

 الفا قة مج جخل الكرايو والفرق البحثية، وتقديل الدتل والحواإلو لها.
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  ،االلتوال بتنفيو الجطط التدريبية إلدو مجدال تكنولوجيدا المعلومداو ومتابعدة تنفيدوها

ية إلو مجال تكنولوجيدا ونرر ثقاإلة التدريص للجمي ، وجعل بع  الدوراو التدريب

المعلومدداو رلواميددة يرددترك إليهددا كددل العددامليج بالجامعددة، والددبع  ا جددر منهددا 

اجتياريددة، وتلدد  كددل متدددرص اجتيددار مددا ي لبددو احتياجاتدده التدريبيددة، بحيدد  يجتددار 

  واحدة منها تل  ايقل ينويًا.

فمي  طنطمابجامعمة  مقترحات تحسمين التمدري  فمي مجماه تكنولوجيما المعلوممات -3/إ/1

  ما يلي منهاوضوء عملية تقويم المشروعي 

  تقييل مردود وأثر وإلعالية التدريص تل  برامط تكنولوجيا المعلوماو لددل أتضداء

هي ددة التدددريس، والهي ددة المعاونددة، والجهدداو اإلداري بالجامعددة، وولددك مددج جددخل 

 قياس أداء المتدرص قبل وبعد التدريص ب ر  تقويل البرامط التدريبية.

  رتددداد التقدددارير الخومدددة تددج تنفيدددو البدددرامط التدريبيددة، وترضدددها تلددد  اللجددداج

المجتصددة، وقيدداس ميددتول رضددا الميددتفيديج مددج الدددوراو التدريبيددة بالجامعددة، 

وااليتفادة مج مقترحاتهل لتطوير هدوه الددوراو، ووضد  جطدة لددتل نقداط القدوة، 

 وتحييج نقاط الضع .

 دمة إلدددو تقيددديل البدددرامط التدريبيدددة لقيددداس أداء رتدددداد وتقيددديل االيدددتبياناو الميدددتج

المدددرص، وتحديددد جددودة البددرامط التدريبيددة، وكفدداءة الجوانددص التنويميددة المجتلفددة 

الجاصة بالتدريص، مج حي  منايبة مكاج التدريص، ومنايبة وقو ومددة البرندامط 

 التدريبو.

 جال قياس جدودة االيتعانة بالمقاييس المعدة بطريقة تلمية والمتعار  تليها إلو م

جدددماو التدددريص، مثددل  مقيدداس الفجددوة، والددوي يرتكددو تلدد  تحديددد الفجددوة بدديج 

توقعددداو المتددددربيج لميدددتول الجدمدددة، ورداركهدددل لميدددتول أداء الجدمدددة المقدمدددة 

 بالفعل.
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  االرددتراك إلددو االجتبدداراو الدوليددة القيايددية الجاصددة بتقددويل التدددريص إلددو مجددال

ابط والقواتددد والمعددايير وايطددر والممرددراو تكنولوجيددا المعلومدداو، وإلددا الضددو

 والرروط واإلجراءاو الجاصة بها، واتتمادها، وتطبيقها بالجامعة.

  رصدددار المجددخو والدددورياو والكتددص وايدلددة اإلررددادية والنرددراو واو العخقددة

بالتدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو، وتبادل التجارص والجبراو م  الجهداو 

 ليمية والدولية، وت ييس آلياو للتعاوج معها.المماثلة اإلق

  ايتجدال المعايير الدولية إلو تصدميل البدرامط التدريبيدة وتقيديل ايداء، وبنداء قاتددة

بياندداو مركويددة لتيددجيل بياندداو المتدددربيج، وبياندداو مراكددو التدددريص الفرتيددة، 

     ورصدار الرهاداو للمتدربيج، وكولك رصدار التقارير اإلحصا ية.

مممن البحممثي والمتمثلممة  -واجخيممرة-وبعممد أن تناولممت الباحثممة الخطمموة السادسممة           

الكر  تدج أبدرو ريجابيداو مردروت تطدوير نودل الدراية التقويمية والتو تهد  رل   في 

 تمليداو وتكنولوجيا المعلومداو بجامعدة طنطدا ويدلبياته، ومقترحداو تحيدينها إلدو ضدوء

ية التجطيط للمرروت، وتملية تنفيو ومتابعة المرروت،   تملمج حي ردارة المرروتاو )

مددج  -وايجيددر–وتمليددة تقددويل المرددروت( يكددوج البحدد  قددد أجدداص تددج اليددمال الجددامس 

أيدد لته؛ وإلددو ضددوء اإلطدداريج النوددري والميدددانو للبحدد  الحددالو، والدرايددة التقويميددة 

ددج للبا حثددة طددرح بعدد  لمرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو بجامعددة طنطددا يمكِّ

 الموضوتاو البحثية إلو المحور التالو.

