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 للجنة البيانات والمعلومات  اعـــــــــــــــجممجلسة اإل محضر
 2018-3-13بماريخ

إنه في يوم الثالثاء الموافق 13-3-2018 الساعه الثانية عشر ظهرا اجتمعت لجنة البيانات والمعلومات 

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

 رئيسا       أ.د/ محمد أحمد معوض  -1

 د. مصطفى محجوب          نائب رئيس اللجنه -2

 أمين اللجنه       د/ هبه بشير الطوخى -3

 د/ تامر حسين -4

 د/ أيمن سمير -5

 د/ هانى شحاته -6

 د/ مواهب محمود -7

 د/ محمود كامل -8

 وقد اعتذر لرئيس اللجنة عن الحضور كل من

 د. عادل عبد المنعم-1

 اهينأ. محمد ش -2

 كل من: وتغيب عن اإلجتماع

 د/ مالك فكرى -1

 د/ مصطفى عبد هللا -2

 د/ ضياء سالمة -3

 د/ مصطفى فكرى -4
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 د/ مصطفى السيد -5

 د/ رامى عمرو جاد -6

 مدير ادارة االحصاء -7

 ة جدول األعمال:وقد بدأت الجلسه بمناقش

 السابق: االجتماع المصادقة على محضر جلسةبشأن  :1بند  

 :القرار

 المصادقة .  -

 

 الترحيب باالعضاء الجدد وتوزيع المهام الجديدة: :2بند 

 

 القرار: تم الترحيب باالعضاء الجدد.

 

 : استكمال مناقشة كيفية حفظ وتبويب البيانات وتحديد المسئوليات عن البيانات:3بند 

 

 القرار: 

حيث انات الكلية تكليف مدير التخطيط االستراتيجى بكل كلية بامداد لجنة البيانات والمعلومات ببيأوال: 

(، فى موعد اقصاه اسبوعين من wordونسخة   hardتكون محدثة ومعتمدة من الكلية ) نسخة 

 تاريخه.

حفظ البيانات: تم تكليف د/ مصطفى السيد بتوفير مهندس من نظم المعلومات االدارية بالجامعة ثانيا: 

وهو عضاء لجنة البيانات والمعلومات واحد االوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجى لتدريب احد موظفى 

على قواعد بيانات نظم المعلومات د/ مصطفى محجوب على تبويب وحفظ بيانات الجامعة وكلياتها 

 االرشفة االلكترونية الدارات الجامعة.االدارية تماشيا مع 
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 التنسيق مع لجنة التخطيط والدراسات االستراتيجية : : 4بند 

يوم ولجنة التخطيط والدراسات االستراتيجية  تم عقد اجتماع بين لجنة البيانات والمعلومات والقرار: 

البيانات التى تحتاجها لجنة التخطيط بخصوص الساعة الواحدة والنصف ظهرا  2018-3-13الثالثاء 

مثل تقرير  هاوهى تقارير زيارات المراجعة والمتابعة التي تمت للجامعة وكلياتوالدراسات االستراتيجية 

تقرير تعزيز المكانة الدولية للجامعة وباقي تقارير المتابعة في ضوء تنمية الموارد الذاتية لالجامعة، 

 .2017نتائج المتابعة التى تمت فى شهر ديسمبر 

مدير التخطيط االستراتيجي بالجامعة المداد  على ان يتم الحصول على موافقة أ.د/ جمال عبد العزيز   

 يانات والمعلومات بالتقارير المطلوبة كاملة.لجنة الب

 

 

  توزيع االعمال في الفترة القادمة :5بند 

 تم تكليف كل من د/ مصطفى محجوب ود/ هبه بشير بعمل خطابات للكليات. -1القرار: 

 باستالم ومتابعة البيانات من الكليات .تم تكليف د/ هانى شحته و د/ ايمن سمير  -2  

االدارية وض رئيس اللجنة للتنسيق مع د/ مصطفى السيد مدير نظم المعلومات أ.د/ محمد مع -3 

 قاعدة بيانات حفظ وتبويب بيانات الجامعة والكليات.بالجامعة بخصوص 

 تكليف أ. محمد شاهين بمساعدة د/ هبه بشير فى أمانة اللجنة. -4

 

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

 رئيس لجنة البيانات والمعلومات         ين اللجنهأم
 

 معوض أحمد محمد  د/أ. هبه بشيرد. 

 


