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خطوات تشغيل تطبيق
Tanta University Network
تطبيق  TU Networkهو تطبيق يعمل على انظمة  Androidالمتاحة لألجهزة اللوحية والمحمولة.
يتيح لك  TU Networkالتواصل مع فريق شبكة الملعومات بجامعة طنطا ومتابعة خدمات الشبكة .
باإلضافة إلمكانية االبالغ عن االعطال الفنية الخاصة باجهزة الحاسب واجهزة الربط الشبكي
والبرمجيات .كذلك اإلجابة عن اإلستفسارات وتلقى اإلقتراحات.
ويقدم هذا الدليل الخطوات الرئيسية لتشغيل البرنامج على جهازك الشخصى .وهذا الدليل قابل للتعديل
من قبل شبكة المعلومات جامعة طنطا دون إخطار .يمكنكم دائما ً الحصول على اخر نسخة من الرابط
http://www.tanta.edu.eg/ar/NETWORKS/TUNetwork.pdf

 -9تثبيت التطبيق:
 أفتتتح الت  Play Storeمتتن جهتتازك الشخصتتى وابحتتع عتتن Tanta
 .University Networkسوف يظهر لك مجموعه من البرامج من
بينهم تطبيق  TU Networkكما هو موضح بالشكل.
 من صفحة تحميل البرنامج اضغط  Installللبدء فى عملية التثبيت.

ناتج عملية البحع
العنوان  :طنطـا – شـارع الجيش – المجمع الطـبي – مبني المكتبـة المركزية
تليفون 040-5531534 ،040-5494145 ، 040-5494143 :
فاكس5494143 :

email:support_net@unv.tanta.edu.eg

صفحة تحميل البرنامح
Tanta – El-Gish st., El Mogamaa Elteby, Central library building.
Tel: 2040-3414925, 2040-3414923, 2 040-3359372
Fax: 2040-3414925
Website: http://www.tanta.edu.eg/ar/NETWORKS/index.htm
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 -4الدخول للتطبيق:
 اتصل باالنترنت من مكان تواجدك داخل جامعة طنطا ومن خالل الشبكة الخاصة بالجامعة.
 ادخل بريدك االلكتروني الخاص بالجامعة و المنتهى ب (.)tanta.edu.eg
مالحظة :إلستخدام بريد الكترونى اخر يرجى التواصل مع شتتبكة معلومتتات الجامعتتة بالوستتائل
الموضحة اسفل الصفحة.
 ادخل كلمة السر كما هو موضح في الشكل.
مالحظة :للحصول على كلمة الستتر برجتتاء التتتواص متتع شتتبكة المعلومتتات أو وحتتدة تكنولوجيتتا
المعلومات بكليتكم الموقرة.

شاشة الدخول للبرنامج

الشاشة اإلفتراضية (مثال من كلية طب األسنان)

 -5استخدام التطبيق:
 عنتتد التدخول للبرنتتامج يتتتم التتدخول علتتى الصتتفحه الخاصتتة بالكليتتة التتتابع لهتتا المستتتخدم.ويحدد
البرنامج موقع افتراضى للمستخدم (مبنى  -دور  -غرفة).
 .1لإلبالغ عن عطل أو خدمة مطلوبة بموقع معين داخل الكلية قم بتغيير الموقع (مبنتتى -
دور  -غرفة) .اكتب فى مكان الرسالة ادق وصف ممكن (حستتب تفهمتتك للمشتتكلة) .ثتتم
العنوان  :طنطـا – شـارع الجيش – المجمع الطـبي – مبني المكتبـة المركزية
تليفون 040-5531534 ،040-5494145 ، 040-5494143 :
فاكس5494143 :

email:support_net@unv.tanta.edu.eg

Tanta – El-Gish st., El Mogamaa Elteby, Central library building.
Tel: 2040-3414925, 2040-3414923, 2 040-3359372
Fax: 2040-3414925
Website: http://www.tanta.edu.eg/ar/NETWORKS/index.htm
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اضغط  .Sendسوف يظهر لك رقم اإلستالم  ،Ticket Noمع رستتالة توضتتح نجتتا
اإلرسال من عدمه.
 .2لتقديم طلب أو مقتر أو شكوى تكرر الخطوات السابقة مع عدم تحديد موقع واإلكتفاء
بكتابة الرسالة وإجراء عملية اإلرسال.
 .3فى حالة الرغبة فى خدمة الدعم الفنى من خالل التليفون ،برجاء ذكر رقم الهاتف
بسيادتكم فى نص الرسالة.

شاشة اإلدخال

شاشة رقم اإلستالم

 -4آليات التفاعل:
 سيقوم احد المختصيين من شبكة معلومتتات الجامعتتة أو وحتتدة تكنولوجيتتا المعلومتتات بالتواصتتل
مع سيادتكم خالل يوم عمل للوقوف على طبيعة الطلب المقدم من سيادتكم والعمل على تحقيقه.
 لتقتتديم اى مقترحتتات لتحستتين ختتدمات شتتبكة المعلومتتات أو تطبيتتق  TU Networkبرجتتاء
التواصل من خالل الوسائل الموضحة اسفل الصفحة.

العنوان  :طنطـا – شـارع الجيش – المجمع الطـبي – مبني المكتبـة المركزية
تليفون 040-5531534 ،040-5494145 ، 040-5494143 :
فاكس5494143 :

email:support_net@unv.tanta.edu.eg

Tanta – El-Gish st., El Mogamaa Elteby, Central library building.
Tel: 2040-3414925, 2040-3414923, 2 040-3359372
Fax: 2040-3414925
Website: http://www.tanta.edu.eg/ar/NETWORKS/index.htm

