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 الرؤية والرسالة واألهداف لكلية الزراعة 

 

 - الرؤية :

 تنمية المجتمع علمياً ومعرفياً وإدارة الموارد اقتصادياً وبيئياً.           

 - الرسالة :

 تلبية حاجات المجتمع من الكوادر العلمية في المجال الزراعي.  -1

 العمل على تبني استخدام الطرق الحديثة في الزراعة بما يحافظ على الموارد الطبيعية.  -2

 الخبرة العلمية والفنية للقطاع العام والخاص. بيت خبرة تقديم المشورة و  -3

 المساهمة في التنمية المستدامة.  -4

 - األهداف : 

 إعداد وتأهيل الكوادر واألطر الفنية المتخصصة في مجال الدراسة .  -1

إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تهدف إلى المساهمة في حل المشاكل الزراعية وتطوير   -2

 . النظم الزراعية  

 المساهمة في برامج التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الزراعة.  -3

التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات العامة والشركات والمنشآت الزراعية في إعداد وتصميم   -4

 المشروعات التنموية وتقديم االستشارات الفنية . 

 العمل على إنشاء وحدات إنتاجية متخصصة .  -5
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 رؤية، الرسالة واالهداف لقسم اإلتجاه العامال

 - الرؤية :

 تنمية المجتمع علمياً ومعرفياً وإدارة الموارد اقتصادياً وبيئياً.           

 - الرسالة :

 تلبية حاجات المجتمع من الكوادر العلمية في المجال الزراعي. 

 الموارد الطبيعية.  العمل على تبني استخدام الطرق الحديثة في الزراعة بما يحافظ على 

 بيت خبرة تقديم المشورة و الخبرة العلمية والفنية للقطاع العام والخاص 

 المساهمة في التنمية المستدامة. 

 - األهداف : 

 أعداد وتأهيــل الكوادر واألطر الفنية المتخصصة في مجالي الزراعة  والثروة الحيوانية.  -1

دف إلى المساهمــــة في حل المشاكل الزراعية وتطوير  أجراء البحوث والدراسات العلمية التي ته2- 

 النظم الزراعيــــــــــة.

 المساهمة في برامج التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الزراعـة.  -3

التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات العامة والشركات الزراعية في أعداد وتنظيم المشروعات   -4

 وتقديم االستشارات الفنية. 

 العمل على أنشــــــاء وحـــــــــدات إنتاجيـــــــــة متخصصة.   -5
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 الرؤية، الرسالة واالهداف لقسم المحاصيل الزراعية 

 - رؤية القسم:

 تقديم مادة علمية علي أحدث مستوي تعرض للطالب.  -1

 القيام بالتطوير المستمر للمناهج وطرق التدريس.  -2

 قسام العلمية األخرى المرتبطة بالقسم. المشاركة الفعالة مع اال -3

 التعاون مع الجهات الخاصة والعامة خارج الجامعة.  -4

 - رسالة القسم:

يطمح قسم المحاصيل إلى الريادة األكاديمية في علوم المحاصيل الحقلية وإدارة الموارد الطبيعية  

 لتطبيقي ونشره. المتجددة من خالل تحقيق أعلى المستويات في التعليم والبحث العلمي وا

 - اهداف القسم:

تدريس الطالب طرق وأساليب البحوث العلمية المتعلقة باختصاصهم وتطبيقاتها بما يسهم في عملية   -1

 التنمية الزراعية. 

البرامج الدراسية وربط الدروس النظرية بالتطبيق في مجال زراعة المحاصيل في المنطقة   تطوير -2

خاصة وفي ليبيا عامة لالستفادة من تجارب االخرين  وادخال الجديد من العلوم الزراعية ذات العالقة  

 في المناهج الدراسية لرفع الكفاءة العلمية لدي الطالب. 

 راعين في مجال علم المحاصيل الزراعية علي اسس علمية . تأهيل وإعداد المهندسين الز -3

العمل كمؤسسة علمية متخصصة تعمل علي تقديم الدراسات واالستشارات الفنية المتخصصة   -4

 لمختلف القطعات الخاصة والعامة ذات العالقة. 

