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 :كرتوىىلمتابعة املوقع اإلاهلدف مً 
مبا  ُ حتديجَاحتديح وتيطيل وتستيب كافة البياىات واملعلومات باملوقع اإللكرتوىي ومتابع

 .ادتامعة كليات ومساكص وخمتلف أىشطة خيدو أٍداف املوقع اإللكرتوىي على مطتوى 

 

 فى الكلية  اإللكرتوىى املوقع ميطل مَاو

***** 

 . املشازكة واذتطوز الفعال يف االدتناعات الدوزية ارتاصة باللذية .1

 .دوزيا املوقع متابعة .2

 عيد طلبَا مً قبل إدازة التطويل.توفري كافة املعلومات والبياىات ارتاصة بالكلية  .3

ينوذز اليشس )املسفل( مع توفري الصوز ميفصلة )ظودة ل طبكا  الكلية أخباز كل متابعة .4

اىل  ويته أزضاهلنا لغة بأى وذلكيته إزفاقَا مع منوذز اليشس  Jpg.*عالية( فى صوزة ملفات 

 ( ramy.gaber@pua.edu.eg)على الربيد االلكرتوىى   التطويل ادازة  -أ/ زامى دابس 

 .مسادعتَا بعد عنيد الكلية بعد توقيع

غصوص صفشات الكليات ضيته عنل التشديجات املطلوبة مً قبل إدازة التطويل  .5

التى ضيته حتديجَا مً قبل  فينا عدًا السوابط التاليةلكافة السوابط ارتاصة بالكليات 

دوٌ السدوع إلدازة التطويل. )إدازة التطويل ضتتابع  ITالكلية بالتعاوٌ مع إدازة  الـ 

 فكط أىة قد مت بالفعل حتديجَا بالشكل املطلوب(
o Study Program 

o Time Tables 

o Course Template 

o Courses 

o Announcements  

باليطبة لوثائل و معلومات وسدة ضناٌ ادتودة بالكلية يته ازضاهلا اىل مسكص ضناٌ  -6

 (alityassurance.center@pua.edu.egqu)ادتودة على الربيد االلكرتوىى 

 . ITليكوو مديس املسكص و ىائبُ باملسادعة ثه يته ازضاهلا مً املسكص اىل 

 

إحتــاد   –ارقطــاو  –الكليــة  متابعــة ىشــاخ ارخبــاز للنطــت دمت علــى مطــتوى       -7

 .عسض فسص عنل لل سجيت –ارىشطة اجملتنعية  – مشازيع ارعاخ –الطالب 
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 فى املسكص  اإللكرتوىى املوقع ميطل مَاو 

***** 
 . املشازكة واذتطوز الفعال يف االدتناعات الدوزية ارتاصة باللذية -1

 .دوزيا املوقع متابعة -2

 عيد طلبَا مً قبل إدازة التطويل. باملسكصتوفري كافة املعلومات والبياىات ارتاصة  -3

طبكا لينوذز اليشس )املسفل( مع توفري الصوز ميفصلة )ظودة   املسكص أخباز كل متابعة -4

ويته أزضاهلنا اىل  لغة بأى وذلكيته إزفاقَا مع منوذز اليشس  Jpg.*عالية( فى صوزة ملفات 

 ( ramy.gaber@pua.edu.eg)ادازة التطويل  على الربيد االلكرتوىى   -أ/ زامى دابس 

 .مسادعتَا بعد مديس املسكص  بعد توقيع

غصوص صفشات املساكص ضيته عنل التشديجات املطلوبة مً قبل إدازة التطويل لكافة  -5

التى ضيته التشديح مً قبل املسكص  فينا عدًا السوابط التاليةالسوابط ارتاصة باملساكص 

دوٌ السدوع إلدازة التطويل. )إدازة التطويل ضتتابع فكط أىة قد  ITبالتعاوٌ مع إدازة  الـ 

 مت بالفعل حتديجَا بالشكل املطلوب(

o Training Courses 

o Courses 

o Time Tables 

o Announcements 

o Training Modules 

مداز بيطب الدوزات التى مت تيفيرٍا على  زفع خطط الدوزات التدزيبية وعنل خمطط -6

 ثالخ أعواو .

 ات والشساكات الدولية واإلقلينية . )اٌ وددت(زفع اإلتفاقي -7

 إبساش التبادالت العلنية رأعطاء ٍيئة التدزيظ، اهليئة املعاوىة والطالب. -8

 ىشس ثكافة ادتودة . )مسكص ضناٌ ادتودة( -9

مسكص االعداد املَيى و زيادة وارتسجيت . ) عنال فى تدزيب الطالبإبساش دوز زيادة ار -10

 االعنال(

تكليف مسكص ضناٌ ادتودة بإعداد تكسيس شَسى عً املوقع اإللكرتوىى للذامعة بصفة  -11

 عامة.
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 فى اإلدازة العليا  اإللكرتوىى املوقع ميطل مَاو

***** 

 

 تكليف إدازات ادتامعة بتشديح وثائكَا على موقع ادتامعة. -1

تكازيس مساقيب ادتودة واختاذ قسازات التشطت املياضبة طبكًا لإلدساءات التصشيشية مسادعة  -2

 .والوقائية املتبعة

تلبية وتوفري كل متطلبات ميطكى الكليات واملساكص للوصول مبوقع ادتامعة إىل  -3

 أفطل صوزة للنذتنع احمليط.

 العنل على تطويل بسامر الكليات امل تلفة وإبساشٍا. -4

 .البياىات واملعلومات املطلوبة وتدقيل املعلومات املدخلة وتصويب ارخطاء إٌ وددتاضتالو  -5

 .العنل على ىشس ارخباز باللغتت العسبية واإلجنليصية والتأكد مً صشة الرتمجة -6

وذلك بوضعَا فى صوزة كتيبات  اذتفاظ على ضسية املعلومات املدخلة وخصوصيتَا -7

 .إلكرتوىية ميكً التصفح فيَا باللنظ
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 معايري تكويه  دودة املعلومات فى املواقع اإللكرتوىية

***** 
  املالئنةRelevance 

 الدقة Accuracy  

 الصشة  Validity  

 التشديح Timeliness  

  الشنوليةCompleteness  

 املصداقية  Credibility  

  االعتناديةReliability   مدى امكاىية االعتناد على املعلومات امليشوزة(Metadata ) 

 

 آليات املسادعة الداخلية للنوقع اإللكرتوىى

***** 

 يتائر املسادعات الداخلية ارتاصة بإدساءات املسادعة الداخلية اعداد تكسيس دوزى ب. 

  لعنيد الكليةاملوقع اإللكرتوىي  ميطلدوزى مً داىب تكسيس اعداد . 

  اللذية العليا عسضُ ومياقشتُ مع  عنيد الكلية مً أدلدوزى مً داىب تكسيس إعداد

و التى ضتكوو بدوزٍا بعسضُ على  )أ.د/ ىوزٍاٌ فياكى ( املوقع اإللكرتوىى الدازة 

 االضتاذ الدكتوز زئيظ ادتامعة.

  الالشمة بياء على  التصشيشة اختاذ اإلدساءاتومتابعة تيفير قسازات زئيظ ادتامعة

 .اللذية العليا الدازة  املوقع اإللكرتوىىداىب التكازيسالطابكة مً 