 بحوث مستقبلية مقترحة

ممما زاه مشممروع تطمموير نظممم وتكنولوجيمما المعلومممات بحاجممة إلمم  مزيممد مممن           

ا لحداثة المرروت وأهميته؛ حي   تبةرو نتا ط البح  الحالو تج  البحوث والدراسات نظرا

كنولوجيدا المعلومداو التدو أنردم مدج أجلهدا، درجة تحقدا أهددا  مردروت تطدوير نودل وت

باإلضاإلة رلد  رصدد واقد  محداور المردروت وريجابياتده ويدلبياته بجامعدة طنطدا إلقدط مدج 
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دج أج يكدوج البحد  الحدالو نقطدة  وجهة نور أتضاء هي ة التدريس بها؛ ومج ثل، إلإنه يمكِّ

جها بنتدا ط انطخق نحو رجراء بحو  ودراياو إلو جامعاو مصرية أجرل، ومقارنة نتا 

البحدد  الحددالو، ممددا قددد ي يددهل إلددو تكددويج صددورة تامددة تددج واقدد  مرددروت تطددوير نوددل 

 وتكنولوجيا المعلوماو إلو الجامعاو المصرية.

ممن للباحثممة طممر             وفممي ضمموء اإلطممارين النظممري والميممداني للبحممث الحممالي يمك 

  بعت الموضوعات البحثية التالية

 ارة ربكاو المعلوماو بالجامعاو المصرية.ريتراتيجية مقترحة لتطوير رد -1

 رمية مقترحة لتطوير ردارة نول المعلوماو اإلدارية بالجامعاو المصرية. -2

 تصور مقترح لتطوير ردارة نوال التعليل اإللكترونو بالجامعاو المصرية. -3

تفعيل المكتباو الرقمية بالجامعاو المصدرية إلدو ضدوء جبدراو بعد  الجامعداو  -4

 ايجنبية.

البوابدددة اإللكترونيدددة بالجامعددداو المصدددرية إلدددو ضدددوء جبدددراو بعددد  تطدددوير  -1

 الجامعاو ايجنبية.

ريدددتراتيجية مقترحدددة لتطدددوير ردارة التددددريص إلدددو مجدددال تكنولوجيدددا المعلومددداو  -4

 واالتصاالو بالجامعاو المصرية.

التحددول الرقمددو وتخقتدده بددإدارة مرددروت تطددوير نوددل وتكنولوجيددا المعلومدداو  -7

 .بالجامعاو المصرية

تطوير ردارة مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو بجامعة طنطا إلدو ضدوء  -8

   جبراو بع  الجامعاو ايجنبية.

ردارة مجدداطر المعددامخو اإللكترونيددة بالجامعدداو المصددرية إلددو ضددوء حوكمددة  -1

 تكنولوجيا المعلوماو.

رمية مقترحة لتطوير ردارة مميياو التعليل قبدل الجدامعو إلدو مصدر إلدو ضدوء  -.1

 واالتصاالو. جيا المعلوماوتكنولو
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 مراج، البحث

 )أ  المراج، العربية

(  ميدتول ايدتعداد طدخص وأتضداء هي دة التددريس 2.22أبو رية، حناج حمدي أحمد ) 

مجلددة (، COVID-19بجامعدة طنطددا للددتعلل المدددمط إلددو وددل جا حددة إليددروس كورونددا )

 .14 - 42، يناير،    37، جامعة بوريعيد، العدد كلية التربية

(  دور جامعة طنطا إلو تنمية رأس المدال الفكدري يتضداء 2.17االتربو، هويدا محمود ) 

مجلددة كليددة التربيددة إلددو العلددول هي ددة تدرييددها لتحقيددا اقتصدداد المعرإلددة  تصددور مقتددرح، 

 ..11 - 14،    3، العدد 41كلية التربية، المجلد  -، جامعة تيج رمس التربوية

قويل مرروت تطوير نول وتكنولوجيدا المعلومداو إلدو (  ت2.18أحمد، تخ تبد الرحيل ) 

، جامعدة الوقداويا مجلة دراياو تربويدة ونفيديةالتعليل العالو بمصر إلو ضوء أهداإله، 

 .147 - 11، يوليو،     ..1كلية التربية، العدد  -

(  ايتراتيجية مقترحة لتحويل جامعة المنيا رلد  .2.2أحمد، محمد إلتح  تبد الرحمج ) 

ة إلو ضوء توجهاو التحول الرقمو والنمدوور اإلمداراتو لجامعدة حمدداج بدج جامعة وكي

، جامعدة الفيدول، كليدة التربيدة، مجلة جامعة الفيول للعلول التربوية والنفيية محمد الوكية،

 .428 - 4.3، يبتمبر،     4، الجوء 14العدد 

يددة ايكاديميددة (  جددودة محتددول المواقدد  اإللكترون2.14البنددا، أحمددد تبدااللدده الصدد ير ) 

، جامعدة بنهدا، مجلدة كليدة التربيدةمدجل لتحييج التصني  العالمو للجامعاو المصدرية، 

 .212 - 183، يناير،     1.1، العدد 27المجلد 

(  تصور مقترح لتطدوير نودل المعلومداو اإلداريدة 2.18بنياميج، مودل رنودة توإليا ) 

كليدة البنداو  -، جامعة تيج ردمس ةمجلة البح  العلمو إلو التربيبالجامعاو المصرية، 

 ..47 - 441،    .1، الجوء 11لآلداص والعلول والتربية، العدد 

 ل..2.2 - 2.11جامعة طنطا، التقرير الينوي للعال الجامعو  
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العالمية   .2.2 - 2.11جامعة طنطا، قطات الدراياو العليا والبحو ، الجطة البحثية  

 والتميو إلو البح  العلمو.

