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 ات ـــة غـــة التربيــكلي

 هدافها وأرؤيتها ورسالتها  

 ـة  ة الكليــــــرؤيأوالً : 

 الريادة بنشرالعلم والمعرفة 

 

   ةـــالة الكليـــرسثانيا : 

العلمي والمنطقي   وخلق كوادر قادرة على التفكير اعداد خريجين مؤهلين تربويا وعلميا,    
 والمهارات البحثية لتلبية حاجات المجتمع. 

 ة  ـــداف الكليـــثالث : أه

 :  األتية النقاطجملة من إلى تحقيق غات تهدف كلية التربية      

 معلم تربوي كفؤ. ـ إعداد 1

 المنطقة من المعلمين لمراحل التعليم.تغطية العجز في ـ 2

تنمية القدرات في مجال البحث العلمي والتشيع على النشر العلمي في المجالت المحلية  ـ 3
 والعالمية.

 خرج. شاطات التثقيفية العامة وبحوث التربط الكلية بالمجتمع من خالل النـ 4

دريس لمساعدة وتأهيل المعلمين بمرحلة التعليم االساسية و  ت اعضاء هيئة التاالستعانة بخبراـ 5
 الثانوية.

 التواصل المحلي و العالمي مع الجامعات المختلفة لتبادل الخبرات التدريسية والتطبيقية. ـ 6

 .الري ببرامج التعليم و التعلم.7

 ..الرفع من مستوى التحصيل العلمي للطالب 8

 



 رآنــالقوم  ـة وعلــة العربيــم اللغـــقس

 رؤيته و رسالته و أهدافه 

 م ــة القســأواًل : رؤي

أن يصبح قسم اللغة العربية وعلوم القرآن مرتعًا خصبًا، ومنهاًل عذبًا يشبع رغبة الطالب     
وأعضاء هيئة التدريس وأفراد المجتمع إلى معرفة تعاليم القرآن الكريم من خالل علومه المتنوعة  

 العربية، ودررها الكامنة.وكنوز اللغة 

  مــالة القســثانيًا : رس

يلتزم قسم اللغة العربية وعلوم القرآن إلى بذل كل غال ونفيس من أجل المحافظة على اللغة     
 العربية، وتقدمها، وازدهارها، وبث تعاليم القرآن الكريم السمحة، واألخالق الفاضلة . 

  مــداف القســثالثًا : أه

 اللغة وعلوم القرآن إلى تحقيق جملة من األهداف نبرزها في النقاط األتية:  يسعى قسم   

 ـــ إعداد الكوادر المؤهلة علميًا وتربويًا في مجال اللغة العربية وعلوم القرآن. 1

ـــ  القيام بالنشاطات والندوات العلمية، والمساهمة في جميع المناسبات الدينية والوطنية  2
 ة التي تختص باللغة العربية وعلوم القرآن. واالجتماعية والثقافي 

ـــ التواصل العلمي مع الكليات واألقسام العلمية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي بهدف 3
 تبادل الخبرات، واألبحاث العلمية في مجال اللغة وعلوم القرآن. 

اإلبداع، وبيان المعوقات ـــ اإلسهام في تقديم المشورة للمجتمع، وإسداء النصح, وتشجيع روح 4
 والصعوبات التي تواجهها اللغة، ووضع الحلول  لها.    

 

 

 

 



 

 

 

 الحاسوبم ــقس

 رؤيته و رسالته و أهدافه

 م ــــة القســــأواًل : رؤي

 ، والقادر على مواكبة التطورات العلمية، والتفاعل مع مجتمعه. إعداد المعلم المؤهل تربوياً 

 م ـــالة القســـــــثانيا : رس

 تخريج معلم الحاسوب القادر على أداء مهنته العلمية والتربوية بكفاءة وتميز. ـــ 1

 الرفع من كفاءات أفراده العلمية في مجال الحاسوب.و المساهمة في خدمة المجتمع وتطويره ـــ 2

 م ــــداف القســــثالثًا : أه

 : هداف يمكن إيجازها في النقاط األتيةإلى تحقيق جملة من األ يسعى قسم الحاسوب    

ــ إعداد الكوادر العلمية المؤهلة علميًا وتربويًا في مجال الحاسوب للمساهمة في رقي الوطن 1
 وازدهاره.

