
 

 جامعة بنها

 الوحدة المركزبة للتخطيط اإلستراتيجى

 لجنة البيانات والمعلومات
 

 

 

 للجنة البيانات والمعلومات الثانى  اعـــــــــــــــجممجلسة اإل محضر
 2017-07-20بماريخ 

إنه في يوم الخميس الموافق 20 / 7 / 2017 الساعه 11 ص  اجتمعت لجنة البيانات والمعلومات بالوحدة 

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

 عضوا  عادل عبد المنعمد/  

هبه بشير  د/  عضوا  

 عضوا  أ/ محمد سعيد شاهين 

 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

 البيانات والمعلومات.للجنة ى بدال من د. مصطفى الجنداختيار أمين بشأن  :1بند  

 :القرار

 –وتكون مهمتها كتابة جدول أعمال اإلجتماعات  تم إختيار د/ هبه بشير أمينا للجنة البيانات والمعلومات

وتدوين وكتابة محاضر الجلسات وتوثيق اإلجتماعات واإلحتفاظ بها والتنسيق مع لجنة األمانة الفنيه لحفظ 

 وأرشفة الوثائق والبيانات

 

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

 القرار: 

 / محمد شاهينتم تجميع البيانات من إدارة الجامعه من قبل أ

 



 

 جامعة بنها

 الوحدة المركزبة للتخطيط اإلستراتيجى

 لجنة البيانات والمعلومات
 

 

 

 مناقشة إعتماد الخطة التنفيذيه للعمل فى الفتره القادمة بشأن :3بند 

 القرار:  

 تم إعتماد الخطه التنفيذيه  
 

 عمال فى الفتره القادمهبشأن مناقشة توزيع األ : 4بند 

    القرار:

 توزيع العمل للفتره القادمة  كاألتى: تم    

  بالتنسيق فيما بينهم لعمل نموذج موحد لكل  مالك فكرى د/  –تكليف كال من : د/ ضياء سالمة

  الكليات يتم من خاللة تجميع البيانات والمعلومات الكامله.   

  على الكمبيوتر مع النسخه المطبوعه بيانات الجامعة بالكامل تجميعتكليف ا/ محمد شاهين ب 

  د/ هبه بشير باإلتصال بمندوبى الكليات لجمع بيانات الكليات  –تكليف د/ عادل عبد المنعم

 –معامل ورش –مبانى  –أقسام  –موظفين وعمال  –طلبه  –أعضاء هيئة تدريس  مفصله )

 ........... ( -مزارع 

 2017فى خالل شهر أغسطس د/ ضياء سالمه  –د/ هبه بشير  –المنعم  تكليف د/ عادل عبد 

  .بتجميع بيانات مبدئيه وتبويبها بصوره واضحه قابله للتحديث

  9التواصل مع مندوبى الكليات لجمع بيانات مفصله عن كلياتهم مع عقد إجتماع  فى بداية شهر 

 للوقوف على الوضع النهائى للبيانات.
 

 متابعة وتنفيذ العمل   وضع اليه : 5بند 

 أ.د/ محمد معوض بمتابعة العمل اسبوعيا والتأكد من تنفيذ المهام المطلوبة تكليف     :القرار
 

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

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

 لجنة البيانات والمعلومات رئيس         أمين اللجنه
 

 معوض أحمد محمد  د/أ. هبه بشيرد. 

 


