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 خالل هذا الربع:وحدة بال التي تمت ملخص األنشطةأوال: 

 .ٔيزكش يؼهٕيبد انغبيؼخ أَشطخ خبطخ ثًشزٔع رفغ كفبءح شجكخ -1

 .أَشطخ خبطخ ثًشزٔع اسزكًبل رفؼٛم ٔرشغٛم انجٕاثبد اإلنكززَٔٛخ -2

 .أَشطخ يشزٔع انزؼهى االنكززَٔٙ -3

 .أَشطخ يشزٔع انًكزجخ انزلًٛخ -4

 .أَشطخ يشزٔع َظى انًؼهٕيبد اإلدارٚخ ثبنغبيؼخ -5

 ٚمذيٓب انزٙ ٔانخذيبد (http://www.ekb.egانًظز٘ ) انًؼزفخ ثجُك نهزؼزٚف ػًم ٔرش انزؼبٌٔ فٙ رُفٛذ -6

 .يٕظفٍٛ – ٔيؼبَٔٛٓى رذرٚس ْٛئخ أػضبء – طالة) انكهٛخ فٙ انغٓبد انًسزفٛذح نغًٛغ

 

  انزهٛفشَٕٚٛخ نهكهٛخ ػهٗ انٕٛرٕٛةرفؼٛم انمُبح إسزًزار  -7

https://www.youtube.com/channel/UC0S7Blc9N26UO349jlzM3Vw 

انجٛبَبد رفغ عٕدح  يغ Google Scholarإَشبء طفحبد نهسبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚس ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ػهٗ  -8

اسزكًبل عًٛغ يٍ ٔضغ انُشبط انؼهًٙ نؼضٕ ْٛئخ انزذرٚس ػهٗ انظفحخ ٔثحٛش ٚزى انزأكذ  نهظفحبد انزٙ رى اَشبئٓب

أٌ ركٌٕ انظفحخ يزبحخ نهغًٛغ ( ٔانجزٚذ األكبدًٚٙ Egyptٔثٛبَبرّ األسبسٛخ كبنمسى انؼهًٙ ٔانكهٛخ ٔانغبيؼخ ٔانذٔنخ )

public not private). 

 ٔيؼبَٔٛٓى انزذرٚس ْٛئخ ألػضبء األكبدًٚٙ اإلنكززَٔٙ انجزٚذ رسهٛى يٍ ٔانزأكذ األكبدًٚٙ اإلنكززَٔٙ انجزٚذ رفؼٛم -9

 .ٔانطالة

 نزحفٛشْى انزذرٚس ْٛئخ ٔأػضبء انطالة يٍ نكم األكبدًٚٙ اإلنكززَٔٙ انجزٚذ طزٚك ػٍ انخذيبد يٍ ػذد رمذٚى -10

 االيزحبَبد ٔعذأل انذراسٛخ انغذأل ارسبل ًٚكٍ: نهطالة ثبنُسجخ يضبل) فؼبل ثشكم األكبدًٚٙ انجزٚذ اسزخذاو ػهٗ

 األلسبو ٔيغبنس انكهٛخ يغهس لزاراد ارسبل ًٚكٍ: انزذرٚس ْٛئخ ألػضبء ثبنُسجخ أيب انطالثٛخ ٔاألَشطخ ٔانُزبئظ

 .(انذراسٛخ ٔانخطخ انذراسٛخ ٔانًُح ٔانجؼضبد

 

https://www.youtube.com/channel/UC0S7Blc9N26UO349jlzM3Vw
https://www.youtube.com/channel/UC0S7Blc9N26UO349jlzM3Vw


 

 

 

 1:   رقم التقرير        30/09/2018 إلى 01/07/2018: فترة التقرير         
 

 

 

 ٕحذح يذٚز ان

 د/ محمىد ػبذ الحمٍذ الشىٌمىاالسى: 

 انزٕلٛغ: 

 22/12/2018انزبرٚخ: 

 

 جامؼت طنطا

Tanta University 

لكخزونٍت والمؼزفٍتلخذماث اإلمزكش ا  

Electronic and Knowledge Services Center 

 

 

 .اإلنكززَٔٙ انجزٚذ خالل يٍ ثبنكهٛخ انخبطخ ٔانًسزُذاد انًزاسالد عًٛغ رجبدل -11

 ٔأػضبء ْٛئخ انزذرٚس اًٚٛم انكززَٔٙ رسًٙ نهطهجخ 500رُشٛظ ػذد  -12

 نذراسبد انؼهٛب .نطالة ا اًٚٛم رسًٙ  18اَشبء ػذد -13

 رحذٚش ٔ اسزكًبل ثٛبَبد اػضبء ْٛئخ انزذرٚس ػهٗ انُظبو اَفٕريبرٛك انخبص ثبػضبء ْٛئخ انزذرٚس -14

