
 دولة ليبيا 

 التعليم وزارة

 عة سبها  جام

 

 

 

 واألهداف ة والرسالة الرؤي

  

 كلية العلوم

 

 

 

 

2020 

 

 



 رؤية الكلية

ث العلمي وخدمة وعربيا وعالميا في التعليم الجامعي والبح وإقليميا كلية متميزة وذات مكانة مرموقة محليًا 

 .المجتمع والبيئة المحيطة

 رسالة الكلية 

فضل ألعلمية المتميزة طبقا المتميزة والالزمة إلعداد الكوادر الكاديمية األبرامج التسعى كلية العلوم لتقديم 

واالهتمام المواصفات العالمية وتزويد المجتمع بخريجين أكفاء مؤهلين للقيام بدور فعال في مجاالتهم العلمية 

 بالبحث العلمي.

 اهداف الكلية

عداد المتخصصين في مجاالت العلوم البحثية والتطبيقية وتقديم برامج دراسية متكاملة، تكفل الحصول إ  •

 على الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية.

 المساهمة في تدريس العلوم األساسية التطبيقية. •

المجاالت، وتوطيد الصالت، وتبادل الخبرات مع الهيئات إجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف   •

 العلمية األخرى داخل ليبيا وخارجها.

المساهمة في نشر الثقافة العلمية في مختلف المجاالت بما يواكب تطور العلوم الحديثة، وتقديم  •

والخاصة ذات   الخدمات، واالستشارات العلمية، والفنية للمؤسسات، والهيئات، والمراكز، والجهات العامة

 العالقة.

 



 اإلحصاءقسم 

 الرؤية 

في تخصص االحصاء من خالل ما   القادمةالسنوات القريبة  ليصبح القسم الرائد في    حصاء جادا  يسعى قسم اإل

الدرسات الجامعية بما ى المدى الطويل في مرحلة لع ،و فعالة و مستمرة ،من فرص تعليمية متميزةيقدمه 

و ارة في عالم التقنيات الحديثة و االدللنجاح والتوجيه الصحيح و القيم الضرورية يحقق المعرفة و المهارة 

 التحليل و صنع القرار.

 

 الرسالة

 ل تنوع طرق ذلك من خالو تقديم برامج تعليمية ذات جودة عاليةيسعى القسم لتحقيق رسالته من خالل 

البحث العلمي و سوق العمل، كما يقدم المجتمع  باحتياجاتذات االرتباط الوثيق الشاملة  والمناهج ،التدريس

 .المتميزة اإلحصائيةوالتحليالت و االستشارات الجاد، 

 

 األهداف

والقطاعين اعداد الخرجين المتخصيصين في االحصاء الذين يساهمون في برامج التنمية في ليبيا  •

 الخاص.العام و

 االحتماالت.ونظرية في مجاالت الحصاء واجراء بحوث تطبيقية  •

 اعداد برامج تدريبية للعاملين في المؤسسات المختلفة ضمن نشاط القسم في خدمة المجتمع. •

 العلمية والتخصصات لمختلف القطاعات وتشارات في مجال تحليل البيانات االحصائية تقديم االس •

 المجاالت البحثية.

 

 

 

 

 

 

 



 التقنيات الحيويةقسم 

  المستقبل. آفاق وتستشرف الحاضر وتعي الماضي تستوعب مخرجات ـ الرؤية 

 بما يتوافق إعداد جيل من كوادر فنية متخصصة في مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيـا الحيوية  -الرسالة 

 والمنافسة في سوق العمل  لديهمجراء كافة البحوث العلمية المناطة إلمع متطلبات واحتياجات العصر 

 :التالية واألهداف اآلفاق تحقيق الى القسم يهدف :األهداف

 .واستيعاب التكنولوجيا الحيوية طبقا لخطة علمية عمليةاإلسراع بنقل  - 1

 .االستخدام األمثل إلمكانات الكلية والمتمثلة في التعليم والتدريب والبحث والتطبيق  -2

 .ي تقـــــوم عليها الكثير من التقنيـــــــــــــات العلمية الهائلةياكل الحديثة التتجسيد الـــــــه -3

