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 الوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجي/األمانة الفنية

 ( تقرير محضر اجتماع1نموذج )

 
 

 اجتماع محضر 
 لجنة األمانة الفنية 

 2018/ 3/ 11بتاريخ  ( 7 رقم )
 
 

  ئاسة أ.د/ سمير حامد الجمال بر 
 

 

 لجنة األمانة  الفنيةآمين 

 عبد الحليم عبد الغنى 
 

  
 

 تاريخ الصادر

 

 م 2018/ 11/3
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 م2017/ 3/ 11تاريخ االجتماع                       ......................(7)رقم اإلجتماع          ..............

 والمعلومات .  مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسباتمكان االنعقاد          

            راً ظه 1:   00 :     00      توقيت البداية      

 ظهراً الثانية والنصف   :  00:     00       توقيت االنتهاء    

   ونصف  ساعة  : 00:    00         مدة االجتماع      

 

 الوظيفة الحضور

 نائب رئيس لجنة األمانة الفنية .  د/ إنجى صابر أحمد  -1

 فنية .نائب رئيس لجنة األمانة ال د / مصطفى محمود الديب  -2

 عضواً  أ.د / تامر حسين الشتيحى  -3

 عضواً  أ.م.د / إيمان نبيل رمضان  -4

 عضواً  د / أحمد مصطفى متولى  -5

 المنسق اإلدارى لوحدة التخطيط .  أ / سحر اسماعيل أمين الزعفرانى -6

 عضواً  أ / نور القمر ابراهيم ابراهيم . -7

 عضواً  م أ / عبد الرحمن عبد الفتاح قاس -8

 عضواً  أ / عبد الرحمن أحمد عبد الحميد  -9

 عضواً  أ / جهاد عرفة عوض .  -10
 

 الوظيفة المعتذرون  

 رئيس لجنة األمانة الفنية .  أ.د / سمير حامد الجمال  -1
 

 الوظيفة الغائبون

 عضواً  د / إبراهيم محمد رمضان  -1

 عضواً  د / نهلة أحمد شعراوى  -2

 عضوا ً داليا عبد القادر الجزار  -3

 آمين اللجنة .  أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم -4
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 عضواً  أ / محمد سعيد شاهين . -5

 عضواً  أ / محمد فاروق كامل سرج . -6
 

 

 جدول األعمال :

 

 .بخصوص إعالن التشكيل الجديد للجنة  -1
 بخصوص أنتخاب أمين اللجنة .   -2
 شكيل فريق لوضع خطة المتابعة للقرارات التنفيذية لوحدة التخطيط .بخصوص مقترح ت  -3
 آلية متابعة موقع البوابة اإللكترونية لمتابعة عمليات النشر لكل ما يخص الوحدة المركزية .  -4
 بخصوص تفعيل نموذج أولى ألرشفة الوثائق الخاصة بالوحدة للعرض على اللجنة .   -5
 عية بكليات الجامعة . بشأن دراسة تفعيل األمانات الفر   -6
 بشأن تقييم الوضع الحالى ألنشطة األمانة الفنية .   -7
 وضع خطة أداء متوازن للجنة فى الفترة القادمة .   -8
 .بشأن توزيع المهام على الفريق فى المرحلة التالية   -9

 ما يستجد من أعمال .  -10
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 المناقشة والقرارات:

 

 كلمة رئيس اللجنة

بالترحيب بالسادة  اكلمته / إنجى صابر درويش القائم بأعمال رئيس لجنة األمانة الفنية بدأت الدكتورة

، وسرعة االستجابة بتنفيذ األعمال ، وتسهيل وإزالة بمجهوداتهم ، وأشاد اللجنة  أعضاء الحضور

 . زية للتخطيط االستراتيجى للجامعة العقبات ألنجاز أعمال الوحدة المرك

 

 مالمناقشة جدول األع

 

 بخصوص إعالن التشكيل الجديد للجنة : :   أوال

 

أضاف أ.د / جمال السيد عبد العزيز مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة أعضاء جدد ، وبناًء عليه  ( : 1قرار رقم  )

 سيتم تحديث التشكيل ونشره على صفحة الواتس الرئيسيه لوحدة التخطيط . 

