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 الرؤية 

 

 الريادة في العلوم اإلنسانية بفروعها المختلفة محلياً ,أقليمياً, دوليا 

 

 الرسالة

 

 نشر المعرفة وضمان التميز في البحث العلمي وتوظيفه في خدمة المجتمع 

 

 أهداف الكلية 

 

 .غرس حب المعرفة والسعي إلي الحصول عليها وتنمية رؤح البحث العلمي في نفوس الطالب  (1

 .تطبيق المعايير الحديثة في األداء لقياس المستوي العلمي والمهارات لدى الطالب  (2

 .إعداد كوادر وظيفية مؤهلة تسهم في تنمية المجتمع (3

 .اإلنسانية للدفع بعجلة البحث العلميإعداد الباحثين المختصين في فروع العلوم  (4

 .تطوير البحث العلمي في مجال العلوم األنسانية ,بما يسهم في تنمية وخدمة المجتمع  (5

 إحياء التراث األسالمي وأالنساني والمحافظة عليهما.  (6

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية 

 - نبذة عن القسم: 

وكان مدمجا مع قسم التفسير تحت مسمى قسم   1977-1976العام الجامعي أنشئ قسم علم االجتماع منذ 

 و   1983التفسير وعلم االجتماع ضمن أقسام كلية التربية جامعة طرابلس وتم فصل القسمين سنة  

 . 2008-2007أصبح قسم علم االجتماع، وثم اضافة شعبة الخدمة االجتماعية الى القسم في العام الجامعي  

 - رؤية القسم: 

أن يصبح األكثر تميزا محليا ويصل الى مستوى الجامعات الرائدة في تخصص علم االجتماع والخدمة  

االجتماعية، وكذلك أعداد الباحثين واالخصائيين االجتماعيين المؤهلين علميا وعمليا لمساعدة للنهوض  

 بالمجتمع المحلي. 

 - رسالة القسم: 

توافق مع رؤية القسم للدور، منها فهم الواقع االجتماعي  سعى قسم علم االجتماع الى وضع أهداف محددة ت

وتحليله وتفسيره من خالل البحوث االجتماعية التي يقوم بها طالبه والباحثين االجتماعيين للمشكالت  

المجتمع والعمل على تغير الجوانب الموجودة فيه والتي من شأنها ان تعيق تقدم المجتمع، وكذلك تحقيق  

لمستحقي الخدمة االجتماعية من خالل العمل الذي يقوم به االخصائيين االجتماعيين   الرفاه االجتماعي

 بالمؤسسات االجتماعية وخارجها. 

 - أهداف القسم: 

 - يسعى القسم الى تحقيق جملة من األهداف التي يمكن ايجازها في التالي: 

 تمع. تحقيق أهداف الكلية في اعداد الكوادر المؤهلة علميا تلبية لحاجة المج  -1

اعداد الباحثين االجتماعيين الذين يعملون على دراسة المشكالت والظواهر االجتماعية التي تبرز   -2

 في المجتمع وتصاحب تطوره. 

اعداد االخصائيين االجتماعيين أعدادا علميا وعمليا لخدمة المجتمع وتحقيق الرفاه االجتماعي   -3

 لمستحقي الخدمة االجتماعية بالمجتمع. 

 ي مقررات العلوم االجتماعية في مرحلة التعليم المتوسط بعد التأهيل التربوي. اعداد مدرسين ف -4

المشاركة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب في اجراء البحوث والدراسات ذات العالقة   -5

 بالمجتمع الليبي. 

 

 

 



 قسم التربية وعلم النفس 

سم علم النفس ـالرؤية والرسالة واألهداف لق  

 الرؤيــــــــــة : 

يسعى القسم ألن يكون له دور متميز في إعداد باحثين نفسانيين قادرين على دراسة السلوك اإلنساني و        
لمجال .  تغييره ، والوقوف على التطبيقات العلمية في هذا ا  

 الرســــــالة :  

عداد خريجين مؤهلين يتحملون عبء  امتدادا لرؤية القسم وتطبيقا لها ، فان قسم علم النفس يهدف إل       
 مسؤوليات العمل التخصصي ، في مؤسسات المجتمع المختلفة .  

