EELU Welcome Day Agenda – 20 September 2016 for
“Egyptian E-learning University students”
0226  سبتمبر02  يوم الثالثاء الموافق- برنامج يوم الترحيب بالطلبة الجدد فى
لطالب الجامعة المصرية للتعلم االلكتروني
Welcome day for new students:
The Welcome Day takes place at EELU main office for three centers (Ain shams, Assuit and
Tanta). Invitations to attend the Welcome Day are sent to all new students.
:يوم التعريف بالجامعة و الترحيب بالطلبة الجدد
 و قد تم إرسال.)يقام اليوم التعريفى بالجامعة و الترحيب بالطلبة الجدد فى المراكز الدراسية (عين شمس – أسيوط – طنطا
.دعوات الحضور لجميع الطلبة الجدد
Aims & Objectives:

Participants will have the opportunity to:


Know about the University’s objectives, current and future offered programs.



Meet people responsible for providing a wide range of support services at the University and
discuss how they can help you;

 Hear about facilities, courses and staff.
 سوف تتاح الفرصة للمشاركين لـلتعرف على أهداف الجامعة و التعرف على البرامج المتاحة حاليا و البرامج المستقبلية:األهداف
 التعرف على إمكانيات الجامعة و المناهج الدراسية و-  مقابلة المسئولين بالجامعة و مناقشة كيفية تقديم الدعم و المساعدة للطلبة.هيئة التدريس
Process:


The event will include short presentations by members of the University’s Management
Group with the opportunity for questions.
 An opportunity to meet and put some questions to a member of the University Management
Group. Please come prepared with any topics or questions you may wish to put to the
University Management.
Agenda:
: جدول األعمال
10:00-11:00 am Welcome –EELU President, An introduction to the event -  يلقيها السيد الدكتور رئيس الجامعة:كلمة ترحيب
عرض لبرنامج تكنولوجيا المعلومات – عرض
(IT Program Presentation (
لبرنامج إدارة األعمال
(Business Administration program)
11:00 – 11:15 a.m

Admission and registration Presentation

عرض لخدمات إدارة شئون الطالب

11:15 – 11:45 a.m

A representative of the university students
welcomes new students
EELU Students Recourses and tools. Hands on
session to train on E-learning tools; Demo Ecourses version, Portal and Email, Virtual Class
room

ترحيب ممثل عن طالب الجامعة بالطالب الجدد

12:21 -1:15 pm

1:15 -1:45 pm
1:45-.2:30 pm

تعريف و تدريب على االمكانيات و األدوات
 البريد،  بوابة الجامعة، االلكترونية المتاحة للطلبة
. الفصول االفتراضية، اإللكترونى

Break
راحة
Hands on session to train on E-learning tools; E- تعريف و تدريب على المحتوى االلكترونى للمقررات
content, assignment tool and Course space
 المكان المخصص لتخزين،  كيفية تحميل الواجبات،
متعلقات المقرر

