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 الرؤية والرسالة واألهداف:

 من رؤية ورسالة وأهداف جامعة سبها. براك تنبثق رؤية ورسالة وأهداف كلية التربية

 رؤية الكلية:

 التربية والتعليم

 رسالة الكلية:

  إعدداد رريج  كليدة التربيدة إعددادا أكداديميدا ومهنيدا وتربويدا ورق معدايير الجود  م ليدا و

العمد  ويلب   داجدة المجتمل الليب  من الكوادر التربويدة  بمدا ينداسددددد  سدددددو  و إقليميدا 

 .عاليا   المؤهلة والمدربة تدريبا  

 أهدف الكلية :

 انطالقا من مفهوم التربية تعم  الكلية عل  ت قيق األهداف التالية :

إعداد كوادر تعليمية مترصدددصدددة للعم  ر  مجا  تدريو العلوم المرتلفة بمدارو   -1

  والمتوسط (. األساس الجامع  )ما قب  التعليم 

 سد ا تياجات المجتمل الم ل  من المعلمين التربويين. -2

 اإلسهام ر  تطوير المجتمل الم ل  من رال  إقامة دورات  تدريبية مرتصة   -3

تزويددد الرريجين بمهددارات الترطيط والتنفيددق والتقويم الالزمددة لت قيق التميز ر   -4

 مجا  التدريو.

 هات ايجابية لدى الرريجين ن و مهنة التدريو .العم  عل  تكوين اتجا -5

ررل مسدتو  الب   العلم  ر  المجا  التربو  إليجاد  لو  الماداك  الت  تعتر    -6

 .مجا  مسير  التعليم ر  ليبيا

الماداركة ر  ردمة المجتمل من رال  تقديم اسسدتادارات التربوية والفنية لمؤسدسدات  -7

 المجتمل.

لمهدارات المتعلقدة بكيفيدة إعدداد وتطبيق اسرتبدارات  تددريد  الطدالد  م المعلم عل  ا -8

 الت صيلية.و النفسية 

تبداد  الربرات والمعلومدات مل الهيتدات والمؤسدددددسدددددات التعليميدة والثقداريدة الليبيدة  -9

 والعربية والدولية والتعاون معها لمعالجة القضايا التربوية الماتركة.

ية والتطبيقية للنهو   إعداد  كوادر مؤهلة ر  الترصدددصدددات األدبية واإلنسدددان  -10

 بالمجتمل ر  المجاست التنموية  .
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إعدداد الفرد مهنيدا  لهسدددددهدام ر  التددريو وررل مسدددددتوى التعليم وربطد  بدالثقدارة  -11

 العربية واإلسالمية وأهداف المجتمل وقيم  النبيلة.

إعداد اإلنسددددان الواع  المثقف المتكام  ر  نمون النفسدددد  والعقل  واسجتماع    -12

 التكيف مل بيتت  المتطور .   القادر على

مسددددداهمدة الكليدة ر  تقدديم الرددمدات والربرات والمعلومدات الالزمدة عن طريق   -13

 الدراسات واألب ا  الت  من اأنها تقلي  الصعوبات والمااك  الت  تواج  المجتمل.

إجراء الب و  والدراسات العلمية ر  مرتلف المجاست وتوطيد وتباد  الربرات  -14

 لمية األررى دار  ليبيا ورارجها.مل الهيتات الع

المسدداهمة ر  ناددر الثقارة العلمية ر  مرتلف المجاست بما يواك  تطور العلوم  -15

ال ديثة وتقديم الردمات واسسدتادارات العلمية والفنية للمؤسدسدات والهيتات والمراكز  

 والجهات العامة والراصة قات العالقة.

هدا من الكليدات المندا ر  ر  الددارد  إقدامدة اتفداقيدات التوأمدة بين الكليدة و ير -16

 والرارج.

