أهن ًتبط التىة
 إرسبع قبػبد االطالع ثبنًكزجخ
 رقذيى خذيبد انًكزجخ اإلنكزروَيخ (اإلسزؼبرح-
انًزردديٍ-انغرد)
 رقذيى خذيبد انجؾش اإلنكزروًَ
 دخىل عًيغ يقزُيبد انًكزجخ يٍ كزت ورسبئم
ػهً انُظبو انرقًً
 رقذيى خذيبد انًكزجخ نطالة انكهيخ وأػضبء هيئخ
انزذريس وانجبؽضيٍ
 فهرسخ عًيغ انكزت انزً رى رسويذ انًكزجخ ثهب
ػهً َظبو انًكزجخ انرقًيخ
 طجبػخ انزرييس انؼًىدي (انجبركىد) نهكزت انزً
رى ييكُزهب
 إَشبء ثريذ إنكزروًَ خبص ثبنًكزجخ
centrallibraryfsc@science.suez.edu.eg

أهن الٌتبط التى تحتبج تحسيي
 زيبدح ػذد انؼًبنخ انًذرثخ
 زيبدح ػذد انًىظفيٍ انًذرثيٍ وانًزخصصيٍ

الغبيةةةةت ا ولةةةةى  :تٌويةةةةت التةةةةدراث البح يةةةةت
عضبء هيئت التدريس والهيئت الوعبوًت






الغبيت ال بًيت  :رفع كفةبءة البحةىا التيبيتيةت
وا ًشيت البح يت






هتتٌيبث الوكتبت
رضى انًكزجخ أكضر يٍ  22أنف كزبة فً انزخصصابد
انؼهًيخ انرئيسيخ وانفرػيخ نكهيخ انؼهىو ،ثبإلضابفخ إناً
أكضر يٍ  0111رسبنخ ػهًياخ يغابزح ياٍ كهياخ انؼهاىو
ثغبيؼخ قُبح انسىيس كًب رضى  031ػُىاٌ دوريخ فاً
انزخصصبد انؼهًيخ راد انصهخ.

الغبيبث واالهداف اإلستزاتيجيت
رؾقيقااااب نرويااااخ ورساااابنخ انكهيااااخ رااااى رؾذيااااذ انتبياااابد
واألهااااذاس األساااازراريغيخ انزبنيااااخ نزطااااىير ورؾساااايٍ
خذيبد انًكزجخ:

ػًم دوراد رذريجيخ ألػضبء هيئخ انزذريس
وانهيئخ انًؼبوَخ فً يغبل انًكزجخ انرقًيخ
ضجظ أعهسح انؾبست انًىعىدح ثبنفؼم ورغهيسهب
نؼًم انًكزجخ انرقًيخ
رغهيس انؾبسجبد انخبصخ ثؼًهيبد انجؾش
واإلسزرشبد انًرعؼً
رؾذيش قىاػذ ثيبَبد األثؾبس انؼهًيخ.







رسويذ انًكزجخ ثأؽذس انكزت وانًراعغ انجؾضيخ
وانذوريبد انؼهًيخ
انزىاصم يغ يكزجبد انغبيؼبد انًؾهيخ
واإلقهيًيخ وانؼبنًيخ نهىصىل إنً أؽذس
انزخصصبد انؼهًيخ وانجؾضيخ
دػى انشجكبد نسيبدح سرػخ انُذ
رطىير يكزجخ انكهيخ ورثطهب ثُظبو إرؾبد يكزجبد
انغبيؼبد انًصريخ ثبنًغهس األػهً نهغبيؼبد
فً َظبو انفهرسخ وانغرد وانًزردديٍ

أولىيبث الوكتبت خالل الفتزة التبدهت
اإلسزؼذاد إلػبدح انزقذو نههيئخ انقىييخ نضًبٌ
انغىدح واإلػزًبد.
رفغ كفبءح انغهبز اإلداري ثبنًكزجخ
وضغ ثرايظ رذريجيخ نهؼبيهيٍ ثبنًكزجخ انرقًيخ
اسزكًبل انزغهيساد وانًؼذاد انضروريخ نرفغ
كفبءح األداء ثبنًكزجخ.
رشغيغ أػضبء هيئخ انزذريس وانهيئخ انًؼبوَخ
ػهً اإلسزفبدح يٍ إيكبَيبد انًكزجخ انجؾضيخ نرفغ
كفبءح األَشطخ انجؾضيخ

