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 رؤية الوحدة

وحدة تكنولوجيا المعلومات أن تكون مركزا تكنولوجيا  تتطلع      

 .مات تقنية ومعرفية بمعايير دوليةمتقدما من خالل منظومة خد

 م 9102مارسعن شهر محضر اجتماع فريق تكنولوجيا المعلومات/
م ، السااااالة العا اااار  1029 أبريل 7الموافق  األحدالكلية في يوم ب (IT) اجتمع فريق تكنولوجيا المعلومات 

ا برساساااة الدكتورد أحمد لمية حميد  المدير التنليكن لتكنولوجيا المعلومات بالكلية ، ورد ح ااار كل  صااباح 
 من: 
 مسسول المكتبة الررمية  أد هاني حسن أبو النجا             -2
 MISمسسول      أبواليزيد      حسن أنور حسند أ -1
    مسسول تعليم إليكتروني   أد ماجد   عبان محمد             -3
 مسسول تدريب                      الوكيلأد وليد  -4
 أد كيرلس سامي بدير               مسسول البوابة االلكترونية  -5
 أد مايكل مررص برسوم              فني  بكات -6

 المو ولات اآلتية:اللريق  ورد نارش
 .ةللى مورع الكلي المتحانات اللصل الدراسي األولالنتاسج اآللية إلالن االنتهاء من بخصوص  -2

دد أحمد لمية بأنه تم إلالن النتاسج الدراساااااية لتساااااعة أرساااااام بالكلية لدا رسااااام االجتما   أفاد     
سااااااااترناء كنترول اللررة الرابعة الكن سااااااااالم النتيجة للسااااااااايد األساااااااااتاك االكن لم ينته من لمل النتاسج ب
لرانية أما كنتروالت اللرق األولى وايل الكلية ل اانون التعليم والمالب الدكتور د أحمد لبد العزيز وك

نهاء ويهيب دد أحمد لمية بإدار  الكلية التدخل إل، والرالرة بالقسااااام لم تنته حتى تاريخه من النتاسج 
حسااااان  أد كما ككرالنتاسج في أررب ورت ممكن ومنع تكراره خاصااااة في اللصاااال الدراساااااي الراني . 

اله أنه جاهز لتقديم الدلم اللني اللزم لللرق الرالث بقساااااااااااااام االجتما  إلنهاء النتاسج في أنور لبد ال
 أررب ورت ممكن.

رسالها إلى نظم المعلومات بالجامعةبيانات الساد  أل اء هيسة التدريس  تحديثب أن  -1  .وا 
وفق  انتهت من لمليات تحديث بيانات أل اااااااااااااااء هيسة التدريس =أفاادت أد مااجاد   ااااااااااااااعباان أنهاا 

 من نظم المعلومات اإلدارية بالجامعة النموكج المرسل
 ب أن العمل بالمورع الرسمي للكلية: -3
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 رؤية الوحدة

وحدة تكنولوجيا المعلومات أن تكون مركزا تكنولوجيا  تتطلع      

 .مات تقنية ومعرفية بمعايير دوليةمتقدما من خالل منظومة خد

ة فيما يتعلق خاصبصاور  جيد  باللغة العربية  =أفاد أ د كيرلس ساامي بأنه يتم العمل بمورع الكلية 
تحديث صااااااالحات المورع خاصاااااااة فيما يتعلق بمقررات الالسحة الجديد  ، اساااااااتمرار و بأخبار الكلية  

يرلس أفاد د كباللغة اإلنجليزية الكلية  مورع وبسنال دد أحمد لمية لن معورات ن ر األخبار للى 
ساامي بأنه الم كلة تكمن في سرلة ترجمة األخبار المقصود  التي تعني القار  يير العربي ، ورد 

بالتدخل لدى إدار  الكلية ورساام اللغة اإلنجليزية ساالرلة ترجمة األخبار لنتمكن  ولده دد أحمد لمية
 من ن رها في الورت الالزم .

=كما أفاد أي ا بأن المورع اإللكترونى للكلية حصل للى أف ل مورع للى مستوى كليات الجامعة 
وأ ار أي ا  1029س وكلك بناء للى تقييم إدار  الم رولات وكلك خالل  هر يناير وفبراير ومار 

باأن الوحاد  تحتااج إلى مساااااااااااااااناد  جميع األرسااااااااااااااام العلمياة واإلدارياة باالكلية وكلك فيما تقوم به من 
 تحديرات  املة للمورع فى  وء الالسحة الجديد  للكلية 

=كما أ اااااااااااااار أي اااااااااااااا بإنة تم التواصااااااااااااال مع كرير من المالب منك البدء فى إلالن النتاسج  وحل 
 النإلالكى يوجد داخل صاالحة وكلك من خالل صااندوق ال ااكاوى  هالق بإلالنالم ااكالت التى تتع

 النتاسج للى مورع الكلية 
 =كما أفاد أي ا بإنة تم رفع نتيجة ماد  حقوق االنسان للمالب للى المورع الرسمى للكلية 

 وكلك بعد التمادها
ار  ، كما بلغ زي وستين ألف بعماسةوس ينمليون لكلية حتى اليوم ما يزيد لنالرسمي لمورع السجل =

 رراء  للمو اااااولات المن اااااور  ألف ساااااتونورالرماسة و مليون  لدد القراءات لمورع الكلية ما يزيد لن
 .عللى المور

  ،صباحا والنصف ل ر  الحاديةورد انتهى االجتما  في           
         لخدمة مصرنا الحبيبة ،وفقنا اهلل جميعا                                                    

                                                            
                                                              المدير التنليكن لتكنولوجيا المعلومات بالكلية                                                            
 د/ أحمد عطية حميدة                                                                       


