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رؤية الكلية

رسالة الكلية

أهداف الكلية

تزويــد الســوق احملــي والاقلميــي خبرجيــن مؤهلــن . 	
الطبيعيــة الا�ا�ســية  العلــوم  جمــاالت  علميــا يف 

والتطبيقيــة.
 فتــح جمــاالت تعــاون مشــركة مــع جامعــات ومراكــز . 	

حبثيــة حمليــة وعامليــة دلمع ادلرا�ــات العليــا والبحــث 
العلمــي يف اللكيــة. 

ــه اخملتلفــة . 	 خدمــة اجملمتــع احملــي ومؤ�ســاته وقطاعات
مضــن  علميــة  ا�تشــارات  تقــدمي  طريــق  عــن 
املنا�ســبة  احللــول  جيــاد  واإ اللكيــة  اختصاصــات 
احملــي. اجملمتــع  مؤ�ســات  تواهجهــا  الــي  للمشــالك 

وفزيايئيــة . 	 وبيولوجيــة  كاميويــة  حتاليــل  توفــر   
واحصائيــة للمؤ�ســات الصناعيــة والبحثيــة احملليــة 

قلمييــة. واالإ
الظواهــر . 	 تفســر  يف  العلميــة  الــروح  تعزيــز   

واحلــوار. واملناقشــة 
ــال اشــراك . 	 ــن خ ــي م ــل امجلاع ــز روح العم  تعزي

الطلبــة يف العمــل اخملتــري �أو اجنــاز حبــوث علميــة 
مشــركة. 

تر�ســيخ قــم ومثــل عليــا مهنــا احــرام التعلــاميت . 	
والانضبــاط واحــرام املؤ�ســة الــي ينمتــي الهيــا 

الطالــب واحملافظــة عــى ممتلاكهتــا.
للخرجيــن . 	 معــل  فــرص  توفــر  يف  املســامهة   

ومســاعدهتم بعــد التخــرج مــن خــال العمــل عــى 
ــد التخــرج  ــم بع ــتوى تاأهيله ــع مسس ــة ورف دمع الطلب
العمــل عــن  لــزايدة فــرص اخنراطهــم يف �ــوق 
ــم يف  ــازم هل ــب ال ــدمي املســاعدة والتدري ــق تق طري

جمــاالت ختصصهــم.

�أن تكون اللكية مركزا للمتزي والرايدة يف التعلم اجلامعي والبحث 
العلمي وخدمة اجملمتع يف جماالت العلوم الطبيعية والرايضيات

عداد كوادر مزودة ابملعرفة النظرية والعملية يف جماالت العلوم الطبيعية والرايضيات، حامةل لفكر الرايدة  اإ
وعى دراية باأ�س البحث العلمي و�أخاقياته، ومؤهةل لتلبية احتاجات اجملمتع يف هذه اجملاالت، وقادرة عى 

املنافسة حمليا واقلمييًا وعامليًا.



دوائر الكلية

دائرة الرياضيات والفيزياء التطبيقية

دائرة الكيمياء التطبيقية واالحياء التطبيقية



ــن يف جمــال  ــام واخلــاص باأخصائي ــه الع ــل بقطاعي ــد �ــوق العم رف
واخلاصــة  احلكوميــة  املــدارس  حاجــة  �ــد  الفزيايئيــة.  العلــوم 
ــل يف  ــن للعم ــل اخلرجي ــزيايء. تاأهي ــس الف ــن لتدري مبدر�ــن مؤهل

جمــاالت عــدة. تاأهيــل الطلبــة ملتابعــة ادلرا�ــات العليــا.

ــاص.  ــام واخل ــاع الع ــل يف القط ــا للعم ــا علمي ــة تاأهي ــل الطلب تاأهي
اعــداد الطلبــة للعمــل مكعلمــن ممتزييــن يف خمتلــف مؤ�ســات 
ــاهتم العليــا  ــةل درا� ــة ملواص ــل الطلب ــام واخلــاص. تاأهي ــم الع التعل
املنطقــي  التفكــر  تمنيــة  وادلكتــوراه.  املاجسســتر  درجــي  لنيــل 
وتطويــر همــارات تقنيــة املعلومــات يف جمــال الرايضيــات. تزويــد 
ــدرة يف  ــم الق ــون دلهي ــي ليك ــث العلم ــارة البح ــس وهم ــة باأ� الطلب

ــال. ــذا اجمل ه

العمل يف القطاع العام واخلاص وواكةل الغوث يف جمال . 	
التدريس لاكفة املراحل.

