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 : بكمٗٛ الصزاعٛ إىل لمتعمٗي االلكرتٌٜٔتّدف الفكسٚ السٟٗطٗٛ وَ إٌػاٞ ٔذدٚ 

l       دعي أعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔالطالب بالكمٗٛ ٔوطااٌدتّي ىاٜ تطٕٖاق تكٍٗاا

 االتضاال  ٔاملعمٕوا  لالزتكاٞ مبطتٕٝ اخلدوٛ التعمٗىٗٛ.

l .ٛٗتػحٗق التىٗص ىٜ دلاال  التعمٗي ٔالتعمي ٔغريِا وَ األٌػطٛ األكادمي 

l  املعمٕوا   ٔالثكاىٛ السقىٗٛ .دعي التعمٗي اإللكرتٌٜٔ ملا لْ وَ أِىٗٛ ىٜ عضس 

 نهىحذة يانهيكم اإلدارأواًل :: 

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

l  ٌٛٗٔقطي املكسزا  اإللكرت 

l   قطي وطتٕدع االوتراٌا 

l  ٌٛٗٔقطي االختبازا  اإللكرت 

l  ٌٛٗٔقطي إدازٚ التعمٗي اإللكرت 

 ًانبنيت انتحتيت نىحذة انتعهيى اإلنكرتون :: ثانيا

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

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

 ٔتٕصٗن مجٗق األجّصٚ بػبكٛ األٌرتٌ  ٔاضتخداً املعىن إلجساٞ االختبازا  اإللكرتٌٔٗٛ بالكمٗٛ.

l ٖتطاٍٜ لمعااومب بالٕذادٚ إ ااً األعىااه      ٜذت ىبٕٗتس لٕذدٚ التعمٗي اإللكرتٌٜٔقاو  إدازٚ الكمٗٛ بتٕىري جّاش ك 

 املكمفب بّا.  ٔاملّاً

 ت تتعهق بطالب يرحهت انبكانىريىس أنشط :: ثانثا

l  ٌٛٗٔاوتراُ.  0341وطتٕدع اوتراٌا  الطالب ملسذمٛ البكالٕزٖٕع إمجال٘ عدد االوتراٌا  بالضٕزٚ اإللكرت 

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

 الرباوخ الدزاضٗٛ .

l   ًتفعٗن ٌظاILMOS  لسىق ٔذدا  تعمىٗٛ ممثمٛ يف ىٗدِٖٕا  أٔ أذدث األحباث يف دلاه التخضط لدعي الطالب

 مٗىٗٛ.ٔذدٚ تع 01املتفٕقب بالكمٗٛ ٔٔصن عدد الٕذدا  اليت زىعّا عم٘ ٌظاً وا ٖكسب وَ 

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

l   ٘8102-8102صفرْ خاله العاً  01صفرٛ بٍٗىا يف الفضن الدزاض٘ الثاٌ٘  31املٕدٖن خاله الفضن الدزاض٘ األٔل. 

l  بسٌااوخ اإلٌتاااد   -ىٗادِٖٕا  تعمٗىٗاٛ يف وكاسز ىطإٗلٕجٗا التٍاضاان ٔالتمكاٗا لطاالب املطاتٕٙ الساباق          00مت عىان

 .كٍاٚ التعمٗىٗٛ جلاوعٛ املٍضٕزٚ احلٕٗاٌ٘ ٔالداجين ٔالطىك٘ ٔمت ٌػسِا عم٘ ال
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l  ٛمت تفعٗاان االختبااازا  اإللكرتٌٔٗااE-Exams عىاان االختبااازا  اإللكرتٌٔٗااٛ ذٗااث مت إجااساٞ عاادٚ اختبااازا  مب

 بالكمٗٛ.

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

بسٌاااوخ اإلٌتاااد احلٗاإاٌ٘ ٔالااداجين ٔالطااىك٘ يف الضاإزٚ اإللكرتٌٔٗااٛ ٔتفعٗمااّا عماا٘   -السابااق ٔالتمكااٗا املطااتٕٙ 

 .وكسزا  إلكرتٌٔٗٛ أخسٙ  01صفرا  املٕدٖن ٔأصبر  وتاذْ بالفعن لمطالب ٔجازٙ تٍفٗر 

l  ٛٗبتطٕٖسِا يف صإزٚ  مت االضتىساز يف إتاذٛ املادٚ العمىٗٛ لمىكسزا  الدزاضٗٛ اليت قاً أعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بالكم