ػهٗ انُظبو ثؼذ ادخبل انجٛبَبد انخبطخ دكزٕراِ ( –يٍ طهجخ انذراسبد انؼهٛب )يبعسزٛز   طبنت 51يُح ػذد رى  -15

 ٓىث

 اسزكًبل ثٛبَبد اػضبء ْٛئخ انزذرٚس ػهٗ انُظبو ٔإدخبل انًؼٛذٍٚ انغذد. -16

 نجظًخ.ثأعٓشح ايظ انخبص ازنجرفغ انجظًبد انٕٛيٛخ ػهٗ ا -17

يٛغب داخم يغًغ سجزثب٘ يغ يُٓذسٙ انشزكخ انًظزٚخ نإلرظبالد ٔيُٓذسٙ  100ثسزػّ رى يذ كبثم فبٚجز  -18

 شجكخ انغبيؼخ.

ػًم رحذٚش دٔرٖ نخزٚطخ رٕسٚغ َمبط ٔاعٓشح انزثظ انشجكٗ ثبنًجُٗ اإلدارٖ ٔانٕرش ٔيجُٗ إػذادٖ ٔيذَٗ  -19

 ثبنكهٛخ.

 رثظ داخم يؼبيم ٔإداراد انكهٛخ  رفؼٛم خذيخ اإلَززَذ ثززكٛت اعٓشح شجكخ يٍ سٕٚزشبد ٔكبثالد-20

 ػًم رغطٛخ إػاليٛخ ألحذاس انكهٛخ ٔإرسبنٓب نهًزكش اإلػاليٗ ثبنغبيؼخ .-21

     رمذٚى ػذد يٍ انخذيبد ػٍ طزٚك انجزٚذ االنكززَٔٙ االكبدًٚٙ نكم يٍ انطبنت ٔأػضبء ْٛئخ انزذرٚس نزحفٛشْى  -22

رحًٛم ثزايظ شزكخ يبٚكزٔسٕفذ ثبنززاخٛض انالسيخ نهجزايظ( يٕلغ ػهٗ اسزخذاو انجزٚذ االكبدًٚٙ ثشكم فؼبل يضبل)

DreamSpark  . 

 رفؼٛم َظبو انفبراثٗ ٔ ػًم حسبثبد نغًٛغ أػضبء ْٛئخ انزذرٚس ثبنكهٛخ -23

 رؼذٚم ثٛبَبد طالة انذرسبد انؼهٛب ػهٗ انُظبو -24

 .انفظم انظٛفٗرحًٛم انكُززٔل شٛذ ثغًٛغ انًسزٕٚبد نجزَبيغٗ انزشٛٛذ ٔانؼًبرح  25



 

 

 

 1:   رقم التقرير        30/09/2018 إلى 01/07/2018: فترة التقرير         
 

 

 

 ٕحذح يذٚز ان

 د/ محمىد ػبذ الحمٍذ الشىٌمىاالسى: 

 انزٕلٛغ: 

 22/12/2018انزبرٚخ: 

 

 جامؼت طنطا

Tanta University 

لكخزونٍت والمؼزفٍتلخذماث اإلمزكش ا  

Electronic and Knowledge Services Center 

 

 

 ٔكشٕف اإلػالٌ نغًٛغ انفزق ٔاأللسبو ثبنكهٛخ .رحًٛم انكُززٔل شٛذ  -26

 

 نُزٛغخ طالة عٛغ انفزق ٔ األلسبو انؼهًٛخ. 2017/2018ػًم إحظبئٛبد انؼبو انغبيؼٗ -27

 

 انجزايظ انخبطخ .نُزٛغخ طالة  2017/2018ػًم إحظبئٛبد انؼبو انغبيؼٗ  28

 

ئظ انذرسبد انؼهٛب نغًٛغ انذرعبد انؼهًٛخ ثغًٛغ األلسبو نهفظم انذراسٙ انضبَٙ نهؼبو انغبيؼٙ ػًم إحظبئٛبد نُزب-25

2017/2018 . 

