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ألعضاء هيئة التدريس " بوحدة  research Gateتنظيم ورشة عمل بعنوان " إنشاء حسابات جوجل سكولر و

  تكنولوجيا المعلومات بالكلية

 عقدت وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية ورشة عملبرعاية السيد األستاذ الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، 

م 2018يوليو  22بعنوان " تحديث الصفحات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس بموقع الجامعة" وذلك يوم االثنين 

، والتي قدمها أ.إبراهيم بسيوني وحضرها فريق العمل بالوحدة وأ.د. بدوية البسيوني مدير الوحدة والعديد من 

نشاء حسابات على جوجل سكولر. أعضاء هيئة  التدريس بالكلية، والذين قاموا بتحديث صفحاتهم الشخصية وا 
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 اجتماعات األستاذ الدكتور مدير الوحدة مع فريق العمل لمناقشة مهام الربع األول
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 استخدام تقنية المعلومات والعروض التقديمية في عرض أعمال مجلس كلية اآلداب

تكنولوجيا المعلومات بالكلية بتطوير سبل عرض أعمال مجلس الكلية حيث تم استخدام العروض قامت وحدة 
م وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية 2012التقديمية في مناقشة موضوعات المجلس وذلك بدًء من شهر يناير

 الحديثة وترشيد استهالك األوراق واألحبار.
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 الكلية اإلنتظام واإلنتسابإعالن نتائج الطالب لجميع أقسام 

م نتائج 2018يوليو  5بإدارة شئون الطالب بالكلية بدًء من يوم الخميس   MISأعلنت وحدة تطوير النظم 

الطالب لجميع أقسام الكلية اإلنتظام واإلنتساب على الرابط  

tdb.tanta.edu.eg/student_results/card_login.aspxhttp:// 

 

 

 

 

 

http://tdb.tanta.edu.eg/student_results/card_login.aspx


   

 it3_art@art.tanta.edu.egوحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 
6 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 وحدة تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــات

ألعضاء هيئة التدريس، حيث تم في هذا الربع  Research gateاستكمال إنشاء حسابات جوجل سكولر و 
 حساًبا ألعضاء هيئئة التدريس ومعاونيهم 041إنشاء 

 

 
 

 



   

 it3_art@art.tanta.edu.egوحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 
7 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 وحدة تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــات

محتوياته مع فريق العمل بالبوابة اإللكترونية مراجعة ومتابعة موقع الكلية الجديد والتأكد من صحة واكتمال 
 بالجامعة

 على موقع الكلية اإللكتروني  نشر أسئلة االمتحانات السابقة لجميع أقسام الكلية اإلنتظام واإلنتساب
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 وتغطية لمناقشات والسيمنارات واللقاءات العلمية التي تتم بالكليةمتابعة 
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 اللقاء التعريفي للطالب الجدد بالكلية  تغطية 

برعاية السيد األستاذ الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، نظمت الكلية اللقاء التعريفي للطالب الجدد وذلك يوم 
م ، وقد قام السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية بالترحيب بالطالب الجدد، وكذلك السادة 2018سبتمبر  22االثنين 
الكلية، وقام رؤساء األقسام بالتعريف بأقسامهم العلمية، وقد حضر اللقاء طالب الفرقة األولى وعدد من وكالء 

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
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ورشة عمل عن" فنيات إعداد التقرير السنوي والتقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي" بوحدة ضمان  تغطية 
 الجودة بالكلية  

السيد األستاذ الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، عقدت وحدة ضمان الجودة بالكلية بالتعاون مع مركز برعاية 

ضمان الجودة بالجامعة  ورشة عمل عن " فنيات إعداد التقرير السنوي والتقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي 

ال وحضرها العديد من أعضاء هيئة التدريس م ، والتي قدمها أ.د. ناصر كم2018سبتمبر  11" وذلك يوم األحد 

 بالكلية.
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  تنظيم ورشة عمل بعنوان " إنتاج وتفعيل المقررات الدراسية إلكترونًيا" بوحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية

 برعاية السيد األستاذ الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، عقدت وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية ورشة عمل
م ، والتي قدمها م. 2018سبتمبر   10بعنوان " إنتاج وتفعيل المقررات الدراسية إلكترونًيا " وذلك يوم اإلثنين 

مصطفى جاد وحضرها فريق العمل بالوحدة وأ.د. بدوية البسيوني مدير الوحدة والعديد من أعضاء هيئة التدريس 
 بأقسام الجغرافيا واللغات الشرقية واإلعالم بالكلية.
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تنظيم ورشة عمل بعنوان " تحديث الصفحات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس بموقع الجامعة" بوحدة    
  تكنولوجيا المعلومات بالكلية

