مصفوفة اتساق رسالة الجامعة مع رسالة وأهداف كلية/معهد كلية العلوم التطبيقية وأقسامها /برامجها
النطاقات األساسية لمحتوى الرسالة
نص الرسالة  /األهداف

المستوى

الجامعة

تقديم تعليم وأبحاث عليمة متميزة تخدم المجتمع والحج والعمرة وتسهم في تنمية االقتصاد
المعرفي وفق رؤية 2030

الرسالة

التعليم

البحث
العلمي

خدمة
المجتمع /
الحج
والعمرة







الرسالة
الكلية  /المعهد

األهداف

1
2
3
4

الرسالة
قسم  /برنامج
األحياء/الميكروبيولوجي
األهداف

1
2
3
4

يلتزم برنامج األحياء الدقيقة بكلية العلوم التطبيقية بتقديم مستوى متميز في التعليم وفقا لمعايير
الجودة و االعتماد األكاديمي إلعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي و االقليمي
بناءا على الدراسة المعملية و الميدانية  ،باإلضافة إلى تقديم االستشارات العلمية و التطبيقية
للجهات ذات الصلة بما ينعكس على تنمية البيئة و خدمة المجتمع وذلك في إطار رؤية المملكة
2030م.
إعداد خريجين مؤهلين تأهيل جيدا في مجال التخصص.
تطوير وتحديث المقررات الدراسية لتناسب متطلبات سوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030م.
التواصل المستمر مع المجتمع للمساعدة في حل مشاكله ذات العلقة وزيادة الوعي.
إقتراح الخطط والمقترحات البحثية التي تساعد في حل مشكلت المجتمع و تشجيع الطلب
المتميزين علميا على المشاركة فيها تمهيدا اللتحاقهم ببرامج الدراسات العليا.































The Consistency Matrix of the University Mission with Missions, and Objectives of College/Institute Applied
Science And its Departments/Programs
Level

UQU

Mission/Objectives

Principals Domains of Mission
Contents
Education

Scientific
Research

Community Service /
Hajj and Umrah

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 mission of the BSc Microbiology program is to provide basic education in core subjects of
modern and advance Microbiology as well as intensive training according to the high standards
of academic accreditation, with an emphasis on laboratory methodology, in basic and applied
microbiology, and related areas for students planning careers in applied microbiology to comply
with the Kingdom 2030 vision.







1

Prepare highly qualified educators, specialists and technicians.







2

Develop a curriculum that is responsive to the needs of the employment market in the Kingdom
2030 vision.
To be well connected with the community to provide all possible educational curricula that can
solve problems and increase their awareness.
Prepare Pure and applied research projects and publish them in well-known and respected
international journals, especially for graduates who want to join the postgraduate programs in
the field of microbiology.
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Mission
1

The College

Objectives

2
3
4

Mission
Biology/Microbiology
Department /
Program
Objectives

3
4