جبهعت قٌبة السىيس
كليت العلىم
وحدة ضوبى الجىدة
لجٌت اإلعالم وًشز فكز الجىدة

هكتبت كليت العلىم
جبهعت قٌبة السىيس
ببإلسوبعيليت
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عويد الكليت
أ .د .انؼرثً هُذي شُذي
هديز وحدة الجىدة
د .إثراهيى ؽسيٍ أؽًذ خهيفخ
هٌسق هعيبر البحث العلوى
أ.د .يًُ فؤاد يؾًذ قيصر
إػذاد
لجٌت اإلعالم وًشز فكز الجىدة

ًبذة عي الوكتبت
ثذأ انؼًم ثبنًكزجخ يغ ثذايخ صذور قرار إَشبء
كهيااخ انؼهااىو ػاابو  0791ورزجااغ انًكزجااخ َظاابو
انزصااُيف انؼاابنًً انؼشااري نااذيىي فااً رقساايى
فااروع انًؼرفااخ ،ورقااىو انًكزجااخ ثفاازؼ أثىاثهااب
يىيياااب ن ياااٍ انسااابػخ انضبيُاااخ وَصاااف صاااجبؽب ن
وؽزً انسبدسخ يسب ًء .رتطً يكزجخ كهيخ انؼهىو
عًيااغ انزخصصاابد انزااً رخااذو أقساابو انكهيااخ
ثفروػهااب انًخزهفااخ  ،ؽيااش أَهااب رؾزااىي ػهااً
األقسبو انؼهًيخ اآلريخ:
انغيىنىعياااب-انفيسيااابء-انكيًيااابء -انريبضااايبد-
ػهااااىو انجؾاااابر-ػهااااى انؾيااااىاٌ-ػهااااى انُجاااابد،
ثبإلضبفخ إنً رخصصبد أخري وهاً انطات،
انهُذساااااخ ،انسراػاااااخ ،ػهاااااىو يُسنياااااخ ،إدارح
أػًااابل ،انكهرثااابء واإلنكزروَيااابد ،انكيًيااابء
انزطجيقيااااااخ ،انصااااااُبػبد ،انًجاااااابًَ واآلداة
وانؼهىو انذيُيخ.
أرقبم ا قسبم العلويت ببلوكتبت
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خدهبث الوكتبت
رقااااذو انًكزجااااخ خذيااااخ إساااازخراط كبرَيهاااابد
اإلساازؼبرح ،كًااب رقااذو انًكزجااخ عًيااغ خااذيبد
انجؾش واإلسزرشبد انًرعؼً
تعليوبث اإلستعبرة ببلوكتبت
 اليغىز إسزؼبرح انقىاييس-انًراعغ-
انًىسىػبد-األطهس -انكزت راد انُسخخ
انىاؽذح -انذوريبد وانرسبئم انؼهًيخ
وكزت انزراس.
 يذح اإلسزؼبرح نؼضى هيئخ انزذريس شهر
قبثم نهزغذيذ فً ؽبنخ ػذو طهت انكزبة
وثؾذ أقصً ػذد  2كزبة ،ويذح
اإلسزؼبرح نهطالة صالس أيبو قبثم نهزغذيذ
فً ؽبنخ ػذو طهت انكزبة وثؾذ أقصً
ػذد  2كزبة.
تعليوبث فتح حسبة الوكتبت الزقويت
 ضرورح وعىد انًسزفيذ داخم انغبيؼخ
خالل إسزخذاو انؾسبة ،وفً ؽبنخ سفرِ
أو رىقف ػالقخ انًسزفيذ ثبنغبيؼخ يزى
إثالؽ يسئىنً انًكزجخ انرقًيخ إليقبس
انؾسبة
 رقذيى عًيغ انجيبَبد انشخصيخ انخبصخ
ثبنًسزفيذ نهًكزجخ نفزؼ ؽسبة ثبنًكزجخ
انرقًيخ ويؾذد يذح انؾسبة نؼبو واؽذ يٍ
ربريخ فزؼ انؾسبة ويًكٍ رغذيذِ.

خيىاث الدخىل على الوكتبت الزقويت
 أوالً :نهذخىل يٍ داخم انغبيؼخ َكزت فقظ
انًىقغ انزبنً:
www.eul.edu.eg

 صبَيب ً :نهذخىل يٍ خبرط انغبيؼخ َكزت
َفس انًىقغ:
www.eul.edu.eg

وػُااذيب رظهااار انصااافؾخ انرئيسااايخ َكزااات
كهًاااخ انًااارور وهاااً ػجااابرح ػاااٍ انجرياااذ
اإلنكزروَاااً نهًسااازخذو  ،صاااى َكزااات كهًاااخ
انسر ،وثؼذهب َضؼظ ػهً يفزابػ اناذخىل
ػهً يىقغ انًكزجخ انرقًيخ ((Login