(  التعلددديل الرقمدددو  مددددجل مفددداهيمو 2.11ير تدددادل، إلدددا ا، تدددخ تاصدددل )حامدددد، يددده 

، الممييددة العربيددة للتربيددة والعلددول المجلددة العربيددة للعلددول التربويددة والنفيدديةونوددري، 

 .148 - 137، إلبراير،     7وا داص، القاهرة، العدد 

داء (  التدددريص اإللكترونددو وأثددره إلددو تحيدديج اي2.22الحبيددص، محيددج، وآجددروج ) 

، جامعدة مجلدة العلدول اإلنيدانيةالوويفو للعامليج  دراية حالة مميية يونل او ورقلدة، 

 .811 – 877،    2، العدد 1العربو بج مهيدي أل البواقو بالجوا ر، المجلد 

(  تكنولوجيا المعلومداو ودورهدا إلد  2.14ويال تلو )حييج،  الحيج، العليش محمد، 

يتطختية  راء تينة مج المووفيج إلو جامعة الفلوجة، تحييج ايداء الوويفو  دراية ا

، العددد 7كلية الدراياو العليا، اليوداج، المجلدد  -، جامعة النيليج مجلة الدراياو العليا

 .172 - 138، دييمبر،    21

مجلددة حقددول معرإليددة (  التقددويل التربددوي مقارنددة نوريددة، 2.21ججدددل، إلاطمددة يددعد ) 

، جامعددة ويدداج تارددور الجلفددة، كليددة العلددول االجتماتيددة انيةللعلددول االجتماتيددة واإلنيدد

 .234 – 223،     3، العدد 2واإلنيانية، الجوا ر، المجلد 

(  ميدددتول جدددودة يدددهولة ايدددتجدال الموقددد  اإللكتروندددو لجامعدددة 2.14حيددديج، ليلدددو ) 

المجلدة العربيدة لضدماج  اليرموك ايردنية مج وجهة نودر الجبدراء وميدتجدمو الموقد ،

 .111 - 177،    21، العدد 1، اليمج، المجلد ة التعليل الجامعوجود

(  رصددخح التعلدديل الجددامعو المصددري إلددو ضددوء 2.13حنفددو، محمددد مدداهر محمددود ) 

، يناير، 13، جامعة بوريعيد، العدد مجلة كلية التربية مرروتاو تطوير التعليل العالو،

   218 - 244. 

، المجموتددة ردارة المرددروتاو(  2.12رددر)جبددراء المجموتددة العربيددة للتدددريص والن 

 العربية للتدريص والنرر، القاهرة.
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 (..2.2 - 2.11الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا ) 

 (.2.21 - 2.21الجطة اإليتراتيجية لجامعة طنطا ) 

(  تفعيل الرقمنة الوكية بالجامعاو المصدرية إلدو ضدوء 2.21الجوالنو، مروة محمود ) 

، 78كليدة التربيدة، الجدوء  -، جامعدة يدوهار المجلة التربويدةبعة، الثورة الصناتية الرا

 .1418 - 14.1يوليو،     

(، معهدد ردارة المردروتاو، الواليداو المتحددة 8..2الدليل المعرإلو إلدارة المرداري  ) 

 ايمريكية، الطبعة الرابعة.

هدددد (، مقيددداس قدددومو أمريكدددو، المع4..2دليدددل للددددليل المعرإلدددو إلدارة المرددداري  ) 

ايمريكددو للمقيددداس القوميددة، معهدددد ردارة المردددروتاو، الواليدداو المتحددددة ايمريكيدددة، 

 اإلصدار الثال .

المكتبة الرقميدة بالجامعدة الجوا ريدة  مكتبدة جامعدة ايميدر تبدد (  .2.2)يهال ، ركنية 

ايردج،  ،مجلددة رمدداح للعلددول المكتبدداو والتكنولوجيدداالقددادر للعلددول اإليددخمية نمووًجددا، 

 .33 - 24، مارس،     2، العدد 2لمجلد ا

(  دراية تقويمية لمرروت التقويل 2.11الوتيبر، ربراهيل بج تبد الله بج تبد الرحمج ) 

، مجلة العلول التربويةالرامل لمرحلة التعليل ما قبل الجامع  بالمملكة العربية اليعودية، 

، أكتددوبر،     2، الجددوء 4كليددة الدرايدداو العليددا للتربيددة، العدددد  -جامعددة القدداهرة 

213 - 331. 

مجلددة (  التعلدديل الرقمددو وتوا ددا تطبيددا، 2.21اليددايح، تا رددة، يدديبوكر، ريددماتيل ) 

، ينداير،     2، العددد 7ورقلدة، الجوا در، المجلدد  –، جامعة قاصدي مربداح مقاليد

41 - 81. 

