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 الئحة وحدة التخطيط اإلستراتيجى
 7102أبريل  –لكمية الفنهن التطبيقية 

  -:أوال: رؤية الهحدة
أن يكهن التخطيط اإلستراتيجى ومتابعة وتقييم األداء أسمهب إلدارة الكمية 

 لتحقيق رؤيتها ورسالتها .
 -:ثانيا : رسالة الهحدة 

الكمية وجامعة ومؤسدات تمتزم الهحدة بالتنديق وتقديم الدعم الفنى مع إدارات 
وتقييم األداء ، ومتابعة ،بنها لرفع القدرات والمهارات فى مجال التخطيط اإلستراتيجى

والتطبيق والتحدين المدتمر لمخطة االستراتيجية والتنفيذية لمكمية من ، الجامعى 
 لها. داخمية والخارجيةخالل تحميل شامل لمبيئتين ال

   -:ثالثا : أهداف ومهام الهحدة 
 نشر ثمافة التخطيط اإلستراتيجى وتمديم الدعم الفنى إلدارة الكلية وألسامها. .1

 مراجعة رؤية ورسالة الكلية ومتابعة تحميمهما. .2

 لتحديد نماط الموة والضعف والفرصللكلية  إعداد التحليل البيئى للبيئة الداخلية والخارجية .3

 والتهديدات.

إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية طبما لرسالة وأهداف الكلية وبما يتفك مع الخطة اإلستراتيجية  .4

 للجامعة .

 إعداد الخطة التنفيذية للخطط االستراتيجية للكلية. .5

 على تنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية للكلية.والتمييم، والمتابعة  ،اإلشراف .6

 على تنفيذ  دور الكلية فى مشروعات الخطة التنفيذية للجامعة . متابعةوالتمييم، وال االشراف .7

 التنسيك مع وحدة التخطيط اإلستراتيجى بالجامعة فيما يتعلك بعمليات لتخطيط اإلستراتيجى. .8

 التعاون والتواصل مع الكليات ومؤسسات التعليم العالى فى مجال التخطيط اإلستراتيجى. .9

 نطاق عمل التخطيط اإلستراتيجى.تنفيذ أى مهام أخرى تمع فى  .11
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 -:رابعا: نشأة الوحدة 

( 26بناءا على لرار عميد الكلية رلم ) ،تم إنشاء وحدة التخطيط اإلستراتيجى بكلية الفنون التطبيمية

 .6/2117  /12( بتاريخ   49وتم إعتماد هذا المرار بمجلس الكلية رلم ) 16/1/2117بتاريخ 

  خامسا : مجلس إدارة الوحدة 

 أ.د/ تامر سمير محمود 1
 رئيس مجلس إدارة الوحدة 

 )عميد الكلية(       

 المدير التنفيذى للوحدة  م.د/ عادل عبدالمنعم ابوخزيم  2

 نائب المدير التنفيذى  م.د/ أسامة على السيد ندا  3

 عضو لجنة التدريب  م.د/ أميرة فؤاد أنور 4

 عضو لجنة التوعية  م.د/ إيمان يسرى الميهى  5

 عضو لجنة التخطيط والدراسات  م.د/ سارة عبدربه دمحم 6

 عضو البيانات والمعلومات  م.د/ أمنية مجدى  7
 وامين عام الوحدة 

 عضو إدارى   أ/ دمحم بدوى عبدالسالم  8
 

توصيف المهام ألعضاء الوحدة للوحدة، وإلرار ويختص مجلس اإلدارة بوضع السياسات العامة  -

، والنظر فى التمارير الممدمة من المدير التنفيذى للوحدة فيما يخص جميع األنشطة، إلرار لبول 

الهبات والتبرعات ، وإلرار الخطط التنفيذية .يجوز لمجلس اإلدارة تحدي بدل حضور جلسات 

 عن األعمال المنتهية . اجتماع مجلس اإلدارة او مكافئات
 

يوم لمدة سنة للتأسيس ثم مرة كل شهر ، ويمكن لرئيس  15ع مجلس اإلدارة مرة كل يجتم -

مجلس اإلدارة العوة لإلجتماع فى أى ولت سب ما تمتضيه الظروف . وتحفظ محاضر تلن 

 اإلجتماعات بملف الوحدة .
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  -لوحدة التخطيط االستراتيجى : سادسا : المدير التنفيذى

يعين مدير تنفيذى للوحدة من بين اعضاءهيئة التدريس ، من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال التخطيط    

 على أن يكون ملما بمعايير اإلعتماد والجودة ، ويكون لادر على أعمال اإلدارة .اإلستراتيجى 

المختلفة ، وتوجيه ذى للوحدة بإدارة جميع أعمالها ، ومتابعة أعمال منسمى اللجان ييموم المدير التنف  

العمل لتحميك سياسات الوحدة ، كما يموم بعمد اإلجتماعات الدورية مع منسمى اللجان وأعضاء الوحدة 

يموم برفع محاضر تلن االجتماعات لمجلس اإلدارة . ولمنالشة األمور المتعلمة بأنشطة الوحدة المختلفة . 

 كما تحفظ تلن اإلجتماعات بالوحدة. 

  -:مدير التنفيذى للوحدة سابعا : نائب ال

 يعين نائب للمدير التنفيذى للوحدة له نفس صفات مدير الوحدة وينوب عنه ويساعد فى أعماله. 

