
 وأقسامها/ براجمها كلية العلوم التطبيقية معهد/كلية وأهداف رسالةرسالة اجلامعة مع  اتساقمصفوفة 

 نص الرسالة / األهداف املستوى 

 النطاقات األساسية حملتوى الرسالة

 التعليم
البحث 

 العلمي

خدمة اجملتمع 

احلج  /

 والعمرة

 الرسالة اجلامعة
متميزة ختدم اجملتمع واحلج والعمرة وتسهم يف تنمية االقتصاد املعريف وفق تقديم تعليم وأحباث عليمة 

 2030رؤية 
   

 الكلية / املعهد

كلية العلوم 

 التطبيقية

 الرسالة

حتقيق املقاصد وأهداف التعليم العالي، وتوفري التعليم اجلامعي والدراسات العليا لطلبة الكلية، مع 

والعملية، ومهارات التعامل داخل وخارج الكلية، مع تشجيع أعضاء هيئة تنمية مهاراتهم العلمية 

التدريس للبحث العلمي، واملشاركة يف خدمة اجملتمع، والتوسع يف جمالي الرتمجة والتأليف للكتب 

 .العلمية

   

 األهداف

1 
بكفاءات دعم مخرجات التعليم الجامعي لقطاع التعليم والقطاع الصحي والصناعي والتجاري 

 علمية من طلبة الكلية تتواءم مع خطط التنمية.
   

ربط تخصصات أقسام الكلية بحاجة سوق العمل من خالل التعاون المشترك بين أقسام الكلية  2

 .والقطاع الخاص والحكومي من خالل ورش عمل مشتركة لتطوير آلية التعاون
   

التعليم بكلية العلوم التطبيقية، وتزويد المجتمع  تنمية الموارد البشرية المؤهلة لمهنة 3

 .بالمتخصصين في العلوم المختلفة سواًء على مستوى الدبلوم أو البكالوريوس
   

    .التعاون مع كليات العلوم التطبيقية في الجامعات المحلية والعالمية 4

    .اآلخرين( لدي طلبة الكليةتنمية االتجاهات السلوكية )مهارات التعامل مع   5

التقويم الشامل للبرامج التدريبية في ضوء نتائج الخبرات العالمية والمستجدات في مجال المعرفة  6

 .العلمية والتقنية ومتطلبات سوق العمل
   



 وأقسامها/ براجمها كلية العلوم التطبيقية معهد/كلية وأهداف رسالةرسالة اجلامعة مع  اتساقمصفوفة 

 نص الرسالة / األهداف املستوى 

 النطاقات األساسية حملتوى الرسالة

 التعليم
البحث 

 العلمي

خدمة اجملتمع 

احلج  /

 والعمرة

قسم / برنامج 

 الفيزياء الطبية

 الرسالة
في تخصصي الفيزياء والفيزياء الطبية، اإلبداع والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي 

 .وتخريج طالب ذوي مهارات عالية علمياً وتقنياً، والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع
   

 األهداف

    تحقيق الريادة في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 1

    الجودة الشاملة.االرتقاء بمستوى الخريجين من خالل تحقيق معايير  2

إعداد برامج تعليمية متطورة ومتجددة تؤهل الخريجين لمواكبة متطلبات المجتمع المعرفي  3

 وسوق العمل.
   

    تزويد الطالب بالمعارف والمهارات األساسية في علوم الفيزياء والفيزياء الطبية. 4

العلمية والمهنية المتخصصة للمساهمة في إجراء االرتقاء بالبحث العلمي، وتأهيل الكفاءات  5

 بحوث علمية وتطبيقية متميزة.
   

    خدمة مؤسسات المجتمع من خالل شراكات فاعلة. 6

    عمل شراكات مع مراكز بحثية وجامعات عالمية مرموقة. 7

    استقطاب الكفاءات العلمية واإلدارية المتميزة. 8

 

 

 العميد                                                    رئيس القسم / الربنامج                                                    

 



 

 

 

The Consistency Matrix of the University Mission 

with Missions, and Objectives of Collegeof 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 Consistency Matrix of the University Mission 

with Missions, and Objectives of Collegeof Applied 

Science and its Departments/Programs 

Level  Mission/Objectives 

Principals Domains of 

Mission Contents 

Education 
Scientific 

Research 

Community 

Service / 

Hajj and 

Umrah 

the development of 

the knowledge 

economy in 

accordance with 

the 2030 Vision. 

The 

College 

Mission 

The college seeks to achieve the higher 

education objectives and provide 

university education and graduate studies; 

hone student skills; encourage faculty 

members to produce more scientific 

research to serve community; and expand 

the scope of scientific books translation 

and writing. 

   

 1 To support university education    



The Consistency Matrix of the University Mission 

with Missions, and Objectives of Collegeof Applied 

Science and its Departments/Programs 

Level  Mission/Objectives 

Principals Domains of 

Mission Contents 

Education 
Scientific 

Research 

Community 

Service / 

Hajj and 

Umrah 

 

 

 

 

 

 

 

Objectives 

outputs for education, health, 

industrial, and commercial sectors with 

academic cadres that serve growth 

plans. 

2 

To link college specialties to job market 

needs through cooperation with public 

and private sectors for workshops  

   

3 

To develop human resources and 

qualify them for applied sciences 

education to provide community with 

specialists with diploma or bachelor's 

degree. 

   

4 

To collaborate with colleges of applied 

sciences in national and international 

universities  

   



The Consistency Matrix of the University Mission 

with Missions, and Objectives of Collegeof Applied 

Science and its Departments/Programs 

Level  Mission/Objectives 

Principals Domains of 

Mission Contents 

Education 
Scientific 

Research 

Community 

Service / 

Hajj and 

Umrah 

5 
To develop behavioral skills 

(communication) for college students  
   

6 

To evaluate training programs in light 

of latest developments, job market 

requirements and international 

experiences 

   

Medical 

Physics 

Department 

/ Program  

Mission 

Innovation and excellence in higher 

education and scientific research in physics 

and medical physics, the graduation of 

students highly skilled scientifically and 

technically, and the contribution to the 

service and development of the community 

   

 

 

 

1 

To achieve leadership in higher 

education, scientific research and 

community service 

   

2 To upgrade graduates level through the    



The Consistency Matrix of the University Mission 

with Missions, and Objectives of Collegeof Applied 

Science and its Departments/Programs 

Level  Mission/Objectives 

Principals Domains of 

Mission Contents 

Education 
Scientific 

Research 

Community 

Service / 

Hajj and 

Umrah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectives 

achievement of comprehensive quality 

standards. 

3 

To prepare advanced and innovative 

educational programs that qualify the 

graduates to keep up with the 

requirements of knowledge society and 

labor market.  

   

4 

To provide students with basic 

knowledge and skills in physics and 

medical physics. 

   

5 

To promote scientific research and to 

qualify specialized scientific and 

professional cadres to contribute to 

carrying out distinguished scientific 

and practical researches. 

   



The Consistency Matrix of the University Mission 

with Missions, and Objectives of Collegeof Applied 

Science and its Departments/Programs 

Level  Mission/Objectives 

Principals Domains of 

Mission Contents 

Education 
Scientific 

Research 

Community 

Service / 

Hajj and 

Umrah 

6 
To serve community organizations 

through effective partnerships . 
   

 7 

To form partnerships with research 

centers and prestigious global 

universities. 

   

 8 To attract distinguished scientific and 

administrative cadres. 
   

 

Department / Program Head                                                                            

Dean 


