
 

 جامعة بنها

 الوحدة المركزبة للتخطيط اإلستراتيجى

 لجنة البيانات والمعلومات
 

 

 

 للجنة البيانات والمعلومات  الرابع اعـــــــــــــــجممجلسة اإل محضر
 2017-10 - 11بماريخ 

إنه في يوم األربعاء الموافق 11 / 10/ 2017 الساعه 11 ص  اجتمعت لجنة البيانات والمعلومات بالوحدة 

 المركزية للتخطيط االستراتيجي بالجامعة برئاسة ا.د/ محمد أحمد معوض وعضوية كل من : 

 أ.د/ محمد أحمد معوض  -1

 مصطفى محمد على محجوب د/ -2

 د/ هبه بشير الطوخى-3

 أ. محمد شاهين-4

 كلية التمريض   د/مواهب محمود ذكى   ـــــــــ-5

 كلية التربية   د/وفاء عبد الفتاح محمود   ـــــــــــــ -6

 وتغيب عن اإلجتماع كل من:

 د/ ضياء سالمة  -1

 د/ عادل عبد المنعم  -2

 / مالك فكرىد -3

 ة جدول األعمال:وقد بدأت الجلسه بمناقش

 (:3المصادقة على محضر جلسة رقم) بشأن  :1بند  

 المصادقة .    :القرار

 إستالم ماتم من تكليف أ/ محمد شاهين بإنهاء نسخة من البيانات الحديثة فى بداية العام الجامعى. :2بند 

 نسخة من البيانات الحديثة المطلوبة. استعجال  أ. محمد شاهين بإنهاء    : القرار

 إستالم ماتم من تكليف د. ضياء سالمة لوضع جدول لتبويب البيانات.: 3بند 
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 مواصلة االتصال بالدكتور ضياء سالمة حيث أنه لم يحضر اإلجتماع.     القرار: 

 

محجوب لمعرفة إستالم ماتم من تكليف كل من : أ/محمد شاهين و د/ ضياء سالمة و د/ مصطفى  :4بند 

 احتياجات المجتمع من الكليات.

يقترح التواصل مع لجنة الدراسات اإلستراتيجية لعمل دراسة باحتياجات المجتمع من الكليات      القرار: 

 .والمعاهد وفقا لمحافظة القليوبية
 

 إستالم ماتم من تكليف د/ مصطفى محجوب بتصميم قاعدة البيانات. :5بند 

 تأجيل تصميم القاعدة لحين استيفاء البيانات من الكليات وتبويبها.      القرار: 

 

مناقشه ماتم من تكليف كال من : د/ مصطفى محجوب و د/ هبه بشير عمل جوابات لكل الكليات  :6بند 

 إلرسال البيانات المطلوبة. 

رعة وارسالها لدكتور تم تسليم الخطاب ولكن اجريت عليه تعديالت النهائها على وجه الس    القرار: 

 محمد معوض رئيس اللجنه على االيميل التخاذ الالزم.

 مناقشة توزيع األعمال فى الفتره القادمه :7بند 

على كل مندوب سرعة االنتهاء من البيانات الخاصة بالكلية من خالل التنبيه عليهم من مدير       القرار: 

 الخطاب للكلية بخصوص جمع البيانات. التخطيط بالكلية فى خالل اسبوع من تاريخ وصول
 

 مايستجد من أعمال :8بند 

 ال يوجد       القرار:   

----------------------------------------------------------- 

 أمين اللجنه
 

 رئيس لجنة البيانات والمعلومات        
 

 معوض أحمد محمد  د/أ. هبه بشيرد. 

 


