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  رسالة الوحدة
تسعى الوحدة لتحقیق التمیز والریادة فى تقدیم الخدمات اإللكترونیة والمعلوماتیة لألقسام األكادیمیة واإلداریة والطالبیة لتحقیق  
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 رؤیة الوحدة
وحدة تكنولوجیا المعلومات أن تكون مركزا تكنولوجیا  تتطلع      

 .مات تقنیة ومعرفیة بمعاییر دولیةمتقدما من خالل منظومة خد

  م 9201ابريلعن شهر محضر اجتماع فريق تكنولوجيا المعلومات/
م ، السـاعة  2019 مـايو  12الموافـق   األحدالكلية في يوم ب (IT) اجتمع فريق تكنولوجيا المعلومات 

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

 مسئول المكتبة الرقمية  أ/ هاني حسن أبو النجاة            -1
 MISمسئول      أبواليزيد      حسن أنور حسن/ أ -2
     مسئول تعليم إليكتروني   أ/ ماجدة شعبان محمد             -3
 مسئول تدريب                     الوكيل  أ/ وليد  -4
 أ/ كيرلس سامي بدير               مسئول البوابة االلكترونية   -5
 أ/ مايكل مرقص برسوم              فني شبكات -6

  الموضوعات اآلتية:الفريق  وقد ناقش
 المتحانات الفصل الدراسي الثاني :إعداد كنتروالت النتائح اآللية بخصوص  -1

االنتهاء من إعداد كنتروالت الرصد اآللي للفصـل  بأنه تم  MISمسئول  أ/ حسن أنور أفاد     
الدراسي الثاني لجميع األقسام العلمية بالكلية ، كم تم البدء في طباعة شيتات الرصد اليدوي مـن  

السيد األستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز وكيـل  على نظام الرصد اآللي تمهيدا لتسليمها تباعا إلى 
  .الكلية لشؤون التعليم والطالب لتوزيعها على الكنتروالت المختلفة

 بشأن العمل بالموقع الرسمي للكلية: -2
حاليا تنفيذ خطة العمل الواردة من إدارة المشروعات بالجامعـة  =أفاد أ / كيرلس سامي بأنه يتم 

ع األقسام العلمية بالكلية وربط مواقع السادة أعضـاء هيئـة   تحديث صفحات مواق طلبى تتتوال
ورفع توصفيات المقرارات ،وكذلك األبحاث العلمية الخاصة بهم ،بموقع الكلية  الرسميةالتدريس 

الدراسية الخاصة بالالئحة الجديدة على موقع الكلية وكذلك تحديث كل مايخص الدراسات العليـا  
يتعلق بالدراسـات العليـا    ما العليا تحتوى على بالدراسات  بالكلية حيث تم عمل صفحة خاصة

كمـا يـتم   والبحوث ، وذلك بالتنسيق مع السيدة أ.د/ سماح الصاوى وكيل الكلية للدراسات العليا 
ستمارات المستخدمة فى شئون الطـالب والخـريجين   الجميع النماذج وا ضمحاليا عمل صفحة ت
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النماذج والطلبات وتقديمها الى المختص  هخاللها تحميل هذوالدراسات العليا يستطيع الطالب من 
مما يوفر الوقت والجهد ، كما طالب بضرورة توفير ما طلبتة الوحدة مـن تحـديثات لجميـع    

ستكمال عملية التحديث وتنفيذ خطة العمل الـواردة مـن إدارة   الاألقسام والوحدات بالكلية وذلك 
  المشروعات

الرسمى األكاديمى للسادة ن الوحدة قامت بإرسال ما يلى على البريد =وقد أفاد د/ أحمد عطية بأ 
  أعضاء هيئة التدريس  

قرار السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية الخاص بتشكيل كنتـروالت الفصـل الدراسـى     -1
 .الثانى لجميع أقسام الكلية 

 ة.تشكيل لجان االمتحانات الشفهي -2
 2019للجان  لشهر ابريل حاضر امدعوة مجلس الكلية وجدول األعمال و -3
 .جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع أقسام الكلية  -4
أرقام الجلوس وتوزيعات الطالب على لجان االمتحان واالحصائيات للفصل الدراسـى   -5

 .الثانى
 .2019قرارات مجلس الكلية لشهر ابريل  -6
 .يدة عالن الهيئة القومية لضمان الجودة الخاص باالستعانة بكوادر جدإ -7
 .ءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس االستدعا -8
  .األقسام العلمية بالكلية بعض محاضر لجان دعوات و -9

زيـارة ،   ألف وخمسين ةثمانمائو ينمليون لكلية حتى اليوم ما يزيد عنالرسمي لموقع السجل =
قـراءة   ألـف  ثمـانين وثالثمائـة و مليـون   كما بلغ عدد القراءات لموقع الكلية ما يزيد عـن 

  .عللموضوعات المنشورة على الموق
    ،صباحاعشرة  الحاديةوقد انتهى االجتماع في            

           وفقنا اهللا جميعا لخدمة مصرنا الحبيبة ،                                                   
                                                              

ــذي لتكنولوجيــا المعلومــات                                                              المــدير التنفي
                                                               بالكلية



  
  .كلیة اآلداب

  .جامعة دمنھور
  )ITوحدة تكنولوجیا المعلومات(

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

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

  .اتخاذ القرار وفقا لمعاییر الجودة الشاملةسیاسات الكلیة ودعم 

                                                                        
  

3 

 رؤیة الوحدة
وحدة تكنولوجیا المعلومات أن تكون مركزا تكنولوجیا  تتطلع      

 .مات تقنیة ومعرفیة بمعاییر دولیةمتقدما من خالل منظومة خد

  د/ أحمد عطیة حمیدة                                                                       


