جامعـة طنطـا
كليـة الحاسبات والمعلومات

TANTA UNIVERSITY
Faculty of computer & informatics

مكتــب االمـيــن
==================================================================

بمناسبه بدايه العام الدراسى الجديد وبدء إنشاء كلية حاسبات ومعلومات بجامعتنا الموقره وفى
وجود معالى أ.د /رئيس الجامعه كمؤسس ومشرف على هذه المنشأه التى سوف تساهم فى النهج
الجديد الذى تتخذه الدوله لميكنة جميع مؤسسات الدوله وربطها بتكنولوجيا المعلومات نتقدم بخالص
التحيات إليكم وعرض االتى-:
تم البدء بالعمل فى كلية الحاسبات والمعلومات بقرار رقم رئيس مجلس الوزراء رقم ( )1672لسنه
 1122وتشكيل الهيكل اإلدارى داخل الكليه حيث إن اإلدارات التى شكلت حتى وقتنا هذا
 أمين عام الكليه.
 إداره شئون الطالب بإجمالى عدد ( )4موظفين.
 إداره الشئون الماليه بإجمالى ( )2موظف وتصنيفه كاالتى موظف شئون ماليه باإلضافه
إلى موظف شئون فنيه ويعمل كأمين مخزن.
 إداره رعاية الشباب عدد( )1موظف.
 إداره شئون العاملين عدد ( )1موظف.
 إداره الشئون العامه عدد ( )1موظف باإلضافه إلى عدد( )1عامله.
 إداره امن عدد ( )1أخصائى امن وعدد ( )5حراس متدربين للعمل على مدار 24ساعه .
 عدد ( )6أجر يومى موزعين على جميع اإلدرارات .
وقد تم تواجدنا للعمل بالكليه إعتبارا من  1122/2/11وتم عمل التجهيزات االزمه للكليه لبدء
العام الدراسى الجديد  1111/1122بالشكل المشرف والذى يليق بجامعتنا الموقره تحت
إشراف وتوجيهات أ.د /رئيس الجامعه بالتعاون مع األستاذ امين عام الجامعه علما بأن
التجهيزات التى أقيمت بالكليه كنا حريصين كل الحرص على ان تبدء الدراسه فى موعدها
المحدد وإستقبال الطلبه بالشكل المشرف الذى يليق بجامعتنا الموقره وشملت التجهيزات
واالستعدادات االتى -:
 إنشاء معالم للكليه كعمل الفته بإسم الكليه وعمل االعالم االزمه للكليه (شعار
الجمهوريه – شعار الجامعه – شعار الكليه ).
 تم عمل ختم شعار الجمهوريه الخاص بالكليه من قبل وزاره الماليه كما تم ايضا توفير
خزنه حديديه خاصه وذلك حفاظا على الختم.
 تم عمل أكالشيه لشئون الطالب ورعاية الشباب .
 تم تجهيز الوحدات اإلداريه لإلدارات سابقه الذكر ويشمل التجهيز االتى (ااا مكتبى
لإلدارات – أجهزه الكمبيوترلإلدارات – أجهزه طباعه وتصوير لإلدارات ).
 كما تم اإلهتمام بواجهه الكليه وزرع االحواض المحيطه والخاصه بالكليه مع توفير
المستلزمات االزمه إلهتمام بهذه االحواض وتوفيرعدد ( )11قصيص زرع بمقاسات
مختلفه وذلك إلهتمام و للحفاظ على المظهر الجمالى للكليه .
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كما تم عمل االفتات الخاصه بالمكاتب الموجود بالكليه إلظهار المالمح الداخيه بالكليه .
تم عمل عدد ( )8سبورات وذلك لقاعات السكاشن والمدرجات .
ويتم متابعه المعامل أاناء التجهيز والتركيب.
تم متابعه أعمال تركيب " " Data showبالمدرجات الاال .
تم متابعه أعمال تركيب " "Soundبالمدرجات الاال .
كما إنه تم عمل مجلس للكليه بتاريخ 2119/9/22برئاسه معالى أ.د/رئيس الجامعه.
قد تم إستقبال الطالب والتسجيل وفتح الملفات الخاصه للطالب بشكل يليق بجامعتنا.
كما يبلغ عدد الطلبه الملتحقين بالسنه الدراسيه  )459( 2121/2119طالب بالفرقه
االولى .
كما تم إنتظام الدراسه للفرقه االولى ووضع جداول المحاضرات والسكاشن وذلك تحت
إشراف أ.د /وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب والمشرف التعليمى للكليه.

نحيط علم سيادتكم أن كل ماسبـق ذكره تم تحت إشــراف و توجيــهات معالـى أ.د /رئيس
الجامعه والساده النواب والسيد أمين عام الجامعه وبروح التعاون المستمر بين موظفين كليتنا
الموقره وبالرغم من قله عدد الموظفين وحاجتنا الماسه لتكمله هيكلنا اإلدارى بالكليه قد بدأت
الدراسه فى موعدها المحدد دون اى تقصير.
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