الدراسات والندوات في مجال الحاسب اآللي وتقنياته لكافة   ــ القيام بتقديم االستشارات العلمية و2
 بحثية والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة.األقسام العلمية والمراكز ال

بهدف  وطني واإلقليمي والعالمي ــ التواصل العلمي مع الكليات واألقسام العلمية على المستوى ال3
 تبادل الخبرات العلمية والمعارف و األنشطة.

التقني في مجال  ــ المساهمة في وضع الحلول الناجعة للمعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم 4
 الحاسوب من خالل خبرات أعضاء القسم.

 

 



 

 

 اءيــــــــــــــــــــــم  األحــــــــــــــــــــــــــقس

 رؤيته و رسالته و أهدافه 

 

  م :ـسـقـة الـــــــــــــرؤيأواًل : 

يسعى قسم األحياء إلى مواكبة التطورات العلمية في مجال علم األحياء، والتفاعل مع قضايا     
 . المجتمع 

 م :ـــــالة القســــــرسثانيًا : 

يه القدرة  تخريج المعلم المؤهل علميًا تربويًأ، والقادر على فهم النظريات العلمية الحديثة، ولد    
 قضايا مجتمعه تفاعل مع على تبسيط العلوم، وال

 ثالثًا: أهــــــــــداف القســـم : 

يهدف قسم األحياء إلى تحقيق جملة من األهداف المهمة التي يمكن أن نوجزها في  النقاط     
 األتية: 

ــ إعداد الكوادر العلمية المؤهلة الستيعاب التقنيات الحديثة في مجال علم األحياء ، والمساهمة 1
 بحاث العلمية.في تطويرها من خالل األ 

ــ المساهمة في تقديم الدعم والخبرات واالستشارات العلمية والتربوية والتطبيقية لمؤسسات 2
 المجتمع العامة والخاصة. 

ــ القيام بالنشاطات والندوات والمساهمة في تقديم الحلول  لما يعترض مؤسسات المجتمع من  3
 معوقات و إشكاليات في مجال علم األحياء . 

  



 اءـــم الكيميــــقس
 دافهـــــ ه و أهــ ه و رسالت ـــ رؤيت

 أواًل : رؤيـــة القســـم

 المعلم األكاديمي التربوي الكفؤ

 ثـانيــًا : رســالة القســـم

يلتزم القسم بأداء مهمته التربوية والتطبيقية بكفاءة ورقي وتميز سعيًا إلى خدمة 
 المستويين الوطني واإلقليمي.المجتمع وتطويره وتنميته على 

 ثــالثــًا : أهـــداف القســم

 ــ إعداد الكوادر المؤهلة تربويًا وعلميًا لتغطية العجز الذي تعانيه المدارس التعليمية.1

ــ تنمية الوعي العلمي والثقافي بأهمية دراسة علوم الكيمياء بفروعها المختلفة 2
 يز وحديث من المناهج والمقررات العلمية.ومجاالتها المتعددة، وتقديم مستوى متم

ــ تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على إنتاج البحوث العلمية والمساهمة في 3
 تقديم االستشارات والخبرات العلمية التربوية والتطبيقية لمؤسسات المجتمع المدني.

 طني واإلقليمي.ــ التواصل العلمي مع الكليات و أقسام الكيمياء على المستويين الو 4

ــ التعاون مع إدارة الدراسات العليا والتدريب في إعداد ورش العمل وتنفيذها في 5
 مجال الكيمياء 

 

 



 قسم الرياضيات 

 

 رؤيته و رسالته وأهدافه 

 

 الرؤية أوالً :  

 العلم المعرفة والمهارة.     

 الة الرســـثانيا :  

والمنطقي والمهارات البحثية، تلبية خلق الكوادر القادرة على التفكير العلمي  
 لحاجات المجتمع من الكفاءات العلمية.

 األهداف ثالًث : 

إعداد خريجين متخصصين في الرياضيات، وطرائق تدريسها ليساهموا في   ـ 1
 التنمية الشاملة للمجتمع.

ـ تنمية قدرات الطالب في مجال البحث العلمي، وتشجيعهم على النشر  2
 المجاالت العلمية المحلية والعالمية.العلمي في 

ـ تنمية قدرات الطالب على المناقشة والتعبير عن المفاهيم الرياضية بشكل  3
 واضح .

 ـ إزالة الرهبة من نفوس الطالب تجاه مادة الرياضيات. 4
ـ ربط ما تعلمه الطالب من مهارات رياضية بواقع حياته العملية  5

 واالجتماعية.
 بحث واالبتكار في بيئة مشجعة ومحفزة. ـ تحفيز الطالب على ال 6

 
 

                  

 

 