علي  استخدام اساليب الهندسة الوراثية للحصول علي نباتات معدلة وراثيا وإجراء البحوث   -5

تربية وتحسين المحاصيل    -إنتاج محاصيل العلف  - المحاصيل الزراعية التالية علي سبيل المثال 

 تكنولوجيا وفسيولوجيا البذور.   –الزراعية  

 فتح باب الدراسات العليا بالقسم لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه.   -6

 دور القسم في خدمة المجتمع داخل وخارج الجامعة: 

علي إنشاء مركز علمي إستشاري يقدم خدمات للمزارعين في مجال إنتاج المحاصيل    يجب العمل 

 الزراعية المختلفة , وعقد دورات تدريبية وتوعوية للمهندسين الزراعين بقطاع الزراعة. 
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 الرؤية، الرسالة واالهداف لقسم البستنه 

 رؤية القسم: 

 استخدام احدث طرق التدريس النظري والعلمي . 

 تأهيل الخريج للعمل في مجاالت البستنة . 

 تقديم الخبرة والمشورة للمزارع وألصحاب الشركات. 

 المشاركة في الندوات وورش العمل . 

 رسالة القسم: 

ر األكاديمية  إعداد وتأهيل الكوادر واألطر الفنية المتخصصة في مجال العلوم البستانية وفقاً للمعايي

الخاصة بالعلوم الزراعية ليحقق القسم التميز والجودة وتنمية القدرات في مجال البحث العلمي التطبيقي  

 الهادف وتقديم االستشارات العلمية والفنية لخدمة المجتمع. 

 أهداف القسم: 

قاً لمناهج  إعداد مهندسين زراعيين على قدر كبير من الكفاءة مبنية على أسس علمية وفنيية وف -1

دراسية معتمدة من إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتزويد المجتمع بكوادر  

متخصصة في مجال العلوم البستانية بجميع شعبها ) الخضر، الفاكهة ،  نباتات الزينة ، هندسة وتصميم  

 الحدائق، نباتات طبية وعطرية( 

ة واستخدام األساليب الحديثة في العملية التعليمية من خالل مواكبة  اإلهتمام بتطوير المناهج الدراسي -2

 التقدم والتطور العلمي في مجال العلوم الزراعية. 

 تأسيس وتطوير مختبرات علمية لألغراض البحثية والتعليمية المرتبطة بالعلوم البستانية.  -3

حل المشاكل الزراعية وتطوير  إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تهدف إلى المساهمة في   -4

 النظم الزراعية. 

إقامة الدورات التدريبية للمهندسين الزراعيين في القطاع الزراعي وإقامة الدورات العلمية والقاء   -5

 البحوث العلمية في المؤتمرات العلمية داخل الجامعة وخارجها. 

للمهتمين في القطاع الخاص والشركات   تقديم االستشارات العلمية والفنية في مجال العلوم البستانية  -6

 والهيئات التابعة للقطاع الزراعي. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 الرؤية، الرسالة واالهداف لقسم التربة والمياه 

 رؤية القسم: 

االرتقاء والتميز في علوم التربة والمياه وتطبيقاتها وذلك إلعداد وتخريج كوادر زراعية مؤهلة لسد  

 م من األقسام المتميزة على المحلي واإلقليمي . احتياجات سوق العمل حتى يصبح القس

 رسالة القسم: 

إعداد كوادر زراعية مميزة في مجال التربة والمياه وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية لخدمة  

 المجتمع وتنمية البيئة وقادرة على مواجهة احتياجات سوق العمل المحلى واإلقليمي . 

 أهداف القسم: 

 إعداد الكوادر المتخصصة في مجال التربة والمياه .  -

 نشر وتطبيق المعرفة إلدارة الموارد الطبيعية من تربة ومياه بكفاءة عالية  -

 تأهيل الخريج للعمل في القطاع العام والخاص .  -
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 الرؤية، الرسالة واالهداف لقسم اإلنتاج الحيواني 

 رؤية القسم: 

ليصبح مركزاً   الحيوانيمجال اإلنتاج  في الخاص به  العلميالمركز  في تهدف خطط القسم إلى وضعه  

بإتباع أعلى مستويات الجودة   التعليمي وذلك بزيادة جودة المنتج   العالم،المنطقة وفى  في العلمي لإلشعاع 

وأيضاً إجراء البحوث    العالمية واختيار أحدث المقررات الدراسية وتطويرها وتحديثها بصفة مستمرة 

المجال   في الحيوانيإيجاد حلول لمشاكل اإلنتاج  فيالعلمية والدراسات الميدانية لالستفادة بنتائجها 

 ووصوله إلى أعلى قيمة.  الحيواني مما يؤدى إلى زيادة ربحية المنتج  التطبيقي 

 رســالة القســـم: 

ويتميز القسم بعدد   الحيواني مجال اإلنتاج  فيائدة بالكلية من األقسام الر الحيواني يعتبر قسم اإلنتاج  

ونسبة   الحيواني مجال اإلنتاج  في كبير من أعضاء هيئة التدريس يمثلون الفروع والتخصصات الحديثة 

  فيكبيرة منهم حاصلين على الدكتوراه من أعرق الجامعات العالمية ولهم بحوث متميزة ورائدة منشورة 

تخريج العديد من   فيوطوال الخمسة عشر عاماً الماضية ساهم القسم   العالمية. المؤتمرات والدوريات 

  في والمنافسة   الحيواني اإلنتاجتقدم   فيويعمل القسم بصفة دائمة على المحافظة على المساهمة  الطالب.

