
 

 جـامـعـــة طنطا

 كليــــــة الزراعة
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 13/3/2017 – 1/1/2017 عٍ انفترح يٍ أَجبزاد فريق انعًم

 حسٍ انفتبح عجد حسٍ يحًد:  االسى

 يسئىل دعى نُظبو انًعهىيبد االداريخ:  انىظيفخ

االَجبزاد انشهر و 

 .MIS تذريت انًٕظفيٍ ػهٗ اطهٕة انؼًم في َظبواالشزاف ػهٗ   يُبيزشٓز  1

   أػضبء ْيئخ انتذريض ػهٗ انُظى انًتؼهمخ ثؼًهٓى يثم ثؼض تذريت

 انكُتزٔل 

  تمذيى انذػى انفُي نًظتخذيي َظبو MIS ثبنكهيخ. 

  اإلثالؽ ػٍ يشبكم انُظى ٔيتبثؼخ زهٓب. 

   ػًم تمبريز دٔريخ ػٍ كفبءح انؼًم في انُظى ٔيذٖ تطجيمٓب في انكهيخ

 .ٔيؼٕلبد انتطجيك ٔرفؼٓب نًذيز انٕزذح

   انتُظيك يغ يشزٔع َظى انًؼهٕيبد اإلداريخ ثبندبيؼخ في خًيغ انُٕازي

 .انفُيخ

َشز اخجبر اػضبء ْيئخ انتذريض ٔانٓيئخ انًؼبَّٔ يٍ خالل رفغ يدبنض   فجزايزشٓز  2

. االلظبو ػهٗ يٕلغ انكهيخ

  ػًم زظبثبد ػهٗ انًكتجّ االنكتزَٔيّ ٔلٕاػذ االثسبث انؼبنًيّ يًب يتر

نٓى يٕاكجخ انتطٕراد انؼهًيّ ٔانجسثيّ ٔايكبَيخ انذخٕل ػهٗ انًكتجخ يٍ 

. خبرج اندبيؼخ

  ٗػًم زظبثبد ػه(Google Scholar)  نهؼثٕر ػهٗ االثسبث

. ٔيهخصبد االثسبث ٔيؼهٕيبد فٗ شتٗ يدبالد انجسج انؼهًٗ

 ّاالشزاف ػهٗ يٕلغ انكهيخ اندذيذ ٔتسذيج انجيبَبد ث 

انتٕاصم انًظتًز يغ ٔزذح تطٕيز انُظى نزفغ اخجبر انكهيخ ػهٗ يٕلغ   يبرصشٓز  3

 انكهيخ

 انًزتجبد يٍ خالل انُظبواالشزاف ػهٗ ادخبل . 

 االطتًزار فٗ َشز االخجبر انخبصخ ثبنكهيخ ثبنهغتيٍ انؼزثيخ ٔاالَدهيشيخ 

  تسذيج ثيبَبد انًٕظفيٍ ثبنكهيخ 
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  االشزاف ػهٗ َشز االخجبر ػهٗ يٕالغ انتٕاصم االختًبػٗ ٔرثطٓب

 ثًٕالغ انظبدح اػضبء ْيئخ انتذريض

 انتؼبٌٔ في تُفيذ ثبلي أَشطخ انٕزذح ثُبء ػهٗ تٕخيٓبد يذيز انٕزذح. 

 

 أَجبزاد فريق انعًم

 زيُت اثراهيى أحًد انًشبنً: األسى

أخصبئً شئىٌ طالة : انىظيفخ

االَجبزاد انشهر و 

 نهؼبو اندبيؼٗ انثبَٗ انفصم انذراطٗ ثيبَبد انطالةاطتكًبل ادخبل   يُبيزشٓز  1

  نهفزق انذراطيخ انًختهفخ 2016/2017

 يزاخؼّ أطًبء يٕاد انتخهف ٔاضبفخ َتبئدٓب نهتزو االٔل 

 يزاخؼّ َتبئح انالئسخ اندذيذح ثُظبو انظبػبد انًؼتًذح 

 

 طجبػّ ارلبو اندهٕص طجمب نهجيبَبد انًذخهخ ػهٗ انُظبو االنكتزَٔٗ  فجزايزشٓز  2

  نهفزق انذراطيخ االرثؼّ ٔتٕسيؼٓب ػهٗ 3طجبػّ يهفبد سراػخ 

 انكُتزٔالد انًختهفخ

  تٕػيخ اػضبء انكُتزٔالد ثكيفيخ تسٕيم انُتبئح يٍ ٔرليخ انٗ رلًيخ

 ٔكيفيخ انتؼبيم يغ انُظبو االنكتزَٔٗ

  انجذء فٗ ادخبل أػًبل انظُخ ٔااليتسبَبد انذٔريخ نهفزق انذراطيخ انًختهفخ

أػذاد لٕائى ثبطًبء انطالة انفزق انذراطيخ انًختهفخ نهفصم انذراطٗ   يبرصشٓز  3

 2016/2017انثبَٗ نهؼبو اندبيؼٗ 

 َٗيزاخؼّ يٕاد انتخهف انخبصخ ثبنفصم انذراطٗ انثب 

  يزاخؼّ لٕائى ثبطًبء انطالة انًظدهٌٕ ثبنًٕاد االختيبريخ ثُظبو انظبػبد

 انًؼتًذح نهفزلخ انثبنثخ

  َشز خذأل انًسبضزاد ٔخذأل االيتسبَبد ٔأيبكٍ انهدبٌ انخبصخ

 ثطهجخ انجكبنٕريٕص

  فتر كُتزٔل انفزق انذراطيخ االرثؼّ ثُظبيٗ انالئسخ انمذيًخ ٔانظبػبد
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انًؼتًذح 
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أَجبزاد فريق انعًم 

