كلية التربية

وحدة التخطيط االستراتيجى

رؤية وحدة التخطيط اإلستراتيجي
بنيل للىي قليم الوطي ا ليدور ارييد كيم ترتيط كيير

تتطلع وحدة التخطيطط استيتراتط ب ليلطيل الترلطيل

التخططط اإلتتراتط م وتحتطن وبت لنل وتوططا اسداء كب اليلطل بن خيل تويدطر النوابي اللطيطيل وتحدطيد
الب ي ت ال دطييدة لةلاييطل التنلطبطييل ولطي ن بزاط ي اللتييلطل وتوييدطر بي طيرتلط لىي بيين كيير

وتىدطييدات

لتحوطيير رةطييل اليلطييل ورت ي لتى  ،و تنزطييز رييدرتى التل كتييطل وتبطز ي اإلتييتراتط م علييم البتييتوم البحلييب
واإلرلطبب .
رسالة وحدةالتخطيط اإلستراتيجي
تلتزا وحدة التخططط استتراتط ب ليلطل الترلطل

بنل للى ليلار ثو كل وكير التخططط استتراتط م

واعداد الخطل استتراتط طل والتلفطذطل لليلطل وبت لنل تلفطذ

وتووطبى ل لتلتطر بيع اإلدارات والبةتتي ت

التنلطبطييل و ى ي ت الب تبييع ذات الصييلل وتيييوطن ي يوادر لا يرطي لليلطييل ذات رييدرات وبى ي رات بتبطييز بيين
التخططط اإلتتراتط ب .
خل التدرطب كب ب
األهداف اإلستراتيجية للوحدة
 تحوطر رةطل ورت لل وأ داف الخطل اإلتتراتط طل داخ اليلطل . لار ثو كل التخططط ا تتراتط ب لطن بلتولب اليلطل. ا راء تحلط ا ب لللطيل الداخلطل والخ ر طل لليلطل . قعداد الخطل اإلتترات طل لليلطل وتحلط اللداي البل تلل . وض ييع خط ييط ولي يرابب دك ييل وللي ي ءة تتي ي عد عل ييم تط ييوطر اليلط ييل ك ييم ي ك ييل الب ي ي ت اإلدارط ييلواسي دطبطل واللحثطل والنلبطل والبنركطل .
 -قعداد قتتطلع ت رأم ودرات ت بتحطل لوط س قت

ت الرأم ل ليلطل .

 بت لنل تلفطذ الخطل اإلتتراتط طل وتووطبى . تحدطث الخطل التلفطذطل كب ضوء البتغطرات الب تبنطل البن صرة . تودطا الدعا الفلب كب التخططط استتراتط ب للبةتت ت البحلطل واإلرلطبطل. تودطا الدعا الفلب لي كل أرت ا اليلطل وادارتى وذلك لىدف تحتطن اسداء.1
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 قرتراح لداي لتلبطل البوارد الذاتطل ل ليلطل . قرتراح التوصط ت اللزبل لتصحطح لنض اسوض ع وكو للح ت البتتوللطل . التواص والتن ون بع وحدات التخططط ا تتراتط ب ل ليلط ت البل ظرة . -التلتطر بع وحدة التخططط اإلتتراتط م كب ال بنل .
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