شبكة الجامعات المصرية

أهداف الخطة اإلستراتيجية لمركز المعلومات اإللكترونية والمعرفية حتى عام  0202ميالدية
 -1أنشاء موقع جديد إلستيعاب التوسعات المستقبلية.
 -0إنشاء مركز بيانات إحتياطى مؤمن .Disaster Recovery Center
 -0زيادة سرعات الربط الداخلي بين الجامعات( )WANومضاعفة تلك السرعات كل  0سنوات بصورة دورية.
 -4زيادة سرعة اتصال الجامعات بالشبكة الدولية  )LAN(Internetومضاعفتها كل  5سنوات.
 -5تقديم خدمات الربط الالسلكى Wirelessألعضاء هيئة التدريس وللطالب داخل الجامعات ومنشآت منظومة
التعليم العالي (تغطية كاملة).
 -6زيادة عدد النطاقات المسجلة تحت النطاق العلوي المصري ( ).egبما يتناسب مع مكانة مصر وعدد مستخدمى
اإلنترنت بها.
 -7توفير شبكة مؤتمرات مرئية (فيديو كونفرانس) لربط كل (كلية-مجمع كليات).
 -8توفير نظام هوية رقمية موحدة لكل عضو هيئة تدريس وطالب لتقديم خدمات ألعضاء هيئة التدريس والطالب
من خالل التكنولوجيا مثل (استعارة الكتب-تصوير المحاضرات وغيرها).
 -9توفير وسائل لتأمين مقار شبكات الجامعات باستخدام تكنولوجيا (.)Physical Security
 -12إستكمال البنية األساسية لشبكات المعلومات ومراكز البيانات في جميع الجامعات وتأمينها.
 -11ضمان حقوق الملكية الفكرية عن طريق توفير البرمجيات مفتوحة المصدر ووضع سياسات وآليات لتوفير
تراخيص البرامج بصورة عادلة وتقديم الدعم الفني للبرامج.
 -10توفير برمجيات مفتوحة المصدر وآليات لتوفير تراخيص البرامج بصورة عادلة لحماية الملكية الفكرية وتقديم
الدعم الفنى لها.
 -10عمل بوابة الكترونية مركزية للجامعات المصرية لتقديم جميع الخدمات التعليمية واالدارية للسادة أعضاء هيئة
التدريس والطالب.
 -14ربط جميع الخوادم المتوفرة بمراكز المعلومات المختلفة على مستوى الجامعات مع مركز الخدمات االلكترونية
والمعرفية لتوفير أكبر قدر من المرونة وضمان استمرار الخدمات المقدمة فى جميع الظروف.
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شبكة الجامعات المصرية
 -15تعميم خدمة البريد االلكترونى لجميع أعضاء هيئة التدريس والطالب مما يواكب التطور العلمى ويضمن سهولة
التواصل.
 -16توفير الخدمات االلكترونية كاستضافة المواقع االلكترونية للجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تحقق
الصالح العام للدولة.
أي مقترح أو تعليق يتم إرساله على البريد اإللكتروني itstrategy2030@scu.eg
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