 أروي خهيم عجد انفتبح يىسف: االسى

 أخصبئً شئىٌ طالة: انىظيفخ

االَجبزاد انشهر و 
1 

 يُبيزشٓز 
  ٗاطتكًبل ادخبل َتبئح انفصم انذراطٗ االٔل نهؼبو اندبيؼ

  نًززهخ انذراطبد انؼهيب2016/2017

  انتُظيك ثيٍ يظئٕني انجيبَبد ثُظى انًؼهٕيبد اإلداريخ ٔيذيز انجٕاثخ

اإلنكتزَٔيخ ػهٗ يظتٕٖ اندبيؼخ نهتسذيج ٔإصالذ ٔإطتكًبل 

انجيبَبد ، ٔتهمي انشكبٖٔ انخبصخ ثبنجيبَبد ٔإصالزٓب طجمًب 

 .نصالزيتٓب

2 
 فجزايزشٓز 

 ٗانميبو ثبنؼذيذ يٍ االَشطخ انخبصخ ثبػضبء ْيئخ انتذريض كبنتبن: 

  تدًيغ َظخخ انكتزَٔيخ يٍ لٕائى االثسبث ٔانًؤتًزاد انخبصخ

 .ثبػضبء ْيئخ انتذريض فٗ انتخصصبد انًختهفخ

  تصُيف االثسبث انٗ لظًيٍ يسهٗ ٔدٔنٗ تًٓيذا نزفؼٓب ػهٗ يٕلغ

 اندبيؼّ

  ٍتٕػيخ اػضبء ْيئخ انتذريض ػهٗ انًظبًْخ فٗ ٔرشخ ػًم ػ

 Google Scholarكيفيخ اَشبء زظبة ػهٗ 

  االشزاف ػهٗ انًزاطالد َٔشز كم يب ْٕ خذيذ ٔانًتؼهك

ثبنذراطبد انؼهيب ػهٗ انجزيذ  االنكتزَٔٗ نهظبدح اػضبء ْيئخ 

 انتذريض

3 
 يبرصشٓز 

  ٗتظديم اطًبء انطالة انسبصهٌٕ ػهٗ انًبخظتيز ٔانذكتٕراِ ف

 انفتزح انظبثمخ 

 فتر كُتزٔل انفصم انذراطٗ انثبَٗ نًززهتٗ انًبخظتيز ٔانذكتٕراح 

 َٗٔطجبػّ ارلبو اندهٕص طجمب نهجيبَبد انًذخهخ ػهٗ انُظبو االنكتز 

  نهفزق انذراطيخ االرثؼّ ٔتٕسيؼٓب ػهٗ 3طجبػّ يهفبد سراػخ 

 انكُتزٔالد انًختهفخ

  تٕػيخ اػضبء انكُتزٔالد ثكيفيخ تسٕيم انُتبئح يٍ ٔرليخ انٗ رلًيخ

 ٔكيفيخ انتؼبيم يغ انُظبو االنكتزَٔٗ

  ٌَشز خذأل انًسبضزاد ٔخذأل االيتسبَبد ٔأيبكٍ انهدب

انخبصخ ثطهجخ انجكبنٕريٕص 
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 أَجبزاد فريق انعًم

 

أَجبزاد فريق انعًم 

 إيًبٌ عجد انحًيد سعد خير:  االسى

 يهُدسخ انشجكبد:  انىظيفخ

االَجبزاد انشهر و 

يتبثؼّ اػطبل انشجكخ ٔانؼًم ػهٗ اصالزٓب ٔانتٕاصم يغ شجكخ   يُبيزشٓز  1

 يؼهٕيبد اندبيؼّ نتُظيى طيز انؼًم

 ػًم زصز نهٕضغ انسبنٗ نشجكخ انكهيخ ٔانًتطهجبد انسبنيخ ٔانًظتمجهيخ . 

  إػذاد انتمبريز انذٔريخ ػٍ األػطبل ٔكفبءح انشجكخ ٔيؼذل اإلطتخذاو

انميبو ثؼًم انتٕطؼبد انًطهٕثخ نشجكخ انكهيخ انظهكيخ ٔانالطهكيخ ثبنتُظيك   فجزايزشٓز  2

 . يغ شجكخ اندبيؼخ

  نألػالٌ ػهٗ انًظتدذاد نهطالة   ثبنكهيخَظبو شبشخ االػالَبدتفؼيم 

 ٔانظبدح أػضبء ْيئخ انتذريض

 اإلشزاف ػهٗ انصيبَخ انذٔريخ ألخٓشح انسبطت ٔيهسمبتٓب. 

 .إَشبء ٔتطٕيز انشجكبد انذاخهيخ ثبنكهيخ ٔصيبَخ أػطبل انكبثالد  يبرصشٓز  3

 صيبَخ أخٓشح انسبطت ٔيهسمبتٓب 

 يتبثؼخ ػًم انشجكخ انذاخهيخ ثبنكهيخ 

 انتؼبٌٔ فٗ تُفيذ ثبلٗ أَشطخ انٕزذح ثُبء ػهٗ تٕخيٓبد يذيز انٕزذح. 

 

 