 

 

 لألقسام العلمية بكلية التربية براك  الرؤية والرسالة واألهداف

 

 قسم اللغة العربية  -1

 :رؤية القسم

يعد قسم اللغة العربية أ د أقسام كلية التربية براك ،وهو راتد ر  هقن الكلية،يسعى ويطمح ألن  

العربية واإلسالمية، يعلم هقن اللغة  يكون مصدر إاعاع للغة القرآن وعلوم  ر  بلدنا ليبيا، ور  أمتنا  

يردم اللغة العربية ب س  اإلمكانيات   لألجيا  القادمة،ويقيم الندوات والمؤتمرات العلمية بما

 .المتا ة،وجعلها تواك  المتغيرات وتلب  المتطلبات العصرية 

 

 :رسالة القسم

معلمين لتدريو علوم اللغة  يلتزم القسم بأداء رسالت  على أ سن وج ، وقلك بإعداد وترريج 

عالية،آرقين على أنفسهم العهد أن يررعوا     العربية مؤهلين ومتمكنين من أداء مهنتهم التربوية بكفاء 

 .من مكانة لغة القرآن الكريم وعلوم  وسط مجتمعهم الليب  راصة والعرب  عامة 

 

 : أهداف القسم  

رروع اللغة العربية التراث  منها والمعاصر  يقدم القسم لطالب  مناهج ومقررات علمية ر  ك    .1

 .مل ربط هقن العلوم بعلوم التربية المرتلفة،يؤهلهم علميا  ولغويا  وتربويا  
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 تكوين جي  من الطال  يمتلك الوع  واسطالع الواسل بعلوم اللغة العربية  .2

امل العلمية  يقوم القسم باستصا  بن اترن بالكليات الواقعة ر  نطاق  الجامعة و يرها والمج  .3

 . بك  أاكالها م ليا  ودوليا  وصوس  إلى تباد  الربرات وإثراء المعارف

يسهم القسم ر  تقديم اسستاارات والربرات العلمية قات العالقة لهعالم ودور الص ف   .4

 .والمجالت ك   س   اجت  

لمسابقات  يضل القسم يدن للتعاون مل إدار  النااط ر  الترطيط واإلعداد واإلاراف علٰى ا .5

 . العلمية واألدبية على مستوى الجامعة والجامعات الليبية

ياجل القسم أعضاءن على إقامة الب و  العلمية المتميز  ر  مجا  اللغة العربية والمااركة   .6

بها ر  المؤتمرات والندوات الترصصية وصوس  إلى وضل ال لو  والتوصيات المناسبة لمتطلبات  

 .العصر وال يا  اليومية 

يتباد  القسم الربرات مل األقسام األررى ر  الكلية بما ر  قلك تدريو مادت  اللغة العربية   .7

 .ر  كارة أقسام الكلية والكليات األررى بالجامعة، والمعاهد العليا عند ال اجة 

 اإلسهام مل إدارات التعليم ر  تن يم الدورات التأهيلية والتنايطية للمعلمين  .8

مستواهم علميا  وتربويا  ومهنيا ، والمساهمة ر  إيجاد بع  ال لو  ر  بع   بغية الررل من  .9

 .القضايا 

يطمح القسم ر  رتح با  الدراسات العليا أمام المعيدين والرا بين ر  مواصلة دراساتهم   .10

 .العليا،وتنمية معلوماتهم ورق القوانين واللواتح المنصوص عليها ر  قلك

لغو  والفكر  العرب  القديم والمعاصر بمناهجها المتنوعة  إقامة جسر علم  بين الترا  ال .11

 .ون رياتها ال ديثة 

يبد  القسم استعدادن ور بت  ر  التعاط  مل الدراسات ال ديثة ر  مفردات مناهج  لمواكبة   .12

 .التطورات الت  باتت عليها بع   قو  المعررة اليوم

 

 قسم الكيمياء  -2

 رؤية القسم 

ر  أن يكون مركزا  رعاس  للبرامج واألناطة العلمية    كلية التربية براكيتطلل قسم الكيمياء 

 . والتطبيقية والردمات التربوية ر  مجاست الكيمياء الب ثة والتطبيقية م ليا  وإقليميا  

 

 رسالة القسم 

المجتمل  تكوين الكوادر العلمية والتربوية المتميز  رلقيا  وعلميا  ر  مجا  تدريو الكيمياء ر  

الليب  واستردامها كعلم من علوم ال يا ، واستيفاء معايير الجود  ر  إعداد وتأهي  رريجين متميزين  

