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 الرؤية والرسالة واألهداف 



 السياسية كلية التجارة والعلوم 

 :رؤية الكلية

كلية التجارة والعلوم السياسية سبها الصدارة والريادة بالعمل األكاديمي والبحث العلمي  تبوءالعمل على أن 

 .المتميز لتحقيق التنمية المستدامة

 :رسالة الكلية

منافسة في أسواق العمل  تسعي كلية التجارة والعلوم السياسية إلى إعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيا قادرة على ال

 .المجتمعحث العلمي لخدمة التنمية االقتصادية الشاملة في التميز في الب وتحقيق

 

 :أهداف الكلية

 ضمان معايير الجودة لكافة األقسام العلمية للكلية واعتمادها من المراكز المحلية والدولية المتخصصة  •

 اإلقليمي النهوض بالتعليم والبحث العلمي لمواكبة التطور والتربع على عرش الصدارة على الصعيد  •

 تلبية حاجات المجتمع المتعلقة بالتدريب واالستشارات في المجاالت ذات االختصاص  •

 مواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة بما يقدم من برامج وخطط علمية  •

 ترسيخ البحث العلمي وتوجيهه نحو تطوير التعاون مع المجتمع المحلي وتنمية اقتصاده •

 

 

 

 

 

 



 قسم إدارة الموارد البشرية 

يهدف هذا البرنامج الى تزويد الطالب المبادئ واالسس والنظريات المختلفة في مجال دارة الموارد البشرية 

الرسمية التي تنظم تلك الموارد بالدولة كما يسعى القسم الى اكساب الطالب المهارة   حوالمامها باألنظمة واللوائ 

 العمل. والسلوكيات التي يتطلبها سوق

 الرؤية 

 .إن يكون القسم رائدا بالعمل األكاديمي من خالل التعليم والتأهيل في مجال إدارة الموارد البشرية

 الرسالة

العمل على أ ن يكون خرجي القسم من حملة درجة البكالوريوس مؤهلين تأهيل مميزا وعاليا لسوق العمل  

 .جال إدارة الموارد البشريةوقادرين على حمل المسئوليات ومواجهة التحديات في م

 :أهداف القسم

تزويد الطالب بالمعارف الحديثة في حقل إدارة الموارد البشرية المرتبطة بالبيئة المحلية والعالمية مع    •

 .المستجدات في هذا الحقل ومواكبة المتقدمةالوسائل والتكنولوجيا  إثرإيضاح 

تنمية قدرة الطالب على التحليل لمعالجة القضايا والمشكالت التي تعاني منها المنظمات في مجال  •

 .لهاالموارد البشرية وكيفية وضع الحلول المناسبة 

لبشرية وإمداد الطالب ا الموارد تنمية مهارات الطالب على إعداد البحوث العلمية في مجال إدارة   •

 .ط إدارة الموارد البشرية في بيئة تنافسيةبالمهارات الكافية لممارسة نشا

ربط الطالب مباشرة مع سوق العمل من خالل التركيز على التطبيقات العملية في مجا التخصص  •

والتدريب العملي على تطبيقا لمعارف والمهارات في مجا إلدارة الموارد البشرية لتسريع دمجهم في 

 .سوق العمل

 .التصال والتعامل مع الغير وتشجيع روح العمل الجماعيمساعدة الطالب في تطوير مهارات ا •

إعطاء الطالب الخلفية الضرورية في إدارة الموارد البشرية والعلوم اإلدارية ذات الصلة إلعدادهم  •

 .لمواصلة الدراسات 



 قسم العام " قسم االتجاه العام"

 القسم:  نبذة عن 

يعتبر قسم االتجاه العام اللبنة االساسية لكلية التجارة والعلوم السياسية بإشرافه على تدريس كافة المقررات  

 التمهيدية التي تندرج من ضمن متطلبات جامعة سبها وكلية التجارة  

ى أن  وكما في اغلب الجامعات المحلية والدولية يخضع الطلبة الجدد في الكلية لمرحلة تمهيدية اساسية عل

يخصص لطلبة السنة الدراسية األولى المواد العامة من مواد مساندة من األقسام العلمية والمواد الثقافية العامة  

 ويعتبر القسم مرحلة تمهيدية إلعداد الطالب واالنتقال إلى التخصصات العلمية. 

 واألهداف: الرؤية والرسالة  

 القسم:  رؤية 

لعامة ليتمكن كل طالب التوجه إلى التخصص المطلوب في األقسام العلمية تقديم البرامج والمقررات الدراسية ا

 األخرى. 

 

 القسم: رسالة 

إعطاء مخرجات لألقسام العلمية المتقدمة عن طريق تزويد الطلبة بمعرفة كاملة عن كل قسم والتحفيز الختيار  

 الطالب.التخصص المناسب لرغبة 

 

 القسم:  أهداف 

 الجامعية. تزويد الطالب بالمناهج الدراسية الثقافية والمساندة بالمرحلة  •

 العلمية. إعطاء فكرة للطالب عن المبادئ األساسية لكل قسم من األقسام  •

 المناسب.إعداد الطالب إعداداً مناسب الختيار التخصص  •

 



 قسم المحاسبة 

أهمية هذا   وقد ازدادت ،  وتطوراً نمواً    واالقتصاديةيعتبر تخصص المحاسبة من أكثر تخصصات العلوم المالية  

التخصص بسبب تلبية طلبات سوق العمل من المحاسبين والقائمين علي مسك وتنظيم السجالت المحاسبية  

 الختامية داخل المؤسسات المالية.  الميزانيات  وإعداد وإقفال الحسابات  

 رؤية قسم المحاسبة: 