 
 

 : لجنة بخصوص أنتخاب أمين ال : ثانيا

 

 

 إعادة أختيار أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم أميناً للجنة للدورة الثانية من العمل .  ( :2القرار رقم ) 

 

 

 : قرارات التنفيذية لوحدة التخطيط بخصوص مقترح تشكيل فريق لوضع خطة المتابعة لل : ثالثا

 

 مود الديب ، واألعضاء كالتالى : تشكيل الفريق برئاسة د / مصطفى مح .:(  3قرار رقم  )

 أ.د / تامر حسين الشتيحى  -

 أ.م.د / إيمان نبيل رمضان  -

 د / داليا عبد القادر الجزار  -

 عبد الرحمن عبد الفتاح قاسم  -

 عبد الرحمن أحمد عبد الحميد .  -

 
 

 : ة المركزية نشر لكل ما يخص الوحدآلية متابعة موقع البوابة اإللكترونية لمتابعة عمليات ال :رابعاً 

 

سيتم إعداد القرارات المعتمدة والموثقة والموافقة على نشرها على موقع الجامعة أو البوابة  ( :4قرار رقم  )

 اإللكترونية وتسليمها ألمانة لجنة اإلعالم والتواصل لعمل الالزم ، وتكليف د / أحمد مصطفى بالمتابعة الدورية . 
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 : خاصة بالوحدة للعرض على اللجنة بخصوص تفعيل نموذج أولى ألرشفة الوثائق ال خامساً :

 

لتجربة كفاءته بصورة دورية وتكليف  Access سيتم عمل أرشيف إلكترونى مبدئى بنظام برنامج   ( : 5قرار رقم ) 

افقة أ.د / مدير التخطيط د / مصطفى محمود الديب إلعداده ، وسيتم األستعانه بفريق عمل فنى عند الالزوم بعد مو

 االستراتيجى للجامعة . 

 
 

 : ألمانات الفرعية بكليات الجامعة بشأن دراسة تفعيل اساً : ساد

 

سيتم أرجائها وابالغ األعضاء بتقديم مقترحات ، وعرض األمر على أ.د / مدير التخطيط  ( : 6قرار رقم ) 

  االستراتيجى للجامعة . 

 
 

 

 : الحالى ألنشطة األمانة الفنية  الوضع بشأن تقييمسابعاً :  

 

تكليف كالً من د / مصطفى محمود الديب ، أ.د / تامر حسين الشتيحى بالبدء فى عمل تقييم   ( : 7قرار رقم ) 

 للوضع الراهن ألنشطة األمانة الفنية . 

 

 : متوازن للجنة فى الفترة القادمة وضع خطة أداء ثامناً :  

 

تكليف د / إنجى صابر درويش بوضع مردود كل هذه المقترحات فى خطة تنفيذية وفقاً الستمارة   ( : 8قرار رقم ) 

  األداء المتوازن .

 

 : بشأن توزيع المهام على الفريق فى المرحلة التالية :  تاسعاً 

 

 سيتم توزيع األعمال وفقاً لمهارات وإمكانيات الفريق وضرورات نقل الخبرة .   ( : 9قرار رقم ) 

 

 ما يستجد من أعمال : عاشراً   

 

 ال يوجد  ( :  10قرار رقم ) 

 

 

 ثم أنهى سيادته االجتماع بتقديم الشكر والتقدير للسادة الحضور متمنيا لهم التوفيق والرفعة نحو مستقبل أفضل .
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 :الملخص التنفيذي

 

أ.د / مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة ونشره سيتم تحديث التشكيل بناًء على ماتم أضافته من أعضاء جدد من قبل  *

 على صفحة الواتس الرئيسيه للوحدة .  

 إعادة أختيار أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم أميناً للجنة للدورة الثانية من العمل . *

 .  تشكيل فريق برئاسة د / مصطفى محمود الديب لوضع خطة المتابعة للقرارات التنفيذية للوحدة *

سيتم إعداد القرارات المعتمدة والموثقة والموافقة على نشرها على موقع الجامعة أو البوابة اإللكترونية وتسليمها  *

 التواصل لعمل الالزم . ألمانة لجنة اإلعالم و

لتجربة كفاءته بصورة دورية وتكليف د / مصطفى  Access سيتم عمل أرشيف إلكترونى مبدئى بنظام برنامج  *

ود الديب إلعداده ، وسيتم األستعانه بفريق عمل فنى عند الالزوم بعد موافقة أ.د / مدير التخطيط االستراتيجى محم

 للجامعة . 

تكليف كالً من د / مصطفى محمود الديب ، أ.د / تامر حسين الشتيحى بالبدء فى عمل تقييم للوضع الراهن ألنشطة  *

 األمانة الفنية . 

 

 

 رئيس لجنة األمانة الفنية                      ة                               أمين اللجن        

       

 

                                                   أ.د / سمير حامد الجمال                                  أ / عبد الحليم عبد الغنى             
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