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 مايوشهر  اجتماع محضر

 الخدمات التكنولوجية وحدة

 22/5/2102الموافق الإثنين

 معهدبال الوحدة بمقر صباحا عشر الحادية الساعة  

 :الحضور

 المعلومات تكنولوجيا لوحدة التنفيذي المديرد/ رضا السعيد محمد                -1
 عضوا                 أحمد سعيد محمد جاب هللا/ م -2

 عضوا                  آالء مبارك على مباركم/  -3
 عضوا                    م/ أسماء عصام محمد المنسي -4

 يوجد ال  :الحضور عن واعتذر          
 يوجد ال  :الحضور عن وتغيب

 :االفتتاح
 بأعضاء والترحيب "الرحيم الرحمن اهلل بسم" بذكر لجلسةالسعيد محمد ا ارض / ت السيدة الدكتورةافتتح

 . الجلسة لموضوعات انتقلت ثم الوحدة

 :بخصوص ورش العمل  -أوال :

ورشة عمل عن بنك المعرفة المصري والمستهدف فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة سوف يتم عقد  -1

 موذلك بعد إنتهاء أيا المعاونة ، الطالب والموظفين بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة

 .2112األمتحانات وذلك فى نهاية شهر مايو 
عقد ورشة عمل لنشر ثقافة التعليم االلكتروني بالتعاون مع مركز انتاج المقررات االلكترونية سوف يتم  -2

 فى نهاية شهر مايو. بالجامعة 
والمستهدف فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة    Research gateورشة عمل عن  3 عقد عددتم  -3

 .21/5/2112والسبت الموافق  15/5/2112، اإلثنين الموافق  11/5/2112يومى األربعاء  المعاونة

 ثانيا: بالنسبة للتدريب 

 .4/6/2112يكون يوم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتم تحديد ميعاد تدريب  -1
 .22/5/2112ليكون يوميا بداية من الموظفين تم تحديد ميعاد تدريب  -2

 .(  EULC –  Office 365 –الطالب على ) بنك المعرفة المصري استمرار تدريب  -3

 ثالثا :بالنسبة لمشروع نظم المعلومات اإلدارية فقد تم التالى:

لبعض أعضاء هيئة التدريس التواصل مع مشروع  نظم المعلومات االدارية لحل مشكلة المرتبات  -1

 على نظام المنصورة. وبعض العاملين 
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 على موقع المعهد على الرابط التالى: 2115/2116،  2114/2115رفع إمتحانات  -2

http://esri.usc.edu.eg/ar/details/2253 

 

 التالى:تحديث بيانات موقع المعهد فقد تم إضافة -3

 .إضافة قائمة المعاهد المناظرة بالقائمة الرئيسية بالموقع 

 . إضافة قائمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية بالقائمة الرئيسية بالموقع 

 . إضافة مكتبة المعهد وتم رفع وإتاحة أحدث الكتب الموجودة بالمكتبة بقائمة البحث العلمي 

  إتاحة أعداد المجلة العلمية التي تم مراجعتها ووضعها بقائمة البحث العلمي وسيتم رفع باقي

 ء من مراجعتها من قبل وكيل الدراسات العليا بالمعهد .األعداد بعد اإلنتها

" تم مخاطبة مشروع البوابة لتعديل شكل أعداد المجلة وإتاحة البحث باإلسم ولكن "ملحوظة 

 .  تم الرد أن هذه الصالحية غير متاحة لمواقع الكليات ولكنها متاحة فقط لموقع الجامعة

 جيا البيئية " بقائمة مراكز ووحدات "تم إضافة اللينك الخاص ب " معمل الجيولو 

  فيديو في ألبومات الفيديو بقائمة مركز الوسائط على الموقع كما يلي: 2تم إضافة عدد- 

o  فيديو خاص بكيفية إنشاء موقع جديد على مواقع أعضاء هيئة التدريس وكيفية وضع

 -التالي :البيانات الخاصة بالعضو وكيفية التعديل الفيديو متاح من خالل الرابط 

http://esri.usc.edu.eg/ar/details/2388 

o : فيديو خاص بكيفية إنشاء حساب والتعامل مع المواقع األتية- 

 Scopus ID- ORCID Research ID- Academic.research.Microsoft.com 

 -من خالل الرابط التالي : 

http://esri.usc.edu.eg/ar/details/2386 

  إضافة عدد األخبار المطلوبة  باللغة العربية واللغة اإلنجليزية على موقع المعهد ونشرها على

 مواقع التواصل اإلجتماعي أوال بأول .

  إضافة الفيديوهات الخاصة بمواقع أعضاء هيئة التدريس والتسجيل في المواقع اآلتية 

Scopus ID- ORCID Research ID- Academic.research.Microsoft.com 

 على قناة اليوتيوب الخاصة بالمعهد . 
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 ظهرا الواحدة الساعة تمام في الجلسة ختتمتوا

 مدير الوحدة  

 د/ رضا السعيد

http://esri.usc.edu.eg/ar/details/2253
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