 األهـــــــداف :  

يسعى القسم لتحقيق األهداف التالية :         

دراسة الظواهر والموضوعات التعليمية والتعلمية ، المتعلقة بعلم النفس والسلوك اإلنساني .  -1  

الخدمات النفسية بمؤسسات المجتمع وقطاعاته المختلفة .  المساهمة في تطوير  -2  

المساهمة في زيادة الوعي النفسي للمواطنين من خالل الندوات والمحاضرات العامة والتخصصية   -3  

التعاون والتبادل العلمي بين األقسام المناظرة .   -4  

السلبية .   إكساب الخريجين القيم و االتجاهات االيجابية لمحاربة االتجاهات  -5  

إعداد باحثين نفسيين مؤهلين للعمل في مؤسسات التربية الخاصة .   -6  

اإلسهام في تطوير المعرفة العلمية في مجاالت علم النفس ، وذلك باإلسهام في زيادة الوعي بأهمية   -7
 البحوث النفسية والنظرية والتطبيقية .  

حتى يواكبوا تطور القضايا النفسية باختالف  تزويد الطالب بآخر المستجدات في مجال تخصصهم ،  -8
 األماكن واألزمنة .  

 

 

 

 

 

 

 



 قســـم اللغة العربية 

 قسم اللغة العربية وعلوم القرآن

م هو نفس العام الذي تم فيه افتتاح نواة )كلية  1977- 1976بدأت الدراسة في هذا القسم في العام الجامعي 

 التربية(والتي كانت تتبع جامعة طرابلس في ذلك الوقت. 

 

 رؤية قسم اللغة العربية وعلوم القرآن: 

ن، فيسهم في الرفع من الكفاءة  * يسعى القسم ألن يكون مركًزا متميًزا في علوم اللغة العربية وعلوم القرآ

 المهنية والمستوى الثقافي عن طريق تخريج الكفاءات العلمية المتميزة. 

 

 رسالة القسم: 

* الحفاظ علــى اللغة العربية لغـــــة القرآن الكريم، بتعزيز الشعور بأهميتها، ونشر العلوم الدينية المعتدلة،  

التحليلي واإلبداعي والناقد.    ، بالعمل على بناء جوانب الفكروالعلوم األدبية والنقدية، تراثًا وحداثةً   

 

 أهداف قسم اللغة العربية و علوم القرآن: 

* العمل على بناء كوادر علمية متخصصة في العلوم اللغوية والشرعية واألدبية، تتمتع بالمقدرة على نشر  

رفع من كفاءة العملية التعليمية وفق أسس  المتغيرة، وتسهم بال هذه العلوم في المجتمع مع مراعاة متطلباته 

 علمية سليمة.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 قــــــــــســـــــــم الـــــتـــــــــاريــــخ 

 قســم التـــاريخ 

ومنذ تلك الفترة وهذا القسم يواكب حركة البناء والتطور في ليبيا  م ثم افتتاح قسم التاريخ , 1982في سنة

م تحت اطار كلية  1985ويعمل على تطوير مناهجه الدراسية ومقرراته,وقد تخرجت الدفعة االولى في عام  

 التربية, 

 
  

 الرؤيــــــــــة : 
اً . يسعي قسم التاريخ الي تحقيق الريادة و التميز في مجال تخصصه محليا و إقليم  

 
 الرســـــــــالة :  

 غرس و تعميق قيم االنتماء للوطن و الوالء له.  .1
 االسهام في تطوير المجتمع و نشر المعرفة بين أفراده .  .2
ترسيخ قاعدة البحث العلمي و اعداد الباحثين المتخصصين و توفير الكفاءات التي يحتاجها   .3

