
 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعة سبها 

 

 

 الرؤية والرسالة واالهداف

 

  التربية اوباري كلية 

 

 

 

  

 

2020 



 

 رؤية الكلية

كلية التربية أوباري إحدى المؤسسات التربوية التي تهدف إلى تقديم وتطوير العملية التعليمية محليا ً وإقليميا ً، كما 

تسعى للتميز وتطمح الحتالل مكانة مرموقة عربيا ً وعالميا ً وأن تكون مركزا ً ثقافيا ً ومحفال ً علميا ً لألنشطة 

در البشرية التربوية، والوصول بالمجتمع لدرجة االكتفاء الذاتي واالرتقاء والخدمات وبرامج التأهيل وتدريب الكوا

 لمواكبة متطلبات العصر الحديث. 

 رسالة الكلية

تحقيق معايير الجودة في إعداد الكوادر التربوية لتتمكن من أداء مهمتها التربوية والعلمية والخلقية بكفاءة واقتدار، 

المهنية واالستشارات التربوية وتوظيفها في جانب التطوير المستمر في المجاالت العلمية  وتقديم الخبرات واألفكار 

 واالجتماعية وإمداد المجتمع بالخطط الفعالة لحل مشكالته التربوية باستخدام أحدث التقنيات التربوية. 

 الكلية اهداف

 . واطنين وأعضاء في مهنة التعليمتلبية حاجات الطالب التربوية والمهنية والثقافية باعتبارهم أفراد وم •

تكوين كوادر مؤهلة تربويا ً للتدريس في مراحل التعليم األساسي والمتوسط في التخصصات األدبية  •

 واإلنسانية والعلوم البحثة للنهوض بالمجتمع فب مختلف المجالت التنموية.

بثقافته العربية واإلسالمية وأهداف مجتمعه  إعداد الفرد لإلسهام في التدريس ورفع مستوى التعليم وربطه  •

 الليبي وقيمه النبيلة وتفعيل قدراته وإمداده بالمهارات والخبرات لرفع كفاءته وتسهيل أداء مهامه.

 المساهمة في نشر الثقافة العلمية والتربوية بما يواكب تطوير التعليم في المجتمع.  •

المشاركة في إثراء البحث العلمي في شتى دروب المعرفة وذلك اإلسهام في رفع الكفاءة التعليمية في البالد و •

 إلعداد جيل يؤمن بان المعلم هو أساس التقدم والرقي. 

 إقامة عالقات علمية وثقافية مع الكليات المناظرة بالداخل والخارج.  •

 رؤية ورسالة واهداف األقسام العلمية بالكلية



 قسم الرياضيات -1

 رؤية القسم

الرياضيات بتنمية الطاقات البشرية الواردة إليه لكي تواكب المستجدات المعرفية الحديثة في تتمثل رؤية قسم  

 ً  .عصرنا من خالل تعليم التفكير العلمي المنهجي سلوكاً وتطبيقا

 رسالة القسم

إعداد معلمين جامعيين مؤهلين في مجال التخصص وإكسابهم مبادئ المعرفة والتفكير العلمي والمنطقي  

 .ات البحثية العلمية في الرياضيات والمهارات الالزمة للتواصل المستقبلي مع المجتمع في مجال العملوالمهار

 أهداف القسم

  :يسعى القسم الى تحقيق االهداف التالية

 .إعداد معلمين جامعيين أكفاء يمتلكون المهارات التعليمية الالزمة لتدريس مادة الرياضيات - .1

  .العلمية لدى الطلبة بما يمكنهم من تطوير قدراتهم الذاتية في دراساتهم العلياتنمية االتجاهات - .2

  .إكساب الطلبة المهارات الالزمة للتعامل مع أية مشكلة علمية وحلها بأسلوب علمي سليم- .3

 .إكساب الطلبة كيفية ابتكار الوسائل التعليمية وتطويرها الستخدامها في تدريس مادة الرياضيات - .4

الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية من اجل التعرف على أحدث المستجدات تشجيع  - .5

 الحديثة في طرق التدريس وتطور البحث العلمي في الرياضيات 

 

 

 

 

 قسم التربية وعلم النفس   /2

 الرؤية 



الطالب والتواصل مواكبة التطورات العلمية الحديثة في مجال التربية وعلم النفس لالرتقاء بمستوى اداء 

 مع المجتمع ومؤسساته 

 رسالة القسم

معلم متميز واخصائي نفسي   تقديم برنامج تعليمي لتحقيق التكامل في الخبرات التربوية والنفسية العداد 

