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 ادارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات

 الفاروقنظام و نظام المعلومات االدارية MISامج نبر –اوال 

 )تم تطوير البرامج وتسليمها للكليات عن طريق جامعة االسكندرية (

 

 الوظائف الرئيسية النظام
 المطلوب للتشغيل  الوضع الحالى 

ة
ال

ط
 ال

ن
و
شئ

 

خًيع انطالة  انجيبَبد االطبطيخ رظديم 

  ثبنكهيخ
  رى ادخبل ثيبَبد انطالة ثذايخ

حزً  2009/2010يٍ دفعخ 

) اطًبء  2016/2017دفعخ 

انطالة كههب وثيبَبد ثعض 

 انذفعبد ( 

  ًرى ادخبل َزبئح انطالة حز

  2015/2016دفعخ 

  ٌرى انزىلف عٍ اعًبل شئى

انطالة نحيٍ رظهيى انجزَبيح 

رىصيم نإلدارح انًخزصخ ثعذ 

 و –االَززَذ ثبنًجًُ االداري 

نعذو رىفز يىظفيٍ الدخبل 

 انجيبَبد .

  حبنيب ( يزى ارطبل اطًبء (

انطالة وحبنه انُدبذ نكم فزلخ 

انً كهيخ انزدبرح نزغطيه َظبو 

ويزى رزليه  –انذفع االنكززوًَ 

انطالة عهً انُظبو انً انفزق 

االعهً عٍ طزيك انُظبو 

 انًبنً ثكهيخ انزدبرح .

 االَززَذ ثبنمظى انًخزص . رىصيم 

 

 . رذريت انعبيهيٍ ثبنمظى 
 

 

  الطزكًبل  يذخم ثيبَبد 4رىفيز عذد

 انجيبَبد ورشغيم انُظبو .

 رظديم انًصزوفبد نهطالة

 رظديم ثيبَبد انززثيه انعظكزيه نهطالة

 رظديم يىلف انطالة يٍ انزدُيذ

رىسيع انطالة عهً انًدًىعبد 

 وانظكبشٍ

 رُفيذ و يزاخعخ عًهيبد انزشعيت

 طجبعخ كبرَيهبد انطالة يٍ انُظبو

 إصذار أرلبو اندهىص نهطالة

 ادخبل َزبئح ورصعيذ انطالة

 يزاخعخ ثيبَبد انخزيديٍ

إطزخزاج شهبداد خًيع انطالة يٍ 

اطزخزاج كبفخ انزمبريز  – انُظبو

 واالحصبئيبد 

س
ري

تد
 ال

ئة
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رظدم أطًبء كم أعضبء هيئخ انزذريض و 

اطى انعضى  - أعضبء انهيئخ انًعبوَخ

 - انذرخخ انىظيفيخ انحبنيخ - ثبالَدهيشيخ

انزخصص  - انزخصص انعبو -انمظى  

 - يكبٌ انًيالد -ربريخ انًيالد  - انذليك

انحبنخ  -انعُىاٌ انحبني  - انزلى انمىيي

 رلى رأييُي -االخزًبعيخ 

  انزعييُبد وانززليبد يزى ادخبل

 دوريب .

  رى ادخبل االخبساد انخبصخ

واالَزذاثبد واعبراد حزً عبو 

2019 . 

  رى ادخبل اثحبس حزً عبو

2013 

  رًز حزً يؤ 5387رى ادخبل

  2013عبو 

 

  يىخذ َمص شذيذ ثبنجيبَبد

ثظجت عذو رىفز يىظفيٍ 

الدخبل انجيبَبد ) وخبري 

اطزكًبل انجيبَبد انمذيًخ عٍ 

يذخم ثيبَبد واحذ فمظ طزيك 

. ) 

  ع رى رظهيى انجزَبيح نهمظى انًخزص (

ورذريت انًىظفيٍ ثذايخ هيئخ رذريض ( 

  29/6/2021يٍ 

  خبري اطزكًبل انجيبَبد انمذيًخ (

عٍ نجيبَبد اعضبء هيئخ انزذريض ( 

وانعًم عهً انجيبَبد  – ITطزيك 

 .اندذيذح دوريب ثًعزفخ انمظى انًخزص 

 الدارح انجحىس  رى رظهيى انجزَبيح

ورذريت انًىظفيٍ وخبري ادخبل 

 ITانجيبَبد عٍ طزيك يىظفيٍ انمظى و 

. 

