
 

 

  

الزقازيق جامعة – العلوم كلية  

7102إصدار   

الالئحة الداخلية لوحدة التخطيط 

  االستراتيجي
 

www.science.zu.edu.eg االلكتروني      الكلية موقع    

 



 

 الالئحة الداخلية لوحدة التخطيط األستراتيجي

 جامعة الزقازيق –كلية العلوم 

 الوحدةرؤية 

 .دارةإان يكون التخطيط االستراتيجي اسلوب 

 رسالة الوحدة 

تقوم بنشر ثقافة التخطيط االستراتيجي  وحدة ذات كيان مستقل وحدة التخطيط االستراتيجي 

وتشرف على اجراءات وضع ونشر رؤية ورسالة الكلية واهدافها االستراتيجية وتقوم بعمل 

الخطة التنفيذية للكلية كما تقوم بالتحليل البيئي وتقوم بمتابعة تنفيذ خطة الكلية وتقييم اآلداء في 

ة، وتتواصل مع الجهات ذات الصلة في هذا المجاالت التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعي

 .المجال

 أهداف وحدة التخطيط االستراتيجي

 .وتقديم الدعم الفني نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي -1

 .مراجعة رؤية ورسالة الكلية ومتابعة تحقيقهما -2

 .عداد وتحديث الخطة االستراتيجية للكليةإ -3

 .هداف الكليةأمتابعة تحقيق  -4

 .متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية -5

 .تقديم الدعم الفني -6

 .هداف التي تحقق رسالة الكلية التعليمية والبحثية والمجتمعيةوضع األ -7

 



 النشأة (:1)مادة 

م و الذي يحدد مهام وحدة التخطيط  22/6/2010بتاريخ  404بناءاً على قرار مجلس الجامعة  -

 .ات التخطيط االستراتيجي بالكلياتاالستراتيجي بالجامعة بمتابعة وحد

م  إلى خطط 24/5/2013عمالً على تحويل استراتيجية الجامعة و التي أقرها مجلس الجامعة في  -

، و 2013واقعية ملموسة على األرض تتناسب مع خطة الجامعة و طموحات االستراتيجية المصرية 

 .هو ما يستدعي عمالً مضنيا للتوافق معها

 .م22/10/2013ر مجلس الجامعة يتاريخ باالشارة إلى قرا -

م بشأن إنشاء وحدة 21/2/2015بتاريخ  230بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي رقم  -

التخطيط االستراتيجي بجامعة الزقازيق، و ما يستتبعه من إنشاء و حدة للتخطيط االستراتيجي يكلية 

 .م7/2/2016الشهري بتاريخ العلوم و وافق على هيكلها التنظيمي في اجتماعه 

 مجلس االدارة(: 2)مادة

 :دارة كاألتييتكون مجلس اإل

 عميد الكلية                                        رئيس مجلس اإلدارة/ السيد األستاذ الدكتور  -

 عضوا              وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب/ السيد األستاذ الدكتور  -

 عضوا                     وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث/ األستاذ الدكتور السيد  -

 لخدمة المجتمع و تنمية البيئة        عضواوكيل الكلية / السيد األستاذ الدكتور  -

 اإلدارةالمدير التنفيذي للوحدة                              عضوا و مقرر لمجلس / السيد األستاذ الدكتور  -

 عضوا                                                 مدير عام الكلية/ السيد األستاذ  -

 :يختص مجلس اإلدارة بما يلي -

 وضع السياسات العامة للوحدة،   .1

 إقرار توصيف المهام ألعضاء الوحدة،   .2

 شطة،النظر في التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للوحدة فيما يخص جميع االن .3

 إقرار قبول الهبات و التبرعات، .4

 إقرار الخطط التنفيذية، .5

يجوز لمجلس اإلدارة تخصيص سلفة مستديمة ال تزيد عن ألفي جنيه، و تكون في عهدة سكرتير  .6

 .الوحدة يصرف منها على النفقات النثرية المختلفة



 .يجوز لمجلس اإلدارة تحديد بدل حضور جلسات اجتماع مجلس اإلدارة .7

لس اإلدارة مرة كل شهر ، و يجوز لرئيس مجلس اإلدارة الدعوة لإلجتماع في أي وقت يجتمع مج -

 .حسب ما تقتضيه الظروف ، و تحفظ محاضر تلك االجتماعات بملف الوحدة

 المدير التنفيذي(: 3)مادة 

يعين مدير تنفيذي للوحدة من بين إعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على دورات تدريبية في  -

االستراتيجي و من ذوي الكفاءة و الخبرة في مجال التخطيط االستراتيجي، و ملماً بمعايير  التخطيط

 .االعتماد و الجودة ، و قادراً على أعمال اإلدارة

يقوم المدير التنفيذي للوحدة بإدارة جميع أعمالها، و متابعة أعمال منسقي اللجان المختلفة ، و توجيه  -

، كما يقوم بعقد االجتماعات الدوريةمع منسقي اللجان و أعضاء الوحدة العمل لتحقيق سياسات الوحدة

لمناقشة االمور المتعلقة بلنشطة الوحدة المختلفة، و بقوم برفع محاضر تلك االحتماعات لمجلس 