يرات الحادثة في العالقة بين العلم والتكنولوجيا من حيث تقليل الفترة الزمنية بين الكشف التكيف مع المتغ- 4

لالتفاقيات المبرمة لحل  والتطبيق والوصــول الى الجهات المستفيدة وذلك عن طريق إجراء البحوث طبقا

 .المشاكل الميدانية التي تواجهها هذه الجهات

ودراسات الجدوى والمشــــــــــاركة الميدانية لحل المشكالت العلمية التي تواجه تقديم االستشارات الفنية -5

 .المجتمع باإلضافة إلى أجهزة الخدمات ومراكز البحوث باألمانات المعنية

 .مثل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بهــدف   اقتصادي وإرشاديجية لالستخدام األتقديم نماذج إنتا -6

 .همة  في  جعل  مخرجات  العملية  التعليمية  مواكبة  الحتياجات  المجتمعالمسا - 7

ولوجيـا إعداد وتدريب كوادر فنية قادرة على المعاونة في تنفيذ برامج ومشروعات الهندسة الوراثية والتكن-  8

البرامج  هذهالحيوية بالجامعة والجهات األخرى وكذلك رفع الكفاءة البحثية للمتخصصين علــى أن تكون 

 .ةمحلية أو خارجية أو مشترك

توفير وتيسير السبل الالزمة لالنفتاح العلمي على المراكز والهيئات العلمية العالمية التي تقوم بنشاط مشابه -9 

 .ناميةفي الدول المتقدمة وال

اتفاقيات محددة بالتعاون تنظيم المؤتمرات وعقد الحلقات والدورات التدريبية العلمية بشكل فردى او ضمن  -10

 .مع الجامعات ومعاهد ومــــــراكز البحوث المعنية بهذا النشاط بالداخــل والخارج

دامـــــات الهندسة الوراثية توفير األساليب والطرق العملية لتحليل البرامج التنموية المتضمنة الستخ-11

والفنيــــة وذلك بمعاونة المعاهد والمؤسسات  دية واالجتماعيةوالتكنولوجيا الحيوية في المجاالت االقتصا 

 .المشاركة

 قسم الرياضيات



 الرؤية: 

يسعى القسم إلى النهوض بالمعرفة في المجاالت الرياضية بأنواعها سواء كانت رياضيات بحثه أو تطبيقية 

 أهيل الطالب لخدمة المجتمع وتشجيعهم على تطوير قدراتهم.لت

 

 الرسالة: 

لمي والمنطقي والمهارات إعداد جامعيين مؤهلين في مجال التخصص وإكسابهم مبادئ المعرفة والتفكير الع

تمع البحثية العلمية في علوم الرياضيات والعلوم المرتبطة بها والمهارات الالزمة للتواصل المستقبلي مع المج

 في مجال العمل.

 

  : أهداف القسم

 ستقبلي.إعداد جامعيين أكفاء يمتلكون المهارات التعليمية الالزمة للعمل الم (1

 تنمية االتجاهات العلمية لدى الطلبة بما يمكنهم من تطوير قدراتهم الذاتية في دراساتهم العليا. (2

 حلها بأسلوب علمي سليم.إكساب الطلبة المهارات الالزمة للتعامل مع أية مشكلة علمية و (3

 إكساب الطلبة كيفية ابتكار الوسائل التعليمية وتطويرها الستخدامها في التطبيقات المختلفة.  (4

 تطوير المناهج العلمية وتحديثها في مجال الرياضيات.  (5

 التعاون مع أقسام الكلية كافة لتدليل الصعوبات المختلفة المرتبطة بالرياضيات. (6

ات العلمية من اجل التعّرف على أحدث المستجدات في لندوركة في المؤتمرات واتشجيع الحضور والمشا  (7

     تطوير البحث العلمي المتعلق بمواد التخصص.

