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  0133188857 – تليفون/فاكس -الدور السابع -مبني كلية الحاسبات و المعلومات –العنوان: جامعة بنها      
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 الوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجي/األمانة الفنية

 ( تقرير محضر اجتماع1نموذج )

 
 

 اجتماع محضر 
 لجنة األمانة الفنية 

 2017/ 9/ 19بتاريخ  (  3رقم )  
 

 ئاسة أ.د/ سمير حامد الجمال بر 
 
 

 لجنة األمانة  الفنيةآمين 

 عبد الحليم عبد الغنى 
 

  
 

 تاريخ الصادر

 

 م 19/9/2017
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 م9/2017/ 19تاريخ االجتماع                       ......................(3)رقم اإلجتماع          ..............

 والمعلومات .  مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسباتمكان االنعقاد          

          اً .صباح 10:   00 :     00      توقيت البداية      

 صباحاً . 11  :  00:     00       توقيت االنتهاء    

   ساعة . : 00:    00         مدة االجتماع      

 

 الوظيفة الحضور :  

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

 نائب رئيس لجنة األمانة الفنية .  د/ إنجى صابر أحمد  - 2

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

 المنسق اإلدارى لوحدة التخطيط .  أ / سحر اسماعيل أمين الزعفرانى  - 4

 آمين اللجنة .  أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم  - 5

 عضواً  أ / نور القمر ابراهيم ابراهيم . -6

 عضواً  أ / جهاد عرفة عوض .  - 7

 عضواً  أ / عبد الرحمن أحمد عبد الحميد .  - 8

 عضواً  أ / عبد الرحمن قاسم  - 9
 

 الوظيفة المعتذرون  

1-   
 

 الوظيفة الغائبون

 عضواً  د / إبراهيم محمد رمضان  -1

 عضواً  د / أحمد مصطفى متولى  -2

 عضواً  د / نهلة أحمد شعراوى  -3

  عضواً  أ / محمد سعيد شاهين  -4
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 جدول األعمال :

 

 17/7/2017بتاريخ  (2)المصادقة على محضر إجتماع لجنة األمانة الفنية رقم  -1
بخصوص تسليم محاضر اجتماعات اللجان المنبثقه من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية للتخطيط  -2

 .   بالجامعة راتيجىاإلست
 قام بإعداده د/ مصطفى الديب .  ما تم إنجازه فيما يخص نموذج األرشفة الذى  -3
بخصوص الوثائق المطلوبة من كل كلية بناءًا على تعليمات أ.د / مدير التخطيط االست ارتيجى  -4

 بالجامعة .  

 الخريطة الزمنية الجتماعات التخطيط االست ارتيجى بالجامعة .   -5
 الجامعة .   بخصوص التواصل بين الوحدة المركزية والوحدات الفرعية لكليات  -6

 مناقشة ما تم إنجازه ، وما سوف يتم إنجازه فى الفترة المقبلة .   -7
 ما يستجد من أعمال .  -8
 

 المناقشة والقرارات:

 

 كلمة رئيس اللجنة

بتقديم الشكر والتهنئة للسادة لفنية رئيس لجنة األمانة ا – ذ الدكتور/ سمير حامد الجمالاالستا بدأ

على بداية العام الدراسى الجديد ، وعلى ما بذلوه من جهد فى تنفيذ األعمال  الحضور أعضاء اللجنة

 الموكله إليهم على أكمل وجه . 

 

 مناقشة جدول األعمال

 

 : 17/7/2017( بتاريخ 2رقم ) لجنة األمانة الفنية إجتماع  محضرأوال: المصادقة على 

 

 . على المصادقة  الموافقة    ( :1قرار رقم  )
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بخصوص تسليم محاضر اجتماعات اللجان المنبثقه من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية للتخطيط   ثانيا:

 اإلستراتيجى بالجامعة :  

 

استالم محاضر بتخصيص كالً من أ / عبد الرحمن قاسم ، أ / عبد الرحمن أحمد على الموافقة  ( :2القرار رقم ) 

التنظيمى للوحدة ، على أن يتم مخاطبة اللجان بضرورة وسرعة تسليم محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من الهيكل 

  .ساعة من تاريخ  عقد االجتماع  24اجتماعاتها خالل 

 

 : ى قام بإعداده د/ مصطفى الديب ما تم إنجازه فيما يخص نموذج األرشفة الذ :  ثالثا

 

ى ، على أن يخصص يوم األربعاء من كل أسبوع لتنفيذ يعهد إلى د / مصطفى الديب بإعداد نموذج األرشفة اإللكترون

 أعمال األرشفة من العاشرة صباحا إلى الثانية عشر ظهراً . 