 

ػًم حسبثبد نغًٛغ أػضبء ْٛئخ انزذرٚس ػهٗ انُظبو الدخبل درعبد اػًبل انسُخ  نهجزايظ انخبطخ ثبنكهٛخ -26

 .2017/2018نهفظم انذراسٙ انظٛفٗ  نهؼبو انغبيؼٙ 
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 أهم المخرجات/اإلنجازات التي تحققت خالل هذا الربع  ثانٍا:  

 مالحظات نسبة التحقيق % المخرجات/ اإلنجازات مسلسل

1 
 109:انزثغ خالل ْذاػذد األػطبل انزٙ رى رسغٛهٓب 

 111%  

2 
 109 :انزثغ خالل ْذاػذد األػطبل انزٙ رى حهٓب 

 111%  

3 
انزٙ رى السهكٛخ انسهكٛخ ٔانغذٚذح انُمبط ػذد ان

 40 انزثغ خالل ْذارزكٛجٓب 

 
111%  

4 
: ثبنهغخ انؼزثٛخ ػذد األخجبر انزٙ رى َشزْب فٙ ْذا انزثغ

251 

 
111%  

5 
ثبنهغخ  ػذد األخجبر انزٙ رى َشزْب فٙ ْذا انزثغ

 60االَغهٛشٚخ: 

 
111%  

6 
ػذد االخجبر انزٙ رى اضبفزٓب ػهٗ انظفحخ انزسًٛخ 

 152ػهٗ يٕلغ انزٕاطم االعزًبػٙ : 

 
111%  

7 

 خالل ْذا انزثغ ٔرش انؼًم انزٙ رى ػًهٓبػذد 

 1: نهزؼزٚف ثأَشطخ يزكش انزؼهى اإلنكززَٔٙ

 

 

55%  

5 

رُفٛذ ٔرش ػًم نهزؼزٚف ثجُك انًؼزفخ انًظزٖ 

ٔانخذيبد انزٙ ٚمذيٓب نغًٛغ انغٓبد انًسزفٛذح فٙ 

 -أػضبء ْٛئخ رذرٚس ٔيؼبَٔٛٓى  –انكهٛخ )طالة 

 3يٕظفٍٛ(

 

55%  

5 
 هٍٛ انًسزخزط نٓى يزرت يٍ انُظبوػذد انؼبي

 213/213كبدر ػبو : 
 449/449كبدر خبص : 

111%  
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11 

:  ػهٗ انُظبو ثٛبَبرٓىػذد انطالة انذٍٚ رى ادخبل 

6352 /6352 

 
111%  

11 

ثٛبَبرٓى انذٍٚ رى ادخبل طالة انذراسبد انؼهٛب ػذد 

 192 ػهٗ انُظبو:

 ثبنكهٛخانفؼهٙ طالة انذراسبد انؼهٛب إعًبنٙ ػذد 

 :2018-2017فٙ انؼبو انغبيؼٙ 
192 

111%  

12 

 : ٔعذد فٙ انظُذٔق ٔانًمززحبد انزٙ انشكبٖٔػذد 

 الٕٚعذػذد انشكبٖٔ : 

 : ال ٕٚعذػذد انًمززحبد 

 

111%  

13 
ؼذد انظفحبد انزٙ رى إَشبءْب انًغًٕع انكهٙ ن

 10 فٙ انزثغ انحبنٙ: Research Gateػهٗ

 
111%  
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 اإلنجازوحالة التنفيذباألنشطة التي تم تنفيذها خالل هذا الربع ونسبة قائمة ثالثا: 

