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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 

 2017/ 7/ 17بتاريخ  (  2رقم )  
 

 ئاسة أ.د/ سمير حامد الجمال بر 
 
 

 لجنة األمانة  الفنيةآمين 

 عبد الحليم عبد الغنى 
 

  
 

 تاريخ الصادر

 

 م 17/7/2017
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 م7/2017/ 17تاريخ االجتماع                       ......................(2)رقم اإلجتماع          ..............

 والمعلومات .  مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسباتمكان االنعقاد          

            ظهرا   12:   00 :     00      توقيت البداية      

 ظهرا   2  :  00:     00       توقيت االنتهاء    

    ساعتان  : 00:    00         مدة االجتماع      

 

 الوظيفة الحضور :  

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

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

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل .  فين فاروق حسين د / ن -3

 نائب رئيس لجنة التوعية .  أ.م.د / ابتسام محمد عبد العال  -4

 عضو لجنة اإلعالم والتواصل .  د / رحاب عبد الستار  -5

 آمين اللجنة .  أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم -6

  عضوا   أ / نور القمر ابراهيم ابراهيم . -7

 عضوا   أ / جهاد عرفة عوض .  -8

 عضوا   .  أ / عبد الرحمن أحمد عبد الحميد -9

 عضوا   فاروق كامل سرج .أ / محمد  -10
 

 الوظيفة المعتذرون  

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

 خطيط . المنسق اإلدارى لوحدة الت أ / سحر اسماعيل أمين الزعفرانى -2
 

 الوظيفة الغائبون

 عضوا   د / إبراهيم محمد رمضان  -1

 عضوا   د / أحمد مصطفى متولى  -2

 عضوا   د / نهلة أحمد شعراوى  -3

 عضوا   أ / محمد سعيد شاهين  -4
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 جدول األعمال :

 

 21/6/2017بتاريخ  (1)المصادقة على محضر إجتماع لجنة األمانة الفنية رقم  -1
 تنظيم العمل الداخلى بلجنة األمانة الفنية .  -2
 إعداد خطة عمل سنوية خاصة باللجنة .  -3
وضع مقترح إلكترونى لتكويد ملفات ووثائق لجنة األمانة الفنية ، وباقى لجان الوحدة المركزية للتخطيط  -4

 اإلستراتيجى للجامعة . 
مدير التخطيط اإلستراتيجى للجامعة للتعميم على  –د العزيز رفع توصيه بذلك لألستاذ الدكتور / جمال السيد عب -5

 باقى اللجان . 
 ما يستجد من أعمال .  -6
 

 المناقشة والقرارات:

 

 كلمة رئيس اللجنة

لفنية بالترحيب بالسادة نائب رئيس لجنة األمانة ا –ذ الدكتور/ مصطفى محمود الديب االستا بدأ

ثم استهل كلمته بتوضيح أهمية عمل لجنة  ،ل ولجنة التوعية لجنة اإلعالم والتواص أعضاء الحضور

األمانة الفنية ، وتوصيف مهامها ، ثم أكد على سرية القرارات وضرورة عمل نماذج إدارية لكل 

 .  اللجان بالوحدة 

 

 

 مناقشة جدول األعمال

 

 : 21/6/2017( بتاريخ 1رقم ) لجنة األمانة الفنية إجتماع  محضرأوال: المصادقة على 

 

 . على المصادقة  الموافقة    ( :1قرار رقم  )

 

 

 تنظيم العمل الداخلى بلجنة األمانة الفنية :   ثانيا:

أكد األستاذ الدكتور / نائب رئيس لجنة األمانة الفنية على جدية تنظيم العمل ، ووضع تصورات حقيقة لسرعة إنجاز 

 العمل المطلوب على الوجه األكمل . 

 

  .الموافقة  ( :2القرار رقم ) 
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 إعداد خطة عمل سنوية خاصة باللجنة :  :  ثالثا

 سيتم وضع جدول زمنى بإعداد خطة زمنية لعمل لجنة األمانة الفنية خالل الستة أشهر الماضية والمقبلة . 

 

 .  لموافقة ا    (    :3قرار رقم  )

 
 

ثائق لجنة األمانة الفنية ، وباقى لجان الوحدة المركزية للتخطيط وضع مقترح إلكترونى لتكويد ملفات وو :رابعا  

 اإلستراتيجى للجامعة . 

 

على وضع أكواد برموز الحروف األبجدية لملفات ووثائق لجنة األمانة الفنية ، وكذا لجان  الموافقة    ( :4قرار رقم  )

 .  التخطيط االستراتيجى 

 
 

مدير التخطيط اإلستراتيجى للجامعة للتعميم  –لدكتور / جمال السيد عبد العزيز رفع توصيه بذلك لألستاذ ا خامسا  :

 :  قى اللجان على با

 

  .على التبليغ للسادة رؤساء اللجان ونوابهم للعمل بها سريعاً  موافقة ال: (  5قرار رقم ) 

 

 

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

 

 

 :الملخص التنفيذي

لتسهيل عمل لجنة األمانة الفنية يقوم األستاذ الدكتور / نائب رئيس لجنة األمانة الفنية بتسير العمل الداخلى باللجنة ثم  *

 رئيس اللجنة . -العرض على األستاذ الدكتور / سمير الجمال 

 لتخطيط االستراتيجى بأكواد اللجان ونموذج المراسالت التى سيتم التعامل بها . تبلغ لجان الوحدة المركزية ل* 

الموافقة على وضع أكواد برموز الحروف األبجدية لملفات ووثائق لجنة األمانة الفنية ، وكذا لجان التخطيط * 

 . االستراتيجى  

 

 رئيس لجنة األمانة الفنية                      أمين اللجنة                                       

       

 

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