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 قسم أصىل التربية:

ٌعذ قصم أصىى التربُت أخذ أقصام ملُت التربُت اإلاهمت، الزي ًبذأ عمله داخل 

ت والخعلُمُت ولنىه ًخعذي أشىاسها لُبدث هىاك في الجصم النبير في  اإلاإشصاث التربٍى

اإلاجخمع، أو أهه ٌعنض خط الصير فُبذا باإلاجخمع لُيخهي بما هى داخل اإلاإشصاث الخعلُمُت 

ت، فارا ماهذ التربُت  جمثل مجاال للخطبُق الفجي العلمي فانها بذوسها حصدىذ ئلى أصىى  والتربٍى

خ وعلم  مصخمذة مً العلىم التي جفُذ في فهم حىاهبها اإلاخخلفت مثل علم الىفض وعلم الخاٍس

خ وعلم الاقخصاد وعلم الصُاشت والفلصفت، فهىاك ألاصىى الفلصفُت  الاحخماع وعلم الخاٍس

خُت للتربُت لل تربُت وألاصىى الاحخماعُت للتربُت وألاصىى الاقخصادًت للتربُت وألاصىى الخاٍس

 وغيره.

ت  شاسك قصم أصىى التربُت مع باقي أقصام الهلُت بمجمىعت مً اإلاىاد التربٍى َو

ضطلع قصم أصىى التربُت  ت إلعذاد الطالب اإلاعلم واإلاماسس اإلانهي اإلاخفنش، ٍو الضشوٍس

اإلاهام ألاشاشُت لالسجقاء باآلداء التربىي والخعلُمي في ملُت التربُت، خُث ٌصهم في بمجمىعت مً 

ئعذاد طلبت البهالىسٍىس واللِصاوض إلاهىت التربُت والخعلُم، لما ٌصهم في اعذاد طلبت بشهامج 

ا شىاء على مصخىي الذبلىم العامت أو  الذساشاث العلُا مً خالى اإلاىاد اإلاإهلت للطالب جشبٍى

بلىم اإلاهىُت أو الذبلىم الخاصت في التربُت، لما ًمىذ قصم أصىى التربُت دسحت اإلااحصخير في الذ

أصىى التربُت ولزلو دسحت دلخىساه الفلصفت في مجاى أصىى التربُت، وحشير اخصاءاث 

خىساة بقصم أصىى للماحصخير والذل واإلاسجلين م ئلى أن عذد الطلبت اإلاقُذ8102/8102ًً

 ( طالبا وطالبت.22التربُت بلغ )

 رؤية قسم أصىل التربية:

ادة ئلىقصم أصىى التربُت بهلُت التربُت خطلع ً ألامادًمي واإلانهي والبدثي، التربىي و الخميزو  الٍش

ت واإلاعشفُت، وجطبُق معاًير الجىدة والاعخماد ألامادًمي،  ومىالبت أخذر الخطىساث التربٍى

 بالقصم.لالسجقاء باألداء ألامادًمي والاداسي 

 التربية: قسم أصىل رسالة  

ادة في الخعلُم والخعلم  اإلاماسس  إلعذاد اإلاعلم ًطمذ قصم أصىى التربُت ئلى جدقُق الخميز والٍش

البدث العلمى فى  لخيشُطالصعي اإلاصخمش و  اإلابذع القادس على الخىافض في شىق العمل،اإلانهي 

ً في مجاى أصىى التربُت ضىء الخطىساث العلمُت والخنىىلىحُت ، واعذاد باخثين مخميًز

، مً خالى وشش ألافهاس فاعلت مع اإلاجخمعالششالت وجدقُق معاًير الجىدة الشاملت وال

ت الحذًثت وجطبُقها في خل مشنالث البِئت واإلاجخمع.  والاججاهاث التربٍى
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 ألاهداف الاستراثيجية لقسم أصىل التربية:

 لم  املمارس املنهي املحميز القادر على الحىافس في سىق العمل.( املشاركة في اعداد املع0)

( اثخاذ الاحراءات املىاسبة لرفع كفاءة ألاداء ألاكاديمي وضمان حىدثه  وفق معايير 4)

 الاعحماد ألاكاديمي.

( ثيشيط البحث العلمي في القسم وجشجيع اليشر في مجالت ثربىية ذات معامل ثأثير 3)

 مرثفع.

ىقع القسم على الاهترهت ليىافس ألاقسام املىاظره على املسحىي املحلي ( ثطىير م2)

 والاقليمي.

 ( ثفعيل مشاركة القسم في خدمة املجحمع وثلبية اححياحاثه .5)

 ( ثحقيق ثىمية مهىية مسحدامة ألعضاء هيئة الحدريس بالقسم.6)

واكسابهم مهارات البحث العلمي والقدرة على حل  طلبة الدراسات العليا اعداد (7)

 املشكالت.. 

