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 إنجاز الوحدة للربع الثالث تقرير 

 11/1/7112وحتى  1/1/7112في الفترة من 
 

 تشغيل وصيانة شبكة المعلومات بالمعهد:- 

  نقطة سلكية بالمعهد 71إضافة عدد  - 

  نقاط السلكية بالمعهد 1إضافة عدد  - 

 .متابعة االستخدام الفني للشبكة وتقديم الدعم الفني لجميع المستخدمين - 

 

 : تحديث برمجيات األجهزة وصيانة الحاسبات والطابعات بالمعهد- 

 عطل. 11إصالح عدد و عمل صيانة ألجهزة الحاسبات والطابعات بالمعهد -

كة تاحة الطباعة من لال  طابعة مشترإلبكل قسم بالمعهد وذلك   printing room صيانة عمل -

 .بالقسم

 

  تشغيل وتفعيل لدمة البريد االلكتروني للطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

 -: بالمعهد

  طالب الدراسات العلياهيئة التدريس والهيئة المعاونة وتفعيل البريد األكاديمي للسادة أعضاء  -   

 .والتواصل من لالله  والعاملين بالمعهد      

 3للطالب وعدد    5عدد والهيئة المعاونة للسادة أعضاء هيئة التدريس و  13د إرسا  عد -

 .للعاملين بالمعهد

 

 بنك المعرفة المصري 

لى ات عتقديم الدعم الفني للسادة أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين لتفعيل الحساب -

 بنك المعرفة المصري وكيفية إجراء بحث من لالله.

 

 :البوابة اإللكترونية- 

 إضافة قوائم جديدة بالموقع لسهولة تصفح الموقع وعرض المعلومات -

 إتاحة التسجيل اإللكتروني من لال  موقع المعهد. -

 نشر النتيجة على الموقع. -

 على الموقع. 7112-7112إتاحة أسئلة الفصل الدراسي الخريفي  -

 .اللغة اإلنجليزيةب في موقع المعهدإستمرار ترجمة القوائم  -

 لبر باللغة اإلنجليزية على الموقع . 72ربية و عدد لبر باللغة الع 127نشر عدد  -

 لبر على الفيس بوك. 131نشر عدد  -

 رفع مجالس األقسام ومجلس المعهد على الموقع . -

على نشر المتقدمين للترقية في هذا الربع  من أعضاء هيئة التدريس  4مساعدة عدد   -

 قع المعهد.األبحاث الخاصة بالترقية على مواقع البحث العلمي والموقع الخاص بهم على مو
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اإلعداد لورشة عمل عن مواقع أعضاء هيئة التدريس ومواقع البحث العلمي في الربع  -

 القادم إن شاء هللا.

 .إستمرار تفعيل القناة التلفزيونية على اليوتيوب  -

 

 : نظم المعلومات اإلدارية- 

 .7112-7112تسجيل بيانات الطالب لدورة القيد للفصل الخريفي اإلنتهاء من  -

 على النظام . 7112-7112إدلا  نتيجة الدبلوم  -

اإلنتهاء من مراجعة بيانات السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين على النظام لضبط  -

 المرتبات على نظام المنصورة.

 إدلا  الدورات والمؤتمرات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس على النظام . -

 لنظام وجاري اإلنتهاء من ذلك .إدلا  بعض صور الطالب على ا -

 

  الرقمية:المكتبة- 

 www.eulc.edu.egمخطط بحث للطالب على  7تسجيل عدد  -

على  اتتقديم الدعم الفني للسادة أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين لتفعيل الحساب  -

 بنك المعرفة المصري وكيفية إجراء بحث من لالله.

 

 :ورش العمل 

  قامت الوحدة بتنفيذ الورش اآلتية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب 

 7112فبراير 72بقسم مسوح الموارد الطبيعية بالمعهد اإلثنين  ResarchGate ورشة عمل عن -1

  .في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا

 

http://www.eulc.edu.eg/
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 72اإلثنين  بقسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها ResarchGate ورشة عمل عن -2

 .في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا 7112فبراير

 

 
 

 

األربعاء  مشروعاتها وإدارةبقسم التنمية المتواصلة للبيئة  ResarchGate ورشة عمل عن -3

  في تمام الساعة الحادية عشر صباحا 7112مارس  1الموافق 
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ورشة عمل بعنوان " التعريف بأهمية بنك المعرفة المصري وكيفية اإلستفاده به في البحث العلمي"  -4

 7112مارس  4السبت الموافق 

 

 
 

 7112مارس  2الموافق  ألربعاءا ورشة عمل عن نشر ثقافة التعليم اإللكتروني -5
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ي ف "بيئة مستدامة ذكية"  المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للدراسات والبحوث البيئية -2

 7112مارس  73 – 72الفترة من 

 
 

 

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر اإلحترام،،،

 

 فريق العمل بالوحدة                                      

 جاب هللا محمد أحمد سعيدم/-1

 أالء مبارك علي مباركم/-2

 أسماء عصام محمد المنسيم/-3

 

 مدير الوحدة                                               

 د/ رضا السعيد محمد أحمد                                              
 


