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  0133188857 – تليفون/فاكس -الدور السابع -مبني كلية الحاسبات و المعلومات –العنوان: جامعة بنها      

 spu.manger@bu.edu.eg   ــــ    spu@bu.edu.egالبريد اإللكترونى للوحدة:                                  

 /http://www.spu.bu.edu.eg     موقع الوحدة على االنترنت:                            

 الوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجي/األمانة الفنية

 ( تقرير محضر اجتماع1نموذج )

 
 

 اجتماع محضر 
 لجنة األمانة الفنية 

 2018/ 4/ 17بتاريخ  ( 8 رقم )
 
 

 قائم بعمل رئيس اللجنة 
  د / إنجى صابر درويش 

 
 

 لجنة األمانة  الفنيةآمين 

 عبد الحليم عبد الغنى 
 

  
 

 رتاريخ الصاد

 

 م 2018/ 17/4
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 م2017/ 4/ 17تاريخ االجتماع                       ......................(8)رقم اإلجتماع          ..............

 والمعلومات .  مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسباتمكان االنعقاد          

            ظهراً  1:   00 :     00      توقيت البداية      

 ظهراً الثانية والنصف   :  00:     00       توقيت االنتهاء    

   ونصف  ساعة  : 00:    00         مدة االجتماع      

 

 الوظيفة الحضور

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

 ضواً ع أ.م.د / إيمان نبيل رمضان  -2

 عضواً  أ.د / تامر حسين الشتيحى  -3

 عضوا ً داليا عبد القادر الجزار  -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  أ / عبد الرحمن عبد الفتاح قاسم  -8

 عضواً  أ / عبد الرحمن أحمد عبد الحميد  -9

 عضواً  أ / جهاد عرفة عوض .  -10

 عضواً  أ / محمد فاروق كامل سرج . -11

 آمين اللجنة .  أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم  -12

 عضواً  أ / محمد سعيد شاهين . -13
 

 الوظيفة المعتذرون  

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

mailto:spu@bu.edu.eg
mailto:spu.manger@bu.edu.eg
http://www.spu.bu.edu.eg/


 جامعة بنها 
  

 ستراتيجياللتخطيط االمركزية لوحدة ال
 

                            

   

____                                                  _________________________________________________________________________________ 

  0133188857 – تليفون/فاكس -الدور السابع -مبني كلية الحاسبات و المعلومات –العنوان: جامعة بنها      

 spu.manger@bu.edu.eg   ــــ    spu@bu.edu.egالبريد اإللكترونى للوحدة:                                  

 /http://www.spu.bu.edu.eg     موقع الوحدة على االنترنت:                            

 الوظيفة الغائبون

 عضواً  د / إبراهيم محمد رمضان  -1

 عضواً  د / نهلة أحمد شعراوى  -2

 نائب رئيس لجنة األمانة الفنية . د / مصطفى محمود الديب  -3
 

 

 جدول األعمال :

 

 . م  11/3/2018بتاريخ ( 7محضر اجتماع لجنة األمانة الفنية رقم )المصادقة على  -1
 بخصوص ما تم لوضع خطة المتابعة للقرارات التنفيذية لوحدة التخطيط .  -2
بشأن ما تم فيما يخص متابعة موقع البوابة اإللكترونية لمتابعة عمليات النشر لكل ما يخص الوحدة   -3

 المركزية . 
وبه لنشرها على موقع بخصوص ما تم من صيانة الجهزة الوحدة الستكمال أرشفة الوثائق المطل  -4

 الجامعة  أو البوابة االلكترونية . 
 بشأن ما تم فيما يخص تفعيل نموذج أولى ألرشفة الوثائق الخاصة بالوحدة للعرض على اللجنة .   -5
 بشأن متابعة  تفعيل األمانات الفرعية بكليات الجامعة .   -6
 نية . بشأن ما تم فيما يخص تقييم الوضع الحالى ألنشطة األمانة الف  -7
 بشأن ما تم فيما يخص 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 نة الفنيةبدأت الدكتورة / إنجى صابر درويش القائم بأعمال رئيس لجنة األما

بتنفيذ األعمال ، وطالبت بسرعة ، وسرعة االستجابة بمجهوداتهم ، وأشاد اللجنة  أعضاء الحضور

 وضرورة إنجاز باقى المهام المكلف بها كل عضو من أعضاء الفريق كالً فيما يخصه . 

