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  رسالة الوحدة
تسعى الوحدة لتحقیق التمیز والریادة فى تقدیم الخدمات اإللكترونیة والمعلوماتیة لألقسام األكادیمیة واإلداریة والطالبیة لتحقیق   

  .سیاسات الكلیة ودعم اتخاذ القرار وفقا لمعاییر الجودة الشاملة

 رؤیة الوحدة
وحدة تكنولوجیا المعلومات أن تكون مركزا تكنولوجیا  تتطلع      

  .مات تقنیة ومعرفیة بمعاییر دولیةمتقدما من خالل منظومة خد

  م ٩٢٠١فبرايرعن شهر /محضر اجتماع فريق تكنولوجيا المعلومات
م ، السـاعة  ٢٠١٩ مـارس  ١١الموافق  االثنينالكلية في يوم ب (IT) اجتمع فريق تكنولوجيا المعلومات 

أحمد عطية حميدة المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بالكلية ، وقـد  / العاشرة صباحا برئاسة الدكتور
  : حضر كل من

 مسئول المكتبة الرقمية  هاني حسن أبو النجاة           / أ - ١
 MISمسئول      أبواليزيد      حسن أنور حسن/ أ - ٢
    مسئول تعليم إليكتروني   ماجدة شعبان محمد            / أ - ٣
 مسئول تدريب                       الوكيلوليد / أ - ٤
 كيرلس سامي بدير               مسئول البوابة االلكترونية/ أ  - ٥
 مايكل مرقص برسوم              فني شبكات/ أ - ٦

  :الموضوعات اآلتيةالفريق  وقد ناقش
 .الفصل الدراسي األول االنتهاء من النتائج اآللية المتحاناتبخصوص  - ١

حسن أنور عبد الاله أن معظم األقساد العلمية بالكلية انتهت من رصد النتائج ، ولـم  / أأفاد      
  .في بعض األقسام العلمية من الفرق الدراسيةيبق إال عدد قليل 

أحمد عطية بأنه قد تواصل مع السادة رؤساء أقسـام االجتمـاع والجغرافيـا    / وقد ذكر د     
فـور   من إعالنها على موقع الكلية) IT(لتاريخ لسرعة االنتهاء من النتائج حتى تتمكن وحدة وا

  اعتمادها من إدارة الكلية
بالجامعة سرعة إرسال بيانات السادة أعضاء هيئـة  ) MIS(طلب نظم المعلومات اإلدارية بشأن  - ٢

 .التدريس طبقا آلخر تحديث
أحمـد عطيـة وسـيتم    / األمر منذ تكليفها به من د ماجدة شعبان أنها تعمل على هذا/ أفادت أ=

 .االنتهاء منه في القريب العاجل وإرساله إلى مسئول نظم المعلومات اإلدارية بالجامعة
 .االنتهاء من تسجيل الرقم القومي لبعض الطالب على قاعدة البياناتبشأن  - ٣
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  رسالة الوحدة
تسعى الوحدة لتحقیق التمیز والریادة فى تقدیم الخدمات اإللكترونیة والمعلوماتیة لألقسام األكادیمیة واإلداریة والطالبیة لتحقیق   

  .سیاسات الكلیة ودعم اتخاذ القرار وفقا لمعاییر الجودة الشاملة

 رؤیة الوحدة
وحدة تكنولوجیا المعلومات أن تكون مركزا تكنولوجیا  تتطلع      

  .مات تقنیة ومعرفیة بمعاییر دولیةمتقدما من خالل منظومة خد

كيرلس سامي الستكمال بيانات الطالب الناقصـة  / يتعاون مع أ  هـأنـب الوكيلوليد / أ أفاد  =
بسـرعة  وليد الوكيـل  / أحمد عطية أ/ والحصول على الرقم القومي الخاص بهم ، وقد طالب د

   .أ كيرلس لتسجيل اليانات الناقصة للطالب/ االنتهاء من ذلك وتسليمه لـ 
 :بشأن العمل بالموقع الرسمي للكلية - ٤

خاصة فيما يتعلق بأخبار الكلية  سامي بأنه يتم العمل بموقع الكلية بصورة جيدة كيرلس / أفاد أ =
وتحديث صفحات الموقع خاصة فيما يتعلق بمقررات الالئحة الجديدة ، وفصل األقسام الجديـدة  

  .وتسجيل السادة أعضاء هيئة التدريس بها طبقا لقررات مجلس الجامعة ومجلس الكلية
حدة قد تسلمت الموقع الخـاص بقسـم الجغرافيـا وتـم مخاطبـة إدارة      أفاد أيضا بأن الو كما=

وذلك تمهيـدا لرفعـة    والوحدة فى انتظار الرد  المشروعات لتوفير مساحة على سرفر الجامعة
  .على موقع الكلية 

موقع الكلية من قبل إدارة مواقع التواصل  كيرلس سامي بأن مشكلة حظر لينكات/ كما أشار أ =
إدارة مازالت قائمة حتى األن بالرغم مـن ابـالغ    ٦/٢/٢٠١٩منذ يوم ) فيسبوك (االجتماعى 

المشروعات بذلك إال إنه لم يتم حل هذه المشكلة مما كان له أثر سلبى على نسبة التفاعل علـى  
ذلك الحظر وقد يتسبب ذلك فى حدوث  موقع الكلية وعدم وصول الطالب إلى موقع الكلية بسبب

  مشاكل خاصة مع البدء فى إعالن النتائج الدراسية على موقع الكلية  
زيارة ، كمـا   وستمائة وستين ألف ينمليون لكلية حتى اليوم ما يزيد عنالرسمي لموقع السجل =

قـراءة للموضـوعات    ألف وثالثمائة وثالثينمليون  بلغ عدد القراءات لموقع الكلية ما يزيد عن
  .عالمنشورة على الموق

   ،صباحا والنصف عشرة الحاديةوقد انتهى االجتماع في           
          وفقنا اهللا جميعا لخدمة مصرنا الحبيبة ،                                                   

                                                             
                                                             المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بالكلية                                                           

  أحمد عطیة حمیدة/ د                                                                       