 .  لموافقة ا    (    :3قرار رقم  )

 
 

 بالجامعة :  تيجىارليمات أ.د / مدير التخطيط االستبخصوص الوثائق المطلوبة من كل كلية بناءاً على تع :رابعاً 

 

 ليات الجامعة بالوثائق المطلوبة تنفيذاً لتعليمات أ.د / مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة . مخاطبة ك

 

 الموافقة .    ( :4قرار رقم  )

 
 

 تيجى بالجامعة : ارزمنية الجتماعات التخطيط االستالخريطة ال  خامساً :

 

تنفيذ التعليمات الصادرة من أ.د / مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة عن ما سبق نشره لتذكير رؤساء اللجان المنبثقة 

من الهيكل التنظيمى بمواعيد االجتماعات ، وصياغة إعالن بمواعيد اجتماعات اللجان وإعالنه على الصفحة الرسمية 

 بوحدة التخطيط االستراتيجى للجامعة . 

 الموافقة .  : (  5رقم ) قرار 

 

 بخصوص التواصل بين الوحدة المركزية والوحدات الفرعية لكليات الجامعة :   سادساً : 

 

 تشكيل فريق للتواصل بين الوحدة المركزية والوحدات الفرعية لكليات الجامعة مكون من : * 

 د / مصطفى الديب . -

 د / إنجى درويش .  -

 أ / سحر إسماعيل .  -

 / عبد الحليم عبد الغنى .  أ -

 أ / عبد الرحمن قاسم .  -

 ، لتفعيل التواصل مع  الوحدات الفرعية لكليات الجامعة . * تفعيل البريد اإللكترونى للوحدة 
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 الموافقة . : (  6قرار رقم ) 

 

 مناقشة ما تم إنجازه ، وما سوف يتم إنجازه فى الفترة المقبلة :   سابعاً : 

 

على ما تم انجازه ، واستكمال الخطوات الالزمة لتفعيل االنجازات فى الفترة المقبله على الموافقة  : (  7) قرار رقم 

 أن يتم وضع ميثاق قانونى الستخدام مجموعات الواتس الخاصة بالوحدة المركزية فى الفترة المقبله .

 

  ما يستجد من أعمال :  :  ثامناً 

 

 فريق لجنة األمانة الفنية مع الترحيب به زدوام التوفيق لسيادته . ضم أ / عبد الرحمن قاسم إلى 

 الموافقة  . : (  7قرار رقم ) 

 

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

 

 

 :الملخص التنفيذي

استالم محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من الهيكل ب، أ / عبد الرحمن أحمد  تخصيص كالً من أ / عبد الرحمن قاسم *

ساعة من تاريخ   24التنظيمى للوحدة ، على أن يتم مخاطبة اللجان بضرورة وسرعة تسليم محاضر اجتماعاتها خالل 

 عقد االجتماع .

يخصص يوم األربعاء من كل أسبوع لتنفيذ  يعهد إلى د / مصطفى الديب بإعداد نموذج األرشفة اإللكترونى ، على أن* 

 أعمال األرشفة من العاشرة صباحا إلى الثانية عشر ظهراً .

تنفيذ التعليمات الصادرة من أ.د / مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة عن ما سبق نشره لتذكير رؤساء اللجان  * 

ن بمواعيد اجتماعات اللجان وإعالنه على الصفحة المنبثقة من الهيكل التنظيمى بمواعيد االجتماعات ، وصياغة إعال

 الرسمية بوحدة التخطيط االستراتيجى للجامعة . 

لفرعية لكليات الجامعة ، وتفعيل البريد اإللكترونى للوحدة ، تشكيل فريق للتواصل بين الوحدة المركزية والوحدات ا* 

  لتفعيل التواصل مع  الوحدات الفرعية لكليات الجامعة . 

 

 رئيس لجنة األمانة الفنية                      أمين اللجنة                                       

       

 

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