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اسم المركز

:

مركز المعمومات وتطبيقاتيا

المدير التنفيذى لممركز

:

د /.سعد محمد درويش

أهداف املركز :

 -1االرتقاء بالخدمات التي يقدميا مركز المعمومات لطالب الجامعات المصرية والخريجين
وذلك عن طريق مواكبة كل ما ىو جديد في مجال تكنولوجيا المعمومات.
 -4تقديم افضل الخدمات التقنية والمعموماتية بشكل عصري يحقق الرضا من قبل طالب الجامعات
المصرية والخريجين والمساعدة في تحقيق اىداف الجامعة في الرقي بمستوى التعميم باالضافة الى
نشر الثقافة الحاسوبية عن طريق البرامج التدريبية لمعاممين والطالب داخل الجامعة والمجتمع المحمي
بما يواكب متطمبات سوق العمل المحمي واإلقميمي.
 -5استقرار الشبكة المحمية وحل مشاكميا واستيعاب أعمال التوسعة التي تستحدث من حين آلخر.
 -6تقديم الدعم الفني الكامل لمشبكة واألنظمة واألجيزة والمعدات بالمعيد.
 -7تطوير وتحديث موقع المعيد اإللكتروني من خالل نشر جميع أنشطة المعيد العممية وجداول
المحاضرات ومواعيد االمتحانات لكافة انظمة الدراسة بالمعيد ومختمف انشطة المعيد فى كافة
المجاالت.
 -8تقديم خدمات متميزة لطالب الجامعات المصرية والخريجين من خالل التدريب واالستشارات في
مختمف تخصصات الحاسوب والشبكات وتقنية المعمومات.
 -9عقد دورات تدريبية لمعاممين بالمعيد عمى برامج الحاسب المختمفة لرفع كفاءة العاممين ولميكنة
االعمال االدارية.
 -:عقد ورش عمل لطالب الدراسات العميا بالمعيد لرفع الكفاءة التعميمية لدى الطالب.

معيد الدراسات العميا والبحوث 385:طريق الحرية -الشاطبى ص.ب -)25( 64;7229  -:54:فاكس)25(64:79;4:

Web Site: igsr.alexu.edu.eg

E.Mail: igsr.admin@alexu.edu.eg
infocenter_igsr@yahoo.com

مركز املعلومات
Information Center

معهد الدراسات العليا والبحوث
Institute of Graduates Studies & Research

اخلدمات التى يقدمها املركز
====================

تيدف الدورات التدربيبة التي يقدميا مركز المعمومات الي بناء ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية لمعاممين

بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والخريجين وطالب الجامعات في مجاالت تكنولوجيا
المعمومات.

وقد قام المركز بتنفيذ عدة برامج خاصة لطالب الجامعات والخريجين وأيضاً لمعاممين في مجاالت

عديدة ومتنوعة لمييئات الحكومية والقطاع العام والخاص.
ومن أىم الدورات التدريبية التى يقدميا المركز :
 البرامج المكتبية

 البرامج اليندسية
 دورات التصميم ومعالجة الصور
 دورات المحاسبة االليكترونية
 دورات متنوعة فى تكنولوجيا المعمومات

يقوم المركز باالشراف عمى موقع المعيد وتحديث بياناتو ورفع أخبار المعيد عمى الموقع وذلك بغرض

تطوير وتحديث بيانات موقع المعيد بصفة مستمرة.

وقام المركز بتطوير موقع المعيد وأعادة تصميمو بيدف الوصول الى التصميم الجيد

يقوم المركز بإنشاء بريد اليكترونى  Emailإلعضاء ىيئة التدريس وطالب المعيد عمى موقع الجامعة
بحيث اصبح عنوان البريد االليكترونى لممشترك  username@alexu.edu.egباالضافة الى حل

جميع المشاكل المتعمقة بالبريد االليكترونى لممشتركين.
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يتم عقد دورات دورية تدريبية لموظفين المعيد عمي البرامج المختمفة بيدف رفع الكفاءة الوظيفية في

أداء األعمال عمى سبيل المثال ( ميارات الحاسب االلى – استخدام قواعد البيانات ) .......... -

يقوم مركز المعمومات باإلشراف عمى شبكة االنترنت بالمعيد من خالل توفير خدمة االنترنت الى

المعامل واالقسام باالضافة الى حل جميع المشاكل المتعمقة بالشبكة وتطويرىا من خالل ربط
الحاسبات المختمفة ببعضيا وربطيا بشبكة اإلنترنت.

