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 : بكمٗٛ الصزاعٛ إىل لمتعمٗي االلكرتٌٜٔتّدف الفكسٚ السٟٗطٗٛ وَ إٌػاٞ ٔذدٚ 

l   تطٕٖا  تكٍٗاا     ٜدعي أعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔالطالب بالكمٗٛ ٔوطااٌدتّي  ا

 اخلدوٛ التعمٗىٗٛ. ٝاالتضاال  ٔاملعمٕوا  لالزتكاٞ مبطتٕ

l   دلاال  التعمٗي ٔالتعمي ٔغريِا وَ األٌػطٛ األكادميٗٛ. ٜتػحٗ  التىٗص 

l ٌٔعضس املعمٕوا   ٔالثكا ٛ السقىٗٛ  ٜملا لْ وَ أِىٗٛ   ٜدعي التعمٗي اإللكرت. 

 

 

 

 نهىحذة يانهيكم اإلدارأواًل :: 

  ًنىحذة انتعهيى اإلنكرتون يتشكيم يجهس تنفيذ -1

 -ٖٔغي اجملمظ األقطاً التالٗٛ:  بكمٗٛ الصزاعٛ  مت تػكٗن دلمظ تٍفٗرٙ لٕذدٚ التعمٗي اإللكرتٌٔ٘

l  ٌٛٗٔقطي املكسزا  اإللكرت 

l   قطي وطتٕدع االوتراٌا 

l  ٌٛٗٔقطي االختبازا  اإللكرت 

l  ٌٛٗٔقطي إدازٚ التعمٗي اإللكرت 

 ًيجال انتعايم اإلنكرتون ًوانعايهني بانىحذة ف يتنًيت يهاراث املجهس انتنفيذ  -2

ذغإز ٌادٔٚ تعسٖفٗااٛ بعٍإاُ خادوا  ٔذاادٚ التعماٗي اإللكرتٌٔٗاٛ ٔالاا  تٍألاا أِاي األٌػااطٛ املكدواٛ بٕذادٚ التعمااٗي           

 .2017/2018ٗٛ جباوعٛ املٍضٕزٚ ٔأِي الٕاجبا  ٔاألٌػطٛ املطمٕبٛ وَ الٕذدا  الفسع ٜاإللكرتٌٔ

 ًانبنيت انتحتيت نىحذة انتعهيى اإلنكرتون :: ثانيا

l  ًيف ظن ذسظ إدازٚ الكمٗٛ عم٘ دعي ٔتفعٗن ٌظاPaperless system       ضاعا إدازٚ الكمٗاٛ إلا٘ تطإٖس وعىان ،

بالكمٗٛ ٔإجساٞ عىمٗا  الضٗاٌٛ لألجّصٚ الكىبٕٗتس وَ خاله ٔذدٚ الضٗاٌٛ (، ٔ)الكىبٕٗتس بالدٔز الثالث باملبين 

 ٔتٕصٗن مجٗ  األجّصٚ بػبكٛ األٌرتٌا ٔاضتخداً املعىن إلجساٞ االختبازا  اإللكرتٌٔٗٛ بالكمٗٛ.

l ٖتطاٍٜ لمعااومب بالٕذادٚ إ ااً األعىااه      ٜذت ىبٕٗتس لٕذدٚ التعمٗي اإللكرتٌٜٔجّاش كبتٕ ري إدازٚ الكمٗٛ  قاوا 

 املكمفب بّا.  ٔاملّاً

 

 2017/2018خالل انعاو انجايعً  وحذة انتعهيى االنكرتونًأنشطت 
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 أنشطت تتعهق بطالب يزحهت انبكانىريىس   :: ثانثا

l            ٛمت ٌكن وطتٕدع اوتراٌا  الطالب ملسذماٛ البكاالٕزٖٕع واَ خااله الطاري س اخلااظ بالكمٗاٛ إلا٘ ضاري س ا اوعا

اوتراُ ٔذلك وَ خاله  دعاي وطاتٕدع اوتراٌاا      1430ٔٔصن إمجال٘ عدد االوتراٌا  بالضٕزٚ اإللكرتٌٔٗٛ إل٘ وا 