  رى رظهيى انجزَبيح الدارح انعاللبد

انثمبفيخ وخبري ادخبل انجيبَبد اندذيذح 

ويطهىة رىفيز يذخهيٍ  2022فمظ فً 

 بَبد الطزكًبل انجيبَبد انمذيًخ .ثي

  يذخم ثيبَبد  6يطهىة رىفيز عذد

اعضبء هيئخ  2الطزكًبل انجيبَبد ) 

ثحىس  2 –عاللبد ثمبفيخ  2 –رذريض 

 ) 

 واالَزذاثبد ثيبَبد األخبساد 

 اإلعبراد نعضى هيئخ انزذريض

 اَهبء انخذيخ 

انزذرج انىظيفي ألعضبء هيئخ انزذريض و 

 يعبوَيهى داخم انمظى

 األثحبس انعهًيخ

 ثمبفيخعاللبد 

 اطزخزاج كبفخ انزمبريز واالحصبئيبد
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 الوظائف الرئيسية النظام
 المطلوب للتشغيل  الوضع الحالى 

 نظام الفاروق
الدارة الموارد 

  البشرٌة 

 

 تطبيق شئون العاملين  -1
 –بيانات اساسية  –)تعيين 

مؤهالت علمية  –تدرج وظيفي 
 –اجازات  –انتداب  –نقل  –

استخراج كافة  –انهاء عمل ( 
 التقارير واالحصائيات 

 

 اقاتتطبيق االستحق -2
 -) استخراج كشوف المرتبات (  

استخراج كافة التقارير 
 واالحصائيات 

 

 

  تم تصميم نموذج لجمع  2012في

بيانات الموظفين وتم توزيعه على 

جميع اإلدارات واستيفاء البيانات 

وتم ادخال البيانات على  –واعتمادها 

برنامج الفاروق وتسليم النسخة 

الورقيه لشئون العاملين مع االحتفاظ 

 في اإلدارة . pdfبنسخة 

 

  تم تحديث بيانات العاملين بالكلية في

عن طريق حضور  7/2015

الموظفين للوحدة ومراجعة بياناتهم 

وذلك لتسليم البيانات المحدثة لقسم 

 المراجعة الستخراج فيزا المرتبات .

  تم تدريب موظف من القسم ولم نتمكن

 من التسليم لعدم توصيل االنترنت .

  ٌانعبيهيٍ رى انزىلف عٍ اعًبل شئى 

نحيٍ رظهيى انجزَبيح نإلدارح انًخزصخ 

رىصيم االَززَذ ثبنًجًُ االداري ثعذ 

و  نعذو رىفز يىظفيٍ الدخبل  –

 انجيبَبد .

 

 

  مدخل بيانات  2توفير عدد
لمراجعة واستكمال البيانات 

. 
  مطلوب مراجعة واستكمال

من الناقصة والتحديث البيانات 

 القسم المختص .

  تم تكليف موظف من قسم
شئون العاملين لمراجعة 
واستكمال البيانات على 

 بداية من البرنامج 
2/2022 
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 المستفيدين من المشروع
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  MISنظام المعلومات االدارية خدمات 

 

 

 خدمات نظام الفاروق
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 البرامج الخاصة التى تم تطويرها عن طريق ادارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – ثانيا

 ) كلٌة ( الرئٌسٌةاالقسام 

 م اإلدارة وصف البرنامج مفعل  غٌر مفعل 

 برنامج المراقبات  -  √
 1 شئون هٌئة التدرٌس

 اإلجازات  برنامج  -  √

 2 شئون العاملٌن   

 3 اإلستحقاقات   

 4 األرشٌف   

 5 القٌد والحفظ   

 6 اإلدارة المالٌة   

  وحده الدفع اإللكترونً برنامج الدفع اإللكترونً - √ 

 7 الخزٌنة   

 8 منفذ التحصٌل   

 9 الحسابات الخاصة   

 11 الشئون التعلٌمٌة   

 √ 
برنامج شهادات شئون  -

 الخرٌجٌن
 11 شئون الخرٌجٌن

 12 اإلحصاء والمتابعة   

 13 رعاٌة الشباب   

 14 الشئون الفنٌة   

 15 المشترٌات والمخازن   

 16 الدراسات العلٌا والبحوث   

 17 العالقات الثقافٌة   

 18 النشر العلمً   

 19 البحوث   

 21 المكتبة   

 21  الشئون القانونٌة   

  بالمستشفٌات - الشئون القانونٌة االجندة القانونٌة - √ 

 22 الطبع والنسخ   

 23 الشئون العامة   

 24 العالقات العامة   

 25 سكرتارٌة   

 26 امن وحراسة   

 27 سٌارات   
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 الوحدات الفرعٌة 

