
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 .كلية اآلداب        

 .جامعة دمنهور       

                                                             (ITوحدة تكنولوجيا المعلومات)       

=================================================================== 

 رسالة الوحدة

والريادة فى تقديم الخدمات اإللكترونية والمعلوماتية لألقسام األكاديمية واإلدارية والطالبية لتحقيق تسعى الوحدة لتحقيق التميز       

 .سياسات الكلية ودعم اتخاذ القرار وفقا لمعايير الجودة الشاملة

 

 1 

 رؤية الوحدة

     

 ( م8102إلكترونية )كلية اآلداب كلية 

 م8102س ر مامحضر اجتماع فريق تكنولوجيا المعلومات/عن شهر 
م ، السااةة 8012 مااس  10الموافق  الثالثاءبالكلية في يوم IT) اجتمع فريق تكنولوجيا المعلومات)      

اوالنصا  ةشرة  الثانية برئاساة الاتوتوسأ مدمات ة ياة دمياتة الماتير التنتياول لتكنولوجياا المعلوماات  ظهارا

 بالكلية ، ودضر االجتماع ول من: 

 مأ نعمة محمت معروف                 مسئول تعليم الكتروني -1

 مأ هاني دسن مبو النجاة                مسئول المكتبة الرقمية -8

  MISول مأ دسن منوس دسن مبو اليزيت         مسئ -3

 مأ ماجتة شعبان محمت                  مسئول تتسيب -4

 مأ ويرلس سامي بتير                  مسئول البوابة االلكترونية -5

 مأ مايكل مرقص برسوم                فني شبكات -6

 مأ شيماء ممين                            سكرتيرة الودتة

 

أمدمت ة ية بأةضاء التريق وشكرهم ةلى الجهت المباوول فاي في بتاية الجلسة سدب التوتوس       

 التترة الماضية ودثهم ةلى بول مزيتا من الجهت في التترة القادمة.

فيماااا يتعلااااق راااالموتمر العلماااات ا ون للكلياااح تحاااات عناااوان ي الرحياااار  عرااار الع ااااور  ر ياااح تنمويااااح  -2
نجاا  إومستقرليح طالب الدكتور أحمد عطيح ررذن جهد مضاعف من أعضاء الفرياق للمسااعد  فات 

وخا ااح وحااد  الروارااح انلكترونيااح للكليااح التاات تمساان الجهااح الرسااميح نعاا ن مااا يااتم داخاان  الماا تمر
، ولقاااءات علاام  ااامت الماا تمر ، ومناقشااات  ، ومشااروعات رحسيااح، لماا تمر ماان جلسااات علميااح ا

، وأن تكون المتارعح علم مدار الساعح من الجلسح االفتتاحيح غدا  ح الخا ح رهوغير ا من ا نشط
ا ررعاااء وحتاام الجلسااح الختاميااح مساااء الخماايس إن شاااء اكي وقااد عقااب أ/ كياارلس سااامت مساا ون 

راااح انلكترونياااح رىناااه علااام اساااتعداد تاااام للمتارعاااح انع مياااح للمااا تمر علااام مااادار السااااعح وراااذن الروا
 خ ن يومت الم تمريفت أق م جهد ممكن علم موقع الكليح 

تقاااوم حاليباااا ر نشااااء أن الوحاااد   MISمسااا ون حسااان  أ/ حسااان أناااورأفااااد ( MIS)فيماااا يتعلاااق روحاااد  -1
 الدراست السانت وتجهيز)شيتات( الر د اليدوييالكنتروالت اآلليح المتحانات الف ن 

تحوياان العماان داخاان ا قسااام  ماجااتة شااعبان  ةاان مااا تاام  بشااأناالستفسااار المقاادم ماان أ/ رخ او   -3
أفاااد الاادكتور أحمااد عطيااح رااىن مجلااس الكليااح الفا اات عاان شااهر انداريااح رالكليااح إلاام النلااام اآللاات 

فات  اذا ال ادد والتات طالاب فيهاا رتحوران العمان  م قد وافق علم المذكر  المقدماح مناه1028فرراير 
داخاان ا قسااام انداريااح إلاام النلااام اآللاات ، كمااا أفاااد رااىن الجامعااح قااد توا االت مااع الشااركح المنتجااح 

دخااان متطلرااات جديااد  عليااح ليقااوم راسااتيعاب الريانااات المطلااوب إدخالهااا MISلررنااام) ) ( لتحديسااه واخ
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 ( م8102إلكترونية )كلية اآلداب كلية 

( رالجامعااح MISر اادد عماان خطااح تدريريااح رالتنساايق مااع )عليااه وقااد تاام ذلاا  رالفعاان ، ونحاان اآلن 
 ما يخ هيد  انداريين علم الررنام) كن فيلتدريب السا

زياار  ، كماا رلا   ألاف أررعاينو  تساعما حملياون و سجن الموقع الرسمت للكليح حتم اليوم ما يزياد عان  -4
ت المنشاااور  علااام قاااراء   للموضاااوعا ألاااف ما اااحملياااون و عااادد القاااراءات لموقاااع الكلياااح ماااا يزياااد عااان 

 يالموقع
 .  ظهراوالنص   الوادتةوقت انتهى االجتماع في            

 وفقنا هللا جميعا لختمة مصرنا الحبيبة ،                                                                      

                                                                     

 دأ مدمت ة ية دميتة                                                                                 

 المتير التنتيول لتكنولوجيا المعلومات بالكلية                                                                   

 