 

 

 

 

 

 

 

 قِْسُم ُعلُوُم األَْرِض 



 الرؤيا

يطمح القسم بأن يكون أحد المراكز االكاديمية و البحثية المتميزة في مجاالت علوم االرض كما يصبو الى 

 التنمية المستدامة في ليبيامة الفعالة في تحقيق المساه

 الرسالة

المساهمة في اعداد كوادر فنية متميزة وعلى قدر عال من المعرفة والمهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من 

 المشاركة في تنمية وخدمة ليبيا والمجتمع في مجال تخصصهم 

 األهداف

فنية للعمل في كافة مجاالت علوم االرض تلبية لتخريج كوادر ( يسعى قسم علوم االرض بجامعة سبها 1)

 الحتياجات سوق العمل العملية والعلمية.

( اجراء الدراسات واالبحات التى تساهم في االستفادة من المصادر الطبيعية الوطنية مثل النفط والغاز 2) 

 ه والتصحر. نة وندرة الميا الطبيعي والخامات المعدنية وكذلك التعامل مع المشاكل البيئية المزم

( اجراء المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي للتكوينات الجيولوجية والخامات االقتصادية واالمكانيات 3)

 الهيدرولوجية من خالل العمل الحقلي واالستشعار عن بعد والدراسات تحت السطحية. 

أبار المياه العميقة من لسدود واالنفاق و( االشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية مثل الطرق والجسور وا4) 

 الناحية الجيولوجية.

( تقديم االستشارات الفنية الجيولوجية للجهات الرسمية والقطاع الخاص في ما يتعلق بمجاالت علوم 5) 

 االرض".

 

 

 

 قسم علم الحيوان



 الرؤية: 

 ومتميزا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.أن يكون القسم رائدا 

 الرسالة: 

إعداد كوادر علمية وتعليمية عالية التأهيل في مجاالت علوم الحياة , قادرة علي االستجابة لمتطلبات سوق 

 العمل من خالل النشاطات البحثية والتعليمية والمهنية المتقدمة بما يخدم المجتمع

 األهداف:

 كوادر تعليمية وفنية عالية التأهيل.إعداد  .1

 سب مع سوق العمل.تطوير المناهج بما يتنا  .2

 القيام باألبحاث العلمية األساسية والتطبيقية ونشرها في المجالت العلمية المرموقة. .3

التواصل مع المجتمع بتوفير البرامج التثقيفية التي تساهم في حل بعض مشاكله وتزيد من مستوي  .4

 الوعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم الفيزياءق



 الرؤية

 عليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.في مجال الت ن يكون رائداأيطمح قسم الفيزياء إلى 

 الرسالة 

المســـاهمة فـــي تلبيـــة احتياجـــات المجتمـــع مـــن خـــالل تقـــديم بـــرامج تعليميـــة متميـــزة والمســـاهمة فـــي 

 العلمي في مجاالت الفيزياء المتعددة.اكتشاف وتطبيق المعرفة وتطوير المجتمع من خالل البحث 

 الغايات

 لخريجين من المنافسة في سوق العمل.زة ذات جودة عالية تمكن اتوفير برامج تعليمية متمي .1

المبــادرة بالقيــام بنشــاطات فاعلــة تعــود بــالنفع علــى المجتمــع وذلــك مــن خــالل التميــز فــي البحــث   .2

 العلمي.

المجتمع وذلك بتلبية حاجاته من خالل الخبرات العلمية والتعليمية ألعضاء القيام بدور فاعل اتجاه  .3

 هيئة التدريس والتجهيزات التي يمتلكها القسم وإيجاد الوسائل لدعم هذا الدور.

ــي  .4 ــاة ك ــوال الحي ــالع ط ــة واالط ــة وضــرورة المتابع ــة المعرف ــعور بأهمي ــريجين الش ــاب الخ إكس

 مواصلة الدراسات العليا.يحافظوا على وظائفهم ويكونوا جاهزين ل

 أهداف القسم 

تخريج فيزيائيين أكفاء لديهم المهارات األساسية والمعرفة لمواجهة التحديات المختلفة في مجال  .1

 الفيزياء.

مواكبة أحدث التطورات في مجاالت الفيزياء وذلك من خالل التقييم المستمر والدوري للبرامج  .2

 الدراسية.

 المشاكل في مجال الفيزياء لزيادة المعرفة وتوفير حلول مبتكرة لها. إجراء البحوث والدراسات على .3

التواصل مع المؤسسات والجهات ذات العالقة بمجاالت الفيزياء لتعزيز ودعم البحث العلمي وتفعيل  .4

 العملية التعليمية.

