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  تقرير عن انجازات الوحدة 

  ٣٠/٦/٢٠١٧حتى  ١/٤/٢٠١٧  في الفترة من

  

  مشروع رفع كفاءة البنية االساسية للشبكة : أوال

  أعطال . ١٣ عددالربع عدد األعطال التي تم تسجيلھا وحلھا خالل ھذا  -١

  عن خدمة الدومين للمعھد. عمل صيانة دورية للسيرفر المسئول -٢

لى اتاحة شبكة االنترنت بدرجة أستدامة أعلى لتحقيق أعلى استفادة عن طريق استبدال أجھزة ع الحرص بصفة عامة -  ٣

 الخوادم باخرى احدث والعمل على زيادة عدد نقاط الخدمة بالمعھد .

  تطوير الشبكة وزيادة عدد النقاط.شراء باقى مستلزمات جارى اإلنتھاء من  -٤

  ترونية:مشروع البوابة اإللكموقع المعھد وثانياٌ 

 موقع المعھد: - أ

 تم إضافة اللينك الخاص ب " معمل الجيولوجيا البيئية " بقائمة مراكز ووحدات " -١
،  ٢٠١٥/٢٠١٦،  ٢٠١٤/٢٠١٥وضع جميع األسئلة على الموقع الخاص بالمعھد للعام الجامعي  -٢

  -التالي : من خالل الرابط ٢٠١٧/ ٢٠١٦
http://esri.usc.edu.eg/ar/details/2253  

  -:على موقع المعھد التالي  إنشاء موقع جديد على الرابط بكيفية إضافة فيديو خاص  -٣
http://esri.usc.edu.eg/ar/details/2388  

 - :التالي على موقع المعھد  على الرابط قع البحثية المختلفة الموابكيفية التعامل مع إضافة فيديو خاص  -٤
http://esri.usc.edu.eg/ar/details/2386  

 
  

 مشروع البوابة اإللكترونية: - ب

 متابعة مواقع أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة: -١

 الصفحات على الموقع وكيفية إدخال البيانات  الدعم الفني حول كيفية إنشاء -٢

 الدعم الفني حول كيفية إدخال األبحاث العلمية على الموقع وكيفية إضافة السيرة الذاتية الخاصة بالعضو . -٣

 عقد عدد من ورش العمل حول كيفية استخدام المواقع البخثيه المحتلفة ومواقع أعضاء ھيئة التدريس . -٤

  المجلة العلمية: -٥

  على الموقع الخاص بالمعھد .أعداد المجلة العلمية التي تم مراجعتھا ووضعھا بقائمة البحث العلمي إتاحة 
 

  باللغة العربية على الرابط على موقع المعھد: الربع ھذا  المطلوبةعدد األخبار نشر  -٦

http://esri.usc.edu.eg/ar/dep/news 

  باللغة االنجليزية على الرابط على موقع المعھد : الربع في ھذا  المطلوبةعدد األخبار نشر  -٧

http://esri.usc.edu.eg/en/dep/news  
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األخبار على مواقع التواصل االجتماعي على الرابط على موقع التواصل  تم نشر العدد المطلوب من  -٨

  edu.eghttps://www.facebook.com/esri.usc.االجتماعي:

 

 متابعة موقع المعھد والعمل على تحديثه والتواصل الفعال مع الزائرين واالجابة على تساؤالتھم واستفساراتھم. -٩

 

  مشروع المكتبة الرقميةٌ: - :ثالثا 

  :أنشطة تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة  

 . يتم إستالمھا من الدراسات العليا مخططات األبحاث الخاصة بطلبة الدراسات العليا التي رفع -١

ورشة عمل عن بنك المعرفة المصري للسادة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والطالب عقد تم  -٢

 .٣/٦/٢٠١٧يوم السبت الموافق والعاملين بالمعھد 

  

  مشروع نظم المعلومات اإلدارية:  -:رابعا

 ٢٠١٦/٢٠١٧للفصل الربيعى للعام االكاديمى  اسات العليا الدورة الجديدة لطلبة الدرتم اإلنتھاء من إدخال  -١

بريد أكاديمى وتم  ٨٠بعدد  ٢٠١٧  /٢٠١٦تم عمل ايميالت للطلبة الجدد للفصل الربيعى للعام االكاديمى  -٢

  إرسالھم لوكيل الدراسات العليا والبحوث.

