
إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العلنية وقادر على التيافص والتنيز فى ضوء  :رسالة الكلية

متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية . إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية 

القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر  عربيا وعامليا . تقديه خدمات جمتنعية فى اطار

 للربامج التعلينية وبرامج التينية البشرية

 

 

 

 لكلية التربية الريادة والتميز محليا وعالميا :رؤية الكلية


 أيـــــش إداسٌ
 

 

َ بببة  2014/2015تًُاسبببثح تذاَبببح ايرااَببباخ انسيبببم انذساسبببٍ انمببباًَ نه ببباو ان ببباي ٍ  

  -يشاعاج ياَهٍ:

 ل إنً قاعاخ االيرااَاخ.ًَُع يُ ًا تاذًا  دخىل انًىتاَالخ أو أي جهاص إذيا 

 .ٌَيادس انًىتاَم انزٌ َضثط يع انطانة أثُاء ذأدَره ناليراا 

 .ٌكم يىظف َضثط وهى َساعذ طانة فٍ غش َاشو يٍ يكافأج االيراا 

 .انًششوعاخ انثامُح وسقح ايرااَُه َ ة االحرساظ تها 

   عهبٍ   (  يبٍ قباَىٌ ذُمبُى ان اي باخ فبٍ حباالخ انتبش وانربٍ ذبُ          125ذطثق انًبادج

ايرابباٌ أو وببشوعًا فُببه وَضببثط فببٍ حانببح ذهببث     :"كببم طانببة َشذكببة غشببًا  فببٍ   

َخشجه ان ًُذ أو يٍ  َُىب عُه يٍ ن ُح االيرااٌ وَاشو يٍ دخىل االيرااٌ فٍ 

تاقٍ انًىاد وَ رثش انطانة ساسثًا فٍ جًُع يىاد هزا االيراباٌ وَابال إنبً ي هب      

 انرأدَبة" أيببا فببٍ ا حبىال ا خببشي فُثطببم االيرابباٌ ت بشاس يببٍ ي هبب  انرأدَببة أو   

ي ه  انكهُح وَرشذة عهُه تطالٌ انذسجح ان هًُح إرا كاَبد قبذ يُابد نهطانبة قثبم      

 كشف انتش.

  فٍ حانح ضثط واق ح انتش َ ة يشاعاج ذاذَذ ياَهٍ فٍ ياضش ضثط انىاق ح وف ًا

 -نًُىرج ضثط انىاق ح عهٍ اٌ َىضح ان ُاصش انرانُح:

 نةاسى انطا -ذاسَخ االيرااٌ -يىعذ تذء االيرااٌ وَهاَره .1

 ذاشَش ياضش تانىاق ح   .2

 ذاذَذ يىعذ ضثط انىاق ح .3

 ساعح وذاسَخ ذسهُى انىاق ح .4

 -أداج انتش يىتاَم َ ة يشاعاج ا ذٍ: دإرا كاَ .5

 :َسشغ انًىتاَم فًُُا يٍ ان ىاَة انرانُح- 

 انًكانًاخ انرٍ أسسهد وذىقُرها 

 انًكانًاخ انىاسدج وذىقُرها 

 انشقى انًريم 

 يذج انًكانًح 

 عذد انًكانًاخ 

 عهٍ انًىتاَم جانيىس انًىجىد 

 )انشسائم  تذاَرها وَهاَرها 

  إسفاق انسًاعاخ فٍ حانح وجىدها يع ياضش ضثط انىاق ح 

 عًُذ انكهُح
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