على المستوى الم لى واإلقليم  من رال  تطوير البرامج والمقررات الدراسية والتفاع  مل  

 . الجامعات الليبية والعالمية

 

 أهداف القسم

 لبرامج والردمات المتعلقة بدراسة الكيمياء تقديم مستوى متميز من المناهج وا -1
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 إعداد الطال  علميا  وتربويا  ر  مجا  تدريو ماد  الكيمياء وتطبيقاتها  -2

 .تورير الكوادر المهنية والتربوية القادر  على القيام بتدريو ماد  الكيمياء  -3

ة للمؤسسات  تقديم الردمات للمجتمل والبيتة بتقديم اسستاارات والربرات العلمية والتطبيقي -4

 .والاركات والمساهمة ر     المااك  الناجمة عن التلو  الكيميات  

ريما يردم تباد  الربرات    التواص  العلم  والتقن  مل كليات التربية ر  الجامعات األررى -5

 .العلمية وإثراء المعارف المرتبطة بعلم الكيمياء

المبتكر  والمااركة ر     علميةالتدريو بالقسم على إنتاج الب و  ال  تاجيل أعضاء هيتة -6

 .المؤتمرات العلمية الم لية والدولية والندوات الترصصية والعامة

 

 الرياضيات قسم  -3

 الرؤية العامة لقسم الرياضيات

 .العلم و المعررة و المهار  

 :الرســـالة

 .إعداد رريجين مؤهلين لتدريو الرياضيات  .1

 .المنطق  و المهارات الب ثية رلق كوادر قادر  على التفكير العلم  و   .2

 .تلبية  اجات المجتمل من الكفاءات العلمية  .3

 :األهداف

 .إعداد رريجين مترصصين ر  الرياضيات و تدريسها, ليساهم ر  التنمية الااملة للمجتمل  .1

تنمية قدرات الطال  ر  مجا  الب   العلم  و تاجيعهم على النار العلم  ر  المجاست   .2

 .الم لية و العالميةالعلمية 

 .تنمية قدرات الطال  على المناقاة و التعبير عن المفاهيم الرياضية باك  واضح وسلو .3

 .إزالة الرهبة من نفوو الطال  تجان ماد  الرياضيات  .4

 .ربط ما تعلم  الطال  من مهارات رياضية بواقل  يات  العملية و اسجتماعية  .5

 .بيتة ماجعة و م فز ت فيز الطال  على الب   و اسبتكار ر   .6

 

 الجغراريا قسم  -4

 الرؤية 

يسع  قسم الجغراريا إل  الوصو  لمكانة متميز  بين األقسام العلمية عل  مستو  الكلية   -1

 . والجامعة والجامعات الليبية 

 .يسع  إل  تطوير وت سين برامج التدريو بما يردم وسات  التنمية ونار الثقارة الجغرارية -2

 . تو يف اإلمكانيات المتا ة ر  المجتمل ن و األرض  تطوير وت سين و  -3

 الرسالة

 . إعداد رريجين مؤهلين لتدريو الجغراريا    -1

 . ت قيق معايير الجود  والتميز ر  مجا  الب   الجغرار  -2
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تنمية التفكير اإلبداع  للطال   تى يصبح قادر عل  اسبتكار والمنارسة ر  هقا المجا    -3

 .  العلم 

 األهداف  

العم      وتأهي  مترصصين للتدريو ر  مجا  الجغراريا، كما يستطيل رريج  هقا القسم إعداد   -1

، ومصل ة المسا ة، وجهاز اإل صاء السكان ، ومصل ة األرصاد  ر  مجا  الترطيط العمران 

الجو ، ور  مجا  اإلرااد السيا  ، والزراعة، والهيتة العامة للميان والبيتة، والنق  والمواصالت،  

 لجيولوج  للتنقي  عن النفط والمعادن المسح ا

تطوير المقررات والبرامج التدريسية الت  تواك  التقدم العلم  والبرامج ال ديثة ر  مجا    -2

 . الجغراريا

تمكين الطال  من إتقان المهارات الب ثية الت  تجعلهم قادرين عل  مواصلة تعليمهم ر    -3

 . المستقب  

 . البرامج الب ثية ألعضاء هيتة التدريو العم  عل  ت دي  وتطوير   -4

سد ا تياجات المجتمل من الكفاءات العلمية، والمساهمة ر     المااك  والقضايا قات العالقة   -5

 بهقا المجا  وقلك عن طريق إجراء الب و  والدراسات العلمية . 