 المجتمع لتحقيق التنمية . 
 إيجاد مدرسة تاريخية ليبية عربية .  .4

 
  األهـــــــــــداف :

 تنمية روح البحث العلمي لدي الطالب و أثراء المعرفة العلمية في كافة المجاالت .  .1
 أحياء  الدور الحضاري لالمة العربية و االسالمية و تعميق الوعي التاريخي بتراثها.   .2
 اعداد الباحثين التاريخين و تدريبهم علي األساليب المنهجية المعاصرة للبحث العلمي .  .3
لبحوث لدراسة القضايا و الموضوعات  التاريخية ذات االبعاد المحلية و  اجراء الدراسات و ا .4

 العربية و الدولية . 
 دراسة األثار واالهتمام بها و توفير الكفاءات للعمل بها .  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ــم اإلعـــــــالمـــقســـ  
 

 الرؤيــــــــــــــة
بانة تشكل أحد أبرز المصادر التي ترفد المؤسسات اإلعالمية بالخريجين القادرين    تنبع رؤية القسم من إيمانة 

  على ممارسة العمل اإلعالمي بمهنية وموضوعية عاليتين. 
ومن هنا جاءت الرؤية الشاملة بأن يكون فاعالً في تخريج طلبة ذوي كفاءة علمية ومهنية، تمكنهم من مواكبة  
 التطورات اإلعالمية المتسارعة. 

 الرســـــــالة
توفير بيئة تعليمية وتدريبية قادرة على صقل مواهب الطلبة، وإعدادهم لمتطلبات األسواق المحلية والعربية  
 وبما يتماشى مع روح العصر الحديث والتطورات التكنولوجية في فروع اإلعالم المختلفة. 

 األهــــــــــداف 
  ظرية والعملية في مجال اإلعالم على النحو اآلتي:يهدف القسم إلى تزويد الطلبة بالمعلومات الن

 تدريب الطلبة على فن ومهارات الكتابة الصحفية .  .1
 تدريب الطلبة على فن ومهارات التصوير الفوتغرافي والمتحرك.  .2
 تدريب الطلبة على فن ومهارات جميع المعلومات وتصنيفها وكتابتها في خبر وتحريرها ونشرها.  .3
 فن ومهارات نقل الحقيقة للجمهور وكشف الزيف والتضليل االعالمي. تدريب الطلبة على  .4
 تدريب الطلبة على فن ومهارات صياغة الرسائل اإلعالمية الدقيقة والموضوعية والواضحة واألخالقية.  .5
 تدريب الطلبة على فن ومهارات إعداد وكتابة ونشر االبحاث العلمية.  .6
 ت والقوانين والمواثيق التي تنظم العمل اإلعالمي . تدريب الطلبة على معرفة االنظمة والتعليما .7
 وتاهيل الطلبة للدخول إلى برامج الدراسات العليا.  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدبلوم التربوي 

 الرؤية: 

 الريادة في إعداد معلمين وقادة تربويين قادرين على تنمية أنفسهم.          

 الرسالة  

 إعداد معلمين وقادة تربويين، منفتحين على التعلم والبحث والتكنولوجيا.          

 األهداف:  

مسار تطورها  . تمكين الطلبة الملتحقين بالبرنامج )بشعبه الثالث( من اكتساب المعارف النظرية التربوية و1 

 التاريخي، مع بيان العالقة المتبادلة بين النظام التعليمي والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع. 

. تعريف الطلبة الملتحقين بالبرنامج بفلسفة وأهداف النظام التعليمي في ليبيا، والدور الذي ينبغي أن تضطلع  2 

 مجتمع. به التربية لتحقيق آمال وطموحات ال

. تزويد الطلبة بأحدث المناهج التربوية، وطرائق التدريس، وتكنولوجيا التعليم والتقويم، بما يخدم تطور  3 

 قدراتهم التربوية وكفاءاتهم التدريسية عند تخطيط وتنفيذ وتقويم عملية التعلم والتعليم. 