 مالحظاث نجاس%اإل نسبت نىع النشاط مسلسل

ٔانؼًم يزبثؼخ أػطبل انشجكخ  انكهٛخ يٍ خاللرفغ كفبءح شجكخ  1

 ػهٗ حهٓب
55%  

2 

َشز األخجبر ثبنهغخ انؼزثٛخ ٔاالَغهٛشٚخ ثُفس انًؼذالد انسبثمخ  

)َشز خجزٍٚ ػهٗ األلم ٕٚيٛب ثًٕلغ انكهٛخ )يٍ يغبنس  *

 –انذراسبد انؼهٛب  –رػبٚخ انشجبة  –يغهس انكهٛخ  –األلسبو 

انًسبثمبد(  –انغٕائش  –انجؼضبد انًزبحخ  –شئٌٕ انطالة 

َٔشز خجزٍٚ ػهٗ انًٕلغ ثبنهغخ خجزا شٓزٚب،  50 ثٕالغ

شز رٔاثظ ْذِ يغ َ( شٓزٚب 8ثٕالغ  أسجٕػٛباإلَغهٛشٚخ نهكهٛخ 

 األخجبر ػهٗ يٕالغ انزٕاطم االعزًبػٙ

111%  

3 

ضخ األخجبر ػهٗ يٕالغ انزٕاطم االعزًبػٙ يًب نّ أصز فٙ 

سٚبدح انزٔاثظ انزٙ رشٛز إنٗ َطبق انغبيؼخ ٔثبنزبنٙ انًسبًْخ 

 فٙ رحسٍٛ انًؤشز انؼبنًٙ نزظُٛف انغبيؼبد

111%  

  %111 انمذرادَشز َزبئظ انطالة / َزبئظ اخزجبراد  4

5 

 ٔانشكبٖٔ ػهٗ يٕلغ انكهٛخانًمززحبد  يزبثؼخ َظبو طُذٔق

 

111%  

6 
 خالل يٍ ثبنكهٛخ انخبطخ ٔانًسزُذاد انًزاسالد عًٛغ رجبدل

 .اإلنكززَٔٙ انجزٚذ
111%  

  %111 اسزكًبل رحذٚش ثٛبَبد يٕلغ انكهّٛ 7

  %55 انًكزجخ انزلًٛخانًسبًّْ فٙ يشزٔع  5

  %55 فٙ يشزٔع انزؼهٛى االنكززَٔٙانًسبًْخ  5

  %111)كبدر ػبو ٔكبدر ثبنكهٛخ اسزخزاط يزرجبد ٔيكبفئبد انؼبيهٍٛ  11
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انًٕرد يٍ عبيؼخ )انفبرٔق( خبص( يٍ َظبو االسزحمبلبد 

 انًُظٕرح

11 
-2017ادخبل ثٛبَبد طالة انذراسبد انؼهٛب نهؼبو األكبدًٚٙ 

2018 
111%  

12 

  انزهٛفشَٕٚٛخ نهكهٛخ ػهٗ انٕٛرٕٛةرفؼٛم انمُبح 

https://www.youtube.com/channel/UC0S7Blc9

N26UO349jlzM3Vw 

111%  

13 

إَشبء طفحبد نهسبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚس ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ 

عٕدح انجٛبَبد نهظفحبد انزٙ رى رفغ  يغ Research Gateػهٗ

يٍ ٔضغ انُشبط انؼهًٙ نؼضٕ ْٛئخ ثحٛش ٚزى انزأكذ  اَشبئٓب

 .انزذرٚس ػهٗ انظفحخ 

111%  

14 
إَشبء طفحبد نهسبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚس ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ 

 ػهٗ َشبطٓى انؼهًٙ  رحزٕ٘ Research Gateػهٗ

 

111%  

15 

 انجزٚذ رسهٛى يٍ ٔانزأكذ األكبدًٚٙ اإلنكززَٔٙ انجزٚذ رفؼٛم

 ٔيؼبَٔٛٓى انزذرٚس ْٛئخ ألػضبء األكبدًٚٙ اإلنكززَٔٙ

 ٔانطالة

111%  

16 

 األكبدًٚٙ اإلنكززَٔٙ انجزٚذ طزٚك ػٍ انخذيبد يٍ ػذد رمذٚى

 اسزخذاو ػهٗ نزحفٛشْى انزذرٚس ْٛئخ ٔأػضبء انطالة يٍ نكم

 ارسبل ًٚكٍ: نهطالة ثبنُسجخ يضبل) فؼبل ثشكم األكبدًٚٙ انجزٚذ

 ٔاألَشطخ ٔانُزبئظ االيزحبَبد ٔعذأل انذراسٛخ انغذأل

 ارسبل ًٚكٍ: انزذرٚس ْٛئخ ألػضبء ثبنُسجخ أيب انطالثٛخ

 انذراسٛخ ٔانًُح ٔانجؼضبد األلسبو ٔيغبنس انكهٛخ يغهس لزاراد

 (انذراسٛخ ٔانخطخ

111%  

https://www.youtube.com/channel/UC0S7Blc9N26UO349jlzM3Vw
https://www.youtube.com/channel/UC0S7Blc9N26UO349jlzM3Vw
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 ٕحذح يذٚز ان

 د/ محمىد ػبذ الحمٍذ الشىٌمىاالسى: 

 انزٕلٛغ: 

 22/12/2018انزبرٚخ: 

 

 جامؼت طنطا

Tanta University 

لكخزونٍت والمؼزفٍتلخذماث اإلمزكش ا  

Electronic and Knowledge Services Center 

 

 أنشطت سائذة: 

 

