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 نىحذج انًشكضٌح نهرخطٍظ االسرشاذٍجً/األياَح انفٍُحا

 جرًاعإ( ذقشٌش يحضش 8ًَىرج )

 
 
 
 12/2117/ 5بتاريخ  ( 6تقرير عن اجتماع رقم )   

 اجتماع لجنة مراجعة الخطط
 

 موجه إلى
 

 نجُح األياَح  انفٍُح

 إعداد
 

 طمراجعة الخطنجُح  أيٍٍهذٌح فرحى يحى انذٌٍ              د. االسى/ 

 ذاسٌخ انصادس

 

......./89/9780 
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 89/9780/  >ذاسٌخ االجرًاع                     .......................(>)سقى اإلجرًاع          ..............

 يقش انىحذج انًشكضٌح تانذوس انساتع تكهٍح انحاسثاخيكاٌ االَعقاد          

              ظ 89:    77:     77      ذىقٍد انثذاٌح      

 ظ9  :  77:     77       ذىقٍد االَرهاء    

      9 :    77:    77         يذج االجرًاع      

 

 انىظٍفح انحضىس :  

 سئٍس نجُح يشاجعح انخطظ   عفاف الدسوقى /أ.د

 عضى انهجُح وجدي إبراهٌمأ.د/ 

 عضى انهجُح  سعاد عبدالسالم /أ.م.د

 عضى انهجُح  أٌمن سعٌد الهباء /م.دأ.

 عضى انهجُح السٌد عبدهللا هند /أ.م.د

 عضى انهجُح د/ يها يحًذ يخراس يحًذ
 

 عضى انهجُح هدٌه فتحً محً الدٌن /د

  

 نىظٍفحا   نًعرزسوٌا
 

 َائة سئٍس نجُح يشاجعح انخطظ نادٌة حسن السٌد /أ.د

 اجعح انخطظَائة سئٍس نجُح يش محبوبه صبحً /أ.م.د

 عضى انهجُح  د/ دانٍا عثذانقادس انجضاس

 عضى انهجُح د/ يحًذ أحًذ يحًذ يُصىس

 انىظٍفح انغائثىٌ
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 جذول األعًال :

 
 انًصادقح عهى يحضش إجرًاع انهجُح انساتق  -8

 طاس انضيُى .ياذى إَجاصِ فًٍا ٌخص ذحذٌذ يهاو كم يسؤل تخطح انجايعح طثقا نإليُاقشح  -9

 أنٍح  نرحفٍض أعضاء انهجُح راخ األداء انًرًٍض .  وضع -:

يشاجعح انخطاب انًشسم نكهٍح انهُذسح تثُها نرحذٌذ انُقاط انرى ذحراج نذعى فُى يٍ انهجُح ذجاِ يُاقشح  -;

 .و انخاصح تانكهٍح9799-9780اإلسرشاذٍجٍح  انخطح 

 يا ٌسرجذ يٍ اعًال. ->

 

 انًُاقشح وانقشاساخ:

 

 كهًح سئٍس انهجُح

رئٌس اللجنة افتتاح الجلسة بالترحٌب بالسادة أعضاء  – عفاف الدسوقيالدكتور/  ةاستهلت األستاذوقد 
  . اللجنة

 

 يُاقشح جذول األعًال

 

 انًصادقح عهى يحضش إجرًاع انهجُح انساتق   أوال:

 ( :    انًىافقح8قشاس سقى  )

 يُاقشح آنٍح دعى انكهٍاخ انرى نى ذسهى خطرها. ثاٍَا:

 وفقب نهخشكيم األحً:نهكهيبث انخً نى حسهى خطخهب نخقذيى انذعى انفًُ  م فريق حشكيحى 

 فريق كهيت هُذست بُهب:

                                        عفبف دسىقًأ.د/ 

 .د/ يحبىبت صبحً                            أ

  وجذي انذجذج/ د أ  
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 فريق كهيت انفُىٌ انخطبيقيت:

