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ِ  شتسدات بني املٛائُة خالٍ َٔ ايبطاية َػهًة َٔ اذتد يف املطاُٖة::  املهتب زؤٜة  ايتتلً

ٔ  امللًَٛتات  دزاضتة  طسٜتل  عٔ ايلٌُ ضٛم َٚتطًبات ٌ  ضتٛم  عت ِ  ايلُت  ايتٛصتٝات  يتكتدٜ

ٌ  ضتٛم  َتطًبتات  َت   يتتٛافتل  ايهًٝتة  يف األنادميٝتة  ايرباَر ٚحتطني يتطٜٛس ايبٓاءة  ايلُت

 .ٚاإلقًُٝٞ احملًٞ

ٔ  َتهًٖني  طًبتة  بتختسٜر  ادتاَلتة  ٚ ايهًٝتة  زضتاية  َت   متػٝا::  املهتب زضاية  عًت   قتادزٜ

ِ . األْػتطة  شتتًت   َٔ املختًفة االستٝادات تًبٝة  بإيتاد  ارتتسيني  َتابلتة  َهتتب  ٜٗتت

 .ٚاجملتُ  ايهًٝة ٚبني ٚخسيٝٗا ايهًٝة بني ٚفلاي٘ قٜٛة عالقة

 : إىل اء وحذج إداريح ملتاتعح انخزيجنيتهذف انفكزج انزئيسيح مه إوش

l  ٌَُطاعدة طًبة ٚخسيٞ ايهًٝة يف اذتصٍٛ عً  فسص ع. 

l        تكدِٜ قاعدة بٝاْتات َتخصصتة بتاملٛازد ايبػتسٜة خاصتة بايهًٝتة

 .ذتادات ضٛم ايلٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايدٚيٞٚادتاَلة، ٚأخسى 

l   دزاضتة ايٛعتت  ايتتٛخلٝفٞ رتسيتتٞ ايهًٝتتة ٚأَتتانٔ عًُتتِٗ َٚٛاءَتتة

ختصصاتِٗ يطٛم ايلٌُ ٚتطتٛز َٗتازات ايبشتح عتٔ ايٛخلٝفتة  تا       

 .ٜطاِٖ يف تطٜٛل خسيٞ ايهًٝة ٚإياد ايٛخلٝفة املالئُة هلِ

l     يتخصصتتات تكتتدِٜ امللًَٛتتات يًطتتال  ٚدتٓتتة ايًتتٛائب بايهًٝتتة با

املسغٛبة بطٛم ايلٌُ ٚايساندة عٔ طسٜل ايتػرٜة ايسادلة تلصٜتصا   

 .يًُٛاءَة بني شتسدات ايتلًِ َٚتطًبات ضٛم ايلٌُ

عًتت  َكتت    15/4/2018ٚافتتل زتًتتظ نًٝتتة ايصزاعتتة ظًطتتت٘ بتتتازٜ   

 الضتتٝفاء  (َٚتابلتة ارتتسيني  َهتب ايتأٖٝتٌ ايتٛخلٝف    )إىل  (َهتب َتابلة ارتسيني)ٚسدة عُإ ادتٛدة بتلدٌٜ َطُ  

َتطًبات اهلٝئة ايكَٛٝة يضُإ دٛدة ايتلًِٝ ٚاالعتُاد بايٓطبة يًٗٝهٌ ايتٓظُٝ ، َ  ايلٌُ بٓفظ ايالئشة ٚاي نٝص عًت   

 دٚز املهتب ف  دعِ تٛد٘ زٜادة األعُاٍ ٚخدَات ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد ايٛخلٝف  ٚاملٗٓ  يدى ايطال  ٚارتسيني.