 المحلي. سوق العمل 

 أهداف القسم: 

جن للعمل في المراكز البحثية وفى  إعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال اإلنتاج الحيواني والدوا -1

 القطاعات والمشروعات الخاصة باإلنتاج الحيواني والدواجن. 

استقطاب الطالب المتميزين وتطوير قدراتهم العلمية والبحثية وتأهيلهم تأهيال عاليا ليشاركوا في دفع   -2

 حركة البحث العلمي وتنشيطها وإثراءها. 

ة لالرتقاء بمستوى جودة التعليم الزراعي الخاص بمجال اإلنتاج  تطوير األداء األكاديمي بصفة عام -3

الحيواني والدواجن وتطويره المستمر ليالئم المعايير القياسية والنظم والموارد لتلبية احتياجات المجتمع  

 الزراعي. 

الحلول  التعرف على مشكالت اإلنتاج الحيواني والدواجن في منطقة الجنوب ودراستها واقتراح  -4

المالئمة لها بما يحقق زيادة اإلنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة وحماية البيئة الزراعية  

 والمحافظة على الموارد الطبيعية. 

تحقيق الترابط بين الكلية والمجتمع من خالل المساهمة الفعالة في خدمة وتنمية البيئة الزراعية   -5

ر التعاون بين القسم والمشروعات الزراعية التي تضم أنشطة اإلنتاج  الحيوانية والعمل على مد جسو

الحيواني والدواجن بمنطقة الجنوب وتقديم االستشارات العلمية والعملية لها في كافة نواحي التغذية  

والتربية والرعاية التناسلية للقطعان الحيوانية بتلك المشروعات بما يحقق النهوض بقطاع  اإلنتاج  

 والدواجن.   الحيواني

تطوير المناهج التعليمية والبرامج الدراسية واالستعانة بنظم وأدوات التعليم المتطورة )المرئية   -6

والسمعية( من خالل الحاسوب والمكتبة اإللكترونية والصور المختلفة لتقنيات وسائل االتصال المعرفي  

سية لرفع الكفاءة العلمية لدى الطالب بما  وإدخال الجديد من العلوم والمعارف الزراعية في المناهج الدرا

 يواكب التطورات العلمية المتالحقة وينهض بالعملية التعليمية والبحثية واألكاديمية. 
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 الرؤية، الرسالة واالهداف لقسم االقتصاد الزراعي 

 رؤية القسم: 

ادر العلمية  يسعى قسم االقتصاد الزراعي جاهداً بما يملكه من إمكانيات بشرية إلى إعداد الكو   

المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل وخدمة المجتمع و أن  يكون متميز في تخصصه من خالل تقديم  

 خدمات تعليمية وبحثية واستشارية بما يحقق التفوق لطالبه في ظل المنافسة المحلية والعالمية. 

 رسالة القسم: 

خصصة والمؤهلة والقادرة على تطوير  يسعى قسم االقتصاد الزراعي إلى إعداد الكوادر العلمية المت 

وتنمية قطاع الزراعة وإكسابها المهارات والمعارف وتعميق البحث العلمي بما يساهم في إعداد خريج  

قادر على مواكبة التطور الذي يحدث في سوق العمل، كما يساهم القسم في مجال خدمة المجتمع من  

صص للمؤسسات العامة والخاصة لتنمية قدراتها  خالل تقديم االستشارات والتدريب في مجاالت التخ

 وقدرات العاملين بها. 

 اهداف القسم: 

توفير تعليم متميز إلعداد خريجين وباحثين لهم القدرة على مواكبة التطور في مجال االقتصاد   -1

 الزراعي

عده على  توفير المناخ المناسب للطالب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التعليم المتاحة تسا -2

 مواكبة  سوق العمل وتطوره . 

تنمية أنشطة البحث العلمي وتشجيع البحوث والدراسات التي تساهم في خدمة البيئة المحيطة   -3

 واالقتصاد الوطني بصفة عامة والزراعي بصفة خاصة . 

