
 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعة سبها 

 

 التربية زويلة كلــــــــــــية 

 

 

 الرؤية والرسالة واالهداف

 

 

  

 

 

2020 

 



 كلية التربية زويلة

 الرؤية  

تتطلع الكلية إلى أن تكون مؤسسة رائدة للمعرفة والتعلم لخلق معلم متميز , قادر على خدمة وتنمية المجتمع ,  

وأن يواكب التطور في إطار مطالب العصر ومتغيراته , والشعار الذي تطمح الكلية الوصول إليه هو " قلعة  

 شامخة لتعليم مثالي لخلق معلم مثالي".  

 الرسالة 

إلى إعداد معلم تربوي, مثقف , واع وملتزم بأخالقيات المهنة , مزود بالكفاءات المعرفية والمهارية   تسعى الكلية

والتقنية , ويقدم خدماته في مجال التربية والتعليم , قادر على تسخير التكنولوجيا الحديثة وإجراء بحوث  

 جتمعية.  ودراسات تربوية وتعليمية ذات جودة عالية وتوظيفها لحل المشكالت الم

 األهداف  

تأهيل وإعداد معلمين أكفاء متمكنيين من أداء مهامهم التربوية والتعليمية في مختلف التخصصات لسد   •

 ة والمؤسسات التعليمية خاصة. إحتياجات مؤسسات المجتمع عام 

إتاحة فرص التعليم الجامعي ألبناء المنطقة الجنوبية وتأهيلهم للمساهمة في بناء منظومة تعليمية تمتاز   •

 بالرقي والتقدم. 

االهتمام بنشر العلوم التطبيقية بجانب العلوم االجتماعية واالنسانية , وتأصيل هذه العلوم لترتبط بالعملية   •

 التعليمية. 

 لتزام بالحداثة في تقديم المقررات والبرامج التعليمية واالنشطة التربوية بالكلية. اإل •

 مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها في مختلف المجاالت.  •

تدعيم مفهوم المشاركة المجتمعية من خالل التواصل مع مواقع العمل ومعايشة مشكالتهم والمساهمة في   •

 حلها. 

, وتشجيع الباحثين ودعمهم للنهوض بالعملية التعليمية واالسهام في خدمة    االهتمام بالبحث العلمي  •

 المجتمع. 

 



 قسم الحاسوب             

 : للقسم  الرؤية التعليمية  

وتخريج معلمين تربويين متميزين في  تأهيل علمي في مجال علوم الحاسوب ل تقديم تعليم يواكب التطور ال 

القسم  والشعارالذي يطمح  المعلومات،مواكبة العصر في تقنية و تطبيقات وتدريس الحاسوب, ومجاالت 

 هو:  الوصول إليه 

 " تعليم مثالي لخلق معلم مثالي"

 رسالة القسم: 

  ثين وممارسين لمهنة التعليم إن رسالة قسم الحاسوب بكلية التربية زويلة هي إعداد كوادر ومعلمين باح

في ممارستها للعملية التدريسية   ، مسلحين بأعلى القيم التربوية ، وتتوفر لديهم أعلى المعايير األكاديمية 

، واإلسهام في بناء النظريات والممارسات التربوية من خالل البحث العلمي بالتعاون مع المؤسسات  

ن  وقادر معلمون تخريج وبتحقيق الجودة العالية والتميز,  المحلية ، واإلقليمية ، والعالمية ، واإللتزام 

 . ى المنافسة في سوق العمل عل

 :القسمأهداف  

إعداد كوادر علمية متخصصة في علوم الحاسوب وتقنية المعلومات ذات مستوى عال من الجودة   .1

 تمكنهم من التميز في الدراسات العليا والبحث العلمي وسد حاجة المجتمع في هذا المجال . 

ية في  تزويد الطالب بمهارات الحاسوب األساسية المتقدمة والالزمة إلثراء حصيلتهم الفكرية والفن .2

 . مجاالت علوم الحاسب اآللي وتطبيقاتها المختلفة  

 .تطوير قدرات الطالب في التعامل مع التكنولوجيا في كافة المجاالت من الخبرات األكاديمية   .3

توفير بيئة تعليمية تتيح للطالب المشاركة الفاعلة في مختلف األنشطة العلمية والثقافية   .4

 .واالجتماعية، وإعالء قيم المنافسة الشريفة وتعويد الطالب على التعلم الذاتي المتواصل 

 مية التي تخدم احتياجات المجتمع  إعداد البحوث التطبيقية والخدمية وإنتاج البحوث العل .5

 .شجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب على عمليات البحث العلمي تبنى وت .6

مد جسور التواصل المعرفي بين علوم الحاسب اآللي والعلوم األخرى واالستفادة مما يستجد من   .7

 مستحدثات العصر. 

 

 

 



 قسم اللغة اإلنجليزية

 

 الرؤية التعليمية لقسم اللغة االنجليزية

تتمثل رؤية القسم في إعداد خريجين مبدعين و متقنين للغة االنجليزية و أصول تدريسها حيث 

ت العالم االخر المتحدتة للغة االنجليزية. يساهم يساهمون في العملية الفكرية و البحثية مع ثقافا

هذا القسم ايضا في انتاج خريجين متقنين للغة االنجليزية الاستخدامها في مجاالت التدريس او 

 . سوق العمل المحلي و الدولي

 رسالة القسم:

بة ، كما  زويلة الى توفير تعليم و تدريب متكامل للطل-يسعى قسم اللغة االنجليزية بكلية التربية

يهدف القسم الى تلبية سوق العمل المحلى و خدمة المجتمع و مواكبة التفاهم و التواصل مع  

الحضارات االخرى و ذلك من خالل تطوير المهارات اللغوية و التربوية و البحثية لدى  

 الطلبة. 

 :أهداف القسم 

 تزويد الطلبة بالمعرفة الشاملة للغة االنجليزية و علم اللغويات.  .1

 وير مهارات الطالب اللغوية و التربوية. تط .2

 صقل مهارات التفكير النقدي و االبداعي لدى الطلبة.  .3

 غرس روح العمل الجماعي و خدمة المجتمع.  .4

 صقل مفاهيم التغليم بين الطلبة و تهيئتهم كمعلمين لغة انجليزية.  .5

 .أعضاء هيئة التدريس والطالب على عمليات البحث العلمي تبنى وتشجيع  .6

تطوير مستمر للقسم ليتبوأ مكانة عالمية مرموقة تجعله قبلة للطالب واألساتذة والباحثين   .7

 المتميزين. 

 