 حسٍ                            أ.د/ أيًٍ انهببءأ.د/ َبديت 

 د/ هذيت فخحً 

 

 ( :    انًىافقح9قشاس سقى  )

يُاقشح ذقٍٍى يؤششاخ أداء نجُح يشاجعح انخطظ طثقا نهجذول انضيُى انًحذد تخطرها انسُىٌح.-ثانثا  

 د/ يهب يخخبر إلعذاد انخقريرعٍ يؤشراث اداءانهجُت  -حى حكهيف د/ هُذ عبذهللا 

 ( :    انًىافقح :قشاس سقى  )

 

حساب يشدود دوس انهجُح عهى انشكم انُهائى نخطح انجايعح وخطظ انكهٍاخ انرى ذمى يشاجعرهما    :ساتعا

 طثقا نالنٍاخ انًعرًذج.

وجىد خطت نهجبيعت يسخىفبِ يٍ حيذ انفُيبث بجًيع عُبصررهب وقببهرت نهخُفيرك وكركن  حرى انخرذقيق  -

 انُهبئً نهب. 

 يع خطت انجبيعت  عُبصرهب ويىضح بهب دراست إحسبقهب يسخىفبِ بجًيع نهكهيبث يىجذ خطظ  -

 ًعخًذةانث وأصبحج حيك انخُفيك طبقب نالنيب

 :    انًىافقح(;قشاس سقى  ) 

 

 ذحذٌذ يهاو كم يسؤل تخطح انجايعح طثقا نالطاس انضيُى.خايسا :  

 ىٌ يًيس وهكِ انقطبعبث هً قطبع شؤٌحقسى انخطت انخُفكيت إنً قطبعبث ويًكٍ ححذيذ كم قطبع به

 –قطبع شؤٌ خذيت انًجخًع وحًُيت انبيئت   -قطع انذراسبث انعهيب وانبحىد  –انخعهيى وانطالة 

 األييٍ انعبو. وانقطبعبث اإلداريت وانًسؤل عُهب 

 حى حىزيع انغبيبث عهً أعضبء انهجُت كبآلحً:

 انغبيت األونً :  د/سعبد عبذ انسالو 

 هُبء ابى انًجذبَيت :   د/انغبيت انث



 جايعح تُها 
  

 سرشاذٍجًالهرخطٍظ اح نانًشكضٌىحذج ان
 

                            

   

____      _________________________________________________________________________________                                             

  0>8333::78 –ذهٍفىٌ/فاكس  -انذوس انساتع -ٍح انحاسثاخ و انًعهىياخيثًُ كه –انعُىاٌ: جايعح تُها      

 spu.manger@bu.edu.eg   ــــ    spu@bu.edu.egانثشٌذ اإلنكرشوَى نهىحذج:                                  

 /http://www.spu.bu.edu.eg     يىقع انىحذج عهى االَرشَد:                            

 انغبيت انثبنثت :      د/ يهب يخخبر 

 انغبيت انرابعت:      د/َبديت حسٍ

 انغبيت انخبيست:     د/ يحبىبت صبحً 

 انغبيت انسبدست:     د/ هُذ عبذهللا 

 انغبيت انسببعت :      د/ هذيت فخحً

  وجذي انذجذجانغبيت انثبيُت :        د/

 

 انًىافقح   ( >قشاس سقى  )

 

 

 

 

 انًهخص انرُفٍزي

 
  وضع آنيت نذعى انكهيبث انخً نى حسهى خططهبحى 

  ٍيؤشراث أداء نجُت يراجعت انخطظ طبقب نهجذول انسيًُ انًحذد بخطخهب انسُىيتجبري إعذاد حقرير ع 

 .ًُحى حىزيع يهبو كم يسؤل بخطت انجبيعت طبقب نإلطبر انسي 

 

 

 

 

 

 

 

 سئٍس انهجُح                                                                                      ايٍٍ انهجُح  

 
      أ.د/ عفاف الدســــوقً                                                                      د/ هدٌة فتحى 
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