برعاية السيد األستاذ الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، عقدت وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية ورشة عمل 

يوليو  18ألعضاء هيئة التدريس بموقع الجامعة" وذلك يوم األربعاء  بعنوان " تحديث الصفحات الشخصية

م ، والتي قدمتها أ.سمر عادل وأ. نهلة محمود وحضرها فريق العمل بالوحدة وأ.د. بدوية البسيوني مدير 2018

اإلنجليزية  ةالوحدة والعديد من أعضاء هيئة التدريس بأقسام اإلعالم والمكتبات وعلم النفس واللغات الشرقية واللغ

نشاء حسابات على جوجل سكولر.  بالكلية، والذين قاموا بتحديث صقحاتهم الشخصية وا 
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 ورشة عمل عن" المعايير األكاديمية وتوصيف البرامج" بوحدة ضمان الجودة بالكلية تغطية 

ممدوح المصري عميد الكلية، عقدت وحدة ضمان الجودة بالكلية ورشة  السيد األستاذ الدكتوربحضور ورعاية 

م ، والتي قدمها د. أحمد 2018يوليو  11عمل عن " المعايير األكاديمية وتوصيف البرامج" وذلك يوم األربعاء 

 .خليفة مدير الوحدة وحضرها العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 

 

 
 
 
 
 



   

 it3_art@art.tanta.edu.egوحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 
14 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 وحدة تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــات

 تغطية ومتابعة تنفيذ  تجربة اإلخالء لمبنى الكلية بالتعاون مع مديرية أمن الغربية 
 واألستاذ الدكتور أحمد عبادة العربي وكيل المصري عميد الكلية، ناصف برعاية السيد األستاذ الدكتور ممدوح
ة( يوم ية )إدارة الحماية المدنينظمت الكلية بالتعاون مع مديرية أمن الغرب الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة،

م  دورة "الحماية المدنية: اإلطفاء وسبل التعامل مع المفرقعات" وتالها تنفيذ تجربة 2018أغسطس  11السبت 
م، شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين 2018أغسطس  12إخالء لمبنى الكلية يوم األحد 

ى، حيث تم إخالء المبنى بالكامل وتنفيذ تعليمات األمن والحماية أثناء والطالب بالكلية وكل من تواجد بالمبن
   عملية اإلخالء.
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 اجتماع اللجنة الفنية لمراجعة برنامج "تقنية المعلومات والمكتبات" بنظام الساعات المعتمدةمتابعة وتغطية 
  آلداببكلية ا

لتعليم الرفاعي إبراهيم الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون ااجتمعت اللجنة الفنية  برئاسة السيد األستاذ الدكتور 
والطالب، وعضوية كل من األستاذ الدكتور ممدوح ناصف المصري القائم بعمل عميد الكلية واألستاذ الدكتور 

ر و عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، واألستاذ الدكتور عاطف نوير األستاذ بكلية العلوم، واألستاذ الدكت
أحمد عبادة العربي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمراجعة برنامج "تقنية المعلومات والمكتبات" 

 بنظام الساعات المعتمدة والمقدم من قسم المكتبات والمعلومات بالكلية.
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واالجتماعية في مواجهة قضايا  "دور العلوم اإلنسانية بعنوانتغطية استعدادات الكلية إلقامة مؤتمرها األول 
 التطرف واإلرهاب" بشرم الشيخ  

جتماعية في واال "دور العلوم اإلنسانية مؤتمر الكلية األول بعنوانفي إطار االستعدادات الدائمة للتجهيز لتنظيم 
كلية م بشرم الشيخ، شهدت 2019فبراير  22-25مواجهة قضايا التطرف واإلرهاب" المزمع عقده في الفترة من 

اآلداب العديد من االجتماعات للجان المنظمة للمؤتمر، حيث عقدت اللجنة العامة للمؤتمر اجتماعها يوم االثنين 
ممدوح المصري عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والسادة رؤساء  السيد األستاذ الدكتورم بحضور 2018أكتوبر  8

ين المؤتمر د. عبد الرازق الكومي، وأعضاء اللجنة، األقسام ومقرر المؤتمر أ.د. بدوية محمد البسيوني، وأم
لمناقشة محاور المؤتمر وتشكيل اللجان الفرعية المنظمة له، كما عقدت لجنة التنظيم برئاسة د. وجدي شفيق، 

م بحضور 2018أكتوبر  9ولجنة اإلعالم والعالقات العامة برئاسة أ.د. غادة اليماني اجتماعها يوم الثالثاء 
 ان ومقرر المؤتمر وأمين المؤتمر، وذلك للتجهيز واالستعداد للمؤتمر.أعضاء اللج
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