 قادر على تحقيق االهداف والمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع 

 اهداف القسم

 اعداد المعلمين المؤهلين للعمل في مجال التربية وعلم النفس  .1

 اجراء البحوث والدراسات العملية المتعلقة بتطوير العملية التعليمية  .2

 الل الدورات التدريبية المساهمة في االرتقاء بمستوى التعليم من خ .3

 خدمة المجتمع من خالل المناشط التي تنفذ من قبل الطالب واعضاء هيئة التدريس  .4

 

 قسم التاريخ الطبيعي  /3

 ؤية القسمر

العمل على اعداد معلم قادر على فهم النظريات العلمية الحديثة المتعلقة بالموضوعات التي يهتم بها القسم  

 وتبسيط العلوم وتنمية القدرة على فهم 

 رسالة القسم

 تخريج معلم احياء سليم الفهم ، قادر على التطوير ويتفاعل مع القضايا المجتمعية 

 

 

 اهداف القسم 



مقررات التاريخ الطبيعي في مؤسسات التعليم األساسي اعداد وتاهيل معلمين ذو كفاءة عالية لتدريس  -1

 والمتوسط 

إقامة الدورات والندوات وورش العمل التي تساعد المعلمين في مؤسسات التعليم المختلفة في الرفع   -2

 من مستوياتهم االكاديمية والمهنية بما يتماشى مع معايير الجودة والمتطلبات العصرية

محلي وذات تشجيع اجراء البحوث العملية والتطبيقية التي تعالج المشكالت التي يعاني منها المجتمع ال  -3

 عالقة بفروع علوم التاريخ الطبيعي 

 قسم التاريخ /4

   رؤية القسم

يتطلع القسم إلى القيام بدور ريادي في تعميق المعرفة التاريخية وتوسيعها لدى الطالب والمجتمع وتخريج 

وخارجيًا. كما يسعى إلى تطوير الكوادر المؤهلة، وتعزيز صالته بالمؤسسات التعليمية ومراكز البحوث داخليًا  

وسائل التقويم الذاتي وااللتزام بمعايير االعتماد األكاديمي للرفع من مستوى كفاءة وجودة المخرجات بالتعاون 

 .مع المؤسسات ذات العالقة

 رسالة القسم

ينطلق القسم من اهتمامه بدراسة الماضي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. ويهتم القسم بدراسة التاريخ       

الوطني واإلسالمي والعربي القومي والدولي موظفا أحدث المناهج العلمية والتقنيات الفنية في التفسير والتحليل  

 في تطوير الدراسات التاريخية  واالستنتاج. ويسعى من خالل تكامل مقرراته إلى المساهمة

 بقسم الحاسو /5

 ؤية القسمر

يطمح قسم الحاسوب ان يكون مركزا للبرامج العلمية والتطبيقية والخدمات التربوية في مجال الحاسب 

 االلي وتطبيقاته مع التطوير والتحديث المستمر والملموس بما يواكب كافة مطالب العصر ومتغيراته 

 

 



 رسالة القسم

يلتزم قسم الحاسوب باستيفاء كافة معايير الجودة العداد وتاهيل وتخريج معلم الحاسوب المتمكن من اداء 

مهنته العلمية والتربوية بكفاءة وتميز متمسكا بالقيم االخالقية والمثل التربوية وساعيا الى خدمة وتنمية 

 وتطوير كافة افراد المجتمع 

 اهداف القسم

 المقررات العلمية والتطبيقية في مجال الحاسوب والعلوم ذات العالقةتطوير وتحديث المناهج و .1

التواصل العلمي مع كليات واقسام الحاسوب محليا ودوليا بهدف تبادل الخبرالت والمعارف  .2

 واالنشطة في مجال الحاسوب 

افة تقديم االستشارات والدراسات العلمية واقتراح الحلول المناسبة في مجال الحاسوب وتقنياته لك .3

 االقسام واالدارات بالكلية 

تشجيع اعضاء هيئة التدريس والطالب المتميزين بالقسم على انتاج البحوث والمشاركة في  .4

 المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة 

 

 قسم الجغرافيا /6

 ؤية القسمر

يتطلع القسم ان يكون مركزا للبرامج واالنشطة التطبيقية في مجال الدراسات الجغرافية الطبيعية والبشرية  

والخرائط والبيئة . مع التطوير والتحديث المستمر والملموس بما يواكب متطلبات العصر ومتغيراته المحلية 

