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 7107/     7/   5بتاريخ      الثانى  اجتماع لجنة التدريبمحضر 

 

لجنة التدريب بالوحدة المركزية للتخطيط اجتمعت  9780/  0/  >إنه في يوم األحد الموافق   

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

 نائب رئيس اللجنة  أ.م.د/فاتن شفيق 

 عضوا  د/محمد معوضأ.

 عضوا  أ.د/أحمد البغدادى 

 عضوا أ.م.د/هند عبد هللا 

 عضوا  د/مها مختار 

 عضوا  أ/سحر اسماعيل 
 

 ق باسالمصادقة على محضر اإلجتماع ال

بخصوص عرض الخطة التنفيذية ألعمال اللجنة  الموضوعة من أ.د/محمد  الموضوع األول:

 تنفيذ ماتم بالخطة .معوض و التصديق عليها و متابعة 

 القرار :

 .على الخطة و اعتمادهاالموافقة  -8

 بشأن متابعة ماتم تنفيذه فى  الخطة كالتالى : -9

  تم إعداد خطاب و توقيعه من أ.د/جمال عبد العزيز للتوزيع على الكليات لتحديد أسماء

يو يول 9مسئولى التدريب بوحدات التخطيط اإلستراتيجى بالكليات اعتبارا من األحد 

9780. 

  تم عرض نموذج استبيان تحديد اإلحتياجات التدريبية المعد بواسطة أ.د/فاطمة عبد

أ.د/هند عبد -/أحمد بغدادىأ.د-الوهاب و التعديالت المقترحة بواسطة أ.د/محمد معوض

هللا و تم اإلتفاق على تكليف أ.د/فاطمة عبد الوهاب بإعداد الصورة النهائية لالستبيان 

 قى أعضاء اللجنة للبدء فى التنفيذ.و ارسالها لبا

  تم عرض نموذج استبيان تقييم الورش التدريبية المعد بواسطة أ.م.د/هند عبد هللا

وتلقى مقترح من أ/سحر اسماعيل لتقييم الورش و تم تكليف أ.م.د/هند عبد هللا بإعداد 

 الصورة النهائية لالستبيان و إرساله للجنة.
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  المعد بواسطة أ.د/أحمد البغدادى و تم اإلتفاق على تم عرض مقترح دليل التدريب

محتوى الدليل من قبل اللجنة و تكليف أ.د/أحمد البغدادى بإعداد الدليل فى صورة 

نهائية مع وضع رؤية و رسالة للجنة و الحصول على الهيكل التنظيمى للوحدة 

أ/سحر المركزية للتخطيط اإلستراتيجى و أسماء مسئولى التدريب بالكليات من 

 إسماعيل . وأن يتضمن الدليل الخطة التدريبية بعد إعداها.

تم  اعداد دراسة تحديد اإلحتياجات التدريبية و اعداد خطة التدريببشأن  الموضوع الثانى :

 اإلتفاق على التالى :

فى صورته  استبيان تحديد اإلحتياجات التدريبية تكليف أ/سحر إسماعيل بتوزيع  -8

 تكون القئات المستهدفة كمرحلة أولى خالل شهر يوليو كالتالى :النهائية و على أن 

  أعضاء الوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى 

  مديرى أعضاء وحدات التخطيط اإلستراتيجى بالكليات للتوزيع على مسئول

 التدريب بالكليات 

داريين اإل–على أن يزيد العدد ليشمل فى المرحلة الثانية باقى أعضاء هيئة التدريس 

 بالكليات 

تكليف أ.م.د/هند عبد هللا بمساعدة أحد اإلداريين بتفريغ البيانات و التحليل اإلحصائى  -9

 .لالستبيان 

يقترح جميع أعضاء اللجنة قائمة بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس من لهم خبرة  -:

شهادات مع مقترح إعطاءفى التخطيط اإلستراتيجى للمشاركة فى الدورات التدريبية . 

 للعرض لى أ.د/جمال عبد العزيز.تقدير أو مكافئات مالية للمشاركين 

تم تكليف أ.د/محمد معوض بمتابعة إعداد خطة التدريب بعد الحصول على نتائج تحليل  -;

استبيان تحديد اإلحتياجات التريبية والحصول على قائمة المدربين على أن تشتمل 

 –اسم المحاضر  –الفئة المستهدفة  –التدريبى الخطة التدريبية على األتى )البرنامج 

 مؤشرات النجاح( -الفترة الزمنية

االتفاق على مياد اإلجتماع التالى خالل أخر أسبوع فى شهر يوليو على أن  الموضوع الثالث:

يتم األنتهاء من جميع التكليفات قبل ميعاد اإلجتماع لإلنتهاء من الخطة التدريبية خالل 

 .اإلجتماع القادم

 

 ملخص توصيات اإلجتماع:
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 . التصديق على قرارات اإلجتماع السابق -1

تكليف أ.د/فاطمة عبد الوهاب بإعداد استبيان اإلحتياجات التدريبية بصورة نهائية و  -2

 ارسالة إلى أ/سحر إسماعيل

تكليف أ.سحر اسماعيل بتوزيع اإلستبيان على أعضاء الوحدة المركزية و مديرى  -3

 التخطيط بالكليات

 الدليل التدريبى يف أ.د/أحمد البغدادى بوضع تكل -4

بصورة تكليف أ.م.د/هند عبد هللا بإعداد نماذج استبيانات تقييم الدورات التدريبية  -5

 نهائية 

 تكليف أ.م.د/هند عبد هللا بالتحليل اإلحصائى الستبيان تحديد اإلحتياجات التدريبية. -6

مسئول التدريب ضمن  اناتالستيفاء بيتكليف أ.سحر اسماعيل بمخاطبة الكليات  -7

 .يوليو  9يوم األحد الموافق  وحدات التخطيط االستراتيجي بالكلياتتشكيل 

 تكليف جميع أعضاء الفريق بوضع قائمة بالمدربين المقترحين للتخطيط اإلستراتيجى  -8

 ,التدريب تكليف أ.د/محمد معوض بوضع خطة  -9

 9780 ع من شهر يوليوخالل أخر أسبواإلتفاق على موعد اإلجتماع القادم -87

 

            

 رئيس اللجنة   أمين اللجنة                                                     

 

 د/ مها مختار

                                                                 

 أ.د/فاطمة عبد الوهاب 

 

 

 


