مخرجات الفريق
شهر أكتوبر 1122
عدد الندوات  1 :ندوة تابعة لمشروع المكتبة الرقمية
 -2ندوة خاصة لشرح قاعدة بيانات  IGIللسادة أعضاء هيئة التدريس
 -1ندوة خاصة لشرح مقتنيات المكتبات  EULCلطالب قسم المكتبات بكلية األداب
نشاطات أخري :
 -2لصق ونشر البوسترات الخاصة بمختلف المشروعات بأنحاء الجامعة
 -1توزيع المطويات الخاصة بمختلف المشروعات
 -3التواجد المستمر بالجناح الخاص بفريق التسويق
 -4تسويق المقررات االلكترونية الخاصة بمشروع التعلم االلكتروني
http://www.svu.edu.eg/arabic/ictp_team/elearn.htm

شهر نوفمبر1122
تم اللقاء بصورة فردية مع السادة أعضاء هيئة التدريس لشرح خدمة مكتبة الوسائط وتفعيل المقررات اإللكترونية وهذا
بعد اإلجتماع الذي تم بين مدير مشروع التعلم األلكتروني وفريق التسويق لمعرفة كافة المعلومات عن هذه الخدمة وقد تم
وضع كافة المعلومات والبيانات ووسائل اإلتصال علي موقع الجامعة بالرابط التالي
http://www.svu.edu.eg/arabic/ictp_team/elearn.htm

شهر ديسمبر1122
 اإلعداد وحضور االجتماع الخاص بالمدير التنفيذى للمعلومات والسادة مديرى محاور مشروع تطوير نظموتكنولوجيا المعلومات بقنا .
 اإلعداد وحضور االجتماع الخاص بالمدير التنفيذى للمعلومات والسادة مديرى محاور مشروع تطوير نظموتكنولوجيا المعلومات بأسوان .
-

المشاركة فى كتابة وتنسيق الخطة األستراتيجية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بتوجيهات السيد الدكتور /المدير
التنفيذى للمعلومات .

 أرسال شرح مختصر عن قواعد البيانات العالمية الخاصة بالمكتبة الرقمية عبر البريد اإللكترونى الخاص بالسادهأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
 إعداد خطة لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات . زيادة الوعى بأستخدام التعلم اإللكترونى والمكتبة الرقمية .شهرى يناير وفبراير 1121
تم تعريف السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالخدمات التى يقدمها مشروع المكتبة الرقمية وذلك عن
طريق طرح استبيانات الخاصة بالمشروع ومعرفه نقاط القوه والضعف من خالل تفريغ وتحليل االستبيانات والعمل على حل
المشكالت التى تم أستخراجها من قبل االجتماعات المتكررة مع السيد الدكتور  /المدير التنفيذى للمعلومات والسيد الدكتور/
مدير المشروع و فريق التسويق وقد تم عمل اإلستبيان  ،وإرسال مجموعة من الفيديوهات والعروض التقديمية الخاصة
بمحور المكتبة الرقمية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق البريد اإللكترونى الخاص والبريد
اإللكترونى الرسمى على نطاق الجامعة ولمزيد من التواصل بين فريق التسويق والساده المستفدين من أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة والطالب ومختلف قطاعات المجتمع الجامعى تم إضافة رابط خاص على موقع الجامعة يتم إضافة
كل ما هو جديد ومفيد لخدمة المحاور المختلفة لمشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
http://www.svu.edu.eg/arabic/ictp_team/index.htm

 حضور االجتماع الخاص بالسيد المهندس  /عمرو محمد المشرف العام لمشروع التسويق فى مقر جامعة سوهاج. اإلعداد لعمل مطوية خاصة بمحاور مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة تحت إشراف السيدالدكتور /المدير التنفيذى للمعلومات .
 العمل على توزيع مطويات خاصة بمحاور المشروع على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. العمل على توزيع وتفريغ وتحليل االستبيانات الخاصة بمشروع المكتبة الرقمية على السادة أعضاء هيئة التدريسوالهيئة المعاونة وذلك بنا ًء على الخطة المرسلة من قبل المشروع بالقاهرة .
شهر مارس 1121
تم اللقاء بطالب الجامعة فى مختلف الكليات عن طريق عقد ندوات تعريفية للطالب عن الخدمات التى يقدمها
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات وعن طريقة تفعيل البريد اإللكترونى الرسمى على نطاق الجامعة ومدى
االستفادة منه وذلك عن طريق التواصل معهم من خالل قاعات المحاضرات بكل كليات الجامعة وإضافه كافة الخدمات
والمميزات على موقع الجامعة لسهوله الوصول إليها فى وقت الحق وحتى تعم الفائده على الجميع من خالل الرابط التالى :
http://www.svu.edu.eg/arabic/ictp_team/training.htm

