
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االولىمحضر الجلسة   

تكنولوجيا وحدة ب لفريق العمل

- المعلومات بكلية الهندسة  

  جامعة طنطا

5/2/2102يخ بتار  



 جامعة طنطا

 كلية الهندسة

  تكنولوجيا المعلومات وحدة

 محضر

 فريق العمل بوحدة تكنولوجيا المعلوماتاجتماع أعضاء 

 5/2/2102    الموافق  الثالثاء( المنعقدة يوم 0بجلسته رقم )

بالدور بكلٌة الهندسة  لوماتوحدة تكنولوجٌا المع مقرب 5/2/2109ٌوم   ظهرا الواحدةإنه فى تمام الساعة 

 .فرٌق العمل بوحدة تكنولوجٌا المعلوماتجتمع أعضاء االرضى بمبنى الورش ا

 :برئاسة 

 ( الوحدة مدرس بقسم هندسة الحاسبات والتحكم ومدير)                محمود عبدالحميد الشويمى د.

 -: حضور كل من السادةوب

 )عضو بفريق العمل (                                        هالة السٌد العٌسوى .م. (0

 ( العمل بفريق عضو)                                     . أسماء رفعت حجازىم. (2

 ( العمل بفريق عضو)                                   سالى محمود المنشاوى .م. (3

 ( العمل بفريق ضوع)                                         رٌهام وجٌة العكل .م. (4

 ( العمل بفريق عضو)                                     زٌنب محمود خطاب .م.  (5

 :حمن الرحيم" ثم ناقش االجتماع الموضوعات التاليةروقد بدء المجلس ب "بسم هللا ال

 :الموضوع األول 

 . مدى متابعة المشاكل وسرعة حلهاوسلكٌة وال سلكٌة لبنٌة التحتٌة لشبكة المعلومات بالكلٌة الوضع القائم ل

 : القرار

توصٌف المشكلة  -بالكلٌة موثق بتارٌخ االبالغ عن المشكلة اعداد تقرٌر شهرى عن مشاكل الشبكة  -0

ورفعة على موقع الوحدة فى سجل  وأسباب تأخر الحل ان وجد تارٌخ الحلوصاحبة العطل الجهة -

 .األعطال 

 .دٌن عن اداء الشبكةٌء جمٌع المستفضرورة متابعة أداء الشبكة ومدى رضا -2

 فى ضوء االمكانٌات المتاحة.  االسلكٌةالسلكٌة ومحاولة زٌادة عدد النقاط  -3



 :الموضوع الثانى

 االنشطة الخاصة بالبوابة االلكترونٌة.

 :  القرار

 ر فى :ااإلستمر

 . شهرٌا 8 بواقع لٌزٌةاإلنج باللغة األخبارنشرو شهرٌا، خبرا 50 بواقع  العربٌة باللغة األخبار نشر-0

 . الكلٌة موقع بٌانات كافة تحدٌث  -2

 نطاق إلى تشٌر التً الروابط زٌادة فً أثر له مما االجتماعً التواصل مواقع على األخبارروابط  ضخ -3

 .الجامعات لتصنٌف العالمً المؤشر تحسٌن فً المساهمة وبالتالً الجامعة

 2019 – 2018 الجامعً للعام األول الدراسً للفصل االمتحانات رفع-4

 2019 - 2018 الجامعً للعامالجداول الدراسٌة لجمٌع االقسام للفصل الدراسً الثانً  رفع -5

 .المواقع على ترجمتها السابق والفرنسٌة واإلنجلٌزٌة العربٌة باللغات اللوائح رفع -6

 

 الثالث:الموضوع 

 االنشطة الخاصة بالتعلٌم االلكترونى .

 :  القرار

التواصل مع الطالب التمارٌن ودرٌس على رفع المحاضرات وفى حث السادة أعضاء هٌئة الت اإلستمرار -0

 عن طرٌق موقع التعلٌم اإللكترونى .

 مركز التعلٌم اإللكترونى .عقد ورشة عمل بالتعاون مع  -2

 

 الرابع:الموضوع 

 االنشطة الخاصة بالمكتبة الرقمٌة وبنك المعرفة المصرى .

 :  القرار

وتقدٌم الدعم الفنً  جٌل ببنك المعرفة المصرىحث السادة اعضاء هٌئة التدرٌس والطالب على التس -0

 . لهم



 . وتقدٌم الدعم الفنً لهم اإلستمرار فً انشاء حسابات لطالب الدرسات العلٌا على المكتبة الرقمٌة -2

 عقد ورشة عمل بالتعاون مع المكتبة الرقمٌة وبنك المعرفة المصرى . -3

 الموضوع الخامس: -4

 . يباالنشطة الخاصة بمشروع التدر

 :  القرار

الدورات التدرٌبٌة الخاصة بالسادة اإلدارٌٌن بالكلٌة  والسادة أعضاء هٌئة االستمرار فً عقد  -0

 %.011بالتعاون مع مركز التدرٌب بالجامعة الستكمال نسبة  التدرٌس

الخاصة بالسادة اإلدارٌٌن بالكلٌة  والسادة أعضاء هٌئة التى تم عقدها والدورات التدرٌبٌة رفع  -2

 .وحدةالتدرٌس  على موقع ال

 :السادسالموضوع 

 مشروع نظم المعلومات االدارٌة .أنشطة 

 :  القرار

 إستكمال اعمال الكنترول للفصل الدراسى األول لمرحلة البكالورٌوس.-0

 الدراسات العلٌا. إستكمال اعمال الكنترول للفصل الدراسى األول لمرحلة -2

 بالتعاون مع الوحدة الحسابٌة .اإلستمرار فى إخطار السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بمستحقاتهم المالٌة -3

 

 السابع:الموضوع 

 تطوٌر موقع الوحدة  .

 :  القرار

 –ورش العمل –سجل أعطال الشبكة  –دورات تدرٌبٌة  –) إنجازات الوحدة جدٌدة إضافة تبوٌبات 

 على موقع الوحدة .إجتماعات ( 

 

 :ثامنالالموضوع 

 االنشطة المتنوعة .



 :  القرار

ئة المعاونة إستخراج إستمارت المتطلبات اإللكترونٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌالبدء فً  -0

 .بالكلٌة

تقدٌم الدعم الفنً ودعوة السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم إلنشاء صفحات اإلستمرار فً  -2

 .على نشاطهم العلمً تحتوي Research Gateخاصة بهم على

تقدٌم الدعم الفنً ودعوة السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم إلنشاء صفحات اإلستمرار فً  -3

 .على نشاطهم العلمً حتويت Google Scholar خاصة بهم على

 ألعضبء األكبديمي اإللكتروني البريد تسليم من والتأكد األكبديمي اإللكتروني البريد تفعيل متببعة -4

 .والطالة ومعبونيهم التدريس هيئة

بالتعاون مع الوحدة الحسابٌة إخطار السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بمستحقاتهم المالٌة  اإلستمرار فً -5

 .فعال بشكل األكادٌمً البرٌد استخدام على لتحفٌزهم

 .اإللكترونً البرٌد خالل من بالكلٌة الخاصة والمستندات المراسالت جمٌع تبادل على العمل -6

 .استمرار تفعٌل القناة التلٌفزٌونٌة للكلٌة على الٌوتٌوب -7

 من على نظام البصمة اإللكترونٌة. الحضور واالنصراف كشوف استمرار تفعٌل واستخراج -8

 

 الساعة الثانية ظهرا.تمام  وانتهى االجتماع فى**  

 

                                                                                               

 

   مدير الوحدة  

   د. / محمود عبدالحميد الشويمى                                                                                  

            

                        


