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ســجــــم أعـــــــطـــــــال انشــبــكــــــــت 
 

م 2017 / 6 / 31 حتى 2017 / 4 / 1فى انفترة من 
 

 طنطا انجامعت

 الزراعة انكهيت

 حازم محمد ربيع أمين/ د.أ مدير وحدة تكنىنىجيا انمعهىماث

 Hazem.abdellatief@agr.tanta.edu.eg انبريد االنكترونى نمدير انىحدة

 
اجمانى عدد االعطال انتى 

 تم تسجيهها
44 

اجمانى عدد االعطال انتى 

 تم حهها
44 

متىسط زمن االستجابت نحم 

 االعطال
  ساعة24
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القائم بحل العطل تاريخ حل العطل الجية التى لدييا العطل توصيف العطل تاريخ حدوث العطل م 

1 
2 / 4 / 2017 

تم فحص نقطة االنترنت بالمكتب و وجد أن الكابل يحتاج 
 لمتغير و تم تغييره و النقطة تعمل بشكل جيد

 مكتب
 حممى عمى عنبر/ د.أ

 محمد حسن/ م  2017 / 4 / 2

 لكارت انترنت لمجياز و الجياز يعمل installتم عمل  2
 محمد حسن/ م  2017 / 4 / 2 االستحقاقات بصورة جيدة

3 6/4/2017 
 LAN عمى الجياز و تفعيل DHCPتم تفعيل 

automatic IPالنقطة تعمل بصورة جيدة  

 مكتب
 محمد حسن/ م  6/4/2017 عادل خطاب/ د.أ

تنزيل و تثبيت تعريفات الطابعة و الطابعة تعمل بصورة  11/4/2017 4
 محمد حسن/ م  11/4/2017 وحدة ضمان الجودة جيدة

5 

15/4/2017 

 و تعديل بعض خصائص الشبكة  firewallبعد غمق 
 النقطة تعمل بشكل جيد

 مكتب
 عصام البعمى/ د

15/4/2017 

 محمد حسن/ م 

6 
 LAN عمى الجياز و تفعيل DHCPتم تفعيل 

automatic IPالنقطة تعمل بصورة جيدة  

بمكتب وكيل الكمية 
 محمد حسن/ م  لمدراسات العميا و البحوث

 و تعديل بعض خصائص الشبكة  firewallبعد غمق  7
 محمد حسن/ م  وحدة الخريجين النقطة تعمل بشكل جيد

 LAN عمى الجياز و تفعيل DHCPتم تفعيل  8
automatic IPالنقطة تعمل بصورة جيدة  

 محمد حسن/ م  العالقات الثقافية

9 19/4/2017 
وجد بطء فى خدمة االنترنت بشكل عام و تم عمل 

 ريستارت لمسويتشات و ابالغ الجامعة بذلك
 محمد حسن/ م  19/4/2017 مكتب قائد الحرس
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 و تعديل بعض خصائص الشبكة  firewallبعد غمق  22/4/2017 10
 النقطة تعمل بشكل جيد

شئون اعضاء ىيئة 
 محمد حسن/ م  22/4/2017 التدريس

 محمد حسن/ م  24/4/2017 قسم االراضى و المياه تم تشغيل طابعة الكمبيوتر و التأكد أنيا تعمل بصورة جيدة 24/4/2017 11

تم عمل ريستارت لمسويتش الموصل عميو النقاط و يعمل  25/4/2017 12
 محمد حسن/ م  25/4/2017 العيادة بصورة جيدة

13 
29/4/2017 

 و تعديل بعض خصائص الشبكة  firewallبعد غمق 
 مكتب ادارة الخريجين النقطة تعمل بشكل جيد

29/4/2017 
 محمد حسن/ م 

 عمى الجياز الخاص بمكتب وكيل static IPتم وضع  14
 محمد حسن/ م  عبد الحميم عوض/ د الكمية لمدراسات العميا و البحوث

تم فحص نقطة االنترنت بالمكتب و وجد أن الكابل يحتاج  20/4/2017 15
 محمد حسن/ م  20/4/2017 مدير مكتب الشئون المالية لمتغير و تم تغييره و النقطة تعمل بشكل جيد

16 3/5/2017 
 LAN عمى الجياز و تفعيل DHCPتم تفعيل 

automatic IPالنقطة تعمل بصورة جيدة  
 مكتب

 أشرف عمى/ م  3/5/2017 طمعت الريس/ د

 لكارت انترنت لمجياز و الجياز يعمل installتم عمل  6/5/2017 17
 بصورة جيدة

 مكتب
 أشرف عمى/ م  6/5/2017 عيسوى قاسم/ د

 لمكابل الواصل بين نقطة االنترنت و RJ45تم تغيير  10/5/2017 18
 محمد حسن/ م  10/5/2017 مكتب محامى الكمية الجياز و الجياز يعمل بصورة جيدة