 يحاالسرتاتيجاألهذاف 

l ِاملطاعدة يف تأَني فسص عٌُ دصئٝة أٚ َهقتة أٚ دائُة يًطًبة بلد ايتخسز  ا ٜتٛاءّ ٚختصصاتِٗ َٚٝٛهل. 

l          بٓاء ْظاّ َلًَٛات تُٓٝة املٛازد ايبػسٜة يف ايهًٝة ٚضٛم ايلُتٌ َتٔ ختالٍ بٓتاء قاعتدة بٝاْتات َتخصصتة بتاملٛازد

 .يًطًبة ٚارتسيني ٚطاييب ايلٌُايبػسٜة رتسيٞ ايهًٝة ٚادتاَلة ٚطالبٗا ٚدلًٗا َتاسة 

l بٓاء قاعدة بٝاْات ستًٝة ٚإقًُٝٝة ٚدٚيٝة َتخصصة عادات ضٛم ايلٌُ ٚايفسص املتاسة يًخسيني ٚايطًبة. 

l           َتابلة أٚعاع خسيٞ ايهًٝة ايٛخلٝفٝة َٔ ختالٍ َهغتسات زقُٝتة ٚدزاضتات عجٝتة تتدعِ املٛاءَتة بتني شتسدتات

 .َٔ سٝح ايتخطٝط ٚاملتابلة ٚايتكِٝٝ ٚايتػرٜة ايسادلة يطٛم ايلٌُ ايتلًِٝ ايلايٞ َٚتطًبات ضٛم ايلٌُ

l إعداد دزاضات عٔ ايتخصصات املطًٛبة ٚاملػبلة ٚايساندة. 

l            إعطاء ايطًبة املٗازات ايالشَة يًٛخلٝفتة ايتت تتٓاضتب َت  ختصصتاتِٗ َٚٝتٛهلِ عتٔ طسٜتل إعتداد دٚزات تدزٜبٝتة

 .  ارتاص ٛافكة ايهًٝة املُجًة ٚايٛسدات ذات ايطاب

l ايتٓطٝل َ  َهضطات اجملتُ  املدْٞ ذات ايلالقة بدزاضات ٚتُٓٝة املٛازد ايبػسٜة ٚتٛخلٝ  َٚتابلة خسيٞ ايهًٝة. 
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 اختصاصاخ املكتة

l         إياد صًة ٚثٝكة بني ارتتسٜر ٚايهًٝتة بصتفة َطتتُسة يتتدعِٝ اْتُائت٘ يًهًٝتة

 .ٚيًذاَلة

l    َطتتتٛاِٖ َٚٗتتازاتِٗ إتاستتة ايفسصتتة يًختتسيني يتذدٜتتد َلًَٛتتاتِٗ ٚتطتتٜٛس

ايلًُٝة بصفة َطتُسة عٔ طسٜل َدِٖ بادتدٜتد يف زتتاالت ختصصتاتِٗ ٚذيتو     

 -:عٔ طسٜل ايٛضائٌ اآلتٝة

        تٓػتتٝط بتتساَر ايتلًتتِٝ املطتتتُس َتتٔ قبتتٌ ايهًٝتتة إلقاَتتة بتتساَر ٚدٚزات

 .تدزٜبٝة يًخسيني

 إصداز زتًة أٚ ْػسٙ ضٜٓٛة أٚ ْص  ضٜٓٛة. 

  ايهًٝة ٚبساَر ْػاطاتٗادعٛة ارتسيني يف َٓاضبات . 

 إقاَة ّٜٛ يًخسيني بصفة ضٜٓٛة ٚذيو بػسض زبط ارتسٜر بصًَٝة ارتسٜر. 

        َطتتاعدة ارتتتسيني ايتترٜٔ ا عصتتًٛا عًتت  ٚخلتتائ  َٓاضتتبة ٚذيتتو  تتدِٖ باستٝادتتات املهضطتتات ٚاهلٝئتتات

  .يتٛخلٝيًتخصصات املختًفة عٔ طسٜل فتب قٓٛات بني ايهًٝة ) َٔ خالٍ ارتسيني ( َٚهضطات ا

 انتأهيم انىظيفً وانتذريةأواًل :: 

ٜتِ ذيو بتٓظِٝ دٚزات ْٚدٚات ٚشٜازات إلعداد نٛادز شزاعٝة َتُٝصة قادزة عً  االضتذابة الستٝادات ضتٛم ايلُتٌ   

 باضتخداّ تكٓٝات َلاصسة .

