جـامـع ــة حلوان
كلي ـة اهلندسـة باملطرية
املوقع االلكرتونى للكلية

وح ـ ـدة اخلـدمـ ـات اإللـكـت ـرونيـ ـة ( ) IT Unit

تعلن وحدة تكنولجيا المعلومات بهندسة المطرية
عن مسابقة "أفضل موقع للطالب الجامعى "

تهدف هذه المسابقة الى نشر ثقافة التطوير التقنى بين طالب الجامعة من خالل آليات المسابقة سواء بتصميم ونشر الموقع
أو التصويت ألفضل موقع  ,وكذلك تشجيع الطالب على المشاركة الفعاله فى خطط تطوير البوابة عن طريق نشر روابط
للموقع الرسمى للجامعة من خالل مواقع الطالب الشصصية
الشروط :
-1

أن يكون الطالب مقيد باحد كليات جامعة حلوان

-2

أن يكون الموقع شصصى و منشور على احد مواقع ااالستضافة المجانية او المدفوعة

-7

أن يحتوى الموقع على رابط الجامعة و الكلية بكل الصفحات يمكن وضعة فى header or footer

موقع الجامعة http://www.helwan.edu.eg:
موقع الكلية http://www.eng-mataria.edu.eg:
لالشتراك :
يتم ارسال رابط الموقع الشصصى للطالب مع بياناته (االسم – العنوان -الكلية – الفرقة ) على كل من العنواين التالية
البريد األلكترونى :

itengmataria@gmail.com
eportal@eng-mataria.edu.eg

تليفون:

(داخلي743 - ):

فاكس02 -26332398 :
حجرة رقم 007-

Tel.: (Ext. ) 26332398
Fax.: 02 -26332398
Room No - 003

جـامـع ــة حلوان
كلي ـة اهلندسـة باملطرية
املوقع االلكرتونى للكلية
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فى موعد اقصاه 2014-7-1
سيتم نشر االعمال المقدمه من خالل موقع الكلية ومن خال صفحة الفيس بوك للمساهمة فى اختيار افضل موقع طالبى
عنوان صفحة الكلية على الفيس بوك للمراسالت
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/199361400082287
الجوائز :
سيتم تكريم أصحاب المواقع الفائزة بحصولهم على شهادات تقدير ودورات مجانية من مركز شبكة المعلومات كما سيتم
تاهيلهم للدخول فى المرحلة الثانية من المسابقة للحصول على لقب افضل موقع شصصى لطالب الجامعات المصرية.
لإلستفسارات :
المسابقة على الفيسبوك او البريد االلكترونى من خالل االتصال مع وحدة تكنولجيا المعلومات بالكلية.
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