 العمل يف مراكز الأحباث وادلرا�ات يف القطاعن العام . 	
واخلاص. 

العمل يف القطاع العام واخلاص مثل املصانع واملشايف . 	
ورشاكت االتصال وذكل يف جمال الفزيايء والالكرونيات 

والبرصايت واالتصال وغرها.

يف القطاع العام ومؤ�سات ادلوةل الرمسية: اكملدارس . 	
واجلهاز املركزي لاإحصاء الفلسطيين والوزارات.

 يف القطاع اخلاص: املدراس اخلاصة، الرشاكت، البنوك، . 	
مراكز ادلرا�ات، مراكز الاحباث اخلاصة.

 العمل يف مدارس ومؤ�سات واكةل الغوث .. 	
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تزويــد الطالــب ابخلــرة الازمــة يف الاحبــاث يف جمــايل العلــوم 
احلياتيــة والتقنيــات احليويــة يف مجيــع اجملــاالت. تاأهــل الطالــب للقيــام 
بــدوره يف العمليــة التعلمييــة مكعــم مؤهــل يربــط بــن العلــوم احلياتيــة 
التقنيــة والكمييائيــة والبيئيــة ويفهــم تطبيقاهتــا وتداخاهتــا و�أثرهــا عــى 
حياتنــا اليوميــة. حــل املشــالك والتعــم مــن خــال اجملمتــع CBL لفهــم 
ــتخدام  ــي ميكــن ا�س ــع الفلســطيين خصوصــا اجملــاالت ال ــع اجملمت واق
والكمييائيــة  الغذائيــة  الصناعــات  مثــل  فهيــا  التطبيقيــة  الاحيــاء 

والقطــاع الصحــي والزراعــي والبيــي.

تزويــد الطلبــة ابملعرفــة النظريــة والعمليــة يف جماالت الكمييــاء اخملتلفة. 
ــة  ــا الكمييائي ــة للتكنولوجي ــة والعملي ــة ابلأ�ــس النظري ــد الطلب تزوي
ــة  ــة احمللي ــات الكمييائي ــة ابلصناع ــف الطلب ــة. تعري ــاء الصناعي والكميي
اخملتلفــة وتزويــدمه ابملهــارات العمليــة والعلميــة الازمــة لمتكنهيــم مــن 
ــة  ــة للصناع ــة ابلآاثر البيئي ــف الطلب ــال. تعري ــذا اجمل ــول يف ه ادلخ
الكمييائيــة وتزويــدمه ابملهــارات والو�ــائل الازمــة لتقيميهــا والتقليــل 

مهنــا. 

وزارات الصحة والزراعة و�لطات البيئة واملياه.. 	
 اخملترات التشخيصية واجلزيئية وتقنيات زراعة الانسجة. . 	
الصناعات الغذائية وادلوائية والصناعات الكمييائية والصناعات . 	

التحويلية وغرها من الصناعات املسستخدمة للتكنولوجيا احليوية. 
حمطات معاجلة وتدوير النفاايت السائةل والصلبة.. 	
قطاع الربية والتعلم ومؤ�سات التعلم العايل احمللية والأجنبية. . 	

مرشفو انتاج يف املصانع احمللية وقطاعاهتا اخملتةل من دوائية . 	
وبا�تيكية وتعدين وغذائية.

 مرشفو جودة وحتاليل منتجات يف املصانع احمللية.. 	
 معلمو كميياء يف املدارس ومعلمون يف املدارس الصناعية.. 	
 العمل يف مراكز الاحباث. . 	
مساعدي حبث يف املشاريع التطبيقية والتطويرية ويف . 	

مؤ�سات الاحباث غر احلكومية.
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