 

 مناقشة جدول األعمال

 

 م  . 11/3/2018( بتاريخ 7جنة األمانة الفنية رقم )المصادقة على محضر اجتماع ل:   أوال

 

 

 الموافقة على المصادقة .  ( : 1قرار رقم  )

 
 

 : قرارات التنفيذية لوحدة التخطيط بخصوص ما تم لوضع خطة المتابعة لل : ثانيا

 

نة الفنية لمتابعة طالبت القائم بعمل رئيس اللجنة بتفعيل دور ومهام كل عضو فى لجنة األما ( :2القرار رقم ) 

 القرارات التنفيذية للوحدة . 

 

 : نشر لكل ما يخص الوحدة المركزية متابعة موقع البوابة اإللكترونية لمتابعة عمليات البشأن ماتم فيما يخص : ثالثاً 

 

 جارى إعداد تقرير من قبل د / أحمد مصطفى متولى بهذا الشأن . ( :3قرار رقم  )

بخصوص ما تم من صيانة الجهزة الوحدة الستكمال أرشفة الوثائق المطلوبه لنشرها على موقع الجامعة   رابعاً : 

 : أو البوابة االلكترونية 
 

فى أرشفة الوثائق الخاصة بالقرارات التنفيذية  2018/  4/  26البدء يوم الخميس القادم الموافق  ( :4قرار رقم  )

 وف يتم تحديد موعد االسبوع القادم الستكمال ما تم من أرشفة . لمجلس الجامعة لمدة ساعتين ، وس

 

 : خاصة بالوحدة للعرض على اللجنة تفعيل نموذج أولى ألرشفة الوثائق ال بشأن ما تم فيما يخص خامساً :

 

 التأجيل لحين عودة د/ مصطفى محمود الديب .   ( : 5قرار رقم ) 
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 : ات الفرعية بكليات الجامعة ألمانتفعيل ا متابعة بشأن ساً : ساد

 

سيتم مخاطبة الكليات بترشيح أحد أعضاء الوحدة كممثل لألمانة الفنية بالكلية ، وذلك بعد العرض  ( : 6قرار رقم ) 

 والموافقة من مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة . 

 
 

 

 : نية الحالى ألنشطة األمانة الف تقييم الوضعما تم فيا يخص بشأن سابعاً :  

 

 جارى إعداد نموذج تقييم للوضع الحالى النشطة االمانة الفنية .   ( : 7قرار رقم ) 

 

 :فى الفترة القادمة بشأن ما تم فيما يخص وضع خطة أداء متوازن للجنة ثامنا : 

 

  جارى اإلعداد للخطة .  ( : 8قرار رقم ) 

 

 : التالية بشأن توزيع المهام على الفريق فى المرحلة :   تاسعاً 

 

 ل على أعضاء اللجنة ، وإضافة أ.م.د / إيمان نبيل للفريق . توزيع األعماتم   ( : 9قرار رقم ) 

 

 ما يستجد من أعمال : عاشراً   

 

 إضافة أ / عماد سامى ألعضاء لجنة األمانة الفنية .  ( :  10قرار رقم ) 

 

 

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

 

 البدء فى أرشفة الوثائق الخاصة بالقرارات التنفيذية لمجلس الجامعة . *

 جارى إعداد نموذج تقييم للوضع الحالى النشطة االمانة الفنية *

 افة أ.م.د / إيمان نبيل للفريق .تم توزيع األعمال على أعضاء اللجنة ، وإض *

 
 

 

 

 رئيس لجنة األمانة الفنية                      أمين اللجنة                                       

       

 

                                                  د / إنجى صابر درويش                                  أ / عبد الحليم عبد الغنى             
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