
 

 جامعة بنها

 الوحدة المركزبة للتخطيط اإلستراتيجى

 لجنة البيانات والمعلومات
 

 

 

 للجنة البيانات والمعلومات  الثالث اعـــــــــــــــجممجلسة اإل محضر
 2017-9 - 13بماريخ 

إنه في يوم األربعاء الموافق 13 / 9/ 2017 الساعه 2 ظ  اجتمعت لجنة البيانات والمعلومات بالوحدة 

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

 نائب رئيس اللجنه د/ مصطفى محمد على محجوب

هبه بشير  د/  عضوا  

عادل عبد المنعم/ د  عضوا  

 عضوا محمد سعيد شاهين / أ

 وتغيب عن اإلجتماع كل من:

 د/ ضياء سالمه عبد المعز -1

 د/ مالك فكرى توفيق -2

 محمود فكرى عبد الخالقد/  -3

 ة جدول األعمال:وقد بدأت الجلسه بمناقش

 (:2المصادقة على محضر جلسة رقم) بشأن  :1بند  

 :القرار

 المصادقة .  -

 

 بشأن مناقشة ماتم من تكليفات من اإلجتماع السابق . :2بند 

 القرار: 

 بإنهاء نسخة من البيانات الحديثة فى بداية العام الجامعى. / محمد شاهينأ تكليف -
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عن طريق عمل اتصال مع المحافظة تكليف د/ محمد معوض و أ/ محمد شاهين  بالحصول على بيانات  -

 د/أمانى .

 متابعة االتصال بدكتور ضياء سالمة لوضع جدول لتبويب البيانات. -

 

 وضع الية جمع وتبويب البيانات والمعلومات.مناقشة  بشأن :3بند 

 القرار:  

تكليف أ/ محمد شاهين باالتصال بد/ ضياء سالمة لمعرفة طريقة جمع وتبويب البيانات ورقيا   -

 والكترونيا.

، المجتمع من الكلياتتكليف أ/محمد شاهين و د/ ضياء سالمة و د/ مصطفى محجوب لمعرفة احتياجات  -

ين والوافدين، و جمع بيانات بدرجة وتخصص أعضاء هيئة التدريس ، ومعرفة أعداد الطالب المصري

عدد اإلداريين، عدد المعامل واألجهزة الموجودة بها، تصنيف المديرين وأماكن عملهم، التواصل مع 

 االستشاريين ومديرى المراكز.

 بيانات.القاعدة  تصميمتكليف د/ مصطفى محجوب ب -
 

 :بشأن مناقشة توزيع األعمال فى الفتره القادمه : 4بند 

    القرار:

 

 : عمل جوابات لكل الكليات إلرسال  هبه بشيرد/  –د/ مصطفى محجوب و  تكليف كال من

     البيانات المطلوبة.
 

 """"  اليوجد    """                مايستجد من أعمال:  6بند 

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

 رئيس لجنة البيانات والمعلومات         أمين اللجنه
 

 معوض أحمد محمد  د/أ. هبه بشيرد. 

 