 -ثامنا : لجان الوحدة :

  -هذا ويتفرع من وحدة التخطيط اإلستراتيجى بالكلية اللجان الفنية التالية :

 

 

 

 وحدة التخطيط االستراتيجى 

 لجنة التدريب 
لجنة التوعية 

 واالعالم والتواصل 
لجنة البيانات 
 والمعلومات 

لجنة تنفيذ الخطة 
 والمتابعة 

لجنة التخطيط 
 والبحوث
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  -: (اإلحصاء والتحليل البيئى البيانات والمعلومات ) لجنة .1

وإجراء أعضاء هيئة التدريس على دراية بعمليات جمع المعلومات واإلحصاء  دويرأسها أح   

للميام بمهام جمع وتحليل المعلومات المتعلمة بمهام التخطيط  SWOTالتحليل البيئى مثل 

لتحميك رؤية ورسالة  تاإلستراتيجى ، وتحديد الفجوات ، وكيفية وضع أولويات سد هذه الفجوا

 الكلية .

 لجنة التخطيط والبحوث:  .2

ويرأسها أحد أعضاء هيئة التدريس على دراية بالتخطيط وبحوث التطوير لصياغة رؤية    

الكلية ومهامها واهدافها اإلستراتيجية ووضع الخطط التنفيذية التى تكفل تحميك رؤية الجامعة 

بحوث التطوير ، ودراسة االحتياجات التدريبية للكلية فيما والكلية ومهامها وأهدافها ، وإجراء 

 يخص التخطيط.

  -: لجنة تنفيذ الخطة ومتابعتها .3

ويرأسها أحد أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى التدليك والمراجعة لمتابعة تنفيذ الخطة    

إجراء  مع KPIsوتحديد المشروعات الالزمة للتنفيذ ، وكذلن تحديد المؤشرات الرئيسية 

المراجعة الداخلية ومتابعة جداول التنفيذ وتحميك مؤشرات الخطة ، وتحديد االستبيانات الالزمة 

للمتابعة ، وكذلن تحديد المشكالت الرئيسية التى تعوق تنفيذ الخطة ، مع ضرورة التأكد من 

 تماشى مؤشرات الكلية مع خطة الجامعة لتنفيذها فى الولت المحدد سلفا .

 -:عية واالعالم والتواصل لجنة التو .4

يرأسها أحد أعضاء هيئة التدريس على درايه باالعالم والتواصل للميام بمهام نشر وترسيخ و    

ثمافة التخطيط االستراتيجى ووضع خطة للتوعية االعالمية بالكلية ، وتفعيل نظم االتصال بين 

 الكلية والجامعة لتحميك أهداف الكلية .

 -:لجنة التدريب  .5

ويرأسها أحد أعضاء هيئة التدريس على دراية بأدوات ووسائل التخطيط االستراتيجى     

ط وبرامج تدريبة ألعضاء هيئة التدريس ومنسوبى والمستحدثات فى مجال التخطيط ألعداد خط

 الكلية لزيادة الوعى والعمل بأسلوب التخطيط االستراتيجى باأللسام ووحدات الكلية وادارتها .
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  -:منسقى األقسام : تاسعا 

يعين لكل لسم منسما للتخطيط االستراتيجى من بين أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم ، ويعتمد    

تعينهم من مجلس إدارة الوحدة يكون هو نمطة األتصال باأللسام العلمية ، ويتم من خالله جميع األعمال 

الخطة أو متابعة تنفيذها ، وأى أعمال الالزمة لكل لسم فى مجال التخطيط االستراتيجى سواء بناء 

 أخرى تخدم التخطيط مثل عمد الندوات أو اللماءات أو جمع بيانات وغيرها من األعمال .

  -عاشرا : الجهات ذات الصلة :

للوحدة من خالل مديرها التنفيذى أن تتواصل مع الجهات ذات الصلة بالتخطيط االستراتيجى ، مثل    

تيجى بالجامعة ووحدة الجودة بالجامعة وإدارة الكلية ، األلسام العلمية ، وحدات وحدة التخطيط االسترا

، الكلية المختلفة ، مؤسسات المجتمع المدنى ، وحدات التخطيط االستراتيجى بالكليات ووحدات الجودة 

 وأى جهات أخرى لها صلة بأنشطة الوحدة .

  -حادى عشر : مقر الوحدة :

للوحدة تتوافر فيه المعايير المتعارف عليها للممرات االدارية ، ويتم تأثيثه بما يلزم تحدد الكلية ممرا    

من أثاث مكتبى ، كما يتم تجهزه بأجهزة الكمبيوتر والطابعات وماكينة التصوير ، ويتم إمداده بخط 

 وحدة .لشبكة االنترنت . كما تلتزم الكلية بتوفير األدوات المكتبية وأوراق التصوير الالزمة لل

 

  التخطيط اإلستراتيجى                                   المدير التنفيذى لوحدةنائب مدير الوحدة                                    

 م.د/ أسامة على ندا                                         م.د/عادل عبدالمنعم أبوخزيم              

 

 

 رئيس مجلس إدارة الوحدة                                          

 عميد الكلية                                                                                             

 محمود أ.د/ تامر سمير                                                                                      

 