 وكسز وَ خمتمف األقطاً العمىٗٛ 70إلكرتٌٔٗٛ خاله الطٍٕا  الطابكٛ عم٘ وٕقق الكمٗٛ ٔقد بمغ عدد ِرٓ املكسزا  

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

l  س اجملمظ األعمٜ لمحاوعاا ، باإلعااىٛ إلا٘    وكسزا  إلكرتٌٔٗٛ ضٕف ٖتي إتاذتّا عم٘ ضريى0تطع٘ الٕذدٚ إل٘ إعداد

وكسزا  إلكرتٌٔٗاٛ وتاذاٛ عما٘ ضاريىس اجملماظ األعماٜ لمحاوعاا  ٔقااً بتطٕٖسِاا أعغااٞ ٠ِٗاٛ             4ذلك ىإُ ٍِاك 

 -تدزٖظ بكطى٘ األزاع٘ ٔاهلٍدضٛ الصزاعٗٛ ِٔ٘ :

 ٘طبٗعٛ األزاع 
 ٘وٕزىٕلٕجٗا ٔذضس األزاع 
 ٛٗأضاضٗا  اهلٍدضٛ الصزاع 
 ٔ  وتطمبا  ٔ تضىٗي أٌظىٛ السٌٙظي وعمٕوا 

 رابعًا :: االشرتاك فً قىاعذ انبياناث املختهفت نهتىاصم انعهًً

l  ٞومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗٛ الصزاعٛ عم٘ وٕقق  011مت إٌػاGoogle Scholar   

l  ٞومف تعسٖف٘ لم٠ّٗٛ املعأٌٛ ٔ طالب الدزاضا  العمٗا عم٘ وٕقق   381مت إٌػاGoogle Scholar  

l  ٞومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ عم٘ وٕقق  71مت إٌػاResearch gate  

l  ٞومف تعسٖف٘ لطالب الدزاضا  العمٗا عم٘ وٕقق  411مت إٌػاResearch gate 

l  ومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ عم٘ وٕقق  80مت إٌػاٞ عددScopus   

l  التدزٖظ عم٘ وٕقق ومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ  80مت إٌػاٞ عددLinkedIn   

l ومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ عم٘ وٕقق  80 مت إٌػاٞ عدد Mendeley 

l ٞومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗٛ الصزاعٛ عم٘ وٕقق   80 مت إٌػا Academia.edu 

l  ٞومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗٛ الصزاعٛ عم٘ وٕقق   80مت إٌػا ORCID 

l ومف تعسٖف٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗٛ الصزاعٛ عم٘ وٕقق   80ٞ مت إٌػا Researcher ID 

l  مت تفعٗن إميٗن اجلاوعٛ لطالب الدزاضا  العمٗا@students.mans.edu.eg   وَ خاله بسٌاوخ ابَ اهلٗاثي

 لمدزاضا  العمٗا.

 ًنشر ثقافت انتعهيى اإلنكرتون:: خايسًا 

l           ٛوَ خاله عكد دٔزا  تدزٖبٗٛ ٔٔزش عىان يف ٔذادٚ التعماٗي اإللكرتٌٔا٘ لمطاادٚ أعغااٞ ٠ِٗاٛ التادزٖظ ٔاهل٠ٗا

 .املعأٌٛ بالكمٗٛ 
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 8102/8102خالل انعاو انجايعً  اإلحصائيتانبياناث سادسًا :: 

  

(: ٖٕعا عدد الٕذدا  التعمٗىٗٛ التٜ مت زىعّا عمٜ 0غكن )

 ILMOSٌظاً 

عدد صفرا  املٕدٖن اليت مت إٌػاِٞا  (: ٖٕعا8غكن )

 ضٍٕا  الطابكٛ 4بالٕذدٚ خاله 

  

(: ٖٕعا عدد الفٗدِٖٕا  التعمٗىٗٛ التٜ ٌػسِا 4غكن )

 عم٘ قٍاٚ املٍضٕزٚ التعمٗىٗٛ

(: ٖٕعا عدد االختبازا  اإللكرتٌٔٗٛ التٜ مت 3غكن )

 ضٍٕا  الطابكٛ 4تفعٗمّا بالٕذدٚ خاله 

  

عدد املكسزا  اإللكرتٌٔٗٛ املٍتحٛ ىٜ ٔذدٚ (: ٖٕعا 0غكن )

 التعمٗي اإللكرتٌٜٔ

(: ٖٕعا عدد املػرتكب يف قٕاعد البٗاٌا  العمىٗٛ 7غكن )

 وَ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔالباذثب بالكمٗٛ
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