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 :31/3/2017حتى  1/1/2017 : الداء الوحدة بالكلية الربع الثالث تقرير

 االنجازات الشهر

 البوالطاالدارات  –اعضاء هيئة التدريس من  –البريد األكاديمي لكل فئات بالكلية  تفعيل -1 شهر يناير
ر النسخ المجانية للكل فئات الكلية يتوف  MS Imagineالعمل على اعادة تفعيل اتفاقية  -2

 المستفيدة.
العمل على نشر ثقافة استخدام البريد الجامعي واهميته عن طريق عدد من المراسالت  -3

 االلكترونية للمستخدمين.
 نشر االخبار الدورية واهم االحداث. -4
 ومتابعة االدرات المختلفة والعمل على استمرارية الدعم.  MISاالستمرار بتفعيل نظام ال -5
 

 البوالطاالدارات  –اعضاء هيئة التدريس من  –البريد األكاديمي لكل فئات بالكلية  تفعيل -1 شهر فبراير
 ر النسخ المجانية للكل فئات الكلية المستفيدة.يتوف  MS Imagineتفعيل اتفاقية  -2
 نشر االخبار الدورية واهم االحداث. -3
 عمل ورشة تدريبية العضاء هيئة التدريس عن البريد الجامعي -4
 قشة خطة العمل وكيفية مساعدة الفئات المستفيدة.لوحدة لمنافريق عمل اعمل اجتماع ل -5
عمل الخاصة ببنك دعوة اعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا لحضور ورش ال -6

 االسكندرية.جامعة  –لمصري المنعقدة بكلية العلوم المعرفة ا
مين تخدسالم باهم ما تقدمه الوخده من خدمات والتعاون المستمر معاستمرارية التعريف  -7

 في كل المشاكل التي تواجههم.
 

 البوالطاالدارات  –اعضاء هيئة التدريس من  –البريد األكاديمي لكل فئات بالكلية  تفعيل -1 شهر مارس
ر النسخ المجانية للكل فئات الكلية يتوف  MS Imagineتفعيل اتفاقية ستمرارية ا -2

 المستفيدة.
 نشر االخبار الدورية واهم االحداث. -3
يد الجامعي بجامعة االسكندرية. لتنشيط و التذكير لمسؤوليين البرعمل ورشة تدريبية  -4

والتأكيد على استمرارية التسويق للبريد الجامعي واستخدامه و باهمية البريد الجامعي 
 كيفية ربط البريد الجامعي بمختلف المشاريع الموجوده.

 بالشبكة. عطال خاصهامساعدة اعضاء هيئة التدريس في اي  -5

 العمل المنعقدة سابقا: مرفق عدد من الصور لورش
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