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 محضر اجتماع فريق وحدة تكنولوجيا المعلومات
 م7102/  9/  6بتاريخ 

اجتمع فريق عمل وحدة تكنولوجيا المعلومات برئاسة السيد الدكتور  6/9/7102انه فى يوم األربعاء الموافق  
 -/ حازم محمد ربيع مدير الوحدة و عضوية كل من :

 المهندس / محمد حسن عبد الفتاح– 0
 مهندسة / زينب إبراهيم أحمد المشالى – 7
 األستاذة / أروى خليل – 3
 األستاذة / سارة أحمد محمد عبد الله – 4
 2017/  8/  2ة بتاريخ التصديق على محضر الوحد -األول : ( الموضوع 0
 

 2017/  8/  2محضر الوحدة بتاريخ صدق المجلس على  -القرار :
 
السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بشأن إدخال عرض موضوع  -( الموضوع الثانى : 7

 درجات طالب التدريب الميدانى لطلبة المستوى الرابع لمرحلة البكالوريوس
 

احيط المجلس علما و تم الموافقة على قيام السيد الدكتور / حازم محمد ربيع مدير وحدة تكنولوجيا  -القرار :
 المعلومات بإدخال درجات الطالب على برنامج اإلنفورماتيك.

 
عرض تقرير المهندسة / زينب مشالى عضو فريق وحدة تكنولوجيا المعلومات عن ما تم  -( الموضوع الثالث : 3

 فيديوهات تعليمية. 10رفعه على قناة اليوتيوب لكلية الزراعة و التى بلغت 
                         

كنولوجيا المعلومات المهندسة / زينب مشالى عضو فريق وحدة تأحيط المجلس علمًا بالتقرير المقدم من  -القرار :
 فيديوهات تعليمية. 10عن ما تم رفعه على قناة اليوتيوب لكلية الزراعة و التى بلغت 
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اب السيد األستاذ الدكتور / مصطفى المحالوى مدير مركز التدريب على عرض خط -( الموضوع الرابع : 4
للتدريب على برامج المركز طبقًا للخطة التدريبية كنولوجيا المعلومات بالجامعة بشأن ترشيح عدد من السادة اإلداريين 

 للكلية طبقًا لإلحتياجات.
 

إداريين لتصل نسبة  7طبة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية لترشيح عدد وافق المجلس و تم مخا -القرار :
 من إجمالى اإلداريين. % 95المتدربين من الجهاز اإلدارى إلى 

 
رض سجل األعطال التى تم رصدها من خالل سجل األعطال و نوع المشكلة و ع -الموضوع الخامس : ( 5

 و تاريخه 7102/  7/  0المكان و السئول عن الصيانة خالل الفترة من 
 

أحيط المجلس علما بسجل األعطال و تم إرسال نسخة من السجل للسيد األستاذ / عميد الكلية و السيد  -القرار :
 شبكة المعلومات بالجامعةاألستاذ الدكتور / مدير 

 م7102/  01/  4يوم االربعاء الموافق  أكتوبرو قد تم انتهاء االجتماع على ان يعقد االجتماع القادم لشهر 
 

 أمين الجلسة      
 

 م / زينب إبراهيم المشالى
 مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات                                                               

 
 د / حازم محمد ربيع                                                                     

 


