مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية والتكنولوجية
ٌعتبر مركز المعلومات العلمٌة والتكنولوجٌة وحدة ذات طابع خاص ٌتبع لكلٌة الحاسبات والمعلومات ٌ ،هدف إلى تنمٌة
المهارات والموارد البشرٌة والتكنولوجٌة لكً تواكب التطورات السرٌعة والمتالحمة للنظم العالمٌة الحدٌثة عن طرٌك إلامة
الدورات التدرٌبٌة المختلفة  .أعٌد إفتتاح المركز فً عهد السٌد األستاذ الدكتور  /طارق رحمً نائب رئٌس الجامعة لشئون
التعلٌم والطالب وفً عمادة السٌد األستاذ الدكتور  /عبد الرؤوف مصطفى عمٌد الكلٌة.

مدٌر المركز  :أ  /فائك فؤاد حبٌب
رئٌس لسم الشئون االدارٌة بالمركز  :مها محمود دمحم حسن
مشرف مالى  :دمحم حجازى
أدارى بالمركز  :السٌد سعٌد دمحم
ٌوجد بالمركز عدد 2معمل

يتكون المركز من قسمين:
لسم الصٌانة
لسم الدورات

لسم الصٌانة
رئٌس لسم الصٌانة  :م  /عبده جابر عبده الباز
مسئولٌن الصٌانة
.1
.2
.3
.4

حسام حسنى دمحم
دمحم امام حسٌن
حازم ابراهٌم شلبى
دمحم حسن احمد

لسم الدورات
االخصائٌٌن
 .1احالم دمحم عمران
 .2عزة دمحم حسن

 .3اٌمان دمحم على رجب
 .4م  /عبده جابر عبده الباز

أمناء المعامل بالمركز
 .1دمحم صالح صالح
 .2اٌمن السٌد دمحم

عامل بالمركز
 .1رضا دمحم متولى

األهداف الرئيسة للمركز
• تنمٌة لدرات مجتمع الجامعة من اعضاء هٌئة التدرٌس واالدارٌٌن والطالب بالجامعة على استخدام تكنولوجٌا المعلومات و
االتصاالت الحدٌثة من خالل تمدٌم خدمات التدرٌب بالمركز

• رفع كفاءة استخدام نظم المعلومات والموارد التكنولوجٌة المتاحة بالجامعة

• رفع معدل االستفادة من مصادر المعلومات االلكترونٌة والمحتوى الرلمى بالجامعة

• تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس والمدرسٌن المساعدٌن والمعٌدٌن والعاملٌن بالجامعة والجامعات األخرى علً وسائل استخدام
الحاسب وتفهم لغاته وبناء النظم المتعلمة بمجاالت عملهم.

• تنظٌم دورات تدرٌبٌة ألفراد المجتمع تدرس فٌها نظم ولغات الحاسب المختلفة وكٌفٌة تصمٌم البرامج واستخداماتها.

• التعاون مع كلٌات الجامعة المختلفة فً وضع وتنفٌذ برامج تدرٌبٌة متكاملة لطالبها مترابطة مع برنامجها األكادٌمً

• تصمٌم البرامج الالزمة للحاسب اآللى لتنفٌذ العملٌات اإلدارٌة والفنٌة والمالٌة للعاملٌن بالجامعة وألى جهة أخرى

• المٌام بأعمال صٌانة الحاسب اآللً بكلٌات وإدارات الجامعة لمن ٌرغب التعالد مع المركز لتنفٌذ ذلن حسب اللوائح
واألنظمة.

التدريب
ٌنظم ال مركز مجموعة من البرامج التدرٌبٌة المتمٌزة والتى ٌتم تطوٌرها بشكل مستمر .

وال تمتصر البرامج التدرٌبٌة على برامج الحاسب اآللً فمط بل تحتوي أٌضا على برامج تدرٌبٌة فً اللغة العربٌة واإلنجلٌزٌة
وبرامج التنمٌة البشرٌة.

عينة من دورات الحاسب اآللي





















مبادىء تكنولوجٌا المعلومات.
كٌفٌة التعامل مع نظام تشغٌل الحاسب األلى وكٌفٌة التعامل مع سطح المكتب.
معالجة النصـوص.
الجداول اإللكترونٌة.
انشاء العروض التمدٌمٌة.
لواعد البٌانات
االنترنت
عٌنة من دورات التنمٌة البشرٌة
مبادىء أساسٌة فً اللغة اإلنجلٌزٌة.
اللغة العربٌة أسلوب تخاطب.
استخدام اللغة العربٌة فً المخاطبات.
فن الحوار والتخاطب.
التوصٌف الوظٌفً وتمٌٌم األداء.
إدارة الولت وإعداد السٌرة الذاتٌة.
أداب المهنة والجوانب المانونٌة.
اإلطار المانونً التفالٌة األمم المتحدة.
سٌكولوجٌة الفساد اإلداري وسبل الولاٌة.
اتجاهات اإلدارة الحدٌثة.
المسؤولٌة التأدٌبٌة للموظف العام.
تدرٌب الموظفٌن بادارة شئون الطالب بالجامعات على كٌفٌة استخدام نظام  MISالدخال وادارة بٌانات الطالب .

الدورات التدريبية بالمركز
بدأت الدورات التدرٌبٌة بالمركز بتارٌخ 2116/2/14

قامت الدورات بالمركز على مرحلتين
المرحلة االولى :
تشمل دورة  ICDLلامت بتدرٌب السادة العاملٌن بشئون الطالب بالكلٌات و األدارة العامة لشئون الطالب المركزٌة كانت
الدورة ممسمة الى  5مجموعات مجموعتى ( أ  ،ب) من الفترة  2116 / 2/ 14حتى  2116/3/22كل مجموعة درست 11
أٌام نطرى فى لاعة المركز و  7أٌام عملى على الحاسب فى معمل المركز

و مجموعتى (ج  ،د) من الفترة  2116 /3/ 27حتى 2116/5/5كل مجموعة درست  11أٌام نطرى فى لاعة المركز و 7
أٌام عملى على الحاسب فى معمل المركز

مجموعة ( ه ) من الفترة  2116 /4/17حتى 2116/5/26كل مجموعة درست  11أٌام نطرى فى لاعة المركز و  7أٌام
عملى على الحاسب فى معمل المركز

المرحلة الثانٌة  :فى الفترة من  2116/7/17حتى  2116/9/26لتدرٌب عمال المدن ( الطباخٌن ) والمشرفٌن على الغذاء

ممسمة الى  6مجموعات كل مجموعة حضرت دورتٌن

الدورة االولى بعنوان (الخطة التدرٌبٌة لالمان و السالمة الشخصٌة) لمدة  4أٌام

والدورة الثانٌة بعنوان ( الخطة التدرٌبٌة لسالمة الغذاء ) لمدة  6أٌام

