
 

 

 جـامـعـــة طنطا

 كليـــــة الزراعة

 (IT Unit)تكنولوجيا المعلومات دة ـــوح
 

 
 

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

 اجتمع فريق عمل وحدة تكنولوجيا المعمومات برئاسة السيد 1/11/2017 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
 سارة أحمد محمد عبد اهلل/  األستاذة – 3
 2017 / 10 / 4 التصديق عمى محضر الوحدة بتاريخ :-الموضوع األول  ( 1
 

 2017 / 10 / 4 صدق المجمس عمى محضر الوحدة بتاريخ :-القرار 
 
وكيل الكمية لشئون التعميم و الطالب بشأن سرعة / عرض موضوع السيد األستاذ الدكتور :- الموضوع الثانى  ( 2

 م2018 – 2017االنتياء من استخراج الكرنييات لطالب المستويات االربعة لمعام الجامعى 
 

مدير وحدة نظم المعمومات بالجامعة بخطاب رسمى يفيد بإنتياء الوحدة /  تم مخاطبة السيد االستاذ الدكتور :-القرار 
 .من رفع بيانات جميع الطالب و سرعة االنتياء من طباعة الكرنييات

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

 . فيديوىات تعميمية6رفعو عمى قناة اليوتيوب لكمية الزراعة و التى بمغت 
                         

زينب مشالى عضو فريق وحدة تكنولوجيا المعمومات / الميندسة  أحيط المجمس عممًا بالتقرير المقدم من :-القرار 
 . فيديوىات تعميمية5عن ما تم رفعو عمى قناة اليوتيوب لكمية الزراعة و التى بمغت 

 
مدير وحدة ضمان الجودة بالكمية بشأن تنظيم ورشة /  عرض خطاب السيد األستاذ الدكتور :-الموضوع الرابع  ( 4

 "الموظف الجامعى و دوره فى رفع جودة منظومة التعميم"عمل بعنوان 
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 "الموظف الجامعى و دوره فى رفع جودة منظومة التعميم"وافق المجمس عمى تنظيم ورشة عمل بعنوان :- القرار 

 
 عرض سجل األعطال التى تم رصدىا من خالل سجل األعطال و نوع المشكمة و :-الموضوع الخامس  ( 5

  و حتى تاريخو2017 / 9 / 1المكان و السئول عن الصيانة خالل الفترة من 
 

عميد الكمية و السيد / أحيط المجمس عمما بسجل األعطال و تم إرسال نسخة من السجل لمسيد األستاذ :- القرار 
 مدير شبكة المعمومات بالجامعة/ األستاذ الدكتور 

 م2017 / 12 / 6 يوم االربعاء الموافق أكتوبرو قد تم انتهاء االجتماع عمى ان يعقد االجتماع القادم لشهر 
 

       أمين الجمسة
 

 زينب إبراهيم المشالى/ م 
                                                                مدير وحدة تكنولوجيا المعمومات

 
 حازم محمد ربيع/                                                                      د 

 