إلداريدة (  دور نودل المعلومداو ا2.14الروياو، محمود يليل تبد الرحمج، وآجدروج ) 

، دإلدداتر إلددو اتجدداو القددراراو  درايددة ميدانيددة تلدد  جددامعتو اليرمددوك وتجلددوج الوطنيددة
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جامعدة تبدد الحميدد بدج بداديس  بوادكس اليياية الصناتية وتنميدة المبدادالو الجارجيدة،

مجبدددر البحددد  بدددوادكس الييايدددة الصدددناتية وتنميدددة المبدددادالو الجارجيدددة،  -ميدددت انل 

 .213 - 173     ، يبتمبر،4الجوا ر، العدد 

(  رميدة ميدتقبلية لتطدوير أدوار أتضداء هي دة 2.21الصادق، رداريهاج محمدد محمدد ) 

، جامعدة المجلدة التربويدةالتدريس بجامعة المنوإلية إلو ضوء متطلبداو التحدول الرقمدو، 

 .11.1 - 1.47، أ يطس،     88كلية التربية، الجوء  -يوهار 

وحدة ردارة مرروتاو تطوير التعليل العدالو  (  تقويل2.21صالح، ربتيال محمد حيج ) 

، مجلدة جامعدة الفيدول للعلدول التربويدة والنفيدية بالجامعاو المصرية إلدو ضدوء أهدداإلها،

 .17 - 1، اإلصدار الياب ، ربريل،     11كلية التربية، المجلد  -جامعة الفيول

اتيجياو (  ايددتر.2.2الصدالحو، حداتل تلددو حيددر مقبدل، العددوادلو، يدلول محمدد ي ) 

ردارة العخقددة اإللكترونيددة إلددو يددياق الجامعدداو  درايددة تحليليددة تلدد  تينددة مددج مواقدد  

مجلددة اتحدداد الجامعدداو العربيددة لبحددو  اإلتددخل وتكنولوجيددا  الجامعدداو ايهليددة اليمنيددة،

 ..13 - 81، يونيو،    4، جمعية كلياو اإلتخل العربية، القاهرة، العدد االتصال

(  ردارة مرروتاو نول المعلومداو بجامعدة نيوكايدل 2.12يعيد )تبد المطلص، محمد  

، المجلس العالمو لجمعياو التربية المقارندة مجلة التربيةبالمملكة المتحدة  دراية حالة، 

، 37، العدددددد 14الجمعيددددة المصددددرية للتربيددددة المقارنددددة واإلدارة التعليميددددة، المجلددددد  -

 ..21 - 221أ يطس،     

(  درايددة لتقددويل مواقدد  2.12الكددريل، تبددودي، ويددال تددادل ) العبيدددي، مييددوج تبددد 

المجلدة المكتباو الجامعية العراقيدة تلد  ردبكة اإلنترندو إلدو ضدوء المعدايير المقترحدة، 

، 1الجمعيددة العراقيددة لتكنولوجيددا المعلومدداو، المجلددد ، العراقيددة لتكنولوجيددا المعلومدداو

 .37 - 14،    1العدد 

(  معوقداو نجداح المردروتاو التربويدة 2.14د الدرحمج )العيكر، تبد العويدو بدج تبد 

مجلدددة العلدددول اإلنيدددانية التطويريدددة إلدددو التعلددديل العدددال بالمملكدددة العربيدددة اليدددعودية، 
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تمادة البح  العلمو، الريدا ،  -، جامعة اإلمال محمد بج يعود االيخمية واالجتماتية

 .148 -17، أ يطس،    33العدد 

أ(  التحول الرقمو لكلية التربية جامعة طنطا  2.21لفتاح )العصامو، هالة إلووي تبد ا 

جامعددة  ،مجلددة كليددة التربيددة بالقدداهرةإلددو وددل جا حددة كورونددا بدديج الواقدد  والمدد مول، 

 .141 - 124، أكتوبر،    4، الجوء 112ايوهر، العدد 

ة ص(  معوقدداو ضددماج الجدددودة واالتتمدداد بكليددد 2.21................................. ) 

كليدة  -، جامعدة تديج ردمس مجلة كلية التربية إلو العلدول التربويدةالتربية جامعة طنطا، 

 .14 - 13،     1، العدد 41التربية، المجلد 

التحددول الرقمددو للجامعدداو المصددرية  المتطلبدداو  ( 2.11) تلددو، أيددامة تبددد اليددخل 

الجمعيدة المصدرية  -نة ، المجلس العالمو لجمعياو التربية المقارمجلة التربيةوا لياو، 

 - 247، أ يدطس،     33، العددد 14للتربية المقارندة واإلدارة التعليميدة، المجلدد 

3.2. 

(  التددريص اإللكترونددو 2.21العييد ،  ويدل بنددو يدعد، العمددراج، أإلنداج بندو محمددد ) 

شالتدريص تج بعدش  مبرراته، متطلباته، معوقاته مج وجهة نور المددرباو والمتددرباو، 

، المنومة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، لة العربية لجدارةالمج

 .371 - 311، يونيو،    2، العدد 41المجلد 

(  معوقاو ردمدار تكنولوجيدا المعلومداو واالتصدال إلدو التعلديل 2.11 روولو، ريماج ) 

مجلددة او الجوا ريددة، العددالو مددج وجهددة نوددر اييدداتوة الجددامعييج  درايددة حالددة الجامعدد

، جامعددة يددطي ، كليددة العلددول االقتصددادية والتجاريددة العلددول االقتصددادية وتلددول التيدديير

 .347 - 331، دييمبر،     1، العدد 11وتلول التييير، الجوا ر، المجلد 

(  تحليل وتقييل المرروتاو  درايدة تطبيقيدة .2.2إلاطيمة، صديقو، أحمد، بويهمنو ) 

PERTوCPM ،كليدة العلدول  -جامعة طاهري محمدد بردار  ،برا ر االقتصاديةمجلة ال
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 8.1،    1، العدد 4االقتصادية والعلول التجارية وتلول التييير، الجوا ر، المجلد 

- 828. 