 ٔأػضبء ْٛئخ انزذرٚس اًٚٛم انكززَٔٙ رسًٙ نهطهجخ 500رُشٛظ ػذد  -1

 نطالة انذراسبد انؼهٛب . اًٚٛم رسًٙ  18اَشبء ػذد -2

 رحذٚش ٔ اسزكًبل ثٛبَبد اػضبء ْٛئخ انزذرٚس ػهٗ انُظبو اَفٕريبرٛك انخبص ثبػضبء ْٛئخ انزذرٚس -3

 ٓىػهٗ انُظبو ثؼذ ادخبل انجٛبَبد انخبطخ ثدكزٕراِ ( –يٍ طهجخ انذراسبد انؼهٛب )يبعسزٛز   طبنت 51يُح ػذد رى  -4

 نزذرٚس ػهٗ انُظبو ٔإدخبل انًؼٛذٍٚ انغذد.اسزكًبل ثٛبَبد اػضبء ْٛئخ ا -5

 نجظًخ.ثأعٓشح ايظ انخبص ازنجرفغ انجظًبد انٕٛيٛخ ػهٗ ا -6

يٛغب داخم يغًغ سجزثب٘ يغ يُٓذسٙ انشزكخ انًظزٚخ نإلرظبالد ٔيُٓذسٙ شجكخ  100رى يذ كبثم فبٚجز ثسزػّ  -7

 انغبيؼخ.

 نشجكٗ ثبنًجُٗ اإلدارٖ ٔانٕرش ٔيجُٗ إػذادٖ ٔيذَٗ ثبنكهٛخ.ػًم رحذٚش دٔرٖ نخزٚطخ رٕسٚغ َمبط ٔاعٓشح انزثظ ا -8

 رفؼٛم خذيخ اإلَززَذ ثززكٛت اعٓشح شجكخ يٍ سٕٚزشبد ٔكبثالد رثظ داخم يؼبيم ٔإداراد انكهٛخ -9

 ػًم رغطٛخ إػاليٛخ ألحذاس انكهٛخ ٔإرسبنٓب نهًزكش اإلػاليٗ ثبنغبيؼخ .-10

ذ االنكززَٔٙ االكبدًٚٙ نكم يٍ انطبنت ٔأػضبء ْٛئخ انزذرٚس نزحفٛشْى ػهٗ رمذٚى ػذد يٍ انخذيبد ػٍ طزٚك انجزٚ -11

اسزخذاو انجزٚذ االكبدًٚٙ ثشكم فؼبل يضبل)رحًٛم ثزايظ شزكخ يبٚكزٔسٕفذ ثبنززاخٛض انالسيخ نهجزايظ( يٕلغ 

DreamSpark  . 

 رفؼٛم َظبو انفبراثٗ ٔ ػًم حسبثبد نغًٛغ أػضبء ْٛئخ انزذرٚس ثبنكهٛخ -12

 رؼذٚم ثٛبَبد طالة انذرسبد انؼهٛب ػهٗ انُظبو -13

 .رحًٛم انكُززٔل شٛذ ثغًٛغ انًسزٕٚبد نجزَبيغٗ انزشٛٛذ ٔانؼًبرح انفظم انظٛفٗ -14

 

 ٔكشٕف اإلػالٌ نغًٛغ انفزق ٔاأللسبو ثبنكهٛخ .رحًٛم انكُززٔل شٛذ  -15

 

 ٔ األلسبو انؼهًٛخ. نُزٛغخ طالة عٛغ انفزق 2017/2018ػًم إحظبئٛبد انؼبو انغبيؼٗ -16

 

 انجزايظ انخبطخ .نُزٛغخ طالة  2017/2018ػًم إحظبئٛبد انؼبو انغبيؼٗ  -17

 

ػًم إحظبئٛبد نُزبئظ انذرسبد انؼهٛب نغًٛغ انذرعبد انؼهًٛخ ثغًٛغ األلسبو نهفظم انذراسٙ انضبَٙ نهؼبو انغبيؼٙ --18

2017/2018 . 

 

ٗ انُظبو الدخبل درعبد اػًبل انسُخ  نهجزايظ انخبطخ ثبنكهٛخ نهفظم ػًم حسبثبد نغًٛغ أػضبء ْٛئخ انزذرٚس ػه-19

 .2017/2018انذراسٙ انظٛفٗ  نهؼبو انغبيؼٙ 

 

 

 مذٌز مزكش الخذماث اإللكخزونٍت والمؼزفٍت

 

 (طارق ػبذالمنؼم فاٌذد/ ا.)

 