 

 

 قسم الكيمياء



 رؤية ال

يتبوأ القســم مركزا  رياديا  في  ا وهي أن  تنطلق رؤية قســم الكيمياء من رؤية كلية العلوم و رؤية جامعة ســبه

 التعليم ، والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع

 الرسالة  

تخريج جيل من الخريجيين المؤهليين و القادرين على دفع عجلة التطوير و االبداع في المجتمع و ذلك . 1

 من خالل توفير البيئة العلمية المناسبة للطلبة. 

 مرتبط بشكل مباشر بعلوم الكيمياء من أجل خدمة المجتمع.. تطوير الواقع العلمي ال2

 لمواكبة التقدم العلمي. . تطوير البحث العلمي في مجال الكيمياء 3

. التواصل مع مؤسسات المجتمع بهدف تطويرها و تزويدها بالخبرات العلمية من أجل تطوير أدائها بما 4

 يخدم المجتمع.

 أهداف القسم  

 .المناهج والبرامج والخدمات المتعلقة بدراسة الكيمياء تقديم مستوى متميز من (1

 واألقسام األخرى في كلية العلوم وبعض كليات الجامعةتدريس علم الكيمياء لطالب القسم  (2

تزويد المجتمع بالخريجين األكفاء من حملة البكالوريوس والماجستير في علوم الكيمياء المختلفة  (3

 العمل المستقبلي. العملية  وبما يخدم حقل وتطبيقاتها 

 اجراء البحوث العلمية الهادفة والمتطورة والمواكبة للتقدم العلمي.  (4

بتقديم االستشارات لمساهمة في حل المشاكل العلمية التي تساهم في خدمة خطة التنمية في ليبيا وذلك  ا (5

 والخبرات العلمية والتطبيقية للمؤسسات والشركات.

فيما يخدم تبادل الخبرات العلمية   ت العلمية في الجامعات األخرىالتواصل العلمي والتقني مع الكليا (6

 .المرتبطة بعلم الكيمياءوإثراء المعارف 

المبتكرة والمشاركة في المؤتمرات   التدريس بالقسم على إنتاج البحوث العلمية  تشجيع أعضاء هيئة (7

 العلمية المحلية والدولية والندوات التخصصية والعامة.

ير الجودة في إعداد وتأهيل خريجين متميزين على المستوى المحلى واإلقليمي من استيفاء معاي (8

 .تطوير البرامج والمقررات الدراسية والتفاعل مع الجامعات الليبية والعالمية خالل

 

 قسم علم النبات



 رؤية القسم 

العلمية بالجامعة وذلك   المشاركة الفاعلة والمتميزة في مجال اختصاصه وتحقيق األهداف به كأحد أهم األقسام 

 بالسعي لتوفير تعليم جامعي مميز في مجال علم النبات في ضوء رؤية ورسالة الكلية.

 رسالة القسم  

ان استمرار العملية التعليمية للوصول دائما نسعي لتطوير العمليات الدراسية واألكاديمية وما يتعلق بها لضم

جين  والتميز واالرتقاء بمستوى البحث العلمي في كل مجاالت الي اعلي المستويات من الكفاءة بالنسبة للخر

 التخصص.  

 اهداف القسم 

 إعداد الكوادر الوطنية والكفاءات العلمية الالزمة للعملية البحثية والتعليمية. .1

لمتخصصة في مجال علم النبات وفروعه المختلفة لمواجهة احتياجات الكلية، تخريج الكوادر العلمية ا .2

 مناظرة والمراكز البحثية المتخصصة في مجاالت متعددة تغطي كافة تخصصات علم النبات.الكليات ال

تزويد الطالب بقدر كاف من المعلومات النظرية والعملية والتقنية المتوفرة التي تمكنهم للعمل بطريقة  .3

 ة وسليمة في مجال تخصصهم العلمي بعد التخرج.صحيح

لخدمة المجتمع ورفع كفاءة المتخصصين في مجال علم النبات   المساهمة في نشر المعرفة على حقيقتها  .4

 من خالل التدريب والتأهيل المستمرين.

