
 

 

 
 

 وحدة التخطيط االستراتيجي

 
ا. ٌة بقنا متمٌزة فً مجاالت التعلٌم والتعلمتربكلٌة الرؤٌة الكلٌة:  ًٌ ا وإقلٌم ًٌ  والبحث التربوي بما ٌخدم المجتمع محل

ا، قادرٌن على إجراء الدراسات والب ًٌ ا وأخالق ًٌ ا ومهن ًٌ  حوث التربوٌة التًرسالة الكلٌة: تسعى كلٌة التربٌة بقنا إلعداد خرٌجٌن متمٌزٌن مؤهلٌن أكادٌم
ا بما ٌحقق التنمٌة المستدامة فً إطار قٌم المجتمع المصري.تلبً متطلبات سوق العمل باستخدام التقنٌات الحدٌثة، مواكبٌن  ًٌ ا وإقلٌم ًٌ  للتنافسٌة محل
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 الرتبية بقنا تقرير عن أنشطة وحدة التخطيط االسرتاتيجي بكلية
  أوًلا:ىتذكولىالوحدة

( لتيكري  472وحدة التخطييط استيتراتي ب لكلكميين لًيكلى مميف ةواجلين ة ميس ال كةتين ل متيت  ر يم  تشكيل تم 
م، 4109م لشيي ن الليييدل جييب ةشيييروع ثجئرتيين الوةيييكم  الةمتتيييين لييدمم اسمتةيييكدث لداييين ةييين  كتيييولر 42/8/4109

م لمتيكدة 01/9/4109ةتين لتيكري  والخطكب الوارد ةن التيد األتتكذ الدكتور/ ةدير ةركيز التخطييط استيتراتي ب لكل ك
مةييدال الكميييكت لكل كةتيين لتشييكيل وحييدات داخمييين لمتخطيييط استييتراتي ب ممييف ةتييتوف كييل كمييين  وذليي  ستييتي كل ةميي  
الةتتًدات والوةكم  الرميتين الدامةن لةتيكري التخطيط استتراتي ب والليكدة والحوكةين، و يد تيم لًيكلى مميف ذلي    يدار 

د األتييييتكذ الييييدكتور/ مةيييييد الكمييييين لتشييييكيل وحييييدة لمتخطيييييط استييييتراتي ب لكلكمييييين لتييييكري   ةيييير  داري ةيييين التييييي
ىم.41/01/4109

 ثانًوا:ىفروقىرملىوحدةىالتخطوطىاالدتراتوجيىبالكلوظ

ى . م .د/ مزه  حةد  كد  ممب              ةدير الوحدة -0

 د/  ةكًب ملد الةًتم ةحةد                    مضوىا -4

 ةحةد  حةد ملد الرحةن                    مضوىاد/  -0

  / هًد ديكب ًور الدين ةحةود                 مضوىا -2

  / ة ط ف ةحةود ةحةد                      مضوىا -5

  / ةحةد طكيع                                 مضوىا -2

ى

ى
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ى

ىهذاىباإلضافظىإلى:

 الةشر  التكم ممف ةتيكر التخطيط استتراتي ب.             د/ ةحةد تيد ةحةد التيد      . م. -0

  / تتيدة ملد التتكر                                   مضو جري  ةتيكر الليكدة والحوكةن. -4

 :الخاصظىبمطوارىالتخطوطىىاالدتراتوجيالوحدةىىثالًثا:ىأنذطظى

 يمب: الةتيكر جيةكجب هذا لكمين الترلين  التخطيط استتراتي بتتةةل  ًشطن وحدة 

حضور اس تةكع األول لةركز التخطيط استتراتي ب ةع ةديري وحدات التخطيط لكلكميكت ستتي كل ةم  الةتتًدات  -0
والوةيييكم  الرميتيييين الدامةييين لةتييييكر التخطييييط استيييتراتي ب والتيييب ي يييب تواجرهيييك لةمييي  الةتييييكر، ييييوم األحيييد الةواجييي  

