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 رؤية الوحدة

     

 ( م8102كلية اآلداب كلية إلكترونية )

 م8102ينايرمحضر اجتماع فريق تكنولوجيا المعلومات/عن شهر 
م ، السقاةة 1122فبرايقر  21الموافقق  االثنينبالكلية في يوم IT) اجتمع فريق تكنولوجيا المعلومات)      

اوالنصق  ةشرة  الثانية برئاسقة القتوتو أ مدمقت ة يقة دميقتة المقتير التنتيقول لتكنولوجيقا المعلومقات  ظهقرا

 بالكلية ، ودضر االجتماع ول من: 

 مسئول تعليم الكتروني     مأ نعمة محمت معروف             -2

 مسئول المكتبة الرقمية    مأ هاني دسن مبو النجاة             -1

  MISمسئول   مأ دسن منو  دسن مبو اليزيت        -3

 مسئول تت يب    مأ ماجتة شعبان محمت               -4

 مسئول البوابة االلكترونية   مأ ويرلس سامي بتير                 -5

 فني شبكات   مأ مايكل مرقص برسوم              -6

 سكرتيرة الودتة       مأ شيماء ممين                      -7
 

فييب ايايييج الجلرييج  رحيير اليييكتور  حمييي عايييج  الميييير التنليييأخ  الريييق العميي   و  ايير م ا نيي       
مين ديار  الكلييج  للميأكر   المرفوعيج مني  اشي ن ت رييا وفير  الوحيي    و ني   يي تمت ارتجااج رريعج 
ضي  فيب  عاينيت الو االجامعج  ترياتلجنج رااعيج من ديار  المش فاراير الجارخ 22ارتقا  يوم األحي 

ويونت ما تحتاج  من فر  و جهز    وفب  أا الصييي يتقييم ي/  حميي عاييج المييير   الوحي  و راتت 
التنليييأخ وفريييق العميي  ا ييالل الشييكر لكرييتاأ  اليييكتور  حنييان الشييافعب القايمييج اعميي  عميييي الكليييج 

آملييين فييب التنليييأ ي  لال تميام ايياألمر واييأ  الجهييي والرييعب ليييا ديار  الجامعيج لتلايييج احتياجييات الوحيي
 . رياا دن شاء اهلل

ا صيييول تحويييي  العمييي  يا ييي  األ ريييام اإيارييييج االكلييييج دليييي النديييام ا ليييب تحقيقيييا لر ييييج وحيييي   -2
م  فيياي اليييكتور 1028تكنولوجيييا المعلومييات ايي ن تكييون كليييج ا يار كليييج دلكترونيييج فييب  ييال  عييام 

مير تمري  فيب تحويي  نتيايت انمتحانيات دلييي  حميي عاييج اي ن الكلييج  اعيت شيواا كاييرا فيب  يأا األ
ندام الرصي ا لب   وكأا ندام اإلتحاق االكليج   وتشعير الايالر عليي األ ريام العلمييج الم تلليج 

  ايار الكلييج عليي المو ي  الرريمب لهيا  و ير يا     وندام المرتاات   واليرارات العليا  ونشر جمي 
إيارييج فقيي تيم م ااايج ديار  الكلييج اهيأا الشي ن مين  يال   ما ما تاقي من عم  ييوا فيب األ ريام ا

مأكر  مرفوعج من الميير التنليأخ وفب انتدار ريوي األ رام اإياريج لوض   اج تيريايج لإلياريين 
 االتنريق م  ندم المعلومات اإياريج االجامعج. 

 اتقييم  ن الوحي  تقوم  أه األيام MISمريو  حرن   / حرن  نور فاي ي فقMIS فيما يتعلق اوحي   -1
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لكنتييرونت التييب اييي ت فييب عمليييات الرصييي ا لييب للنتييايت منهييا كنتييرونت فييب اليييعم اللنييب الييالزم ل 
  رييام الل ييج اإنجليزيييج  وا رييار واليرارييات اليونانيييج والرومانيييج  والللرييلج  والل ييج العرايييج  والل ييات 

المييير التنلييأخ الرياي  ر رياء الكنتيرونت ريرعج اننتهياء الشر يج. و ي ناشي ي/  حمي عايج عاييج 
ميين رصييي النتييايت آليييا حتييي تييتمكن الوحييي  ميين دعييالن نتييايت امتحانييات اللصيي  اليرارييب األو  فييب 

  ال  األراوع األو  من شهر مارس القايم ااقا لقرار مجلس الكليج فب  أا الصيي.
2-  

زيار    كميا الي    لف عشرينو  رمانمايجمليون و ي عن رج  المو   الررمب للكليج حتي اليوم ما يزي  -1
 يييراء   للموضيييوعات المنشيييور  عليييي   ليييف ريييتينملييييون و عييييي القيييراءات لمو ييي  الكلييييج ميييا يزييييي عييين 

 .المو  

 .  ظهراوالنص   الوادتةوقت انتهى االجتماع في            

 وفقنا هللا جميعا لختمة مصرنا الحبيبة ،                                                                      

                                                                     

 دأ مدمت ة ية دميتة                                                                                 

 المتير التنتيول لتكنولوجيا المعلومات بالكلية                                                                   

 