 :)أ( انذوراخ  :

 املشزوعاخ انزراعيح ًف األعمالريادج دورج  .1

K  : 2018ْٛفُرب  22.21ٚارتُٝظ  األزبلاءايف ة 

K ( : 30عدد املتدزبني)  َتدز 

K   : َدٜس َهتب َتابلة ارتسيني  -د/ عُسٚ أمحد درب أ.ّ.املٓطل 

K ّداَلة ايٌٓٝ األًٖٝة - األعُاٍٚزٜادة  االبتهازَدز  بكطاع  - املدز  : د / ستُد عبد ايطال 

K  َٗتازات زٜتادة    -يطٛم ايلُتٌ   ٚايتأٌٖٝستتٛى ايدٚزة : االضتلداد ٍ ٍ صتفات زائتد    - األعُتا حتدٜتد   -ايٓتادب   األعُتا

املٓاضتبة   األفهتاز اختٝتاز   -دٚز زٜتادة ايلُتٌ بتاجملتُ      -ايسٜادٜتة   األفهتاز طسم ٚنٝفٝتة تكٝتِٝ    - األعُاٍٖٜٛة زائد 

ات املػتتسٚع إدازة -ٚتٓفٝتتر املػتتسٚعات  األعُتتاٍايتخطتتٝط يسٜتتادة  -ٚنٝفٝتتة تٛخلٝفٗتتا .نٝفٝتتة عتتسض املػتتسٚعات 

 -حتدٜد ْكتا  ايكتٛى ٚايضتل  ٚايػتسناء احملتًُتٕٛ يًُػتسٚع        -ايػسناء احملتًُٕٛ يًُػسٚع -ٚنٝفٝة اضتُسازٜتٗا 

 يًُٛازد ف  املػسٚعات . األَجٌنٝفٝة االضتػالٍ 
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 تزوامح تذريثً نهتأهيم نسىق انعمم .2

 عدد اذتضٛز ايتازٜ  اضِ ايدٚزة

 19 2018ٜٛيٝٛ  3-10 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايلٌُ ايتأٌٖٝ

 24 2018ٜٛيٝٛ  24-31 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايلٌُ ايتأٌٖٝ

 15 2018ضبتُرب 9-16 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايلٌُ ايتأٌٖٝ

 24 2018ْٛفُرب  1 -أنتٛبس  4 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايلٌُ ايتأٌٖٝ

 9 2018ْٛفُرب  10 -15 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايلٌُ ايتأٌٖٝ

 16 2019ٜٓاٜس  15-21 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايلٌُ ايتأٌٖٝ

 24 2019ٜٓاٜس  26-31 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايلٌُ ايتأٌٖٝ

 11 2019فرباٜس  2-7 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايلٌُ ايتأٌٖٝ

 16 2019 أبسٌٜ 18 -َازع 14 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايلٌُ ايتأٌٖٝ
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 نياف انصىفأتقذيز خىدج وتزكية دورج  .3

K  :  ٜ2019َاٜٛ  8ايتاز 

K  ِاذتٝٛاْ  بايهًٝة  اإلْتازاملهإ : َلٌُ قط 

K ( : َتدز  83عدد املتدزبني ) 

K :َدٜس َهتب َتابلة ارتسيني  -/ عُسٚ أمحد درب .ّ.دأ احملاعس 

 

 دورج انتأهيم مه أخم انتىظيف .4

K  :  ٜ2019 أبسٌٜ 7ايتاز 

K  املهإ : قاعة املهمتسات بايهًٝة 

K ( : سضٛز 120عدد اذتضٛز ) 

K  : َدٜس َهتب َتابلة ارتسيني  -.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب أاحملاعس 

 رية انتانيح:خاري انتىسيك نتىفيذ عذد مه تزامح انتذ  .5

K ٌُبسْاَر تأًٖٝ  يطٛم ايل  (ICDL-soft skills-English ) . 

K .ْٞٚ بسْاَر تأًٖٝ  يًلٌُ ف  زتاٍ املبٝلات ٚ ايتطٜٛل اإليه 

K .بسْاَر تأًٖٝ  يًلٌُ ف  زتاٍ ايتشايٌٝ ايطبٝة 

 :)ب( انىذواخ : 

 وذوج ) اإلدارج انحذيثح ملزارع األنثان ( .1
K  :  ٜ2019 أبسٌٜ 9ايتاز 

K املهمتسات بايهًٝة اعة املهإ : ق 

K ( : سضٛز 102عدد اذتضٛز ) 

K  درب َكسز ايٓدٚة ٚاحملاعس : أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد 

 وذوج ) إكثار وثاتاخ انزيىح ( .2
K  :  ٜ2019 أبسٌٜ 8ايتاز. 