(  إلاتليددة مددديري المرددروتاو إلددو 2.21الحمدددي، تبددد الكددريل، القحطدداي، إليصددل ) 

لدولو الثانو ترر تحدو تندواج الممتمر العلمو اردارتها تحو الورو  الصعبة للعمل، 

بحو  رنيانية واجتماتية وطبيعية مبتكدرة، رميتندا مدج أجدل اقتصداد مودهدر وميدتقبل "

يوليو، ايطنبول، تركيدا،      .3-21المنعقد إلو الفترة مج  ،".2.3أإلضل بحلول 

314 - 4.1. 

 (  تكنولوجيدا المعلومداو واالتصدال كركيدوة أيايدية.2.2قروج، نورهاج، وآجدروج ) 

مجلة التعليل تج ب عد لعملية التدريص اإللكترونو  تر  مجموتة مج ايمثلة وتجارص، 

كلية ا داص بالتعاوج م  اتحاد الجامعاو العربية،  -، جامعة بنو يوي  والتعليل المفتوح

 .41 - 31، دييمبر،     11، العدد 8المجلد 

(  توويد  2.11تبداللده )قطراج، يحي  تبد الرواق محمد، الفقيه، تبدد البايدط يدعيد  

مجلددة تقنيدداو المعلومدداو واالتصدداالو إلددو ردارة الجامعدداو اليمنيددة  الواقدد  والمدد مول، 

، 24، جامعة ايندلس للعلدول التقنيدة، الديمج، العددد ايندلس للعلول اإلنيانية واالجتماتية

 ..1 - 4دييمبر،    

ة إلدددو ردارة المكتبددداو (  دور التكنولوجيدددا الرقميددد2.11لوهدددبر، بوردددارص بولدددودانو ) 

المجلة تنابة بالجوا ر نمووًجا،  -الجامعية  تجربة المكتبة المركوية لجامعة باجو مجتار

، .1، جمعيددة المكتبدداو والمعلومدداو ايردنيددة، المجلددد ايردنيددة للمكتبدداو والمعلومدداو

 .2.4 - 141،     3العدد 

لكترونددو بالجامعدداو (  تطددوير ردارة التعلدديل اإل2.11مجلدد ، محمددد محمدددي محمددد ) 

، .3، جامعة المنوإليدة، المجلدد مجلة كلية التربيةالمصرية إلو ضوء نوال البخك بورد، 

 .444 - 413، أكتوبر،    4العدد 
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(  تصددور مقتددرح لتدددتيل التقددويل 2.21الميددلمانو، لميدداء ربددراهيل الديددوقو ربددراهيل ) 

كليدة  -، جامعدة يدوهار لتربويدةالمجلدة ااإللكترونو بالمرحلة الثانوية العامة إلو مصر، 

 .4111 - 4427، نوإلمبر،    11التربية، الجوء 

(  المكتباو اإللكترونيدة والمكتبداو الرقميدة  المفداهيل 2.14المعتيتقو، المبروك محمد ) 

، 11، دار النجلدة للنردر، ليبيدا، العددد مجلة المكتباو والمعلومداوواييس والمت يراو، 

 .48 - 32يناير،     

(  ايتجدال اإلدارة الجامعيدة للتفكيدر التصدميمو إلدو تحقيدا .2.2ري، هالة أميج )م او 

، 21، جامعة تيج رمس، العدد مجلة البح  العلمو إلو التربيةالجامعاو الوكية بمصر، 

 .182 - 114، أ يطس،     8الجوء 

 (  دور ايدتجدال تكنولوجيدا المعلومداو2.21مكيج، نبيدل ردعبيج تبدده، إليخلدو، وإلداء ) 

مجلدة ابدج جلددوج للدرايداو واالتصال إلو تييير العمل الجامعو جخل جا حة كورونا، 

،     3، العدددد 1، مركددو ابددج العربددو للثقاإلددة والنرددر، إلليددطيج، المجلددد وايبحددا 

428 – 414. 

(  درايددة تقويميددة لددبع  مرددروتاو 2.11منصدور، منددار منصددور أحمددد، وآجدروج ) 

، مجلة كلية التربيدةوء االتجاهاو العالمية المعاصرة، تطوير التعليل قبل الجامعو إلو ض

 ..24 - ..2،     77، العدد 1جامعة المنصورة، الجوء 

أ(  دور نودددل المعلومددداو المعتمددددة تلددد  العنكبوتيدددة  1..2النقيدددص، متدددولو محمدددود ) 

درايدداو تربيددة إلددو المكتبدداو وتلددل العالميددة إلددو تطددوير العمددل اإلداري بجامعددة قطددر، 

، يدبتمبر،   3، العددد 14، دار  ريص للطباتدة والنردر والتوويد ، المجلدد المعلوماو

  81 - 127. 