 تقديم الخبرات واالستشارات والتدريب للعاملين في مجال االقتصاد الزراعي.  -4

بط العلمية وعقد االتفاقيات بين القسم والجهات ذات االهتمام المشترك في مجال التعليم  توثيق الروا -5

 العالي والبحث العلمي. 

 دعم الترابط بين القسم وخريجيه في مرحلة الدراسات الجامعية و العليا بكافة المؤسسات.  -6

بدراسات الجدوى الفنية والمالية واالقتصادية للمشروعات الزراعية و القيام بالدراسات   القيام  -7

 االقتصادية والتسويقية والتمويلية. 
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 قسم العلوم البيطرية    

 الرؤية  

تهدف الكلية أن تكون رائدة في التعليم البيطري واألنشطة البحثية والنظم التي تضمن سالمة الحيوان  

والتي تنعكس على رفاهية و صحة اإلنسان. وذلك من خالل تخريج كوادر علمية متخصصة في مجالي  

 صحة و رعاية الحيوان.  

 رسالة  ال  

تقديم خريج معد أعدادا جيداً وقادراً على المنافسة في كافة مجاالت الطب البيطري وتوفير برامج      

تدريب متميزة تساعد الخريجين على اكتساب المعارف المتجددة و تسهم في بحث علمي متطور و تقدم  

 .استشارات فنية تخدم المجتمع و تساعد على تنميته

 أهداف قسم العلوم البيطرية    

المراكز البحثية وفى القطاعات    للعمل فيداد كوادر وطنية متخصصة في مجال العلوم البيطرية   إع -1

 والمشروعات الخاصة باإلنتاج الحيواني والدواجن. 

استقطاب الطالب المتميزين وتطوير قدراتهم العلمية والبحثية وتأهيلهم تأهيال عاليا ليشاركوا في   -2

 دفع حركة البحث العلمي وتنشيطها وإثراءها.  

بمجال  لالرتقاء بمستوى جودة التعليم الزراعي الخاص تطوير األداء األكاديمي بصفة عامة  -3

ليالءم المعايير القياسية والنظم والموارد لتلبية   وتطويره المستمر  اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 المجتمع الزراعي واالحتياجات البيطرية بالمنطقة.  احتياجات 

التعرف على مشكالت وأمراض  اإلنتاج الحيواني والدواجن في منطقة الجنوب ودراستها واقتراح   -4

وانية الداجنة وحماية البيئة  بما يحقق زيادة اإلنتاجية الزراعية والثروة الحي الحلول المالئمة لها 

 الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية. 

تحقيق الترابط بين الكلية والمجتمع من خالل المساهمة الفعالة في خدمة وتنمية البيئة الزراعية   -5

الحيوانية والعمل على مد جسور التعاون بين القسم والمشروعات الزراعية التي تضم أنشطة  

ي والدواجن بمنطقة الجنوب وتقديم االستشارات العلمية والعملية لها في كافة نواحي  اإلنتاج الحيوان 

التغذية والتربية والرعاية التناسلية للقطعان الحيوانية بتلك المشروعات بما يحقق النهوض بقطاع   

 اإلنتاج الحيواني والدواجن. 
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)المرئية   أدوات التعليم المتطورةتطوير المناهج التعليمية والبرامج الدراسية واالستعانة بنظم و -6

والسمعية( من خالل الحاسوب والمكتبة اإللكترونية والصور المختلفة لتقنيات وسائل االتصال  

وإدخال الجديد من العلوم والمعارف الزراعية في المناهج الدراسية لرفع الكفاءة العلمية    المعرفي

وينهض بالعملية التعليمية والبحثية  لدى الطالب بما يواكب التطورات العلمية المتالحقة 

 واألكاديمية. 

االرتقاء بمواصفات برنامج مرحلة البكالوريوس ليتوافق مع المتطلبات المحلية واإلقليمية وتقديم   -7

 دعم طالبي متميز ومشاركة فاعلة للطالب في أنشطة الكلية المختلفة وربط الكلية بخريجيها. 

ة والمتطلبات القومية واإلقليمية مع االحتفاظ بالنزاهة و  ربط برامج البحث العلمي بخطة الجامع   -8

 األخالقيات الجامعية. 

العمل علي كفاية و كفاءة الموارد البشرية والمادية وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات   -9

 للتسهيل على متخذي القرارات.  

 . ربط الكلية بالمجتمع المحيط ومتطلباته وإقامة عالقات إقليمية ودولية -10

 


