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 رؤية الوحدة

 

 ( م8102كلية اآلداب كلية إلكترونية )

 م 8102 ديسمبرعن شهر محضر اجتماع فريق تكنولوجيا المعلومات/
الواحاد  م ، السااةة 1019 يناير 13الموافق  األحدالكلية في يوم ب (IT) اجتمع فريق تكنولوجيا المعلومات 

برئاسااة الاادكتورم  حمااد ةييااة حميااد  الماادير التنجيااال لتكنولوجيااا المعلومااات بالكليااة ، و ااد ح اار كاا   ظهاارا
 من: 
 مسئو  المكتبة الر مية   م هاني حسن  بو النجا             -1
 MISمسئو        بواليزيد      حسن  نور حسنم   -1
  م كيرلس سامي بدير               مسئو  البوابة االلكترونية -3
  م مايك  مر ص برسوم              فني شبكات -4

 وليد التابعي. -1وتم دةو  ك  من :  
 يارق  بو  مر. -1                    

 و د اةتار ةن ةدم الح ور ك  من :
 لظروف مر ية م نعمة محمد معروف               
 االمتحانات.النشغالها في إحدى لجان  م ماجد  شعبان محمد               

 ااادم  ة ااااي الجريااااق التهنئاااة للسااايد الاااادكتور  حماااد ةيياااة الماااادير التنجياااال لوحااااد   فاااي بداياااة االجتمااااا    
بتعييناام مااديرا تنجيااايا رئاايس الجامعااة تكنولوجيااا المعلومااات ل اادور  اارار الساايد األسااتاا الاادكتور ةبيااد  ااال  

لوحااادات تكنولوجياااا المعلوماااات بالجامعاااة داةاااين اق  ن يعينااام ويوفتااام. و اااد شاااكرهم الااادكتور  حماااد ةيياااة 
فاي م ااف كلياات الجامعاة وكلياات دوماا ويالبهم ببا  مزيد مان الجهاد والعما  لرفعاة كلياة اودال وجعلهاا 

   م ر كلها.
 المو وةات اوتية:الجريق  و د نا ش

وص زياار  التتيايم مان اللجناة المشاكلة مان السايد األساتاا الادكتور م  حماد الخماارل مادير إدار  بخ  -1
واختيااار  ف اا  وحااد   المشااروةات بالجامعااة لتتياايم وحاادات تكنولوجيااا المعلومااات بكليااات الجامعااة

كليااة زياراتهااا للكليااات بزيااار   ااد بااد ت اللجنااة  فاااد الاادكتور  حمااد ةييااة  ن ،  ةلاام مسااتوى الجامعااة
م ، وكان في اساتتبالها السايد 1012م11م 12 الخميس الموافق يوممن  اودال في التاسعة  باحا

األستاا الدكتورم وفدل  بو الن ر وكي  الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة ممثال ةن إدار  الكلية 



 
 .كلية اآلداب

 .جامعة دمنهور

 (ITوحدة تكنولوجيا المعلومات)

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

 رسالة الوحدة

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

 .سياسات الكلية ودعم اتخاذ القرار وفقا لمعايير الجودة الشاملة

                                                                       
 

2 

 رؤية الوحدة

 

 ( م8102كلية اآلداب كلية إلكترونية )

و ااد مارساات اللجنااة والساايد الاادكتورم  حمااد ةييااة الماادير التنجيااال لتكنولوجيااا المعلومااات بالكليااة ، 
 ةملها وفق نمواج موحد لتتييم جميع كليات الجامعة.

