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 رؤية الوحدة

 

 ( م8102كلية اآلداب كلية إلكترونية )

 م8102أغسطسعن شهر محضر اجتماع فريق تكنولوجيا المعلومات/
  ، ااسعععا ي 1078سعععبتمب   71اام اقعععل  االثاعععت ااي تعععي قععع  تععع   ب(IT) اجتمعععر ق تعععل تيا ا جتعععا اام   معععا  

ا ب ااسعي ااسعتل ااعليت  م  ًمعل  متعي ًمتعلة اامعلت  ااتانتعوج اتيا ا جتعا اام   معا  بااي تعي ،  ًا اا اش ة صعبا
  قل ًض  يل م : 

  م هاا  ًس   ب  اااجاة            مسا ل ااميتبي اا قمتي -7
 MISمسا ل      ب ااتزتل      ًس   ا   ًس م   -1
 مسا ل تل تب      م ماجلة ش با  مًمل           -3
  م يت اس سام  بلت                مسا ل ااب ابي االايت  اتي  -4
  م ماتيل م قص ب س                قا  شبيا  -5
لة  م شتماء  مت                       -6  سي تت ة ااً 

  ا تو       ل  ااًض    م ا مي مًمل م   ف .
 اام ض  ا  اآلتتي:اان تل   قل ااقش
عععععلة  تقععععع     -7  ًMIS) اتهعععععاء مععععع  اات عععععلتا  ااطاصعععععي بت  معععععا  اامعععععاب مععععع  اتعععععاا  باال  ًااتعععععا

االمتًااععا  ، يمععا تععت  اات ععلتا  ااطاصععي ب جععا  االسععتاااف   ععو  ق بععا  اا ععش ،  هععوا اسععت لالا 
ااعععليت    ًمعععل  تااشعععلإل عععلال ااياتععع  ال  ااطاصعععي باا صعععل اآلاععع  اعععل   سعععبتمب .  قععع  هعععوا ااصعععلل 

سععع  ي ااجعععا  االسعععتاااف   عععو  ق بعععا  اا عععش  ااشععع ب بااجام عععي  تعععي ااتعععلطل اعععل  إلا ة ااي  متعععي
  ل   سععبتمب   اعع  تصععل االاتهععاء  معع  جمتععر اا جععا  قعع   قعع ب  قعع  مميعع   ًتعع  بععل   امتًااععا

ااي تعي جمتعر اتععاا  اامعاب اامسعتاانت    ععو  ق بعا  اا عش  ااشعع ب ممعا تسعبب ط ععا قع  االاتهععاء 
 تصع تل اامععاب مع  اانع ل اال اسعتي اللاععو إاعو اانع ل ال  ععو ، م  علها مع  اااتعاا  اال اسعتي قعع  

  . يواك استط اج بتااا  ااًااي    اقل ااقتل    غت ها
 7350قتمععا تت  ععل بااتقععلت  اإلايت  اعع  ا مععاب  قععال   م يتعع اس سععام   اعع  قععل تعع  تقععلت   يثعع  معع   -1

مااععب  300باااسععبي ا مسععتجلت  ،   يثعع  معع  مااععب معع  مععاب اامععً  تت  ال اععو  ااثااتععي ا تاسععتل 
معع  اامًعع ات  ،  جععا ج االسععت لال ا تقععلت  اإلايت  اعع  امععاب اامً  ععي ااثااثععي ا تاسععتل قعع    صعع ل 

  سماء اام تًقت  بااي تي م  ميتب ااتاستل.
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 رؤية الوحدة

 

 ( م8102كلية اآلداب كلية إلكترونية )

ععلة بععذ  ااسععتل السععتاو ااععليت  م  ًمععل ااطمععا ج لقععا  ااعع -3 يت    ًمععل  متععي تععر ا  ق تععل اا مععل بااً 
قعل م ععب ماع  م اققتعع  قع  زتععا ا   سعمتي اي تععا  ااجام ععي  لت  إلا ة اامشعع   ا  ااجلتعل بااجام ععي مع

ععلا  معع  ل عع   ععلا  تيا ا جتععا اام   مععا  بهععا  مععا تًتاجعع  هععو  ااً  ا  قعع ف   ععو سععت  اا مععل بً 
ععلة تيا  جتععا اام   مععا  بي تععي  اتععيلج   تنتهععا ااما مععي بهععا .  جععاء هععوا االطتتععا  متيععذ   ععو    ً 

 اآللاب ه   قضل ي تي   و مست   ااجام ي قتما تطص تيا ا جتا اام   ما  .
زتععا ة ، يمععا ب عع   ععلل   اععف  ثاثمااععي ت م تعع ا  ي تععي ًتععو ااتعع   مععا تزتععل  عع اا سععم  ام قععر ااسععجل  -4

قع اءة ا م ضع  ا  ااماشع  ة   عو   اعف م تع    معااتت   ثاثع   ااق اءا  ام قعر ااي تعي معا تزتعل  ع 
 .راام ق

  ققاا اهلل جمت ا اطلمي مص اا ااًبتبي ،  ش ة ، ااًالتي قل ااتهو االجتماع ق            
                                                    

                                                              ااملت  ااتانتوج اتيا ا جتا اام   ما  بااي تي                                                   
 د/ أحمد عطية حميدة                                                            

  
 


