وحدة التخطيط االستراتيجي

كلية التربية

رؤيـــة الكليــة
تأمل كلية التربية بجامعة بنها أن تكون رائدة في الخدمات التعليمية والتربوية والبحثية والمجتمعية

إلعداد متخرج متميز يتمتع بأعلى مستويات الجودة محلــــياً واقليـمياً.

رسالة الكليــة
"تلتزم كلية التربية بإعداد وتأهيل معلم مبدع ومتميز في المعارف والمهارات واالتجاهات الحديثة في

التربية ،وتقديم بحث علمي متميز ،يسهم في التنمية المستدامة للمجتمع ،وتنمية البيئة وفقا لمعايير

الجودة المنشودة".

الغايات االستراتيجية لكلية التربية

األهداف االستراتيجية

الغايات

 .1تطوير سياسات ونظم القبول.
طالب
ومتخرجون
متميزون
وقادرون على
المنافسة
واالبتكار

 .2تقديم برامج تعليمية متميزة ومتطورة تواكب

مسبتادات وايتياابات سبو

العمل.
 .3تيببديم مسببتمر اسببتراتيايات التعلببيم واسببالي

التببدري

والتقببويم لمواك ببة

التطور العلمى
 .4توفير بيئة ميفزة لالبتكار وااختراع وريادة األعمال.
 .5تقب ببديم خب ببدمات تعليميب ببة وانعب ببطة طالبيب ببة ورعايب ببة متمي ب بزة تيقب ببا ر ب ببا
الطال
 .6إنعب بباك م اركب ببز لتنميب ببة وتعزيب ببز المدب ببارات التطبيقيب ببة والتب ببدري
والمتخراون فى اماكن التوظيف.

للطب ببال

كلية التربية
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األهداف االستراتيجية

الغايات

 .1تق ببديم بب برامج د ارس ببات علي ببا متميب بزة ومتط ببورة تتف ببا وايتياا ببات خطب ب
التنمية المستدامة للماتمع.
االرتقاء
بمنظومة
الدراسات
العليا وبجودة
وأخالقيات
البحث العلمي
واالبتكار

 .2تيببديم مسببتمر اسببتراتيايات الببتعلم واسببالي

التببدري

والتقببويم لمواك ببة

التطور العلمي.
 .3اسببداما فعببااا لل يببم العلمببي فببي تنفيببث الخط ب ال ي يببة علببى المسببتو
القومي.
 .4توفير بيئة يا نة وداعمة وميفزة لل يم العلمي واابتكار .
 .5رفع الطاقة اانتااية ال ي ية مسبتو ابودة مالئبم ويفبز ال يبم العلمبي
والنعر الدولي.
 .6تفعيل لاان اخالقيات ال يم العلمي ويمايبة يقبو الملكيبة الفةريبة فبى
الكلية .
 .7اودة وتميز الدراسات العليا وال يم العلمي.
 .8دعب ب ببم وتطب ب ببوير ااب ب ببدار الماب ب ببالت العلميب ب ببة للاامعب ب ببة وةلياتدب ب ببا ورقيب ب ببا
والكترونيا.

كسب ثقة

 .1تطوير خط وبرامج خدمة الماتمع لتيقيا ر ا األطراف المستفيدة.

المجتمع

 .2توظيببف التعلببيم وال يببوم العلميببة ونقببل التكنولوايببا فببى خدمببة الماتمببع
والبيئة المييطة والتنمية.
 .3تيقيا التكامل والمعارةة بين ةلية التربية والماتمع إلسدام فى التنمية.

ضمان جودة
األداء

 .1يوةمة األداك المؤسسى.
 .2تنمية مستدامة لمدارات وقدرات الموارد ال عرية.

المؤسسى

 .3اإلاالح الديةلى واإلدار .

والتطوير

 .4دعب ب ببم إدارات الاب ب ببودة والتطب ب ببوير والمتا عب ب ببة اعتمب ب بباد الكليب ب ببة وبرامادب ب ببا
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األهداف االستراتيجية

الغايات
التعليمية.

المستمر
والتنمية
المستدامة
للموارد
البشرية

تنمية الموارد
المالية فى
الكلية

 .1تدعيم وتنويع ماادر تمويل العملية التعليمية وال ي ية.
 .2ااستخدام األم ل للموارد المالية ما ييقا رسالة واهداف الكلية.
.3

تع ب ببايع الاد ب ببود الثاتي ب ببة ل ب ببدعم وتط ب ببوير العملي ب ببة التعليمي ب ببة وال ي ي ب ببة
والخدمية .

 .1استكمال م اني ةلية التربية والتوسعات الخااة بدا وفقبا لمخطب البنيبة
زيادة القدرة
االستيعابية
للكلية

التيتية للاامعة.
 .2تيسببين نظببم ااتابباات والمعلومببات فببي ماببال إدارة التعلببيم وعمليببات
التعليم والتعلم وال يم العلمي.
 .3إنعاك ةليات تطبيقية يدي ة فرع الاامعة فى مدينة العبور

تعزيز المكانة
اإلقليمية
للكلية

 .1و ببع اسببتراتياية لتببدويل التعلببيم والتنببوع والقببدرة علببى اانتقببال ببر عبببر
اليدود
 .2تع ببايع ت ببادل اع بباك هيئ ببة الت ببدري

ف ببى ةلي ببة التربي ببة م ببع الاامع ببات

اإلقليمية والدولية .

كلية رقمية

 .1توفير بيئة اتاباات متكاملبة اسبتخدام تكنولوايبا المعلومبات ببين ادارات
واقسام الكلية.

كلية التربية

الغايات

وحدة التخطيط االستراتيجي

األهداف االستراتيجية
 .2بوا ة الكترونية مواافات عالمية.
 .3تطوير التعلم اإللكتروني في الكلية.
 .4اارتقاك منظومة الميتو الرقمي ألع اك هيئة التدري

في الكلية.

 .5تنمية قدرات الموارد ال عرية في ماال تكنولوايا المعلومات.
 .6ميةنة العمل بإدارات الكلية.