 .محاضر تلك االجتماعات بالوحدةاإلدارة، و تحفظ 

 لجان الوحدة(:4)مادة 

 :لية اللجان الفنية التاليةتتفرع من وحدة التخطيط االسترايجي بالك -

أحد أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين في جمع  يرأسها: لجنة اإلحصاء و التحليل البيئي .1

للقيام بمهام جمع و تحليل المعلومات  (SWOT)المعلومات  و اإلحصاء و إجراء التحليل البيئي 

المتعلقة بمهام التخطيط االستراتيجي، و تحديد الفجوات و كيفية وضع األولويات لسد هذه 

 .                             م2030الفجوات لتحقيق رؤية الكلية و الجامعة و رؤية مصر في التنمية المستدامة 

 أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في التخطيط و بحوث يراسها أحد :لجنة التخطيط و البحوث .2

التطوير لصياغة رؤية الكلية و مهامها و أهدافها االستراتيجية، و وضع الخطط التنفيذية التي 

إجراء بحوث التطوير، و تكفل تحقيق رؤية الكلية و الجامعة و مهامها و أهدافها االستراتيجية و 

 .ة فيما يخص التخطيط االستراتيجيدراسة االحتياجات التدريبية للكلي

 يقأحد أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال التدق يرأسها :لجنة تنفيذ الخطة و متابعتها .3

لمتابعة تنفيذ الخطة و تحديد األنشطة الالزمة للتنفيذ ، و كذلك تحديد المؤشرات الرئيسية 

(KPIs) تحقيق مؤشرات الخطة، و تصميم التنفيذ و  مع إجراء التدقيق الداخلي و متابعة جداول

االستبيانات الالزمة للمتابعة، و كذلك تحديد المشكالت الرئيسية التي تعوق تنفيذ الخطة ، مع 



الكلية و المعايير مع خطة الجامعة لتنفيذها في الوقت خطة ضرورة التأكد من تماشي مؤشرات 

 ً  .المحدد سلفا

المتخصصين في االعالم  أحد أعضاء هيئة التدريس يرأسها :ملجنة التوعية و االتصال و االعال .4

و التواصل للقيام بمهام و نشر و ترسيخ ثقافة التخطيط االستراتيجي و وضع خطة للتوعية 

االعالمية بالكلية، و تفعيل نظم االتصال بين الكلية و الجامعة و المجتمع الخارجي في نطاق 

 .الكلية في بناء و تطوير التنمية في مجتمعناالتخطيط االستراتيجي لتفعيل دور 

 لهيكل التنظيمي لوحدة التخطيط االستراتيجيا

 

 

 :لجان منسقي ال (:5)مادة 

ً لها من بين أعضاء هيئة التدريس و يعتمد تعيينه من مجلس إدارة  - الوحدة، و يعين لكل لجنة منسقا

يستعين لمن يراه في انفيذ أعمال اللجنة  و له أن/ يكزم مسؤال عن جمبع أعمال اللجنة الموكلة إليه

 .المنوط بها بعد موافقة المدير التنفيذي للوحدة

 منسقي األقسام(: 6)مادة 

ً للتخطيط االستراتيجي من بين أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم، و يعتمد  - يعين لكل قسم منسقا

تعيينهم من مجلس إدارة الوحدة، و يكون هو نقطة االتصال و التواصل مع األقسام ، و يتم من خالله 

ابعتة تنفيذها، جميع األعمال الالزمة لكل قسم في مجال التخطيط االستراتيجي سواء بناء الخطة أو مت



و أي إعمال أخرى تخدم التخطيط مثل عقد الندوات أو اللقاءات او جمع البيانات و غيرها من 

 .عمال الالزمةاأل

 الجهات ذات الصلة(: 7)مادة 

للوحدة من خالل مديرها التنفيذي أن تتواصل مع الجهات ذات الصلة بالتخطيط االستراتيجي، مثل  -

بالجامعة، إدارة الكلية، األقسام العلمية، وحدات الكلية المختلفة، وحدة التخطيط االستراتيجي 

مؤسسات المجتمع المدني، وحدات التخطيط االستراتيجي بكليات العلوم بالجامعات األخرى، و أي 

  .جهات أخرى لها صلة بأنشطة الوحدة

 مقر الوحدة (:8)مادة 

ف عليها للمفرات اإلدارية، و يتم تأثيثه بما يلزم تحدد الكلية مقرا للوحدة تتوافر فيه المعايير المتعار -

ه بأجهزة كمبيوتر و طابعات و ماكينة تصوير، و يتم إمداده م تجهيزتمن األثاث المكتبي الالزم، كما ي

 ألدوات الكتابية و أوراق التصوير، كما تلتزم الكلية بتوفير ا( االنترنت)بخط لشبكة المعلومات 

 . الالزمة ألعمال الوحدة

س الجامعة و الئحة وحدة التخطيط االستراتيجي بالجامعة لتطبق اللوائح المالية و قرارات مج (:9)مادة 

 .هذه الالئحةرد بشأنه نص  في فيما لم ي

 .يعمل بهذه الالئحة من تاريخ إعتمادها من السلطة المختصة (:11)مادة 

 يعتمد                                                                                                       

 عميد الكلية                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