K املهمتسات بايهًٝة .اعة املهإ : ق 

K ( : سضٛز .48عدد اذتضٛز ) 

K  َدٜس َهتب َتابلة ارتسيني  -أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب َكسز ايٓدٚة 

K   َدٜس ٚسدة ايتدزٜب بايهًٝة -احملاعس: أ.ّ.د / َٗٓد عبد ايباضط 
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 :)ج( املهتقياخ : 

 مهتقً تىظيف انشزكاخ انزراعيح

K  :  ٜ2019 أبسٌٜ 9ايتاز. 

K املهإ : قاعة املهمتسات بايهًٝة . 

K ( : سضٛز83عدد اذتضٛز ) . 

K َكسز ايٓدٚة : أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب . 

K ٜٔسطتٓني  ،  غتسنة زٜطتبهل يتُٓٝتة املتٛازد ايبػتسٜة ٚايصزاعٝتة       إدازةزئٝظ زتًتظ   -أمحد فٛدة  ّ/ :احملاعس /ّ

  .دعِ  فٓ  بػسنة ايكاٖسة يًدٚادٔ أٍٚ أخصائٞ -ايدٜب 

 :: )د( اإلشزاف عهً انتذرية انصيفً 

K ديٌٝ خاص ظٗات ايتدزٜب  ايت  ٜتِ ايتلإٚ َلٗا تٛفري قاعدة بٝاْات يًتدزٜب ايصٝف  يًطال  ٚإعداد. 

K يطال  املطتٛى ايجاْ  ٚايجايح بايهًٝة  بادتٗات اذتهَٛٝة ٚارتاصة َتٔ أدتٌ زصتد    عً  ايتدزٜب ايصٝف   اإلغساف

 -ٚتٛثٝل ايلالقة َ  تًو ادتٗات املطاُٖة ف  ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ٚتطذٌٝ مجٝ  ايبٝاْات عً  ايسابط ايتاىل:

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72 

https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33 

 نقاء تثقيفً حىل متطهثاخ سىق انعمم مع طالب املستىي انثاوً

K :  ٜ2018ٜٛيٝٛ 3ايجالثاء املٛافل  ايتاز  

K   : طايب  384عدد اذتضٛز 

K  َدٜس َهتب َتابلة ارتسيني -َكسز ايًكاء : أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب 

K   َدز  َلتُد يًطالَة ٚايصشة املٗٓٝة  -احملاعس : أ/امئ ادتٓدى 

K : ستتٛى ايًكاء 

 ايتلسف عً  َتطًبات ضٛم ايلٌُ ف  اجملاالت املختًفة  

  ٜد األٖداف ٚاقتٓاص ايٛخلائ  املالئُةنٝفٝة حتد . 

 . ْظِ ايلٌُ داخٌ ايػسنات ايهربى ارتاصة ٚاذتهَٛٝة 

 نقاء تثقيفً حىل متطهثاخ سىق انعمم مع طالب املستىي انثانث

K 2018ٜٛيٝٛ 4املٛافل  األزبلاءتازٜ  : اي 

K   : طايب  275عدد اذتضٛز 

K  تابلة ارتسيني .َدٜس َهتب َ -َكسز ايًكاء  : أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب 

K   َدز  بكطاع غئٕٛ خدَة اجملتُ  ظاَلة املٓصٛزة  . -احملاعس : أ/سطاّ اهلالىل 

K : ستتٛى ايًكاء  

 ٌَُٓاقػة َٗازات ايتلاٌَ َ  فسٜل ايل. 

   َ ٌاألخسٜٔنٝفٝة ايتٛاص  . 

 . أُٖٝة جتدٜد ٚبٓاء ايكدزات باضتُساز 

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72
https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33
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 انتذرية انصيفًنطالب « انهقاء انتثقيفً تمتطهثاخ سىق انعمم»

 .2019ٜٛيٝٛ  2ٚ  1يطال  ايتدزٜب ايصٝفٞ املطتٜٛني ايجاْٞ ٚايجايح  (ايًكاء ايتجكٝفٞ  تطًبات ضٛم ايلٌُ)فلايٝات 

 

 تزوامح انتذرية انصيفً نهتأهيم نسىق انعمم

 .3/7/2019ّٜٛ األزبلاء املٛافل ( اعتبازا  َٔ بسْاَر ايتدزٜب ايصٝفٞ يًتأٌٖٝ يطٛم ايلٌُ)لايٝات ف

