
 

 

 جـامـعـــة طنطا

 كليـــــة الزراعة

 (IT Unit)تكنولوجيا المعلومات دة ـــوح
 

 
 

 محضر اجتماع فريق وحدة تكنولوجيا المعمومات
 م2017 / 1 / 11بتاريخ 

 اجتمع فريق عمل وحدة تكنولوجيا المعمومات برئاسة السيد 11/1/2017 انو فى يوم األربعاء الموافق 
 :-حازم محمد ربيع مدير الوحدة و عضوية كل من / الدكتور 

 محمد حسن عبد الفتاح/ الميندس – 1
 زينب إبراىيم أحمد المشالى/  ميندسة – 2
 أروى خميل/  األستاذة – 3
 سارة أحمد محمد عبد اهلل/  األستاذة – 4
 م2016 / 12 / 7 التصديق عمى محضر الوحدة بتاريخ :-الموضوع األول  ( 1
 

 م2016 / 12 / 7 صدق المجمس عمى محضر الوحدة بتاريخ :-القرار 
 
وكيل الكمية لشئون التعميم و الطالب بشأن تشكيل / عرض خطاب السيد األستاذ الدكتور :- الموضوع الثانى  ( 2

 . م 2017 – 2016كنتروالت المستويات االربع لطالب مرحمة البكالوريوس لمفصل الدراسى االول لمعام الجامعى 
 

 احيط المجمس عمما و تم الموافقة عمى انشاء اسم مرور و كممة المرور لكل رئيس كنترول عمى موقع :-القرار 
 .الكنتروالت االلكترونى و تم تسميم كل رئيس كنترول خطاب مغمق يحتوى عمى اسم و كممة المرور

 
رئيس قسم تكنولوجيا الصناعات الغذائية بشأن /  عرض خطاب السيد األستاذ الدكتور :-الموضوع الثالث  ( 3

 . أجيزة اخرى5 لعدد 2010 حاسب آلى و انزال نسخة ويندوز 1اصالح عدد 
                         

مدير مشروع رفع كفاءة الشبكة و مركز المعمومات بالجامعة إلرسال /  تم مخاطبة السيد األستاذ الدكتور :-القرار 
 .عضو فريق المشروع بالتعاون مع ميندس الشبكة بالوحدة

 



 

 

 جـامـعـــة طنطا

 كليـــــة الزراعة

 (IT Unit)تكنولوجيا المعلومات دة ـــوح
 

 
 

عميد الكمية بشأن تنظيم ندوة بمدرج أ تحت عنوان /  عرض خطاب السيد األستاذ الدكتور :-الموضوع الرابع  ( 4
أمجد الجمال رئيس قسم المحاصيل / و المقرر أن يحضر فييا السيد األستاذ الدكتور " 2030رؤية كمية الزراعة "

 .بالكمية
 

وافق المجمس عمى تنظيم الندوة و تم البدء فى اجراءات االستعداد و تجييز المدرج و االعالن عن الندوة :- القرار 
 .من خالل قنوات الكمية

 
 م2017 / 2 / 8و قد تم انتهاء االجتماع عمى ان يعقد االجتماع القادم لشهر فبراير يوم االربعاء الموافق 

 
       أمين الجمسة

 
 زينب إبراهيم المشالى/ م 

                                                                مدير وحدة تكنولوجيا المعمومات
 

 حازم محمد ربيع/                                                                      د 
  



 

 

 جـامـعـــة طنطا

 كليـــــة الزراعة

 (IT Unit)تكنولوجيا المعلومات دة ـــوح
 

 
 

 محضر اجتماع فريق وحدة تكنولوجيا المعمومات
 م2017 / 2 / 8بتاريخ 

 اجتمع فريق عمل وحدة تكنولوجيا المعمومات برئاسة السيد الدكتور 8/2/2017 انو فى يوم األربعاء الموافق 
 :-حازم محمد ربيع مدير الوحدة و عضوية كل من / 
 محمد حسن عبد الفتاح/ الميندس – 1
 زينب إبراىيم أحمد المشالى/  ميندسة – 2
 أروى خميل/  األستاذة – 3
 سارة أحمد محمد عبد اهلل/  األستاذة – 4
 2017 / 1 / 11 التصديق عمى محضر الوحدة بتاريخ :-الموضوع األول  ( 1
 

 2017 / 1 / 11 صدق المجمس عمى محضر الوحدة بتاريخ :-القرار 
 
محمد حسن عبد الفتاح عما تم انجازه خالل / عرض البيان المقدم من السيد الميندس :- الموضوع الثانى  ( 2

 .الشير الماضى من اصالح لألعطال و ورش العمل و المعوقات التى واجيت الوحدة
 

عميد الكمية بشأن توفير الدعم المادى /  احيط المجمس عمما و تم الموافقة مخاطبة السيد األستاذ الدكتور :-القرار 
 . داتاشو لمدرجى أ و ج و تركيب ستائر لمدرج أ 2إلصالح عدد 

 
عميد الكمية بشأن تجييز مقر المكتبة الرقمية الجديد /  عرض خطاب السيد األستاذ الدكتور :-الموضوع الثالث  ( 3

 . نقطة انترنت لألجيزة الحاسب اآللى15الممحق بالمكتبة و ذلك بتركيب عدد 
                         

مدير مشروع رفع كفاءة الشبكة و مركز المعمومات بالجامعة إلرسال /  تم مخاطبة السيد األستاذ الدكتور :-القرار 
 .عضو فريق المشروع بالتعاون مع ميندس الشبكة بالوحدة و ذلك لتركيب نقط االنترنت المطموبة

 



 

 

 جـامـعـــة طنطا

 كليـــــة الزراعة

 (IT Unit)تكنولوجيا المعلومات دة ـــوح
 

 
 

مدير الوحدة بشأن مخاطبة عميد الكمية لمتنبيو عمى جميع /  عرض اقتراح السيد الدكتور :-الموضوع الرابع  ( 4
األقسام العممية و االدارية و مركز التجارب و الوحدات ذات الطابع الخاص و مدير المعمل المركز و مدير قاعة 

 .المؤتمرات بعدم وضع أى نسخة ويندوز غير مرخصة عمى أجيزة الحاسب اآللى
 

مدير الوحدة بشأن مخاطبة عميد الكمية لمتنبيو عمى جميع / وافق المجمس عمى اقتراح السيد الدكتور :- القرار 
األقسام العممية و االدارية و مركز التجارب و الوحدات ذات الطابع الخاص و مدير المعمل المركز و مدير قاعة 

 .المؤتمرات بعدم وضع أى نسخة ويندوز غير مرخصة عمى أجيزة الحاسب اآللى
 .عميد الكمية/ و تم إرسال خطاب لمسيد األستاذ الدكتور 

 
 م2017 / 3 / 8و قد تم انتهاء االجتماع عمى ان يعقد االجتماع القادم لشهر مارس يوم االربعاء الموافق 

 
       أمين الجمسة

 
 زينب إبراهيم المشالى/ م 

                                                                مدير وحدة تكنولوجيا المعمومات
 

 حازم محمد ربيع/                                                                      د 
 
 