شهر أبريل 1121
قد نتج عن تفريغ وتحليل استبيانات المكتبة الرقمية لشهرى يناير وفبراير عدم الوعى الكافى للسادة أعضاء
هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالخدمات التى يقدمها مشروع المكتبة الرقمية وبناءاً عليه تم مناقشة األمر مع السيد
األستاذ الدكتور /المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة و الذى قرر ضرورة عقد إجتماع عاجل يضم السادة مسئولى التسويق
والسادة مديرى محاور ( المكتبة الرقمية – التعلم اإللكترونى – البوابه الرقمية ) وقد نتج عن االجتماع إعداد خطة توعية
عاجلة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة وفروعها باألقصر و البحر األحمر و تم أخذ
موافقة السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة عليها وتعميمها على مختلف كليات الجامعة وذلك بعقد ورش عمل بأهمية
تلك المشروعات بالبحث العلمى و العملية التعليمة وكيفية االستفادة من الخدمات التى تقدمها تلك المشروعات تبعا ً للجدول
الزمنى التالى:
م

التاريخ

الكليات

المقر

2

1121/4/12

الطب البشرى – الهندسة – التمريض

المستشفى الجامعى

1

1121/4/31

التربية النوعية  -التربية الرياضية

التربية النوعية

3

1121/5/1

العلوم – الزراعة – اآلداب – الطب البيطرى

العلوم

4

1121/5/6

التربية – الحقوق  -التجارة – اآلثار

التربية

5

1121/5/8

الفنون الجميلة – السياحة والفنادق األقصر

الفنون الجميلة األقصر

6

1121/5/2

التربية الغردقة

التربية الغردقة

تم تعريف السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بمواعيد الندوات عن طريق إرسالها لعمداء الكليات وإضافة الخبر
على موقع الجامعة من خالل الرابط التالى :
http://www.svu.edu.eg/arabic/links/news/NEWS=853.htm

وتحت إطار تنفيذ الخطة المركزية بالقاهرة لعمل أستبيانات تخص السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن خدمة
مشروع المكتبة الرقمية وخدمة البوابه الرقمية فقد تم عمل عدد من اإلستبيانات الخاص بمشروع البوابة الرقمية  ،وعدد
من اإلستبيانات الخاص بمشروع المكتبة الرقمية وتم ذلك من خالل اللقاءات الفردية فى جميع كليات الجامعة .
شهر مايو 1121
نظراً لقرب موعد االمتحانات لنهاية العام الدراسى وعدم تواجد الطالب بالكليات فقد تم اللقاء مع طالب الجامعة
بالمدن الجامعية المختلفه لعمل االستبيانات الخاصة بالخدمات التى يقدمها مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات وتم

تنفيذ وتصميم االستبيان بمعرفه فريق التسويق و تحت إشراف المدير التنفيذى للمعلومات وموافقة سيادته على تعميم
االستبيان على الطالب والخاص بخدمات البريد اإللكترونى – الحصول على النتيجة من موقع الجامعة وغيرها .
شهر يونيه 1121
 اإلعداد وحضور االجتماع الخاص بالمدير التنفيذى للمعلومات والسادة مديرى محاور مشروع تطوير نظموتكنولوجيا المعلومات بقنا .
شهر سبتمبر-: 1121
 تجهيز وإعداد قوائم أوائل الطالب من مختلف كليات الجامعة بجميع الفرق للحصول علي منحة الحاسبات اللوحية اإلعداد والتجهيز للدورة التدريبية الخاصة بقواعد البيانات المختلفة لمشروع المكتبة الرقمية لفئات أعضاء هيئةالتدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا وأخصائي المكتبات بالكليات المختلفة بالجامعة وتضم شرح
تفصيلي لقواعد البيانات األتية -:
اليوم االول

Portal-ISI- Wiley Blackwell- Science Direct- Springer- The Lippinco Williams & wilkins – Ovid
Medline- CAB Abstracts & Global Health- EMERALD- Sage journals Online- Remote login

اليوم الثانى

IEEE – Proquest – EBSCO Academic Search Complete- JSTOR- Inis – AGRIS- Remote login

وذلك من خالل وضع اإلعالن بجميع الكليات لتحديد ميعاد ومكان إنعقاد التدريب وإرسال خطاب رسمي من السيد
االستاذ الدكتور رئيس الجامعة للسادة عمداء الكليات ونشر الخبر علي صفحات التواصل اإلجتماعي الخاصة
بالسادة أعضاء هيئة التدريس ولزيادة الدعاية واإلعالن عن الندوة و نشر الخبر علي صفحات التواصل
اإلجتماعي الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس


تم رفع الخبر الخاص بالتدريب علي موقع الجامعة من خالل الرابط التالي :
http://www.svu.edu.eg/arabic/links/news/NEWS=231.htm



رفع خبر لنجاح فاعليات الدورة التدريبية الستخدام قواعد البيانات علي موقع الجامعة من خالل الرابط التالي
http://www.svu.edu.eg/arabic/links/news/NEWS=242.htm

االتصال بنا
قنا جامعة جنوب الوادى مبنى اإلدارة المركزية القديم الدور الثالث
E-mail: e_ictp_m@svu.edu.eg

