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االعتماد لضمان الجودة

رسالة الجامعة

أهداف الجامعة

توفیر بیئة تعلیمیة متطورة ، واعتماد الخطط الدراسیة المواكبة الحتیاجات المجتمع والتقدم العلمي.1
والمؤھلة، وإعدادھا في مجاالت التخصص المعتمدة  في الجامعةبناء الخبرات القادرة .2
تحفیز الطلبة وتشجیعھم على التعلم والتفوق والبحث واالنتاج والعمل كفریق، والمساھمة في التفاعل مع .3

المجتمع
ع تشجیع البحث العلمي ودعم الدراسات العلمیة والعملیة في المجاالت المختلفة، لتلبیة احتیاجات المجتم.4

المحلي.
تعزیز التعلیم والتعلم االلكتروني وتطویر األسالیب والوسائل التعلیمیة واالھتمام بمصادر تكنولوجیا .5

التعلیم والتعلم.
الربط بین الكادرین اإلداري واألكادیمي، بما یخدم العملیة التعلیمیة والعلمیة للجامعة.6
التوجھ نحو المجتمع اإلقلیمي بثقافاتھ المتعددة.7

قیــم الجامعـة

االنتماء الوطني
االخالص والنزاھة
القابلیة للتعلم المستمر
العدالة في التقییم
الریادة واالبتكار
العمل الجماعي


