


واإلداريالهيكل الوظيفي 

وحدة التحول الرقمي 

وتكنولوجيا المعلومات



لية المفعلة للكاإللكترونىمنصات التعليم 

MOODLE
Microsoft 

Teams

التعليم الهجين للكليةمنصة 

https://egypt-hub.edu.eg

جارى التفعيل



MOODLE Guide

دليل اإليميالت  الرسمية



MOODLE الطالب

2020 2019
MOODLE

Username
كارنيهات إيميالت أكاديمية

للطالب و المراحل        
و السنوات الدراسية

التعليم والطالبشئون قطاع 

Courses:1

Students: 450

Teachers: 10

Courses: 50

Students: 2089

Teachers: 24

↑ 2113 ↑ 985 ↑ 2113



التعليم والطالبقطاع

عددالفرق•

•8
تدريب•

•5

محاضرات•

•65



التعليم والطالبقطاع

ةالبحوث الطالبيمؤتمرالطالبيةمؤتمر البحوث 



قطاع الدراسات العليا و البحوث

"الطالب و أعضاء هيئة التدريس"

اإليميل األكاديمي

↑ 685 

حسابات
MOODLE

↑ 685

بنك المعرفة المصري

(EKB)

فيديوهات ارشادية عن بنك 
المعرفة

(امالتسجيل و كيفية االستخد)

و الطالب )الدعم الفني 
(التدريسأعضاء هيئة 

الدعم الفني للطالب 
في التسجيل 

اإللكتروني بالوحدة



Postgraduate and Research Affairs
Students & Staff

MOODLE
الموودل

المستخدمين

طالب685
مدراء2

مدرس173

Non-editing teacher

29

المقررات اإللكترونية

338

2020

5

2019



Postgraduate and Research Affairs

Microsoft Teams ميكروسوفت تيمز

االنترنتعبر نشاط  مباشر  22

مناقشة –مؤتمرات –ندوات -محاضرات تفاعلية

رسائل ماجستير و دكتوراة

25

مناقشة رسائل

4

مؤتمرات و النادي العلمي

6

ورشة عن التحول الرقمي و 
 Web ofالمواطنة الرقمية و 

Science

تدريب أطباء االمتياز

فيديوهات تعليمية

عن 2020فيديو ارشادي في 23

MOODLE, Microsoft Teams, PPT 
recording , email using, DOI of 

lectures on Research gate,..



ملتقى النادي العلمي الخاص بقسم الفارماكولوجي مع مجموعة من 
2020يوليو 10األقسام اإلكلينيكية و األكاديمية بالكلية 

Multidisciplinary Journal Club



سبتمبر 5الويبينار الخاص بمركز التميز في الطب الجزيئي و الخلوي 
2020



2020أغسطس 29و 27مؤتمر الباثولوجيا اإلكلينيكية يومي 



مناقشة رسائل ماجستير و دكتوراة

رسالة2 2
هماجستيرودكتورا



االلكترونىالموقع الرسمي 



Technical 
Report 

About FOM 
Website  

2020



ورش عمل تدريبية على استخدام 

.Office (Word-Excel) & How to use email

. الرقميةو المواطنة الرقمي ندوات تعريفيه عن التحول 

بالكليةاالدارىالطاقم

الجامعيةوالمستشفيات



مع الهيئة العربية للتصنيعالرقمي مشروع التحول 

لفةالمختاإلداراتوالقطاعاتلجميعالرقميةالميكنةيشملالمشروع

.الجامعيةالمستشفياتوبالكلية

اإلنجازخطوات:

تم االنتهاء من المرحلة األولى(Gap Analysis) .

 جارى العمل فى المرحلة الثانية(Data Collection)  .



http://fom.suez.edu.eg/

itunit@med.suez.edu.eg

Contact Information 
Dr. Samah M. Elaidy, , M.D., Ph.D, JMHPE
Associate Professor of Clinical Pharmacology.
Digital Transformation & Blended Learning Coordinator &
Director of Digital Transformation and IT Unit.
Faculty of Medicine, Suez Canal University

http://fom.suez.edu.eg/