ك.41/01/4109  م لةركز التخطيط استتراتي ب لكل كةتن جب تةكم التكمن التكشرة  لكحى

م جب تةكم 42/01/4109ملد اس تةكع األول ألمضكل وحدة التخطيط استتراتي ب لكلكمين يوم التلت الةواج   -4
ك لةلر الوحدة.  التكمن التكتتن والً    لكحى

الةتييكر ةن لةتيكر التخطيط استتراتي ب والتيب ي يب تواجرهيك لةمي  ت ئيز ةم  الةتتًدات والوةكم  الرميتين الدام -0
 م.00/00/4109 األرلتكل الةواج  لةركز التخطيط استتراتي ب لكل كةتن يوم تلديةئكو 

( لتييكري  480تتييديل تشييكيل جرييي  ةتكلتيين تً يييذ الخطيين استييتراتي ين الييذي تييل  امتةييكده لة مييس الكمييين ر ييم   -2
( 487ةدير وحدة التخطيط استتراتي ب ل ريي  الةتكلتين  وذلي  لة ميس الكميين ل متيت  ر يم  م لتد ضم 02/7/4109

 م.08/00/4109لتكري  

ةخكطليين اللطكمييكت الةختم يين لكلكمييين لةواجييكة وحييدة التخطيييط استييتراتي ب لتلرييير ميين ةييك تييم  ً ييكزه ةيين الخطيين  -5
الةالةيييييييكل الةواجييييييي   م( 4140/ 4108ميييييييين  م( لمخطييييييين استيييييييتراتي ين لمك4109/ 4108التً يذيييييييين التيييييييًوين  

 م.42/04/4109
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ة ميس ورجتي  لتشكيل جري  ةتييكر التخطييط استيتراتي ب لكلكميين ةواجلن التيد األتتكذ الدكتور/ مةيد الكمين ممف  -2
ى.سمتةكده الكمين

ىالخاصظىبمطوارىالقوادةىوالحوكمظ:الوحدةىأنذطظىرابًطا:ى

اإلداريين( لكلكميين ييوم األحيد الةواجي   -ةتيكيير اختييكر اللييكدات  األككديةيينملد ورشن مةيل خك ين لدميداد وةيلين  -0
 ( الدور األول جب تةكم التكمن الةكًين مشرة ظئرىا.4م للكمن الةًك شكت لةلًف كمين الترلين  0/00/4109

 م.0/00/4109ةخكطلن األ تكم لالتت تكل ممف وةيلن ةتكيير اختيكر الليكدات لكلكمين لتكري   -4

 م.2/00/4109ةخكطلن الم كن الةًلةلن لكلكمين لالتت تكل ممف وةيلن ةتكيير اختيكر الليكدات لكلكمين لتكري   -0

والتييب ي ييب تواجرهييك لةميي  الةتيييكر  ت ئيييز ةميي  الةتييتًدات والوةييكم  الرميتييين الدامةيين لةتيييكر الليييكدة والحوكةيين -2
 م.   00/00/4109وتلديةئك لةركز التخطيط استتراتي ب لكل كةتن يوم األرلتكل الةواج  

( لتيكري  487رجع وةيلن ةتكيير اختيكر الليكدات ل يورتئك الًئكميين لة ميس الكميين وامتةكدهيك ل متين ر يم تيكري    -5
 م.08/00/4109

يةين واإلدارين لكلكمين لتحديد احتيك يكتئم التدريليين وجي  اتيتةكرة تحدييد اسحتيك يكت الةتيدة ةخكطلن الليكدات األككد -2
 م.42/00/4109ةن  لل وحدة التخطيط استتراتي ب يوم األحد الةواج  

تطليلئك ةخكطلن األ تكم لكلكمين لتحديد تيكتكت/   رالات التتكةل ةع ةشكالت التتميم التب توا ئئك الكمين وًتكمج  -7
 م.01/00/4109يوم التلت الةواج  

 الكمينورجت  لة مس تشكيل جري  ةتيكر الليكدة والحوكةن لكلكمين ةواجلن التيد األتتكذ الدكتور/ مةيد الكمين ممف  -8

 ةدير وحدة التخطيط استتراتي ب لكلكمين                                                       .سمتةكده

  . م. د/ مزه  حةد  كد  ممب                                                              


