
 وأهداف كلية/معهد كلية العلوم التطبيقية وأقسامها/ برامجها مصفوفة اتساق رسالة الجامعة مع رسالة

 نص الرسالة / األهداف المستوى 

 النطاقات األساسية لمحتوى الرسالة

 التعليم
البحث 

 العلمي

خدمة 

المجتمع / 

الحج 

 والعمرة

 الرسالة الجامعة
متميزة تخدم المجتمع والحج والعمرة وتسهم في تنمية االقتصاد المعرفي وفق رؤية تقديم تعليم وأبحاث عليمة 

2030 
   

 الكلية / المعهد

     الرسالة

 األهداف

1     

2     

3     

4     

 قسم / برنامج

 األحياء/ أحياء

 الرسالة

 المكثف والتدريب األحياء الحديث علم في األساسي التعليم توفير في تتمثل البكالوريوس درجة برنامج مهمة إن

ً لبرامج  علوم األحياء األساسية مجال في ، المختبرية المنهجية على التركيز مع وذلك األكاديمي، االعتماد طبقا

  لرؤية المملكة طبقا األحياء علم في وظائف لشغل يخططون الذين للطالب الصلة ذات والمجاالت ، والتطبيقية

 م.2030

   

 األهداف

    . عاليا تأهيالً  المؤهلين والفنيين المعلمين إعداد 1

    م.2030المملكة  ضوء رؤية في العمل سوق الحتياجات تستجيب التي تطوير المناهج 2

    .وعيه من وتزيد مشاكله تحل أن يمكن التي التعليمية البرامج كل إلتاحة المجتمع مع االتصال الوثيق 3

4 
 ببرامج االلتحاق الراغبين في للخريجين وذلك مرموقة دولية دوريات في المنشورة والتطبيقية األساسية البحوث مشاريع إعداد

 .األحياء علم مجال في العليا الدراسات
   

 العميد                                     رئيس القسم / البرنامج                                                                   

 

 



 

 

The Consistency Matrix of the University Mission with Missions, and Objectives of College/Institute Applied 

Science And its Departments/Programs 

Level  Mission/Objectives 

Principals Domains of Mission 

Contents 

Education 
Scientific 

Research 

Community Service / 

Hajj and Umrah 

UQU Mission 

Provision of education, quality scientific research in the service of the community, 

Hajj and Umrah, and contribution to the development of the knowledge economy in 

accordance with the 2030 Vision. 

   

The College 

Mission     

Objectives 

1     

2     

3     

4     

Biology/Biology 

Department   /

Program  

Mission 

The mission of the BSc Biology program is to provide basic education in core subjects 

of modern biology and advanced and intensive training, with an emphasis on 

laboratory methodology, in basic and applied biology, and related areas for students 

planning careers in biology. 

   

Objectives 

1 Prepare highly qualified educators and technicians.    

2 Develop a curriculum that is responsive to the needs of the employment market.    

3 
To be well connected with the community to provide all possible educational 

programs that can solve problems and increase their awareness. 

   

4 
Prepare Pure, applied research projects, and publish them in well-known and 

respected international journals. 

   

Department / Program Head                                                                            Dean 

 