اجراء الدراسات العلمية والبحوث التخصصية في مختلف مجاالت علم النبات، وتطوير الصالت  .5

 ة.ل الخبرات مع الهيئات العلمية والبحثية المناظرة داخل وخارج ليبيا، وفق خطة مدروسوتباد

اإلسهام وبإيجابية في حل بعض المشكالت التي تواجه المجتمع وتطوره في مجال اختصاص القسم،  .6

وذلك بمشاركة اعضاء هيئة التدريس في بعض اللجان التخصصية والمشاركة الفعالة في الندوات 

 والمؤتمرات العلمية المقامة في الداخل والخارج. 

اصة بالبيئة مثل التلوث، التصحر والجفاف وايجاد الخاالهتمام بدارسة بعض المشاكل والظواهر  .7

 السبل لحلها. 

اتـية بـما فيـها الطبـية والصـــــحراوـية والمـحافـظة عليـها من  .8 االهتـمام ـبدراســـــة األجـناس واألنواع النـب
 االنقراض.

 

 

 



 الدقيقة األحياء

 الرؤية

ياء الدقيقة بما يواكب المستجدات التميز واالنفراد واألبداع في إعداد وتأهيل المتخصصين في مجال علوم األح

 العلمي وتطبيقاته.العلمية المعاصرة، إسهاماً في مواجهة متطلبات التنمية وخدمة المجتمع والبحث 

 الرسالة

 مهنياً في مجال علم األحياءمعرفياً وخصصة علمياً والمتالمؤهلة الكوادر وتخريج تأهيل  إلى سعىن

تفق مع معايير الجودة ي بما  ة متميزة مساندة لتدريس طالب البكالوريوسمن خالل تقديم برامج تعليمي الدقيقة

 وتحقيق متطلبات سوق العمل.

   هدافألا

توفير الجودة العالية مع التكنولوجيا الجديدة في تدريس علم األحياء الدقيقة وفى مجال البحوث لتكون قادرة  .1

 ً  . على توفير الخبرة التقنية والتعليمية محلياً ودوليا

جهرية الصناعية والتكنولوجيا د الطالب بتعليم يبنى أساساً قوياً لفهم التطورات السريعة في علم األحياء المم .2

 الحيوية من أجل تطوير مهارات التفكير التقني الالزمة للنجاح في هذا المجال. 

والسيطرة على  خلق المعارف الرئيسية في علم األحياء الدقيقة وعلم الوراثة الميكروبية، علم المناعة .3

 الكائنات الحية الدقيقة.

 تخريج مالكات مهنية متخصصةل اعتماد طرائق تدريس متطورة تحقيق بيئة تعليمية واعدة من خالل .4

 انتاج بحوث علمية ابتكارية ذات سمات ابداعية. .5

 المجتمع تقديم االستشارات الفنية ودراسات الجدوى والمشاركة الميدانية لحل المشكالت التي قد تطرأ في  .6

  . كوادر مؤهلة للتدريس الجامعي من خالل برنامج الدراسات العلياخريجين وإعداد  .7

والفردية  تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا للقيام باألبحاث الجماعية .8

 المتميزة والمنافسة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية.

ير الكوادر العلمية المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء والفنين الحرص دوماً على توف .9

 المتخصصين في الحقول العلمية والتكنولوجية لمواكبة التطور العلمي في الميادين المختلفة.

قسم إلى تدعيم عالقات االتصال العلمي والخدمي مع الهيئات والمؤسسات المختلفة في المجتمع يهدف ال .10

جيع البحث العلمي من خالل األبحاث التي يجريها أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا، وتش

مشاكل الصناعة التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والحكومية ومراكز اإلنتاج لحل   قنواتخلق    والى

 والبيئة والمجتمع المختلفة فيما له عالقة بتخصصات علوم األحياء.

 المعايير األكاديمية لبرامج القسم لتواكب معايير أدارة الجودة واالعتماد األكاديمي. تطبيق وتطوير .11

تدريبية في تقديم االستشارات العلمية والتقدم بمشاريع بحثية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات ال .12

 مجاالت علوم األحياء المختلفة.

 

 