  ٔالرباوخ املختمفٛ بالكمٗٛ ٔذلك بٕع  ٌطا  إلكرتٌٔٗاٛ واَ مجٗا  االوتراٌاا  اإلجبازٖاٛ       الطالب بكا ٛ املطتٕٖا

 ٔاالختٗازٖٛ. 

l     َمت تدعٗي وطتٕدع االوتراٌا  بالعدٖد وَ مناذد اإلجابٛ لغىاُ حتكٗل خمسجا  التعمٗي ٔالاتعمي املطاتّد ٛ وا

 .الرباوخ الدزاضٗٛ 

l   ًتفعٗن ٌظاILMOS  ٛيف  ٗدِٖٕا  أٔ أذدث األحباث يف دلاه التخضط لادعي الطاالب   لس   ٔذدا  تعمىٗٛ ممثم

مٗىٗاٛ )أحبااث ٔ ٗادِٖٕا     ٔذادٚ تع  70املتفٕقب بالكمٗٛ ٔٔصن عدد الٕذدا  ال  ز عّا عم٘ ٌظاً وا ٖكسب وَ 

 تعمٗىٗٛ(.

l  تفعٗن بساوخ إدازٚ التعمٗي اإللكرتٌٔ٘ املىثمٛ يف إٌػاٞ صفرا  املٕدٖن ٔذٗث ٔصن عدد صفرا. 

l   ٘صافرْ خااله العااً األكاادمي٘      50صفرٛ بٍٗىا يف الفضان الدزاضا٘ الثااٌ٘     40املٕدٖن خاله الفضن الدزاض٘ األٔل

2017/2018. 

l بسٌاااوخ اإلٌتاااد  - ٗاادِٖٕا  تعمٗىٗااٛ يف وكااسز  طاإٗلٕجٗا التٍاضاان ٔالتمكااٗي لطااالب املطااتٕٙ الساباا   7مت عىاان

 .ٚ التعمٗىٗٛ  اوعٛ املٍضٕزٚاحلٕٗاٌ٘ ٔالداجين ٔالطىك٘ ٔمت ٌػسِا عم٘ الكٍا

l  ٌٛٗٔمت تفعٗن االختبازا  اإللكرتE-Exams  ٞاالختباازا   يف وعىان   ٗٛاالوتراٌا  العىمدلىٕعٛ وَ ذٗث مت إجسا

 .ٜٕذدٚ التعمٗي اإللكرتٌٔاإللكرتٌٔٗٛ التاب  ل

 

l             مت االٌتّاٞ وَ عىن وكاسزٙ إٌتااد الفاكّاٛ املطاتٕٙ الثااٌ٘ بسٌااوخ اإلٌتااد الٍباات٘  ٔوكاسز  طإٗلٕجٗا التٍاضان

بسٌاااوخ اإلٌتاااد احلٗاإاٌ٘ ٔالااداجين ٔالطااىك٘ يف الضاإزٚ اإللكرتٌٔٗااٛ ٔتفعٗمااّا عماا٘   -ٔالتمكااٗي املطااتٕٙ الساباا  

 وكسزا  إلكرتٌٔٗٛ أخسٙ. 10 تٍفٗر صفرا  املٕدٖن ٔأصبرا وتاذْ بالفعن لمطالب ٔجازٙ

l   ٚمت االضتىساز يف إتاذٛ املادٚ العمىٗٛ لمىكسزا  الدزاضٗٛ ال  قاً أعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بالكمٗٛ بتطٕٖسِا يف صإز

 َ خمتمف األقطاً العمىٗٛوكسز و 67ٔقد بمغ عدد ِرٓ املكسزا   لطٍٕا  الطابكٛ عم٘ وٕق  الكمٗٛإلكرتٌٔٗٛ خاله ا

http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/e-learning-ar/e-courses-ar 

l  وكسزا  إلكرتٌٔٗٛ ضٕف ٖتي إتاذتّا عم٘ ضري س اجملمظ األعمٜ لمحاوعاا ، باإلعاا ٛ إلا٘    7تطع٘ الٕذدٚ إل٘ إعداد