 

 «مخترباخ انتحانيم املعمهيح»تزوامح انتذرية انصيفً 

 .4/7/2019ّٜٛ ارتُٝظ اعتبازا  َٔ ( شتتربات ايتشايٌٝ امللًُٝة)فلايٝات ايتدزٜب ايصٝفٞ يًتأٌٖٝ يطٛم ايلٌُ يف زتاٍ 

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  

Annual Report 2018-2019 8 

 

 
 

 

 

 متاتعح انخزيجني::  ثاويًا

 ٜتِ َتابلة ارتسيني عٔ طسٜل :

K   مللسفة استٝادات ارتسٜر ايتدزٜبٝة ملٛانبة ضٛم ايلُتٌ ٚزفت  املٗتازات      دٚزٜة َ  زابطة ارتسينيتفلٌٝ يكاءات

 ايلًُٝة ٚايتطٜٛكٝة يدى ارتسٜر .

K .  ٛتٓظِٝ سفالت ايتخسز ضٜٓٛا رتسي  ايٓظاّ ايلاّ ٚاهلٓدضة ايصزاعٝة ٚايتلًِٝ املفت 

K طات اذتهَٛٝة ٚارتاصةتٓػٝط ايتدزٜب ارتازد  يًخسيني َ  بلض ايػسنات ٚاملهض . 

 :)ا( انهقاءاخ انذوريح و تفعيم راتطح انخزيجني :

 انجماعً انزاتع نقاء انخزيجني انخامس واإلفطار .1

K  :  ٜ2019َاٜٛ  28ايتاز 

K   املهإ : ْادى اذتٛاز االدتُاع 

K  ( : 37عدد اذتضٛز) 

K    ٚنٝتٌ ايهًٝتة يػتئٕٛ خدَتة       -/ صتا  ايطتٝد ضتلدة     أ.د، عُٝتد ايهًٝتة     -بسعاٜة : أ.د / ْاخلِ عبد ايسمحٔ غًب

 .َدٜس َهتب َتابلة ارتسيني -أ.ّ.د / عُسٚ أمحد درب ، اجملتُ  ٚتُٓٝة ايبٝئة

 

 تفعيم راتطح انخزيجني  .2

K  ٕٜٛتِ تٛدٝ٘ ارتسيني يًُػازنة ف   ًَتك  خسيٞ داَلة املٓصٛزة املتا  عً  ْظاّ ابٔ اهلٝجِ إلدازة غئ

 http://graduates.mans.edu.eg  ةٛق  داَلة املٓصٛزارتسيني  

      سٝح ميهٔ َٔ خالٍ ٖرا املٛق  اذتصٍٛ عً  اضِ ايدخٍٛ ٚنًُة املسٚز إىل املٓتدى، َٚتٔ ثتِ ميهتٔ يًختسٜر

 (.ايتًٝفٕٛ - اإليه ْٚٞ ايربٜد -إعافة بٝاْات ايلٌُ اذتايٞ ٚنريو املهٌٖ ايدزاضٞ ٚبٝاْات االتصاٍ )ايلٓٛإ 

K  مت تفلٌٝ زابطة ارتسيني يطٗٛي٘ االتصاٍ بارتسيني عتٔ طسٜتل   نُا ٍ ايبٝاْتات املطًٛبتة باضتتُازة بٝاْتات      إنُتا

 http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co1ارتسيني عً  ايًٝٓو ايتاىل  
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 :حفالخ انتخزج ويىو انتىظيف انسىىي :( ب)

 2117و  2116خزيجني انتاسع نعامً حفم ان  .1

K  ّٜٛ :  ٜ28/8/2018ايجالثاء املٛافل ايتاز. 