التنمية  –تقويم الموارد الطبيعية  –(مسوح الموارد الطبيعية  تم رفع صور طلبة دبلومات الدراسات العليا  -٣

وكذلك رفع صور  ٢٠١٦/٢٠١٧للفصل الربيعى للعام االكاديمى  المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتھا)

 طلبة دبلوم السالمة والصحة المھنية بقسم تقويم الموارد الطبيعية.

  .٢٠١٦/٢٠١٧م االكاديمى ماجستير للفصل الخريفى  للعاالرى ادخال نتيجة اج -٤

  . إدخال اللقاءات العلمية الخاصة بأعضاء ھيئة التدريساإلنتھاء من   -٥

  مشروع التدريب -خامسا:

 على  عضو ھيئة تدريس ٥عدد تدريب تم  دورات ) ٤(عدد  Basic Trackعلى موظفين  ٧عدد تدريب  تم -٣
SPSS`information , .  

  أنشطة متنوعة:  -سادسا:

 .ORCIDعلى ال  على كيفية إضافة األبحاث أوال بأولأعضاء ھيئة التدريس بالمعھد دريب فى تاإلستمرار  -١

 .وتقديم الدعم الفنى لمن يطلب المساعدة Scopusأعضاء ھيئة التدريس لعمل حساب على جارى التأكيد على  -٢

 ه فقط.تم تفعيل البريد األكاديمى ألعضاء ھيئة التدريس وجميع المراسالت الرسمية تتم من خالل -٣

 زيادة عدد الطالب المترددين على الوحدة لطلب تفعيل البريد الخاص بھم. -٤

  ٤٨لديھم حساب على بنك المعرفة المصري : أصبح عدد أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة الذين  -٥
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  حتى تم تنشيط الحسابات التى قد توقفت ٣/٦/٢٠١٧ورشة عمل السبت الموافق  عقدوتم      

  التفعيل.لعدم      

أقسام للسادة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة ب  Research Gateورشة عمل عن  ٣عقد عدد تم  -٦

، السبت الموافق  ١٥/٥/٢٠١٧، اإلثنين الموافق  ١٠/٥/٢٠١٧الموافق يوم األربعاء وذلك  المعھد الثالث

٢٠/٥/٢٠١٧ .  

  أنشطة إضافية :  -سابعا:

 .على كيفية إنشاء حساب على بنك المعرفة المصرى وكيفية إستخدامه المستمر للطالب تدريب ال -١

لس تقديم الدعم الفني ألمناء وسكرتارية  مجالس االقسام واللجان لرفع كل مجالس األقسام ومج -٢

  Oonlineالمعھد

 لمعھد المختلفة.أقسام افى غرف للطباعة  متابعة -٣

 تنفيذ مايطلب من مھام إضافية من السيد عميد المعھد. -٤

 .للھيئة المعاونة المعينة جديدا بالمعھد  Research gate حساباتنشاء إفى المساعدة  -٥

 .أكاديمى للھيئة المعاونة المعينة جديدا بالمعھد بريدتم عمل   -٦

                                          

  مدير الوحدة                                                                      

 د. رضا السعيد                                                                        

 السادة اعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة  بالمعھد بضرورة تفعيل وتحديث ابحاثھم  إستمرار التأكيدعلى -

 .  Research Gateو  Google Scholarعلى كل من 

ا يخص تفعيل اللوائح الداخلية للمعھد وقواعد العمل بالدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية فيمإستمرار  -

قبل التقدم  ResearchGateو  Google Scholarنشر وتسجيل البحوث والتاكد من رفعھا  على كل من 

 للحصول على جائزة النشر الدولى.


