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 قسم الو رسالة وأهداف  رؤية

 
 رؤية القسم:

 

الوختلفاااي لن اااان وااان ساا ااال اي ىااابم  علاااامالاالرتقااابم توىاااتاء اي ام الااا  و ااابال          
ضارار  تبإلضابالي للا   التعلنوني علا  وىاتاء الق ار االعابلم العرتا  الا  التلعانل العلوا  
لن اااب  سالضااال الخااا وب  واا تاااي الت اااار الاااال تضااال ع اليلضاااي التعلنوناااي العلناااب وااان خااا ل 

االت لنزا  لل اا ر اي ب نوني ون سعضبم هن ي الت رنس، اتااالنر الارا التا رنا االت اانر 
ضراك ال  ا ال   ل وب ون ضأيه سن نيوا  ولابرتلم انىابع هم علا   للفيننن ااإل ارننن، اا 

 .اإلت اع ااالتت بر
 
 

  رسالة القسم:

ه  تخرنج الوؤهلنن الانن نول ان التف نر الوي ق   علام اللنب لن رىبلي  ىم          
نىع  القىم  بالوختلفي   والعلو  االولبرا  التلثني العلوني ال  علام الرنبضنب  تفراعه 

تعلام اوعبرف تىبهم ال  ت ار ا ييب الغبل   ون  و عويتق نم وخر ب  ا يني ال  
علنوني لل  ا ال  ورللي التعلنم خ ل تق نم سالضل التقينب  العلوني الل نثي للخ وب  الت

 ونع ال بوع  االعبل ، االعول عل  تيوني الولبرا  الت  تو يلم ون االي وبج ال  
اإل ارني  ني التعلنوني ا ىع  ل رتقبم توىتاء العولن القىمتض ل ىرنع   وب سن  الونب نن

فبعل الوعرال   عم لر ي التلث العلو  االتنتتق نم سالضل اي ام اىرعي ا  ي اإلي بز  ا 
تغني التااعل الوىتور وع الت ار العلو  االثقبال  ال  العبلم، اتلت  التنب ب  الو توع 
الوت     توب نلقق التيوني التضرني الضبولي االوىت اوي اتو ن ون الويبالىي الا يني 

    ااإل لنوني االعبلوني
 

 أهداف القسم :
 

نىلوان ال  تراوج اخ   التيوني  وب ت  العلام اااللنبملع ا  وتخععنن ال   -1
 الا يني ال  التعلنم العبل  

ا راىي الوضب ل االقنبم تبيتلبث العلوني  العلام االرتقبم تبلتلث العلو  ال  و بل  -2
إلن ب  الللال الويبىتي للب االوضبر ي ال  الوؤتورا  الا يني االعبلوني ا التلث العلو  

  االيضر ال  الو    العلوني الوروا ي
تلفنز ال لتي عل  اال  ع توب نىت   ال  التلث العلو  ااىب ل التقيني ا رق  -3

 التعلنم الا ني 



 

 

 تلتني التنب ب  اي ىبم ايخرء ال  ال لني اال بوعي ون الوقررا  ال راىني  -4
، ا الك اللم اوع للب ون رواز  ااضليت رنا ال لتي عل  اىتخ ام وفر ا  لغي  -5

 اوي وت بولي ون الوعرالي  ويظ العلام تنعي 
ا تىبا ال لتي الوق ر  عل  لل الوض    تبىتخ ام سىبلنا التف نر الوختلفي ، ااتت بر  -6

   العبلقي سىبلنا   ن   للل وىب ل 
 التلتي االت تنقني وع لع ا  ترتال   العلامال  و بل  ننلع ا  الوتخعع - 7
الترتني االتعلنم للورللتنن الوتاى ي االثبياني للعول تو بل وؤهلنن  ننترتان لتيتخرنج   -8

 االتعلنم العبل  

  تيوني الوىنر  العلونيعل  تأ ني اا تلم الا ي  االوىبهوي ال   نن ب ر  لتيتخرنج   -9

    تاراع ( –إل وبل  راىبتلم العلنب ) وب ىتنر  ننوؤهل لتيتخرنج   -10

عل  اىتخ ام ايىلاا العلو  ال   مات رنتل ال لتيتيوني الق را  اإلتت برني ل ء  -11
 التف نر لواا لي الوض    العبوي االخبعي اع  لب 

 القنبم ت ار ان بت  ال  ون ان التلث العلو  الال نىلم ال  و بل التق م العلو   -12

ون  ار  نب ل ال  تيبم اللضبر   للق راليلاض تلر ي التألنف ااإليتبج العلو  لوب  -13
  اإليىبيني

الوىبهوي ال  يقل   ن  العلام العرالي االت تنقني اتقينبتلب لل  العرتني ون خ ل  -14
  الع عولني التعرنا االتألنف االتر وي 

تق نم االىتضبرا  العلوني للق بعنن الل او  االخبا اتىخنر الخترا  العلوني  -15
 االفيني ال  الك 
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