 م   الوحدة وصف البرنامج مفعل  غٌر مفعل 

 1 اإلدارة المالٌة –البرنامج الدولى    

 2 شئون طالب –البرنامج الدولى    

 3 كنترول –البرنامج الدولى    

 4 رعاٌة الشباب -البرنامج الدولى    

 5 الشعبة الفرنسٌة   

 6 الكلٌة –المنشئات التعلٌمٌة    

 7 المواساة –المنشئات التعلٌمٌة    

 8 مركز المؤتمرات   

 9 اإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات برنامج المخازن -  √

 برنامج متابعه المهام -  √

 برنامج االرشٌف -  √

 برنامج اإلٌمٌالت - √ 

√  - Employs courses     

√  - Employs Registration   

     

 11 البرنامج الدولى المواساة   

 11 المعاشات   

 12 كنترول شئون الطالب   

 13 كنترول الدراسات العلٌا   

 14 التعلٌم اإللكترونً   

 15 األخالقٌات   

 16 مركز التدرٌب   

 17 الحدائق والبٌئة   

 18 الدعم الطالبً   

 19 مركز األبحاث الطبٌة   

 21 ضمان الجودة برنامج االرشٌف - √ 

 21 مكتب العمٌد برنامج االرشٌف - √ 

 22 مكتب وكٌل الكلٌة للتعلٌم والطالب برنامج االرشٌف - √ √
برنامج تسجٌل الطالب للمواد  - √ √

elective  

 23 مكتب وكٌل الكلٌة لشئون المجتمع برنامج االرشٌف - √ 

 24 مكتب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا برنامج االرشٌف - √ 

 25 مكتب رئٌس قطاع المستفٌات الجامعٌة برنامج االرشٌف - √ 

برنامج سجل الرغبات  -  √
التدرٌبة إلكترونٌاً لشئون 

 االطباء االدارة المركزٌة

  

احوال الموظفٌن برنامج سجل  -  √
اً لتنظٌم واإلدارة إلكترونٌ

 رئاسة القطاع

  

  قسم الملفات باالداره المركزٌه برنامج شئون العاملٌن - √ 

 26 سكرتارٌة المدٌر التنفٌذي   

 27 السالمة والصحة المهنٌة   

 28 تنمٌة المهارات الطبٌة   
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 االقسام االكادٌمٌة 

 م القسم وصف البرنامج مفعل  غٌر مفعل 

 1 التشرٌح   

 2 الهستولوجٌا   

 3 الفسٌولوجٌا    

 4 الكٌمٌاء الحٌوٌة   

 5 الفارماكولوجٌا   

 6 الباثولوجٌا   

 7 المٌكربٌولوجٌا    

 8 الطفٌلٌات    

 9 طب المجتمع    

 11 الطب الشرعى  برنامج السموم -  √

 11 التعلٌم الطبى    

 12 الجراحة العامة   

 13 جراحة المسالك البولٌة   

√  
 برنامج العظام -

Orthopedic 
 14 جراحة المخ واالعصاب

 15 جراحة العظام  برنامج القلب -  √

 16 جراحة القلب والصدر   

 17 التخدٌر    

 18 الطب الحرج   

 19 طب الطوارىء الطوارئ -  √

 21 االمراض الجلدٌة والتناسلٌة    

 21 االنف واالذن والحنجرة    

 برنامج االمراض الباطنه -  √

 االمراض الباطنة

22 

√  Electronic Medical Record 

√  
برنامج تسجٌل الطلبة  -

 االمتٌاز

 23 امراض القلب   

 24 االمراض الصدرٌة   

 25 طب المناطق الحارة   

   
أمراض المخ واالعصاب والطب 

 النفسى 
26 

 27 التحلٌالت الطبٌة االكلٌنٌكٌة    

 28 امراض النساء والتولٌد   

 29 االشعة التشخٌصٌة   

 31 الطب الطبٌعى والروماتٌزم والتأهٌل   

 31 عالج االورام والطب النووى  برنامج اورام الثدي -  √

 32 طب االطفال   

√  Alarmed   33 طب العٌن وجراحتها 

 العلمٌةبرنامج الرسائل  - √ 

 وحدة امراض الدم

34 

 برنامج الباركود - √ 

√  
برنامج تسجٌل الطلبة  -

 االمتٌاز

 35 مستشفً سموحه بنك الدم - √ 

 


