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 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية

من سيادتكم مخاطبة مدير وحدة التخطيط االستتراتيج  بالجامةتةب بنتان التح ت   ءالرجا
متتن متتدس اتستتا  ركيتتة الكليتتة ورستتالتاا وراتتداةاا االستتتراتيجية متتا ركيتتة الجامةتتة ورستتالتاا 

 وراداةاا االستراتيجية.

لركيتة الكليتة ورستالتاا وراتداةاا االستتراتيجيةب التت  تتم االت تا  مرة  لسيادتكم نمتوذ  
 علياا بناًء عل  تحليل استمارات الررس الموجاة للجاات المةنية باذا النان.

 وتقبلوا قبول فائق الاحرتام،،،

 رئيس معيار التخطيط الاسرتاتيجى

                                                                                                                                                                                         

     د. سةاد محمد عيد
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األستاذة الدكتورة / مديحة واصف   
 ط االستراتيج  بالجامةةمدير وحدة التخطي

ركيتة الكليتة ورستالتاا بتين  تستا االدس التررس حتول مت التكترم بببتداءالرجا من سيادتكم 
 ركية الجامةة ورسالتاا وراداةاا االستراتيجية.ب ووراداةاا االستراتيجية

التت  تتم االت تا  مرة  لسيادتكم نمتوذ  لركيتة الكليتة ورستالتاا وراتداةاا االستتراتيجيةب 
ب وحل تات الن تا  علياا بناًء عل  تحليل استمارات الررس الموجاة للجاتات المةنيتة باتذا النتان

 .والةصف الذان  الت  تمت بين رعضاء ةري  التخطيط االستراتيج 

 وتقبلوا قبول فائق الاحرتام،،،

 معيد اللكية                                                رئيس معيار التخطيط الاسرتاتيجى

 ر.د. عبدالمنةم عبدالمنةم ناةا                               د. سةاد محمد عيد           
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 روالً: ركية الكلية
تنند كلية التربية جامةة الزقتازي  تح يت  الجتودة والتميتز والريتادة وال تدرة التناةستية بتين كليتات التربيتة ةت   عتداد 

لت  المةتايير  الوصتول  ةجتمتا وتنميتة البي،تةب وتطمتك الكليتالمةلمين والباحثين التربويينب والمنتاركة ةت  خدمتة الموتدريب 
 .إلقليميةال ومية وا

 ثانياً: رسالة الكلية
التربيتتة جامةتتة الزقتتازي  مكسستتة حكوميتتة تربويتتة ركاديميتتةب وتتمثتتل رستتالتاا ةتت :  عتتداد وتتتدريب مةلمتتين  ةكليتت

تربويين مانين رك اء متكمنين برستالتام ومةتتزين بمانتتامد قتادرين علت  اإلبتدامب والتميتزب والمناةستةب ومواكبتة التطتورات 
رين علت   نتتا  وتطتوير مةرةتة تربويتة رصتينة تستاعد علت  حتل الحديثة. باإلضاةة  ل   عداد باحثين جتادين متميتزيند قتاد

تمتاب وتلبيتة متطلباتت ب جضتاةة  لت  اإلستاام ةت  حتل منتكالت الموير كاةة المكسسات التربويتة. باإلالمنكالت التربوية وتط
زم الكليتتة و نتتبام حاجاتتت ب وتتتوةير الختتدمات والدراستتات واالستنتتارات ال نيتتة المتخصصتتة لكاةتتة مكسستتات المجتمتتا. وتلتتت

بتح ي  رسالتاا من خالل االرت اء ببترام  الكليتة ووحتداتاا المختل تةب وت تديم خدمتة تةليميتة تربويتة تث  يتة ذات جتودة عاليتة 
لجميا ربناء المجتماب وتدعيم النراكة والتةاون ما كاةة األطراف المةنيةب وتوثيت  التروابط الةلميتة والث اةيتة متا الجامةتات 

  قليمًيا وعالمًيا.والاي،ات الةلمية 
 ثالثاً: األاداف االستراتيجية

يمكتن  ت تديم صتورة ركثتر تحديتًدا ووضتوًحا وتجستيًدا لللايتات المستت بلية للكليتةد  ورستالتااالكلية  ركيةانطالًقا من 
 اآلتية:  حيث تستادف كلية التربية تح ي  األاداف اإلستراتجية

ومةتتتزين بمانتتام  قتتادرين علتت  اإلبتدام والتميتتز والمناةستةب متتن ختتالل   عتداد مةلمتتين متكالين علمًيتتا متتكمنين برستالتام .1
 برام  ذات جودة عالية ة  جميا التخصصات.

االرت اء بالمستوس الةلم  والمان  للمةلمين رثناء الخدمة ة  كاةة التخصصات عن طري  ت ديم برام  للتتدريب والتنميتة  .2
 المانية المستمرة.

 اءة علمية عالية قادرين عل   نتا  مةرةة تربوية رصينة وت ديم حلول للمنتكالت التربويتة  عداد باحثين تربويين ذوس ك .3
 وطرح ركس لتطوير المكسسات التربوية.

 .عل  كاةة المستويات ة  بناء سياسات التةليم وتخطيط  ةال ةال المناركة .4
 .التربوية والن سية لمجاالتتوةير الخدمات والدراسات واالستنارات المانية وال نية المتخصص  ة  كاةة ا .5
 بين جميا ة،ات المجتما.التربوس ع  واالرت اء بالووالمةرةية والمةلوماتية اإلساام ة  االستنارة ال كرية  .6