يتم مساعدة طالب الدراسات العميا بالمعيد وطالب الجامعات عمي البرامج المختمفة من خالل تقديم
استشارات في مجال تكنولوجيا المعمومات مثل برنامج ……… Matlab , SPSS,

يتم عقد ورش عمل مجانية مختمفة لطمبة المعيد عمى سبيل المثال ( كيفية كتابة الرسائل العممية كيفية

استخدام المكتبة الرقمية  -اساليب البحث العممى وكتابة األوراق البحثية و  ............الخ).
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=============================================

عام

عدد الدورات

ع ــدد الدارسين

3102

32

210

4102

01

58

4108

63

622

الفئة المستفيدة
 -3طالب من الجامعات المصرية وتشمل
كمية التجارة – كمية الزراعة – جامعة عمالية – كمية السياحة
والفنادق – كمية العموم – كمية الحقوق ........... -

 -4طالب دراسات عميا

معيد الدراسات العميا والبحوث  -كميات مختمفة

 -5خريجين من الجامعات المصرية.

 -6عاممين فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

عام

عدد الدورات

ع ــدد الدارسين

الفئة المستفيدة

4236

:

;7

دورات مجانية عقدت لطالب وموظفين المعيد لرفع الكفاءة التعميمية

4237

7

8:

والكفاءة الوظيفية

تم االنتياء من اعادة تصميم موقع المعيد وتطويره عمي شبكة االنترنت ويتضمن نشأة المعيد وأقسامة

العممية والبرامج الدراسية والدراسات العميا والبحوث والمؤتمرات العممية والندوات وأخبار المعيد ووحدة

الجودة ويتم تحديث ىذا الموقع بصفة مستمرة وعنوان الموقع عمي الشبكة الدولية لممعمومات

igsr.alexu.edu.eg
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قام المركز بإنشاء بريد اليكترونى  Emailإلعضاء ىيئة التدريس وطالب المعيد عمى موقع الجامعة
بحيث اصبح عنوان البريد االليكترونى لممشترك  username@alexu.edu.egباالضافة الى حل

جميع المشاكل المتعمقة بالبريد االليكترونى لممشتركين.

تم عقد العديد من الدورات التدريبية لموظفين المعيد عمي البرامج المختمفة بيدف رفع الكفاءة الوظيفية
في أداء األعمال عمى سبيل المثال ( ميارات الحاسب االلى – استخدام قواعد البيانات ) ......... -

وذلك وفق مشروع "التطوير المستمر والتأىيل لإلعتماد" CIQAP
الموقع االليكترونى الخاص بالمركزigsr.alexu.edu.eg :
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Name of Center:
Information Center & Applications

Director of the Center :
Dr. Saad Mohamed Darwish

Center Objectives:
 Improve the services offered to students of Egyptian universities
and alumni information center by keeping pace with all that is new
in the field of information technology.
 Provide better technical services and information in a modern way
to achieve satisfaction by Egyptian university students and
graduates and to help achieve the goals of the university in the
sophistication level of education.
 The stability of the local network and solving problems and
accommodate the expansion work, which develop from time to
time.
 Holding training courses for the Institute at the various computer
programs to raise the efficiency of workers and automation of
administrative work.
 Workshops for graduate students the institute to raise the
educational proficiency of students.
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Center Services:








Courses
Institute site
Email for University
Employee training
Internet
Help graduate students
Holding free workshops

Center Achievements:
1- Courses
Year

Courses
Number

Students
Number

2013

28

301

Category beneficiary
 Students from Egyptian universities
 Students Graduate

2014

10

 Graduates from Egyptian universities

85

 Employees in government institutions
2015

36

and the private sector

344

Year

Courses
Number

Students Number

2014

8

95

Category beneficiary

Free courses for students and staff of
the Institute
2015

5

68
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2- Web Site the institute:
It has been completely redesigned and developed the institute site on the
Internet

3- Email for University
Create an e-mail to faculty members and students of the institute on the
university website

4- Employee training
Staff training on different programs according to CIQAP project
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