ص(  ردارة مرددددروتاو المكتبدددداو الرقميددددة إلددددو بي ددددة  1..2......................... ) 

و  4، االتحاد العربو للمكتباو والمعلوماو، العددد اتللالمعرإلة  بيج النورية والتطبيا، 

 .34 - 1، أكتوبر،     1
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(  توويد  مددجل ردارة المردروتاو إلدو تفعيدل الجدودة .2.1هارل، نهلدة تبدد القدادر ) 

مركدو  -، جامعدة تديج ردمس مجلدة آإلداق جديددة إلد  تعلديل الكبدار بالجامعاو المصدرية،

 .121 - 41، يوليو،     .1تعليل الكبار، العدد 

تحدددياو(  (  المكتبدداو الرقميددة )الصددعوباو وال.2.1يويدد ، يويدد  أبددو بكددر محمددد ) 

المددمتمر الحددادي والعرددريج  المكتبددة الرقميددة مكتبدداو جامعددة يددبها إلددو ليبيددا نمددوور، 

الضدددرورة ، الفدددر  والتحددددياو، االتحددداد العربدددو للمكتبددداو  العربيدددة  تربدددو أندددا 

، االتحدداد العربددو للمكتبدداو والمعلومدداو )أتلددل( والمعلومدداو وجمعيددة المكتبدداو اللبنانيددة

 4المكتباو بالجمهورية اللبنانية بيدروو، المنعقدد إلدو الفتدرة مدج وووارة الثقاإلة وجمعية 

 .1731 - 1711،     2أكتوبر، المجلد   8 –

(  تصددور مقتددرح للجطددة االيددتراتيجية لقطددات 2.11يددونس، ممدددوح ال ريددص اليدديد ) 

مجلدة كليدة الدراياو العليا والبحو  بجامعة طنطا إلو ضوء متطلباو مجتم  المعرإلدة، 

 .384 - 344، أكتوبر،     4، العدد 71معة طنطا، المجلد ، جاالتربية

 )   المراج، اججنبية 
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 مالحع البحث

  7 م )ملحع ر

تل  أج يبدأ الترييص بايياتوة أواًل ثل ) مرتبة أبجديا ا،مة ب سماء اجساتدة محكمي االستبانة 

 ايياتوة المياتديج(

 الدرجة العلمية االس    م م

أيتاو التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية  أ . د / أحمد تابد الطنطاوي 1
 جامعة طنطا.

أيتاو اإلدارة التربوية ويياياو التعليل بكلية التربية  ييدة محمود ربراهيلالأ . د /  2
 جامعة اإليكندرية.

أ . د / ثروو تبدالحميد  3
 تبدالحاإلو

أيتاو اإلدارة والتجطيط والدراياو المقارنة بكلية 
 التربية جامعة ايوهر.

اياو المقارنة بكلية أيتاو اإلدارة والتجطيط والدر أ . د / حرمو تبدالحكل محمديج 4
 التربية جامعة ايوهر

أيتاو التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية  أ . د / إلاطمة تبد القادر بهنيو 1
 جامعة اإليكندرية.

أيتاو التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية  أ . د / محمد أحمد ناص  4
 جامعة الوقاويا.

أيتاو اإلدارة والتجطيط والدراياو المقارنة بكلية  / محمد يوي  نصرأ . د  7
 التربية جامعة ايوهر.

أيتاو التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية  أ . د / هدل يعد الييد 8
 جامعة طنطا.

ربية أيتاو اإلدارة والتجطيط التربوي المياتد بكلية الت أ. ل. د/ أحمد محمد االرقر 1
 جامعة ايوهر.

أيتاو اإلدارة التربوية ويياياو التعليل المياتد بكلية  أإلكار يعيد جميسأ. ل. د/  .1
 التربية جامعة اإليكندرية.

أيتاو التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المياتد بكلية  أ. ل. د/ أميمة حلمو مصطفو 11
 التربية جامعة طنطا.

أيتاو التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المياتد بكلية  ي كمالحناج البدرأ. ل. د/  12
 التربية جامعة أيواج.

أيتاو التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المياتد بكلية  أ. ل. د/ رمضاج محمد اليعودي 13
 التربية جامعة كفر الري .

ة التعليمية المياتد بكلية أيتاو التربية المقارنة واإلدار يهال أحمد تلواجأ. ل. د/  14
 التربية جامعة الوقاويا.

أيتاو اإلدارة التربوية ويياياو التعليل المياتد بكلية  أ. ل. د/ تبدالراوق محمد وياج 11
 التربية جامعة اإليكندرية.

أيتاو التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المياتد بكلية  إلاطمة محمد منير اللمعوأ. ل. د/  14
 تربية جامعة طنطا.ال
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  2ملحع ر م )

 االستبانة في صورتها النها،ية 

 يعادة اييتاو الدكتور/                                              

 تحية طيبة وبعد

تقويل مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو شتقول الباحثة بإتداد بح  بعنواج                

وتدد تو هددوه  ش.أهداإلدده وتحيددينه إلددو ضددوء تمليدداو ردارة المرددروتاو بجامعددة طنطددا إلددو ضددوء

درجة تحقا كدل مدج )أهددا   تل   االيتبانة ضمج رجراءاو هوا البح  والتو تيتهد  التعر 

ومحاور( مرروت تطدوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو التدو أنردم مدج أجلهدا بجامعدة طنطدا مدج 

 وجهة نور أتضاء هي ة التدريس بها.