 . بناء وتكوين رؤية للطلبة اتجاه التدريس مهنةً ورسالةً. 4

 قدرات الطلبة واستعداداتهم على إقامة عالقات إيجابية مع التالميذ.  . تطوير5 

 . تزويد مدارس المجتمع المحلي بمدرسين مؤهلين في مراحل التعليم المختلفة. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قـسم اللغات و الدراسات االفريقية 

 

 قسم اللغات والدراسات االفريقية 

م,وقد بدأ القسم باللغة  1985- 1984والدراسات االفريقية في العام الجامعي شرع في الدراسة بقسم اللغات 

م تحت إطار كلية التربية كما تخرجت الدفعة االولى من لغة الهوسا في عام  1987السواحيلية في عام 

 م. 1992

 

 الرؤية 

 ان يكون مركزا متميزا يزود المجتمع بالمتخصصين في مجال تعليم اللغات  

 ريقية وتقديم االستشارات والبحوث العلمية بالقارة االفريقية. والدراسات االف

 الرسـالة

 تأهيل الكفاءات العلمية في مجال اللغات والدراسات االفريقية وتعلمها وتطوير 

 مهارات البحث العلمي .  

 أهـداف الـقسم 

 اللغات االفريقية  ونشرها وتيسير استخدامها.  تعليم  -1

 اعداد باحثين ومترجمين في مجال التفافة االفريقية.  -2

 ربط العالقات بين ليبيا والشعوب االفريقية .  -3

 احياء للعالقات االفريقية التاريخية.  -4

 اعداد الدراسات المتعلقة بالساحات.  -5

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم اللغة اإلنجليزية 

 

 سم:  رؤية الق

 السعي إلى الريادة والتميز في علم اللغة التطبيقي وعلم الترجمة والتعريب قطرياً وإقليمياً ودولياً.  

 رسالة القسم:   

خلق نوافذ للتواصل الثقافي بين المجتمع الليبي وغيره من المجتمعات اإلنسانية عن طريق التواصل   .1

 اللغوي.  

 المساهمة في تعريب العلوم والرقي باللغة بشكل عام .   .2

 تبادل الثقافات وتلقيحها بكل جديد عبر التشارك الثقافي البنّاء والخالّق .    .3

 

 أهداف القسم:  

ليزية باعتبارها أبرز لغات الحضارة الغربية ، وفي تعلمها فتح لنافذة مهمة على ثقافة  تعليم اللغة اإلنج .1

 الغرب لمعرفة ما توصل إليه في مجال التحديث والتطوير.  

إعداد باحثين ومترجمين يضطلعون بمهمة معرفة األخذ ونقل المعارف المفيدة إلثراء ثقافتنا،   .2

 والتعريف بخصوصياتنا ورسالتنا الحضارية.  

 إعداد مدرسين إكفاء يتولوا مهمة التدريس بمراحل التعليم األساسي والجامعي .  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم اللغة الفرنسية 

 قسم اللغة الفرنسية 

م ثم صار ضمن أقسام كلية اآلداب منذ عام  1990قسم اللغة الفرنسية مع تأسيس كلية اللغات  تأسس 

م. 1992  

ة ــــــــــالرؤي  

 اإلسهام في بناء مجتمع العلم والمعرفة في بالدنا. 

 الرســـــــالة:     

وم على االبتكار  تقديم تعليم عالي الجودة في مجال اللغة الفرنسية والترجمة’ واإلنتاج العلمي الذي يق 
 واإلبداع لإلسهام في خدمة المجتمع. 