K  :41ٚ  40دفلت  خسٜر  250سضٛز 

K  أ.د/ ْاخلِ عبتد ايتسمحٔ غتًب  عُٝتد ايهًٝتة، أ.د/ ستُتد عًت  غتطا ٚنٝتٌ ايهًٝتة يػتئٕٛ خدَتة اجملتُت               عضٛز

 ٚتُٓٝة ايبٝئة، أ.د/ ستُد عبد اجملٝد ستُد ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايتلًِٝ ٚايطال ،

K َدٜس َهتب َتابلة  عُسٚ أمحد درب أ.ّ.د/  ،ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايدزاضات ايلًٝا ٚايبشٛخ أ.د/ أمئ ستُد ايػُسى

 ٚيفٝ  َٔ ايطادة أعضاء ٖٝئة ايتدزٜظ ٚعائالت ارتسيني املهسَني.ارتسيني، 

K   ( 2بسعاٜة  غسنةGo Courses  ٕٚغسنة اٜدٜا يًدعاٜة ٚاإلعال ) 
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 يىو انتىظيف انسىىي   .2

K   ٚعً  ٖاَؼ سفالت ايتخسز ٜكاّ ّٜٛ ايتٛخلٝ  ايطٓٛى ٚذيو بلٌُ سٛاز َفتٛ  بني ممجً  ايػسنات ٚاملهضطتات

ٚخسي  ايهًٝة يًٛقٛف عً  َا ٜتطًب٘ ضٛم ايلٌُ َٔ َٗازات عًُٝ٘ ٚفٓٝ٘ بارتسٜر ٚتٛصٌٝ ايصتٛزة ايٛاعتشة   

 يًخسٜر يتُٓٝة َٗازات٘  ا ٜتٛانب َ  َطاٜسة ضٛم ايلٌُ. 

K ايصٛز املػسفة رتسي  ايهًٝة مما اثبتٛا صتاسا ف  اجملاٍ ايصزاع  يتػذٝ  ارتتسيني ْٚكتٌ املٗتازات     ٚعسض بلض

 املهتطبة يًخسيني.

K    ٚأٜضا ٜتِ ٌَء اضتُازات تٛخلٝ  يًخسيني يتٛفري انرب فسص عٌُ يًخسٜر يدى تًو ايػسنات ٚاملهضطات. ممجًت

 ايػسنات :

 ايدقًٗٝةب -َدٜس عاّ دٗاش تػػٌٝ غبا  ارتسيني  أ / شٜٓب االَػاط  1

 َطئٍٛ ايتٛخلٝ  بػسنة ايدقًٗٝة يًدٚادٔ أمئ ادتٓدى/ ّ  2

 زئٝظ املصاْ  بػسنة ايدقًٗٝة يًطهس ستُد ستُٛد سافظ/ ّ  3

 َدٜس َهتب ايصٓدٚم االدتُاع  يًتُٓٝة بايدقًٗٝة ّ/ ستُد ْادز ايلٛع  4

 ايتٛخلٝ  بػسنة ايدقًٗٝة يًدٚادٔ ٍَطئٛ ّ/ أمئ ممدٚ  ادتٓدى 5

 يًدٚادٔ ةَطئٍٛ بػسنة ايدقًٗٝ أ/ أغسف زمس  ايهَٛ  6

 يًُٓتذات ايػرائٝة BINَٗٓدع بػسنة  ّ / ستُد ادِٖ عبد ايكادز 7

 يًُٓتذات ايػرائٝة BINَٗٓدع بػسنة  ّ/ أمحد إبساِٖٝ ٖاغِ صتا 8

 يًُٓتذات ايػرائٝة BINَٗٓدع بػسنة  ّ / ْٛزٖإ زدب ستُد 9

 يًُٓتذات ايػرائٝة BINَٗٓدع بػسنة  ّ / زاْٝا مجاٍ بٗذل 10

 يًُٓتذات ايػرائٝة BINَٗٓدع بػسنة  ّ / عٝ  شنسٜا أمحد 11

 َدٜس غسنة ازت شٕٚ أ / َايو ستُد َٓاع 12

 ( 2Go Coursesَدز  يػة إصتًٝصٜة بػسنة )   ّ /  أَرية طًلل اذتٓاٚى 13

 غسنة زٜطبهل يتُٓٝة املٛازد ايبػسٜة إدازةزئٝظ زتًظ  أمحد فٛدةّ /  14

 دعِ  فٓ  بػسنة ايكاٖسة يًدٚادٔ أٍٚ أخصائٞ ّ / سطٓني ايدٜب 15

 :: نهخزيجني انتذرية انخارخً( ج) 

K  طتػتف  ايهًت  ٚاملطتايو ايبٛيٝتة باملٓصتٛزة      ( ختسيني َتٔ بسْتاَر عًتّٛ ٚتهٓٛيٛدٝتا األغرٜتة        6تدزٜب عدد )مت