ويعر  مرروت تطوير نول وتكنولوجيا المعلوماو رجرا يًا ب نه  أحد مردروتاو وحددة           

ردارة المرددروتاو بجامعددة طنطددا، واو ايولويددة إلددو رطددار الجطددة اإليددتراتيجية لجامعددة طنطددا، 

والوي يعكس جهود التحول الرقمو لجامعة طنطا، ومرروت تطوير نودل وتكنولوجيدا المعلومداو 

ولة تج التطوير الجا  بجامعة طنطدا إليمدا يجد  نودل تكنولوجيدا المعلومداو، هو الجهة الميم

وولددك مددج جددخل ميدداتدة وت هيددل جامعددة طنطددا إلددو  رتاحددة وتددداول المعلومدداو إلددو الصددورة 

اإللكترونية تل  البوابة اإللكترونية للجامعة تبر ربكة معلوماو الجامعة بردكل مباردر ويدري ، 

ة، وتحقيدا الميكندة المتكاملدة لدجدارة والمكتبداو الجامعيدة، وتهي دة وايتحدا  أنماط تعليمية جديد

ه والميتمر تل  تكنولوجيا المعلوماو،  المجتم  الجامعو للتعامل معها، مج جخل التدريص الموجة

( محدداور ر ييددية مددج هددوا المرددروت، وهددو  البنيددة اييايددية 4ويقتصددر البحدد  الحددالو تلدد  )

علوماو اإلدارية، والتعليل اإللكترونو، والمكتباو الرقمية، والبوابة لربكاو المعلوماو، ونول الم

 اإللكترونية، والتدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو.

وال رك أج إلجاباتكل قيمتها العلمية إلو التوصدل رلد  نتدا ط دقيقدة؛ لدوا إلدإج الباحثدة ترجدو         

بندداء تلدد  درجددة تحققهددا مددج وجهددة مددج يدديادتكل التكددرل بوضدد  تخمددة )صددح( أمددال كددل تبددارة 

نوركل، تلًما ب ج االيتجاباو تحو  بيرية تامة ولج تيتجدل رال ي درا  البحد  العلمدو إلقدط. 

 ولكل مج الباحثة جال  الركر والتقدير.
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 البيانات اجساسية 
 . طبيعة الكلية 1
 نورية )  (                             تملية )  (  
   . الدرجة العلمية2
 مدرس ) (       أيتاو مياتد ) (             أيتاو ) (   

يتحقع  العبارة
بدرجة 
 كبيرة

يتحقع 
بدرجة 
 متوسطة

يتحقع 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 يتحقع

ال 
 أعرف

 المحور اجوه  درجة تحقع أهداف مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بكليات جامعة طنطا

ة لرددددبكاو ت ددددوإلر الكليددددة البنيددددة اييايددددي -1
 المعلوماو )اإلنترنو(.

     

ت وإلر الكلية ايجهوة والمعداو والبرمجياو  -2
 والموارد اإللكترونية الخومة.

     

تيددتحد  رداراو الكليددة المجتلفددة تطبيقدداو  -3
متكاملددة لددنول المعلومدداو اإلداريددة لدددتل اتجدداو 

 القرار.

     

نيدة ت قدل الكليدة تددًدا مدج الجددماو اإللكترو -4
يتضدداء هي ددة التدددريس والطددخص؛ مددج جددخل 

 ..البوابة اإللكترونية

     

ت تدددديح مكتبددددة الكليددددة مصددددادر المعلومدددداو  -1
اإللكترونيددددة مددددج الكتددددص والريددددا ل العلميددددة 

 والدورياو تل  ربكة اإلنترنو.

     

ت طبددا الكليددة اينمدداط الحديثددة للتعلدديل، مثددل  -4
 التعليل اإللكترونو.

     

د حصول الطخص تلد  ردهادة الرجصدة يعَ  -7
مددج   (ICDL) الدوليددة لقيددادة الحايددص ا لددو

 التجرر بالكلية. ضمج متطلباو

     

يددتل أداء ايتمددال اإلداريددة بالكليددة بصددورة  -8
 رلكترونية.

     

 المحور الثاني  درجة تحقع محاور مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بكليات جامعة طنطا

 لبنية اجساسية لشبكة المعلوماتا -7

ت تددداب  الكليدددة رإلددد  وترددد يل المقدددرراو  -1/1
 اإللكترونية تل  ربكة اإلنترنو.

     

ت وودد  الكليددة رددبكة الفيددديو كددونفرانس  -1/2
 .والب  المر و إلو العملية التعليمية

     

ت دددددددوود الكليدددددددة القاتددددددداو التدرييدددددددية  -1/3
و العمليددة بميددتلوماو ايددتجدال التكنولوجيددا إلدد

 )مثل  الحايوص، وربكة رنترنو(.التعليمية 

     

ت ددوإلر الكليددة أنومددة إلعالددة لتدد ميج البياندداو  1/4
 والمعلوماو ضد الفيروياو أو االجتراق.
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يتددول  ردارة وترددد يل رددبكة المعلومددداو  -1/1
بالكلية تناصر بردرية مدربدة وممهلدة للتعامدل 

 م  التكنولوجيا.