 األهــداف: 

 إعداد الكوادر المتخصصة في مجال اللغة الفرنسية والترجمة.  .1
     تنمية مهارات الطالب في مجال تعلم اللغة  الفرنسية.   .2
 محاولة ربط تخصصات القسم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.   .3
 العمل على تشجيع البحث والترجمة في مجال اللغة الفرنسية.  .4
    تقديم الخبرة والمشورة للمجتمع وذلك من خالل أعمال الترجمة التحريرية والشفهية.  .5
 القيام بالدورات اللغوية الموجهة إلى مختلف قطاعات المجتمع.  .6
 ثراء حركة الترجمة من اللغة العربية واليها. إ .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم التخطيط واإلدارة التربوية 

 قسم التخطيط واالدارة التربوية  

م,حسب نظام الفصل ,ويمنح درجة الليسانس. 2010هو احد األقسام العلمية بكلية اآلداب سبها وقد افتتح عام   

 

ة ـــــــــــالرؤي  

 العمل علي االرتفاع بالمعرفة في مجال التخطيط واإلدارة التربوية بما يحقق تنمية بشرية مجتمعة متميزة .  

 الرســـــالة 

بناء التصورات واتخاذ اإلجراءات لتكوين الكوادر المتخصصة في التخطيط واإلدارة التربوية واالرتفاع  

 بالبحث العلمي بما يخدم المجتمع الليبي .  

 األهداف   

   - يسعى القسم إلي تحقيق األهداف التالية :

تزويد الطالب بالمعارف والمهارات واالتجاهات التخطيطية واإلدارية .    - 1  

أعداد األخصائيين في التخطيط واإلدارة التربوية من خالل برامج ذات جودة عالية .   – 2  

تقديم االستشارات العلمية والفنية للمؤسسات ذات العالقة بالتخطيط واإلدارة التربوية .    – 3  

وضع الخطط العملية والعلمية في مجال اإلدارة والتخطيط اإلداري والتربوي .    – 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم الفلســـفة 
 

 
رؤية القسم:     

يتطلع القسم ايل حتقيق دور الرايدة يف  التدريس وحتقيق املناهج الفلسفية املختلفة علي مر العصور.         
 رسالة القسم:  

 تزويد الطلبة برؤية نقدية ملا تتداوله املذاهب واالجتاهات املختلفة وتنمية القدرة على التحليل والبحث العلمي. 
 أهداف القسم:

_ ترسيخ قاعدة البحث العلمي وإعداد متخصصني يف جمال البحث العلمي.1  
مشكالته وقضاايه املعاصرة من   _القيام ابلدراسات والبحوث العلمية الالزمة لتطوير اجملتمع وتقدمه وحتليل2

 منظور فلسفي
_املسامهة اجلادة يف نشر املعرفة والثقافة يف اجملتمع وذلك عن طريق املنشورات والكتب والندوات. 3  
_. أتكيد الطرح احلضاري اجلديد يف بعض املواضيع الفلسفية)امليتافيزيقا السياسة _االقتصاد(.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الجغرافيا



 رؤية القسم

 يتطلع القسم إلى تحقيق دور ريادي في التدريس والبحث في العلوم الجغرافية وتقنياتها. 

 رسالة القسم 

التحليل الجغرافي للظواهر الطبيعية والبشرية والعالقة المتبادلة فيما بينهما، وتحديد خصائصها وأنماط  
 توزيعها، وربط ذلك باحتياجات المجتمع. 

 أهداف القسم

في خلق كوادر علمية متخصصة في المجاالت ذات العالقة بعلم الجغرافيا. اإلسهام  -1  

تحليل الظواهر ذات الصلة بعلم الجغرافيا بغرض تقديم اقتراحات لمعالجة سلبياتها.  -2  

تقديم االستشارة العلمية في مجال التخصص لكافة مؤسسات المجتمع ذات العالقة.  -3  

.والباحثين من المساهمة الجادة والفعالة في تنمية مجتمعاتهتمكين الخريجين -4  

إفساح المجال أمام الدراسات العليا، وتمكين الطالب من مواصلة دراساتهم العلمية في مجال البحث  -5
 والدراسة. 

 


