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 محضر اجتماع فريق وحدة تكنولوجيا المعمومات
 م2017 / 4 / 12بتاريخ 

 اجتمع فريق عمل وحدة تكنولوجيا المعمومات برئاسة السيد 12/4/2017 انه فى يوم األربعاء الموافق 
 :-حازم محمد ربيع مدير الوحدة و عضوية كل من / الدكتور 

 محمد حسن عبد الفتاح/ المهندس – 1
 زينب إبراهيم أحمد المشالى/  مهندسة – 2
 أروى خميل/  األستاذة – 3
 سارة أحمد محمد عبد اهلل/  األستاذة – 4
 2017 / 3 / 8 التصديق عمى محضر الوحدة بتاريخ :-الموضوع األول  ( 1
 

 2017 / 3 / 8 صدق المجمس عمى محضر الوحدة بتاريخ :-القرار 
 
وكيل الكمية لمدراسات العميا و البحوث بشأن عقد / عرض خطاب السيد األستاذ الدكتور :- الموضوع الثانى  ( 2

 ورشة عمل لطالب الدراسات العميا المستجدين عن كيفية استخدام بنك المعرفة المصرى كمصدر لألبحاث
 

 احيط المجمس عمما و تم الموافقة عقد ورشة عمل لطالب الدراسات العميا المستجدين عن كيفية استخدام :-القرار 
مدير مشروع المكتبة الرقمية /  و تم ارسال خطاب لمسيد األستاذ الدكتور –بنك المعرفة المصرى كمصدر لألبحاث 

بالجامعة لتنظيم ورشة عمل عن بنك المعرفة المصرى و اإلعداد لدعوة الراغبين من غير الدراسات العميا لمحضور 
 .فور تحديد موعد الورشة

 
 إسطوانة لبرنامج 20عميد الكمية بشأن وجود عدد /  عرض خطاب السيد األستاذ الدكتور :-الموضوع الثالث  ( 3
 . مرسمة من مركز التطوير بالجامعةEnd Noteالـ

                         
رؤساء األقسام العممية لترشيح أعضاء هيئة تدريس لتسميمهم مفاتيح /  تم مخاطبة السيد األستاذ الدكتور :-القرار 

 . مع ممئ االستمارة المرفقة–التشغيل لمبرنامج 
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" عميد الكمية بخصوص تنظيم ورشة عمل بعنوان /  عرض خطاب السيد األستاذ الدكتور :-الموضوع الرابع  ( 4

 ".نظان الالند سكيب و أهميته فى التنسيق
 

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

 
 م2017 / 5 / 10و قد تم انتهاء االجتماع عمى ان يعقد االجتماع القادم لشهر مايو يوم االربعاء الموافق 

 
       أمين الجمسة

 
 زينب إبراهيم المشالى/ م 

                                                                مدير وحدة تكنولوجيا المعمومات
 

 حازم محمد ربيع/                                                                      د 
 