 

 

 الفيزياء قسم  -5

 القسم  رؤية

الرياد  سواء من النا ية األكاديمية أو التربوية لمواكبة التطورات المتسارعة ر  العلوم  

 .والمعارف

 القسم  رسالة

اسرتقاء بالعملية التعليمية إلعداد رريجين على درجة عالية من الكفاء  من رال  إيجاد بيتة  

األمث  للتقنية والاراكة  م فز  للتعلم واإلبداع والب   العلم  وبجود  مستمر  تضمن التو يف 

 .العامة مل المؤسسات المجتمعية قات الصلة بترصصات الفيزياء

 القسم أهداف

 .إعداد كوادر مؤهلة علميا لتلبية ا تياجات سو  العم  بالقطاعين العام والراص  -1

 .ت قيق التميز ر  التعليم العال  والب   العلم  وردمة المجتمل وتاجيل اسبتكارات  -2

 .الطال  إعدادا  مناسبا  يدرع  إلى مواصلة دراست  ر  مرتلف الجامعات إعداد  -3

 .دعم برامج ورطط التنمية بالدولة والمساهمة ر     الماكالت الت  تواجهها -4

تكوين من ومة علمية متكاملة لممارسة الب   العلم  ر  إطار التعاون الماترك بين القسم   -5

 .واألقسام المنا ر  م ليا  وعالميا  

 اإلسالمية الدراسات  قسم -6

 الـرؤيــة 

القسم بأن يصبح األكثر تميزا  على المستويين الم ل  واإلقليم  وقلك من رال  إعداد   إن ما يأمل 

الكوادر المهنية لمساهمتها ر  اسرتقاء بالمستوى العلم  والمهن  للجميل, وتطوير ن ام التعليم ر   
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اتد   مجا  الدعو  واإلرااد من رال  إجراء األب ا  ر  هقا الترصص بما ينعكو على المجتمل بالف

 .المرجو 

 الرســـالة

إن أهم ما يصبو إلي  قسم الدراسات اإلسالمية هو رلق جي  يتمتل بدرجة عالية من الدراية  

والمعررة بعلوم دينية مث  الفق  والمواري  والعبادات والمعامالت وقلك من رال  ترريج كوادر  

 .مترصصة والت  سيلقى على عاتقها  م  هقن الرسالة 

 األهــداف

 .تورير برامج تعليمية متكاملة ورق أ د  المعايير العلمية والمهنية  .1

 .الجود  العلمية والت  ستؤد  للوصو  إلى األهداف المرجو , المنارسة م ليا  ودوليا   .2

متابعة سير العملية التعليمية وقلك بالتقييم المستمر, وقلك لضمان إعداد رريجين قادرين على   .3

 .هارتهم بما يناس  سو  العم تطوير وت دي  معلوماتهم وم

العم  على تورير المتطلبات المهنية سواء األكاديمية أو اإلدارية لفتح المجا  أمام الرا بين   .4

 .ر  استكما  دراستهم العليا 

العم  على ربط القسم بن رات  دارليا  ورارجيا  بهدف تباد  الربرات واسستاارات العلمية   .5

 .والعملية 

 علم اسجتماع قسم   -7

  رؤية ال

يتطلل قسم علم اسجتماع إلى تقديم برنامج يرقى إلى مستوى تعليم  متميز، ليكون راتدا ر   

تزويد المؤسسات التعليمية بالكفاءات البارية وتعزيز القدر  على الب   والتعليم لضمان ت قيق  

ومتطور، ضمن  تنمية مستدامة لمواجهة الت ديات  تى يصب وا مواطنين راعلين ر  مجتمل متقدم 

 .متطلبات سو  العم  الم لية والعالمية 

 الرسالة

تقديم ردمات عالية الجود  ر  المؤسسات التعليمية وت قيق التكام  والمااركة ر  تفعي   

السياسات التعليمية وتأهي  طال  قادرين على دراسة الماكالت اسجتماعية المعاصر  ر  المجتمل  