 في مجال العلوم المحاسبية والمالية.  واالستشاريةالتميز في تقديم البرامج الدراسية والبحثية 

 :رسالة القسم

إعداد كوادر علمية وفنية متميزة من ذوي الكفاءات عالية التي تؤهلهم للعمل والمنافسة في مجال المحاسبة  

والريادة في إجراء البحوث والدراسات العلمية ونقل المعرفة وتوطين التقنية لخدمة  العليا،ومواصلة دراساتهم 

 .لماليةواأحدث األساليب المحاسبية   باستخداموتطوير المجتمع، وذلك 

 :إهداف البرنامج التعليمي بالقسم

مهنة   تزويد الطالب بأساسيات المعرفة في المجاالت األساسية لعلم المحاسبة وبما يؤهله من ممارسة •

 المحاسبة. 

 التفكير التحليلي واإلبداعي  اتجاهتحسين قدرات الطالب المهنية في  •

 المحاسبة. إعداد الطالب من الناحية العلمية والبحثية في مجال  •

تهيئة المناخ المالئم للطالب وتمكينهم من تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في مساعد المؤسسات   •

 المالية في حل المشاكل المحاسبية.

 البحث العلمي في خدمة المجتمع وحل مشكالته. علىتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب  •

 قول خارج الوطن.هجرة الع علىتوطين المعارف والخبرات والقضاء  •

التطوير الدائم والمتجدد للخطة الدراسية بما يتالئم مع التغيرات السريعة في مجال المحاسبة واالموال  •

 بشكل عام.   االقتصاد في 

 تنظيم الدورات والندوات والمؤتمرات العلمية في مجال العلوم المالية والمحاسبية.  •

 

 



 االقتصاديقسم التخطيط 

يسعي قسم التخطيط االقتصادي الي اعطاء الطالب صورة واضحة الهم المفاهيم االساسية للتخطيط االقتصادي  

 وتحليل علمي.  ب والكلية( بأسلوجميع المستويات )الجزئية   على

 الرؤية: 

الرقي بالعمل يسعي الي فتح افاق واسعة ويرتقي الي المساهمة الفعالة في بناء صرح االقتصاد الوطني والي 

 وان يكون الرائد والنموذج والمرجعية في مجال البحث العلمي.  األكاديمي

 الرسالة:

 اعداد كوادر علمية اكاديمية متخصصة في مجال التخطيط االقتصادي للمرحلة الجامعية.   •

 اجراء البحوث العلمية النظرية التطبيقية.  •

 مجاالت التخطيط المختلفة. تقديم الخدمات االستشارية والتدريب في  •

 : األهداف

توفير العناصر المدربة والمؤهلة في مجال التخطيط وسد العجز في مثل هذا التخصص في السوق   •

 الليبي. 

نشر ثقافة االبداع والريادة في اوساط المنظمات االقتصادية المختلفة من خالل االستعانة بأسلوب  •

 واالستخدام االمثل لها.التخطيط في ادارة مواردها  

 المساهمة في نشر التخصصات الدقيقة والحديثة في المؤسسات التعليمية الليبية.  •

 ودوليا.  التخطيط محلياالمساهمة في تطوير علم التخطيط وتطبيقاته والتعاون في مجاالت   •

 

 

 

 



 لعلوم السياسيةقسم ا

 

قسم العلوم السياسية أن يكون من األقسام المتميزة على مستوي الكلية ويسعي جاهدا ألداء دوره في   عيتطل

تنمية شخصية    وعلى المساهمة الفاعلة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية يركز القسم علي جودة المادة العلمية  

ؤهلة في مجال العلوم السياسية تلبي احتياجات  إعداد كفاءات م  والمساهمة فيالطالب ومهاراته العلمية والعملية  

المتخصصة   واكتساب المعرفةقدرات ومهارات الطالب المعرفية والتحليلية للظواهر السياسية  المجتمع بتنمية

 . بأهم القضايا في مجال العلوم السياسية

 الرؤية: 

النهوض بالمجتمع  إسهاماً في  والتميز في البحث العلمي السياسية،العلوم  مجالبناء القدرات العلمية في 

 .الشاملةوالمعرفة   ةبالتنمي

 الرسالة:

وفقا  الدولية والقضايا مواكبة االحداث والتطورات والكوادر المتخصصة في العلوم السياسية  تأهيل وأعدد 

 .خدمة وتطوير المجتمع على حرصاالبحث العلمي في إجراء البحوث والدراسات ونقل المعارف  لمتطلبات 

 األهداف: 

وتمكينهم من اكتساب المعارف الضرورية  العلوم السياسية إعداد وتأهيل الكوادر في مجاالت  •

 .المساهمة في حلها  واالجتماعية وإمكانيةاالقتصادية السياسية و ومشكالتهلفهم الواقع 

 .العالميةالمستجدات المجتمع السياسية ومواكبة جة ا تطوير المناهج التعليمية بما يلبي ح •

واالجتماعية وتوجيها لخدمة   مجال العلوم السياسية االهتمام بالبحوث والدراسات العلمية في  •

 .وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  احتياجات المجتمع

برامج  العاملين في مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص من خالل    رفع كفاءة أداء  •

 .الخدمةوالتأهيل المستمر أثناء  التدريب 

 .يره توجيه الدراسات العليا نحو المواضيع التي تلبي حاجة المجتمع اليمني وآفاق تطو •

  .العامة الخاصة تقديم االستشارات والدراسات االقتصادية لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها •

 

 


