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 7182/     6/     81بتاريخ     األول  اجتماع لجنة التدريب محضر 

 

لجنة التدريب بالوحدة المركزية اجتمعت  9780/  6/  83إنه في يوم األحد الموافق   

 للتخطيط االستراتيجي بالجامعة برئاسة ا.د/ فاطمة محمد عبد الوهاب وعضوية كل من : 

 نائب رئيس اللجنة  أ.م.د/فاتن شفيق 

 عضوا  أ.د/محمد معوض

 عضوا  أ.د/أحمد البغدادى 

 عضوا أ.م.د/هند عبد هللا 

 عضوا  د/مها مختار 

 عضوا  أ/سحر اسماعيل 
 

بدأت الجلسة بالتعارف بين أعضاء اللجنة و قامت أ.د/فاطمة عبد الوهاب بتوجيه العزاء إلى 

 غمدها برحمته أسأل هللا أن يتأ.د/جمال عبد العزيز فى وفاة والدة زوجته 

 تعيين الدكتورة مها مختار كأمين للجنة.: تم اقتراح أمين للجنةاختيار بشأن الموضوع األول: 

 الموافقة .القرار :

بشأن اقتراح مهام أمين اللجنة : تم اقتراح مهام أمين اللجنة وهي: كتابة الموضوع الثاني: 

، اعداد ملف الكتروني وآخر نةتوثيق محاضر اجتماعات اللجو كتابةجدول اعمال اللجنة ،

 ، وكتابة التقارير ، ورفع المحاضر لمدير الوحدة.ورقي ألعمال اللجنة

 القرار : الموافقة.

أ.د/فاطمة عبد قدمت ومهامها:  بشأن مناقشة أعمال اللجنة و مسئولياتها الموضوع الثالث: 

اضافة مقترح أ.د/محمد  من جميع األعضاء مع مقترح بمهام اللجنة وتم االتفاق عليهالوهاب 

معوض باضافة بند " التطوير المستمر لإلحتياجات التدريبية " إلضافة ما يستجد من 

 التالى :على النحو  فى صورتها لجنة التدريب التدريب لتصبح مهام  موضوعات

  تحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء الوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة

 تخطيط الإلستراتيجى بالكليات بشكل دورى.ووحدات ال

 . التطوير المستمر لإلحتياجات التدريبية 

 . وضع خطة تدريبية فى ضوء اإلحتياجات التدريبية 

 . تصميم البرامج و الحقائب التدريبية 
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 . تنفيذ و متابعة البرامج التدريبية 

 .تقييم أثر و مردود التدريب 

 ة للتخطيط االستراتيجى.دة المركزيإعداد دليل التدريب بالوح 

 القرار: الموافقة.

-لعرض كل أعمال اللجنة من خالله ) نموذج التوقيعات نموذجبشأن الموضوع الرابع: 

  وغيرها (.....تقييم التدريب نموذج –تحديد االحتياجات  –محاضر اإلجتماعات 

ق على شكل النموذج بعمل لوجو لوحدة التدريب . كما تم االتفاتكليف أ.د/فاتن شفيق القرار : 

الموحد لجميع المخاطبات و نماذج الحضور و االستبيانات و محاضر االجتماعات على أن 

تحتوى على شعار الجامعة و شعار الوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجى و شعار لجنة 

 التدريب.

 إعداد استبيان تحديد اإلحتياجات التدريبية . بشأنالموضوع الخامس: 

و ارساله بالبريد اإللكترونى إلى جميع  االستبيانكليف أ.د/فاطمة عبد الوهاب بإعداد تالقرار: 

بشكل مبدئي مع اإلتفاق أن تكون الفئة المستهدفة لإلستبيان أعضاء اللجنة لتلقى المقترحات .

 مسئولى التدريب بفرق الكليات.ق المركزى للتخطيط اإلستراتيجى وأعضاء الفري

 وضع مقترح لدليل التدريب . بشأن الموضوع السادس: 

تكليف أ.د/أحمد البغدادى بوضح مقترح لمحتويات الدليل وعرضها على تم اإلتفاق القرار : 

 خالل اإلجتماع القادم.

استفادة المتدربين من البرامج تقييم التدريب ونموذج إعداد نموذج  بشأنالموضوع السابع: 

 التدريبية بعد فترة من تنفيذها .

 : تم تكليف أ.م.د/هند عبد هللا بإعداد نموذجى  القرار

 .نموذج تقييم الدورة التدريبية للمتدربين 

 التدريبية ومردود الدورات  نموذج تقييم أثر. 

 بوحدات التدريب مسؤولى السادة بياناتواستيفاء  بشأن عرضالموضوع السابع: 

 .بالكليات اإلستراتيجى التخطيط

ل بارسال خطاب لوحدات التخطيط اإلستراتيجى بالكليات لتحديد القرار : تكليف أ.سحر اسماعي

 مسئول التدريب بكل كلية من ضمن تشكيل الوحدات بالكليات.
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مهام التى تم اإلتفاق عليها لإلنتهاء من البشأن و ضع خطة زمنية الموضوع الثامن : 

 .باإلجتماع 

وع من تاريخ اإلجتماع القرار: تكليف أ.د/محمد معوض بوضع الخطة الزمنية خالل أسب

 .ومتابعة التنفيذ

 

 

 بشأن تحديد موعد اإلجتماع القادم.الموضوع التاسع: 

 0الساعة  7102يوليو  5اإلجتماع يوم األربعاء الموافق المبدئي لموعد تحديد التم القرار : 

 .ظهرا بمقر الوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى بكلية الحاسبات و المعلومات

 صيات اإلجتماع:ملخص تو

 تجهيز ملف الكترونى وورقى للجنة . -1

 تكليف د/مها مختار كأمين للجنة. -2

 تكليف د/فاتن شفيق بإعدا شعار للنماذج الموحدة للجنة.  -3

 .ومسؤوليات اللجنةاقرار مهام  -4

 تكليف أ.د/فاطمة عبد الوهاب بإعداد استبيان اإلحتياجات التدريبية. -5

 ور لمحتويات دليل التدريب.تكليف أ.د/أحمد البغدادى بوضع تص -6

وتقييم أثر تكليف أ.م.د/هند عبد هللا بإعداد نماذج استبيانات تقييم الدورات التدريبية  -7

 .ومردود التدريب

مسئول التدريب ضمن  الستيفاء بياناتتكليف أ.سحر اسماعيل بمخاطبة الكليات  -8

 .وحدات التخطيط االستراتيجي بالكلياتتشكيل 

 بوضع خطة زمنية لتنفيذ المهام المطلوب، تكليف أ.د/محمد معوض -9

 whatsappتم اإلتفاق على تفعيل مجموعة لجنة التدريب على برنامج ال  -87

 عة للتواصل من خالل البريد اإللكترونى لألعضاء كما تم اإلتفاق على عمل مجمو

           9780يوليو  1اإلتفاق على موعد اإلجتماع القادم يوم األربعاء الموافق -88

 رئيس اللجنة   أمين اللجنة                                                     

 

 د/ مها مختار

                                                                 

 أ.د/فاطمة عبد الوهاب 



  

 
 
 

 يجى جامعة بنهاالوحدة المركزية للتخطيط االسترات –لجنة التدريب 
 

 833310::78تليفون/فاكس  -الدور السابع-مبنى كلية الحاسبات و المعلومات-العنوان :جامعة بنها

                                                                       fatma.abdelwahab@fedu.bu.edu.egmail: -e

               http://spu.bu.edu.eg 
 
 

 

 