ت ميادين العم  والمستجدات العلمية الت  تكف  الرق  بالترصص  لمتطلبا وقلك استجابة    وعالجها

 العلم  ن ريا وتطبيقيا  

 األهداف 

 .إ دا  ت و  نوع  ر  استراتيجيات التعليم والتعلم  .1

 .تزويد الطال  بالمعررة الن رية والتطبيقية  و  القضايا اسجتماعية  .2

لت لي  األوضاع والماكالت تزويد الطال  بمهارات وربرات الب   العلم  كوسيلة  .3

 .اسجتماعية

إعداد مترصصين ر  مجاست علم اسجتماع قادرين على المساهمة ر  المجاست التربوية   .4

 .والتعليمية المرتلفة 

 . إعداد معلم يمتلك القدرات المهنية والعلمية للممارسة العم  اسجتماع  .5

 .لمؤسسات التعليمية تقديم برامج وردمات تعليمية وتربوية قات جود  عالية ل .6



8 
 

 

 األ ياء قسم  -8

 :الرؤية

الى   تقديم برنامج أكاديم  متميز عال  الجود  تجمل بين مهمت  التدريو و الجان  الب ث  

واإلقليمية من  ي  رلق كوادر علمية   يتبوأ مكانة علمية مرموقة بين ن رات  بالجامعات الليبية أن

 . التغيرات والتطورات العالمية وتربوية متميز  قادر  على مجارا  

 :الرسالة

بناء مؤسسة علمية ب ثية مرموقة قادر  على سد   يسعى قسم اس ياء بكلية التربية براك الى

اس تياجات الوطنية من  ي  تورير المترصصين ر  تدريو علوم األ ياء إلى البا ثين ودورهم  

 .ر  إيجاد  لو  للماكالت الت  تهدد  يا  العديد من الكاتنات ال ية

 : األهداف

 :يسعى القسم إلى ت قيق األهداف اإلستراتيجية التالية 

  .كبة التطور العالم  ر  المجاست العلمية وراصة علوم األ ياءموا .1

تطوير وت دي  المناهج العلمية والبرامج الترصصية والسب  التأهيلية الراصة برلق كوادر   .2

 .متميز  لدعم مؤسسات الدولة والتعاون من أج  اسرتقاء بها ألعلى المرات  

 .يا ر  مجاست علوم ال يا  المرتلفةتأهي  الرريجين لاللت ا  ببرامج الدراسات العل .3

 

 التربية وعلم النفو قسم  -9

 الرؤية 

يسعى القسم أن يصبح راتد على المستويين الم ل  والدول  ر  مجا  إعداد المرتصين النفسيين  

 .ومدرس  علم النفو والبا ثين وتقديم اسستاارات النفسية والب ثية وإعداد الدراسات العلمية 

 الرسالة

الكوادر العلمية ر  مجا  علم النفو من ارتصاصيين ومعلمين أو با ثين وتاجيل  إعداد 

الدراسات العلمية وتورير الردمات النفسية ألرراد المجتمل وتقديم اسستاارات للقطاعيين ال كوم   

واألهل  ويتم قلك من رال  برامج القسم المرتلفة على مستوى المرا   الجامعية أو الدراسات العليا  

 .ما يهيت  القسم من إمكانيات مادية وبارية و

 األهداف 

تعميق المفاهيم اإلسالمية وإبراز معطياتها ر  اتى المقررات النفسية واعتبار قلك ضرور    -1

 .يج  التأكيد عليها 

إعداد المرتصين النفسيين المؤهلين للعم  ر  المجاست الو يفية لعلم النفو ر  مدارو   -2

معاهد ومؤسسات المعوقين والفتات الراصة الص ية والنفسية والمؤسسات  التعليم العام والجامعات و

الصناعية ألداء مهام مرتلفة مث  التوجي  واإلرااد الطالب  والتوجي  والتدري  المهن  واسرتيار  

 .الو يف  و يرها من المهام الت  توك  للمترصص النفس 
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تدريو والب   والعم  العاد   إعداد الطال  للدراسات العليا الترصصية الت  تهيئ لل -3

واسستاار  ر  المدارو والجامعات ومؤسسات الص ة النفسية والمناات الصناعية واسجتماعية  