     

 علومات اإلداريةنظم الم -2

يتل تبادل المعلوماو بيج أقيدال ووحدداو  -2/1
 الكلية بركل رلكترونو.

     

ت ددوإلر الكليددة البنيددة التحتيددة التكنولوجيددة  -2/2
 الخومة إلدارة نول المعلوماو.

     

ت وإلر الكلية قاتدة بيانداو أيايدية محدثدة  -2/3
 يتضاء هي ة التدريس بها.

     

لكلية م  أتضاء هي ة التدريس تتواصل ا -2/4
 تبر البريد اإللكترونو الجامعو.

     

يمتلك المووفوج العاملوج بإداراو الكلية  -2/1
المجتلفة المهاراو اييايية اليتجدال الحايدص 

 ا لو وربكة اإلنترنو.

     

 التعليم اإللكتروني -3

تيددددع  الكليددددة رلدددد  تحويددددل المقددددرراو  -3/1
 ة رل  مقرراو رلكترونية.الدرايية التقليدي

     

ت قددددديل الكليدددددة جدددددودة رتدددددداد وتصدددددميل  -3/2
المقدددددددرراو اإللكترونيدددددددة لضدددددددماج جدددددددودة 

 المجرجاو التعليمية.

     

ت نددتط الكليددة مقددرراو رلكترونيددة تفاتليددة  -3/3
 مج جخل الويا ط الرقمية.

     

ت يوق الكلية المقرراو اإللكترونيدة التدو  -3/4
 تعل االيتفادة منها ومراركتها.يتل رنتاجها؛ ل

     

ت قدددددل الكليددددة دوراو تدريبيددددة ميددددتمرة  -3/1
يتضدداء هي ددة التدددريس لتطددوير مهدداراتهل إلددو 

 مجال التعليل اإللكترونو.

     

 المكتبات الر مية -4

ج الوصول رل  مقتنياو مكتبدة الكليدة  -4/1 يمكِّ
 .رلكترونيًا

     

ليدددة تلددد  يعتمدددد البحددد  إلدددو مكتبدددة الك -4/2
 الفهرس اإللكترونو.

     

ي تواإلر موق  رلكترونو إلعال لمكتبة الكلية  -4/3
 تل  البوابة اإللكترونية للكلية.

     

ي تدددوإلر بمكتبدددة الكليدددة ميدددتودًتا رقميًدددا  -4/4
للريا ل العلمية التو تل مناقردتها ب قيدال الكليدة 

 .المجتلفة

     

     رش ت دددددنول الكليدددددة دوراو تدريبيدددددة وو -4/1
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العمددددل تددددج كيفيددددة ايددددتجدال بنددددك المعرإلددددة 
 المصري.

 البوابة اإللكترونية -5

ت حددددددددة  المعلومددددددداو تلددددددد  البوابدددددددة  -1/1
 .اإللكترونية للكلية بصفة ميتمرة

     

يدرتبط الموقد  اإللكتروندو للكليدة بمواقد   -1/2
 .الكلياو المناورة محليًا ودوليًا

     

اراو والرددكاول يددتل الددرد تلدد  االيتفيدد -1/3
 الواردة تل  البوابة اإللكترونية للكلية.

     

الجددددداول الدرايددددية ت علددددج الكليددددة تددددج  -1/4
وجددداول االمتحاندداو تلدد  البوابددة اإللكترونيددة 

 للكلية.

     

ت نرددر ايجبددار العلميدددة ايكاديميددة تلددد   -1/1
 البوابة اإللكترونية للكلية.

     

 يا المعلوماتالتدري  في مجاه تكنولوج -1

ت وإلر الكلية كوادر بررية ممهلة ومدربدة  -4/1
 للتدريص إلو مجال تكنولوجيا المعلوماو. 

     

ت ددددوإلر الكليدددددة اإلمكانددددداو التكنولوجيدددددة  -4/2
الخومدددددة للتددددددريص إلدددددو مجدددددال تكنولوجيدددددا 

 المعلوماو.

     

ت ددددنول الكليددددة دوراو تدريبيددددة ميددددتمرة  -4/3
تلدد  مهدداراو  لتدددريص أتضدداء هي ددة التدددريس

 تكنولوجيا المعلوماو.

     

ت لبددددو الدددددوراو التدريبيددددة إلددددو مجددددال  -4/4
تكنولوجيدددا المعلومددداو االحتياجددداو التدريبيدددة 

 يتضاء هي ة التدريس بالكلية.

     

تتدداب  الكليددة رجددراء التدددريص إلددو مجددال  -4/1
 تكنولوجيا المعلوماو لضماج جودة التدريص.
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  3ملحع ر م )

نا،  ر،يس جامعة طنطا   الموافقة عل  تطبيع االستبانة من سعادة اجستاد الدكتور/ خطا

 للدراسات العليا

 

 


