
  MIS   رسالة مركز نظم المعلومات اإلدارية
بالكليات وإدارة الجامعة يهدف إلى  إنشاء نظام معلوماتي )قاعدة بيانات( عن طريق ميكنة نظم المعلومات اإلدارية

سرعة وسهولة اتخاذ القرار توفير وإتاحة المعلومات مما يترتب علية  ينقسم المركز إلى فرعين.
 .مركز االسماعيلية ويشرف علي أنشطة المشروع بفرعي االسماعيلية والعريش

( ويشرف علي أنشطة المشروع بكليات فرع السويس فقط 2011مركز السويس )من اكتوبر   :مجموع المستفيدين.
 : الجامعة / الكلية / المجتمع

• الب الكترونياشئون التعليم والطالب واستخراج شهادات القيد والتقارير الخاصة بالط  

 وحدات رصد واصدار النتائج الدراسية•
 الخريجين واصدار شهادات التخرج بالنسختين العربية واالنجليزي•

 إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس وطباعة بياناتهم االساسية واالكاديمية الكترونيا•
• لتدريس وحضور المؤتمرات وطباعة إدارة العالقات الثقافية واالستعالم عن المبعثوين وأجازات اعضاء هيئة ا

 تقارير بذلك الكترونيا

شئون الدرسات العليا بتسجيل طالب الماجستير والدكتوراه او غيرهم بتخصصاتهم المختلفة وطباعة ذلك الكترونيا•  
 شئون العاملين وبياناتهم المالية األساسية•

 .(المدن الجامعية )التقديم من خالل شبكة االنترنت•
• المصانع والمؤسسات التي تتعامل وتتفاعل مع الجامعةالهيئات و  

  :األنشطة المتوقعة من المشروع

 .إنشاء نظام معلوماتي بالجامعة يساعد على سرعة اتخاذ القرار•

 .إنشاء قاعدة بيانات جغرافية خاصة بالجامعة•
 .إنشاء وحدة تطوير برامج معلوماتية بالجامعة•

• ة )اجهزة حاسب و طابعات وغيرهاتجهيز الكليات باألجهزة المناسب ). 

 .دعم إدخال البيانات والمعلومات إلى قاعدة البيانات•
 .تدريب العاملين بالجامعة على استخدام قاعدة البيانات•

• موظفين –طالب  –اصدار تعريف الهوية الخاصة بـ )أعضاء هيئة التدريس  ) 

• رونية العضاء هيئة التدريس والطالب من )استخراج الكت تصميم وتنفيذ برمجيات خاصة تساعد علي تقديم خدمات
البيانات وارسالها للطالب الكترونيا عبر الموقع الرئيسي للجامعة والكليات النتائج من قواعد ) 

• المتواجدة حاليا لخدمة مجموع المستفدين بالجامعة، )تصميم  تصميم وتنفيذ قواعد بيانات تتكامل مع قواعد البيانات
المرتبطة بها لخدمة  باللجنة الطبية ألعضاء هيئة التدريس، تصميم اي قواعد بيانات والتطبيقات اصةقواعد بيانات خ

 .(الجامعة ومحيطها

 .وتعديله وتوزيعه علي اعضاء هيئة التدريس والطالب live@edu انشاء وادارة البريد االلكتروني•
• ي والتدريب علي تكنولوجيا المعلومات من خالل االستفادة االلكترون التكامل مع مشاريع البوابة االلكترونية والتعليم

البيانات المخزنة بقواعد البيانات المتاحة لدي المشروع من . 
 .من خالل قاعدة البيانات يمكن االستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في دعم المجتمع وحل المشاكل•

 