 .نُػسفني تػرٜة باملطتػف 

 :)د( املساهمح فً أعمال انجىدج املتعهقح تانخزيجني :

K          َٓاقػة خسيني ايهًٝة ف  اض اتٝذٝة ايتلًِٝ ٚايتلًِ املتبلتة فت  ايهًٝتة ٚاملٗتازات املهتطتبة َتٔ املكتسزات ٚايترباَر

زتًتظ نًٝتة ايصزاعتة ظًطتت٘      ، ٚ ٚافتل  َ  ايطتٝد ايتدنتٛز/ َتدٜس ٚستدة عتُإ ادتتٛدة       دتُاعباال ايدزاضٝة بايهًٝة
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عً  اعتُاد آيٝتة حتتدٜح تٛصتٝ  املكتسزات ايدزاضتٝة عًت  َطتتٛى َسسًتة ايبهتايٛزٜٛع بصتفة            16/12/2018بتازٜ  

 . دٚزٜة بٓاء عً  آزاء نافة األطساف امللٓٝة

K األستد   ،2018/2019  ادتدٜد طال  املطتٛى األٍٚ عُٔ استفاالت نًٝة ايصزاعة بايلاّ ادتاَل اضتكبايٝ٘يف   املػازنة ّٜٛ

ألٖداف ايت  أْػأ َٔ أدًٗا َهتب ايتأٌٖٝ ايٛخلٝف  ٚارتدَات ايت  ٜكتدَٗا ضتٛاء   ا يًتلسف عً  2018ضبتُرب 23املٛافل 

 .يًطال  أٚ ارتسيني، ٚدٚز املهتب يف تأٌٖٝ ايطايب نخسٜر ٚفكأ  ملتطًبات ضٛم ايلٌُ 

K ٚ  ارتسيٕٛ ٚاملػازنة اجملتُلٝة .إعداد تكازٜس ادتٛدة املتلًكة بايطال 

 عه انىظائف وانتىاصم مع انشزكاخ ثانثا: اإلعالن

 :اإلعالواخ :)أ( 

ٚذيتو عًت     2019/ 2018( إعتالٕ فت  اجملتاٍ ايصزاعت  ختالٍ عتاّ       305 اإلعالٕ عٔ عتدد ) مت

  : ارتاص بارتسيني عً  صفشة ايهًٝة  ٛق  ادتاَلةاإليه ْٚٞ املٛق  

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar 

 بٛى: َٛق  ايتٛاصٌ االدتُاع  ارتاص باملهتب عً  ايفٝظٚ

https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO  

   :: تاملؤسساخ املختهفح انتىاصم)ب( 

املطتُس باملهضطات املختًفة ايت  هلا تلاَالت َ  املهتب عٔ طسٜتل االتصتاٍ ايتًٝفتْٛ  أٚ     ايتٛاصٌ مت  

املسضالت اإليه ْٚٝة ٚذيو يًٛقٛف عً  ساد٘ ٖرٙ ايػسنات َٔ ارتسيني َٚدى تٛافس فتسص ايلُتٌ   

ػخصٝة اضتالّ ايطرية ايراتٝة يًخسٜر ٚتٓظِٝ املكابالت اياإلعالْات ٚلسفة َدى َصداقٝة َٚيدِٜٗ، 

 . َ  ايػسنات

 انثحث ::)ج( 

َٝٛ  ف  ايصش  ايسمسٝة ٚاملٛاق  اإليه ْٚٝة عٔ تٛافس فسص عٌُ يًخسيني ٚٚع  ايبشح اي

 ٖرٙ اإلعالْات عً  املٛاق  ارتاصة باملهتب.

 :: تزوتىكىالخ تعاون)د( 

 .داَلة ايٌٓٝ األًٖٝة مت تٛقٝ  بسٚتٛنٛالت تلإٚ َ  

 . غسنة زٜطبهل يتُٓٝة املٛازد ايػسٜةمت تٛقٝ  بسٚتٛنٛالت تلإٚ َ  

ٚبصتتدد تٛقٝتت  عتتدد َتتٔ بستٛنتتٛالت تلتتإٚ َتت  دٗتتات تدزٜبٝتتة سهَٛٝتتة ٚخاصتتة يتتتدزٜب    

 ارتسيني ٚايطال  ف  شتتً  اجملاالت .

 