وكسزا  إلكرتٌٔٗاٛ وتاذاٛ عما٘ ضاري س اجملماظ األعماٜ لمحاوعاا  ٔقااً بتطٕٖسِاا أعغااٞ ٠ِٗاٛ             3ذلك  إُ ٍِاك 

 -تدزٖظ بكطى٘ األزاع٘ ٔاهلٍدضٛ الصزاعٗٛ ِٔ٘ :

o ٘طبٗعٛ األزاع 

o ٘وٕز ٕلٕجٗا ٔذضس األزاع 

o ٛٗأضاضٗا  اهلٍدضٛ الصزاع 

o ٌٙظي وعمٕوا  ٔوتطمبا  ٔ تضىٗي أٌظىٛ الس 
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 ًقىاعذ انبياناث املختهفت نهتىاصم انعهً ًتشرتا  ف:: االرابعًا 

l  ٞالصزاعٛ عم٘ وٕق  ومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗ 90مت إٌػا ٛGoogle Scholar   

l  ٞطالب الدزاضا  العمٗا عم٘ وٕق  ومف تعسٖف٘ لم٠ّٗٛ املعأٌٛ ٔ  408مت إٌػاGoogle Scholar  

l  ٞومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ عم٘ وٕق   40مت إٌػاResearch gate  

l  ٞومف تعسٖف٘ لطالب الدزاضا  العمٗا عم٘ وٕق   280مت إٌػاResearch gate 

l  عم٘ وٕق   التدزٖظ عغاٞ ٠ِٗٛألومف تعسٖف٘  21مت إٌػاٞ عددScopus   

l ٞعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ عم٘ وٕق  ومف تعسٖف٘ أل 21عدد  مت إٌػاLinkedIn   

l ٞعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ عم٘ وٕق  ومف تعسٖف٘ أل 21عدد  مت إٌػا Mendeley 

l  ٞاعٛ عم٘ وٕق ومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗٛ الصز 15مت إٌػا   Academia.edu 

l  ٞومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗٛ الصزاعٛ عم٘ وٕق  15مت إٌػا   ORCID 

l  ٞومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗٛ الصزاعٛ عم٘ وٕق  15مت إٌػا   Researcher ID 

l   مت تفعٗن إميٗن ا اوعٛ لطالب الدزاضا  العمٗاا@students.mans.edu.eg   َخااله بسٌااوخ اباَ اهلٗاثي     وا

 لمدزاضا  العمٗا.

 ًنشز ثقافت انتعهيى اإلنكرتون:: خايسًا 

ٔاهل٠ٗاٛ  ٔمت ذلك وَ خاله عكد دٔزا  تدزٖبٗٛ ٔٔزش عىان يف ٔذادٚ التعماٗي اإللكرتٌٔا٘ لمطاادٚ أعغااٞ ٠ِٗاٛ التادزٖظ         

 املعأٌٛ بالكمٗٛ.

 2017/2018انبياناث االحصائيت خالل انعاو انجايعً سادسًا :: 

  

  ٜ متالت التعمٗىٗٛ(: ٖٕعي عدد الٕذدا  1غكن )

 ILMOSٌظاً  ٜز عّا عم

 (: ٖٕعي عدد صفرا  املٕدٖن ال  مت 2غكن )

 ضٍٕا  الطابكٛ 3إٌػاِٞا بالٕذدٚ خاله 
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  ٜ(: ٖٕعي عدد الفٗدِٖٕا  التعمٗىٗٛ الت3غكن )

 ٌػسِا عم٘ قٍاٚ املٍضٕزٚ التعمٗىٗٛ

  ٜٖٕعي عدد االختبازا  اإللكرتٌٔٗٛ الت(: 4غكن )

 ضٍٕا  الطابكٛ 3مت تفعٗمّا بالٕذدٚ خاله 

  

 (: ٖٕعي عدد املكسزا  اإللكرتٌٔٗٛ املٍتحٛ 5غكن )

 ٜٔذدٚ التعمٗي اإللكرتٌٔ ٜ 

 املػرتكب يف قٕاعد البٗاٌا  (: ٖٕعي عدد 6غكن )

 العمىٗٛ وَ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔالباذثب بالكمٗٛ
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