
 



 التعارف



 ناصر خمٌس الجٌزاوي/ د.أ
 

 مدرب محترف للتنمية البشرية•
 بالمركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  

 (وسط وجنوب أفريقيافرع الشرق األ)
International Board of Certified Trainers (IBCT) 

  خبير جودة مؤسسات التعليم العالي•
 مستشار بعمادة التطوير والجودة بجامعة نجران•
 مصر/مدير البوابة االلكترونية بجامعة بنها•
 مصر/ أستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها •
 محكم بالمجالت الدولية•

• International Journal of Plant Physiology and 
Biochemistry 

• eSci Journal of Crop Production 

 2015 - 2013محكم باللجنة العلمية الدائمة لترقية هيئة التدريس •
 االخضر: اللون المفضل•

www.nasser.co.nr: Web site 
nasser.elgizawy@fagr.bu.edu.eg: mail-E 
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ة ٌٌب ب التدر  األساٌل

 دراسة حالة

 المحاضرة العصف الذهنى مناقشات

 ورش العمل نشاط فردى

 فكر وشارك

http://images.google.com.eg/imgres?imgurl=http://khairulosman.myvnc.com/wp-content/uploads/2009/06/thumbtack_note_assignment.png&imgrefurl=http://sites.google.com/site/srhuelin/science1000&usg=__5h-K2V5XC433Sn1L7UjBKg0L0kw=&h=270&w=384&sz=21&hl=en&start=1&tbnid=QzpUhb-vnCM1MM:&tbnh=86&tbnw=123&prev=/images?q=assignment&gbv=2&hl=en


 توقعات المشاركٌن



 كٌف ٌنظرالعالم الٌنا ؟؟؟



فات العالمٌة للجامعات  أهمٌة التصٌن

تسعععا الجامعععات فععي الوقععت الحععالي ملععا تحقيععق مزيععد مععن التميععز وتنميععة الععدورين 
األكاديمي والبحثي، واالستمرار في اتباع أسعاليب أكثعر جعدة وتطعوراح لتحسعين مسعتو  
المخرجععات والوصععول ملععا معععايير الجععودة العالميععة، وتعزيععز قععدرة الخععريجين علععا 
المسعععاهمة فعععي النهعععوع بعععالمجتمت وقعععدرة األسعععاتذة علعععا االبتكعععار وا بعععداع والبحععع  
. والتطوير، وزيادة ممكانات البح  العلمي والتقني وتطويعع  لمقتضعيات مسعيرة التنميعة

 .للجامعاتوهو ما تكشف عن  التصنيفات العالمية 

 :يليأهمية التصنيفات العالمية للجامعات فيما وتتمثل •

 .الثعععععععراء فعععععععي منتعععععععال البحععععععع  العلمعععععععي فعععععععي مختلعععععععف المجعععععععاالت العلميعععععععة .1
 .التركيعععععععععز علعععععععععا نوعيعععععععععة خريجعععععععععي الجامععععععععععات ومسعععععععععتوياتهم العلميعععععععععة .2
 .زيعععععععععادة المسعععععععععاهمات التعععععععععي تقعععععععععدمها الجامععععععععععات للمععععععععععارف الحديثعععععععععة .3
حضور الجامعات علا شبكة المعلومات الدولية وزيادة قعدرتها علعا اسعتخدام تقنيعة  .4

 .وا نترنتالمعلومات 

 .المشاركة في عملية ا صالح والتطوير .5



 





 



 



 



 



يهععدف البرنععامى ملععا تزويععد •
المشعععععععععاركين بالمععععععععععارف 
والمهععععععععععارات األساسععععععععععية 
 الالزمة لتنمية مهاراتهم  في
مدارة صععععفحاتهم الشخصععععية 
علععععععععا موقععععععععت الجامعععععععععة 
والصعععععفحات الداعمعععععة لهعععععا 
وتحسعععين تصعععنيف الجامععععة 

 .العالمي

 الهدف العام 



 :  بنهاٌة هذه الجلسة ٌكون المشارك قادر على أن

 يعرف مزايا البريد االلكتروني الجامعي•

 تفعيل البريد الجامعيخطوات يحدد •

يميز بين الخدمات المختلفة التي يقدمها ل  بريده •

 الجامعي

يعرف كيف يقوم بنشر انشطت  البحثية واالكاديمية •

 علا صفحتة الشخصية علا موقت الجامعة

 

 

 

ة ٌٌل  األهداف التفص



 نشاط تدريبي

عزيزي المتدرب وضح من وجهة نظرك ما أهم مزايا البريد •

 االلكتروني الذي تفضلة؟



 بريد تعليمي مجاني•

 خدمات تكنولوجية متعددة•

 جيجا بايت 25بريد الكتروني بسعة •

 ميجا بايت 25رسائل حتي •

 office 365ممكانية ربط حسابات البريد الشخصي بحساب •



 

Microsoft Office 365 for 

Education 

 

 –مرونه  -تطوٌر  -تجدٌد  -تكنولوجٌا 

 تواصل

 



:فتح انبريد االنكتروني من خالل أحد انروابط انتانية   
 

http://www.mail.bu.edu.eg  

  

 

 أو

http://mail.office365.com/  

 

 

 أو

portal.microsoftonline.com 

 ننبذأ انتعامم مع

http://www.outlook.com/mu.edu.eg
http://mail.office365.com/
http://mail.office365.com/
http://mail.office365.com/
http://mail.office365.com/
http://portal.microsoftonline.com/


http://www.mail.bu.edu.eg  

 نتفعيم انبريذ االنكتروني عهي اننطاق انجذيذ  اتباع انخطىات انتانية:

http://www.outlook.com/mu.edu.eg


:سىف تظهر انشاشة انتانية نتغيير كهمة انمرور كما مىضح بانشكم -2  



:سىف تظهر انشاشة انتانية الختيار انهغة وانتىقيت كما مىضح بانشكم -3  





Outlook web App انتعرف عهي واجهة انمستخدو 



إنشاء وإرسال رسانة -  



ضبط خاصية مشاركة انتقىيم -  



إضافة جهة اتصال -  



ضبط قىاعذ صنذوق انىراد وانردود انتهقائية -  



كيفية عمم انحسابات انمتصهة -  



 نشاط تدريبي

























m-value = h-

index/yr 

Potential for 

Scientific Impact 

 احتمال األثر العلمً

<1.0 Average 

1.0-2.0 Above average 

2.0-3.0 Excellent 

>3.0 Stellar 















سعد بتواصلكمن  

الجيزاوي ناصر .د.أ  
Nasser.elgizawy@fagr.bu.edu.eg 

00201005354876/          موبيل   
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