 ( ثطىيرالقيادة والحىكمة الالكتروهية بالقسم.8) 

 

 قيم قسم أصىل التربية:

عً  التربُت وفق مىظىمت قُمُت جمثل اإلاىحه ألاشاس ي والشئِض الزي ٌعبر  ٌعمل قصم أصىى 

ت القصم، وهزه القُم بذوسها جمثل الشمائز  التي ٌصدىذ ئليها قصم أصىى التربُت في  فلصفت وهٍى

اث علُا مً الجىدة، لما أنها جمثل اإلاششذ والهادي في  ش والخدصين وجدقُق مصخٍى الخطٍى

اعذاد الخطت الاشتراجُجُت اإلاصخقبلُت لقصم أصىى التربُت، وهي بمثابت الثقافت التي جىحه 

غشر قُم القصم  في اإلاىدصبين  عمل مافت العاملين مً ألامادًمُين بقصم أصىى التربُت، ان

ئلُه والتزامهم بمضمىنها ٌصهم بذوس فاعل في الاسجقاء بمصخىي ألاداء الفشدي والجماعي 

اث الخطت الاشتراجُجُت اإلاصخقبلُت جششُخ هزه القُم  أحي ضمً أولٍى بالقصم والهلُت، ٍو

ذف جدقُق الشؤٍت وجىحُه حمُع اإلاىدصبين لقصم أصىى التربُت  لاللتزام بها وجطبُقها، به

 الششالت وألاهذاف الاشتراجُجُت للقصم. وفُما ًأحي أهم هزه القُم:
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 ىطىيةال -0

وهي حعجي التزام أعضاء قصم أصىى التربُت بغشر قُم الحب والىالء للىطً، واإلادافظت علُه 

والعمل الاًجابي الزي ٌصهم في الخماشو ودعم وصىن مصالحه، والخضحُت مً أحله، 

 .الاحخماعي، والذفاع عً الىطً وخماًخه مً مل معخذيوالخىاغم 

 ألاصالة واملعاصرة -4

باإلادافظت على الاًجابي مً جشار اإلاجخمع وعاداجه  أعضاء قصم أصىى التربُتوهي حعجي التزام 

خه، مع، والاهفخاح على الثقافت والقُم واإلاعاسف  وجقالُذه التي حعبر بشهل واضح عً هٍى

 ل حذًذ اًجابي ٌصهم في نهضت اإلاجخمع.اإلاعاصشة، وألاخز به

 احترام الاوسان -3

اخترام اوصاهُت الاوصان واإلادافظت علُه وعلى بأعضاء قصم أصىى التربُت التزام عجي ٌ ىوه

ت والعذالت واإلاصاواة وجهافإ الفشص.  خقىقه واعالء قُم الحٍش

 الحرية الفكرية -2

خق اإلاىدصبين الُه في الخعبير عً أسائهم   بضمانأعضاء قصم أصىى التربُت وهي حعجي التزام 

ت جامت واجاخت الفشص لهم للحصىى على اإلاعلىماث ووششها في اطاس القاهىن.  وأفهاسهم بدٍش

 الجىدة -5

الجىدة  قُمت وهذف مخدشك ملما اقتربىا مىه جباعذ عىا، وهي حعجي الالتزام وبزى الجهذ 

ذه بشهل مصخمش، ًفي بمخطلباث وجىقعاث اإلاصخفُذًً  وجطبُق اإلاعاًير لخدصين ألاداء وججٍى

دقق سضاهم.  ٍو

 الشراكة -6

بمذ حصىس الخىاصل مع اإلاىظماث في اإلاجخمع اإلادلي،  أعضاء قصم أصىى التربُتوحعجي التزام 

بهذف جدقُق ؤلاشخفادة اإلاشترلت ، فضال عً جششُخ مهاساث الخىاصل الفعاى لذي القائمين 

 على جفعُل الششالت.

 الابداع -7

بخىفير بِئت داعمت لعملُاث الابذاع واهخاج ألافهاس  أعضاء قصم أصىى التربُتوهى ٌعجي التزام 

الجذًذة وحشجُع الابخهاس واخخضان وحشجُع ألافهاس الابذاعُت التي حصهم في خل اإلاشنالث 

ش اإلاجخمع.  وجطٍى
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 العدالة: -8

الت وجهافإ الفشص الخعلُمُت بين بمبادي العذ أعضاء قصم أصىى التربُتوهي حعجي التزام 

حمُع الطلبت وحشجُع اإلايصبين للقصم باإلادافظت على العذالت في أداء أعمالهم وفي أخهامهم  

 وفي جقُُمهم للطلبت.

 الحىىع -9

بمشاعاة الخىىع باعخباسه خقُقت واقعُت بين البشش، أعضاء قصم أصىى التربُت عجي التزام ٌ ىوه

ض الخخطُط و ومً زم وشش زقافت اخترام الخىىع في ألافهاس وآلاساء، ومشاعاة الخىىع في  الخذَس

م.  والخقٍى

 فرق العمل -01

ق، ومً العمل الجماعي و  بيشش زقافت أعضاء قصم أصىى التربُتوهي حعجي التزام  العمل في فٍش

ز هزه الثقافت عىذ زم بىاء فشق عم  طلبت لىقلها ئلى اإلاذاسس في اإلاصخقبل.الل مخعاوهت،  وحعٍز

 
 