 .و يرها 

المساهمة ر  إعداد الطال  القين ينتمون إلى ترصصات أررى ويتضمن برنامجهم دراسة   -4

تربية واآلدا  والعلوم الطبية  مقررات ر  علم النفو كجزء من إعدادهم العلم  أو المهن  كطال  ال

 .التطبيقية وط  األسنان والتمري  وال اس  اآلل 

المساهمة ر  ررل مستوى كفاء  معلم  وزار  التربية ومعاهدها التربوية عن طريق تدريو   -5

 .المقررات النفسية والتربوية لمعلم  ومدير  مدارو التعليم العام 

جريبية ر  مرتلف المجاست النفسية بهدف إثراء  القيام بالب و  العلمية والميدانية والت  -6

 .المعررة النفسية وتقديم ال لو  المالتمة للماكالت النفسية واسجتماعية 

تقديم اسستاارات المترصصة ر  المجاست الت  يمارو ريها القسم نااط  أل  الجهات    -7

 .ال كومية أو األهلية 

 اضرات العامة بناء على دعوات توج  إلي   المساهمة ر  التوعية والتثقيف وقلك بإلقاء الم -8

 .من جهات مرتلفة سواء كانت  كومية أو  ير  كومية

الردمات النفسية واإلراادية والعالجية للطال  والمو فين على  د سواء ر  مجاست   تقديم -9

 .العالج النفس  واإلرااد التعليم  والتوجي  المهن 

 

 اللغة اسنجليزية قسم  -10

 الرؤية 

 التميز ر  األداء والرياد  ر  مجا  التدريو والب   ر  اللغة اإلنجليزية وآدابها م ليا  وإقليميا  

 الرسالة

اسرتقاء بالعملية التعليمية والنهو  بالمستوى الفكر  والثقار  والتعليم  وقلك من رال  تطوير  

م  العام والراص وردمة  المهارات اللغوية والفكرية والب ثية للطال  لتلبية متطلبات سو  الع

 .المجتمل وتاجيل ال وار والتفاهم والتواص  بين الثقارات دارليا ورارجيا ومواكبة تغيرات العصر

 األهداف 

 .تطوير مهارات الطال  اللغوية واستصالية والتفكير النقد  واإلبداع  لدى الطال   .1

 .نجليزية وآدابها والترجمةإجراء الب و  الن رية والتجريبية والمقارنة ر  مجا  اللغة اإل .2

 . دراسة تطبيقات التقنية ال ديثة ر  اللغة اإلنجليزية واللغويات والترجمة .3

بناء الاراكة مل القطاعين العام والراص عن طريق إجراء الدراسات وتقديم اسستاارات   .4

 .ر  مجا  الترصص 

الماترك بين القسم  تكوين من ومة علمية متكاملة لممارسة الب   العلم  ر  إطار التعاون  .5

 .واألقسام المنا ر  م ليا  وعالميا  

 

 التاريخ قسم  -11
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 :الرؤية

الدراسات واألب ا  التاريرية   الرياد  والتميز أكاديميا  على المستوى الم ل  واإلقليم  من رال   

 . وترسيخ الثقارة التاريرية األصيلة وت سين نوعية التعليم ومواكبة التطورات ال ديثة 

 :الرسالة

اسرتقاء بالعملية التعليمية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة ومدربة من رال  األسالي  التعليمية العلوم  

   التاريرية و   الماكالت من رال  الب   العلم  التارير  

 :األهداف

 .الترصص المرتلفة  تطوير مهارات الطال  ر  مجاست  .1

مد على المنهج العلم  بما يتناس  مل سو   العم  على تطوير وت سين نوعية التعليم المعت .2

 .العم 

 .إجراء وتطوير األب ا  العلمية والتاريرية وتنمية القدرات المرتلفة لدى الطال   .3

تأصي  الهوية الوطنية والعربية واإلسالمية وترسيخ القيم األرالقية من رال  التعليم والب     .4

 .العلم 

لممارسة الب   العلم  ر  إطار التعاون الماترك بين القسم  تكوين من ومة علمية متكاملة  .5

 .واألقسام المنا ر  م ليا  وعالميا  

  

 