الدكتورم  حمد ةيية  إلدار  الكلية بتيااد  الادكتور  م حناان الشاافعي ةمياد تتدم المناسبة يوبهاه     
 ة ااي فرياق تكنولوجياا الكلية والساد  الوكالي ةلم دةمهم الدائم ، وكااا  ادم الشاكر لجمياع السااد  

وك  المتعاونين مع وحد  تكنولوجيا المعلومات بالكلية متو عا ح و  كلية اودال ةلام  وماتالمعل
المركااز األو  فيمااا يخااص وحاادات تكنولوجيااا المعلومااات ةلاام مسااتوى الجامعااة وفااي انتظااار إةااالن 

 هاا في مجلس الجامعة التادم إن شاي اق.
 .بخ وص تحديث رؤية تكنولوجيا المعلومات -1

الدكتور  حمد ةيية ةلام السااد  الح اور ساتة ا تراحاات لتحاديث رؤياة الوحاد  و اد =ةرض السيد 
  فااي إيااار اسااتكما  إجاارايات تحااديث الرؤيااةنحاان اون و ااع االختيااار باألةلبيااة ةلاام واحااد  منهااا، و 

داريااين ويااالل ومجتمااع ساا خااا ر ل المو  تجيدين والمتعاااملين مااع الوحااد  ماان  ة اااي هيئااة تاادريس وام
 خارجي إل رار الرؤية النهائية للوحد . 

 .م1019م1012 متحانات الج   الدراسي األو لعمليات ر د نتائج ا بخ وص االستعداد  -3
شاايتات الر ااد الياادول ويباةتهااا فااي  بأناام تاام االنتهاااي ماان  MIS نااور مساائو   حساانم    فاااد وال : 

الوحااد  وتاام تسااليمها للساايد األسااتاا الاادكتور  حمااد ةبااد العزيااز وكياا  الكليااة لشااؤون التعلاايم واليااالل 
 لتسليمها للساد  رؤساي الكنتروالت .

ثانيا : تم االنتهاي من إنشاي كنتروالت الر د اولاي للنتاائج ، وتام البادي فاي ةما  لاسام المساتخدم  
 السر  لك  كنترو  تمهيدا لبدي ةمليات الر د اولي للنتائج فور انتهاي االمتحانات. ولكلمة

 بشأن تيوير العم  الر مي بالمكتبة. -4
ولكناام م هاااني  بااو النجااا مساائو  المكتبااة الر ميااة بااأن العماا  فااي المكتبااة يسااير بشااك  جيااد   فاااد  =

-التاي يتاوم بهاا الياالل -يحتاج لعدد مان  جهاز  الكومبياوتر للمسااةد  فاي ةملياات البحاث اولاي 
ةان الم اادر والمراجاع ، وةلام الجاور توا ا  الاادكتور م  حماد ةيياة ماع السايد  األساتاا  الاادكتور  
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  لمكتبةحنان الشافعي بخ وص هاا األمر فاستجابت ةلم الجور و امت بتوفير جهازين كومبيوتر ل
 وتسليمها ، ومن ثم يتدم لها المجلس الشكر ةلم دةمها المستمر للوحد .

 : بشأن العم  بالمو ع الرسمي للكلية -5
خا اة فيماا يتعلاق بأخباار الكلياة  = فاد   م كيرلس سامي بأنم يتم العم  بمو ع الكلية ب اور  جياد  
م ، و ي اااا 1012م11م11  ياااوم فتااد تااام نشااار جااداو  االمتحاناااات الدراساااية  للج اا  الدراساااي األو 

تعليماااات بخ اااوص تعامااا  الياااالل ماااع ور اااة اإلجاباااة لالمتحاااان اإللكتروناااي . وسااايتم نشااار  ر اااام 
 الجلوس و ماكن اللجان وةيرها.

زياار  ، كماا   لاف ساتينو  خمسامائةو  ينملياون لكلياة حتام الياوم ماا يزياد ةانالرسامي لمو ع السج  =
 اراي  للمو اوةات المنشاور  ةلام   لاف وثالثمائاةمليون  بلغ ةدد الترايات لمو ع الكلية ما يزيد ةن

 .عالمو 
  ،ظهرا الثانيةو د انتهم االجتما  في           

         وفتنا اق جميعا لخدمة م رنا الحبيبة ،                                                   
                                                            

                                                              المدير التنجيال لتكنولوجيا المعلومات بالكلية                                                            
 د/ أحمد عطية حميدة                                                                       