19 14/5/2017 
تنزيل و تثبيت تعريفات الطابعة و الطابعة تعمل بصورة 

 جيدة
 محمد حسن/ م  14/5/2017 مكتب الدراسات العميا
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تنزيل و تثبيت تعريفات الطابعة و الطابعة تعمل بصورة  20
 محمد حسن/ م  مكتب شئون الطالب جيدة

 محمد حسن/ م  20/5/2017 قسم المحاصيل  عمى الجياز الخاص بقسم المحاصيلstatic IPتم وضع  20/5/2017 21

 LAN عمى الجياز و تفعيل DHCPتم تفعيل  23/2/2017 22
automatic IPمحمد حسن/ م  23/2/2017 شئون الطالب  النقطة تعمل بصورة جيدة 

23 

28/5/2017 

تم عمل ريستارت لمسويتش الموصل عميو النقاط و يعمل 
 نادى تكنولوجيا المعمومات بصورة جيدة

28/5/2017 

 أشرف عمى/ م 

 أشرف عمى/ م  المكتبة  و الجياز يعمل بصورة جيدةLAN CARDتم تغيير  24

25 
تنزيل و تثبيت تعريفات الطابعة و الطابعة تعمل بصورة 

 جيدة
 مكتب

 أشرف عمى/ م  رئيس قسم النبات الزراعى

 لكارت انترنت لمجياز و الجياز يعمل installتم عمل  31/5/2017 26
 بصورة جيدة

قسم تكنولوجيا الصناعات 
 محمد حسن/ م  31/5/2017 الغذائية

27 
3/6/2017 

تم فحص نقطة االنترنت بالمكتب و وجد أن الكابل يحتاج 
 وحدة ضمان الجودة لمتغير و تم تغييره و النقطة تعمل بشكل جيد

3/6/2017 
 محمد حسن/ م 

تم عمل ريستارت لمسويتش الموصل عميو النقاط و يعمل  28
 محمد حسن/ م  سكرتارية عميد الكمية بصورة جيدة

 و تعديل بعض خصائص الشبكة  firewallبعد غمق  5/6/2017 29
 أشرف عمى/ م  5/6/2017 المكتبة النقطة تعمل بشكل جيد

 أشرف عمى/ م  10/6/2017 مكتبتنزيل و تثبيت تعريفات الطابعة و الطابعة تعمل بصورة  10/6/2017 30
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 طارق ذكى فودة/ د جيدة

 LAN عمى الجياز و تفعيل DHCPتم تفعيل  31
automatic IPالنقطة تعمل بصورة جيدة  

 أشرف عمى/ م  كنترول المستوى األول

 لكارت انترنت لمجياز و الجياز يعمل installتم عمل  32
 أشرف عمى/ م  كنترول المستوى الثالث بصورة جيدة

33 13/6/2017 
وجد بطء فى خدمة االنترنت بشكل عام و تم عمل 

 محمد حسن/ م  13/6/2017 مكاتب الدور الخامس ريستارت لمسويتشات و ابالغ الجامعة بذلك

34 

14/6/2017 

 LAN عمى الجياز و تفعيل DHCPتم تفعيل 
automatic IPنبيل الشعيرى/ مكتب د  النقطة تعمل بصورة جيدة 

14/6/2017 

 أشرف عمى/ م 

تم تغيير خصائص المتصفح لفتح قاعدة بيانات الجامعة  35
 محمد حسن/ م  شئون الطالب الخاصة بالطالب

36 
تم تغيير خصائص المتصفح لفتح قاعدة بيانات الجامعة 

 محمد حسن/ م  الدراسات العميا الخاصة بالدراسات العميا

37 

15/6/2017 

تم تغيير خصائص المتصفح لفتح قاعدة بيانات الجامعة 
 الوحدة الحسابية الخاصة بالمرتبات

15/6/2017 

 أشرف عمى/ م 

 أشرف عمى/ م  الدراسات العميا  عمى الجياز الخاص بقسم الوراثةstatic IPتم وضع  38

تنزيل و تثبيت تعريفات الطابعة و الطابعة تعمل بصورة  39
 أشرف عمى/ م  الوحدة الحسابية جيدة

 أشرف عمى/ م  وحدة األزمات و الكوارث  و الجياز يعمل بصورة جيدةLAN CARDتم تغيير  40
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 LAN عمى الجياز و تفعيل DHCPتم تفعيل  41
automatic IPأشرف عمى/ م  وحدة ضمان الجودة  النقطة تعمل بصورة جيدة 

تم فحص نقطة االنترنت بالمكتب و وجد أن الكابل يحتاج  42
 لمتغير و تم تغييره و النقطة تعمل بشكل جيد

 أشرف عمى/ م  قسم الوراثة

 عمى الجياز الخاص بقسم اليندسة static IPتم وضع  18/6/2017 43
 الزراعية

سكرتارية قسم اليندسة 
 محمد حسن/ م  18/6/2017 الزراعية

 لمكابل الواصل بين نقطة االنترنت و RJ45تم تغيير  22/6/2017 44
 الجياز و الجياز يعمل بصورة جيدة

 محمد حسن/ م  22/6/2017 مدرج أ بالدور األرضى

 