 واالقليمية 

 رسالة القسم

في اعداد وتخريج معلم الجغرافيا المتمكن من اداء مهنته التربوية  يعمل القسم على استيفاء معايير الجودة 

والتطبيقية بكفاءة وتميز ورقي متمسكا بالقيم االخالقية والمثل والمبادئ التربوية وساعيا الى خدمة وتنمية  

 وتطوير المجتمع محليا واقليميا 

 اهداف القسم



والبرامج والخدمات في شتى العلوم   تقديم مستوى راقي ومتميز وحديث  من المناهج والمقررات  .1

 المرتبطة بمجاالت الجغرافيا الطبيعية والبشرية والخرائط والبيئة 

تخريج الكوادر المؤهلة للعمل في حقل التعليم كما تسهم في تحقيق خطط واهداف التنمية وتلبي  .2

 متطلبات سوق العمل

المحلية واالقليمية في مجال التحليل الجغرافي تنمية الوعي الفكري والثقافي المواكب للمستجدات  .3

 والظاهر الطبيعية والبشرية 

التواصل العلمي مع اقسام الجغرافيا محليا واقليميا بهدف تبادل الخبرات التطبيقية واثراء المعارف  .4

 النظرية المرتبطة بشتى فروع الجغرافيا 

ع التنمية المحلية لحل مشكالت المساهمة في تقديم االستشارات والخبرات والمشاركة في مشاري  .5

 البيئة والمجتع 

المساهمة في تقديم االستشارات والخبرات والمشاركة في مشاريع التنمية المحلية لحل مشكالت  .6

 البيئة والمجتمع 

 

 قسم الفيزياء / 7

 الرؤية 

 العمل على توفير اإلمكانيات المعملية والعلمية والكفاءات التدريسية لمادة الفيزياء 

 لة الرسا

 تخريج معلم فيزياء متقن للمعارف والمهارات والمبادئ األساسية للفيزياء وكذلك المجال التطبيقي لها 

 اهداف القسم 

بالمعارف والمهارات الالزمة لتدريس مقرر الفيزياء في مراحل طلبة وخريجي القسم   زويد ن  .1

 .التعليم األساسي والمتوسط

 .من اإلنخراط في الدراسات العليا تزويد طلية القسم بالمعارف والمهارات البحثية بما يمكنهم  .2



في تحضير واستخدام األدوات وقدراتهم العلمية  على تطوير مهاراتهم  طلية القسم مساعدة  .3

 .واألجهزة في المعامل، والدقة المطلوبة في إجراء التجارب العلمية

عمال الوسائل المختلفة والتكنولوجيا الحديثة ومعرفتهم لفاعليتها في تحقيق  تعريف الطلبة بأهمية است .4

 .أهداف التدريس

 قسم الكيمياء  / 8

 الرؤية  

 يطمح ان يكون مركزا للبرامج واألنشطة العلمية التطبيقية والخدمات التربوية في مجاالت الكيمياء 

  الرسالة

استيفاء معايير الجودة في في اعداد وتأهيل  وتخريج المعلم  الكيميائي  المتمكن من  أداء مهنته التربوية  

 ل والمبادئ التربوية بكفاءة وتميز ورقي متمسكا بالقيم بالقيم األخالقية  والمث 

 هداف القسما

 تقديم مستوي متميز وحديث من المناهج والمقررات  والبرامج التعليمية المتعلقة بالكيمياء   -1

تنمية الوعي العلمي والثقافي بأهمية دراسة العلوم المتعلقة بالكيمياء  بفروعها المختلفة بين طالب   -2

 القسم والكلية 

ستشارات العلمية  والتربوية المتعلقة  بحل المشكالت ذات الطابع المساهمة في تقديم البحوث واال  -3

 الكيميائي 

 إجراء البحوث المتميزة في مجال الكيمياء التي تعالج مشكالت المجتمع المحلي تشجيع     -4

 

 

 

 



 قسم اللغة العربية  / 9

 الرؤية 

السعي للريادة بان يكون قسم اللغة العربية بكلية التربية اوباري مصدر اشعاع للغة العربية  في ليبيا ، ورائد 

 تعليم اللغة العربية لألجيال القادمة ، والعمل على جعل اللغة العربية تواكب المتغيرات والمتطلبات الحديثة 

 الرسالة 

لعربية مؤهلين ومتمكنين من أداء مهنتهم التربوية بكفاءة عالية  يسعى القسم الى اعداد وتخريج معلمين للغة ا

 متمسكين بالقيم األخالقية والمهنية 

 اهداف القسم

 تكوين جيل من الطالب يمتلك الوعي واالطالع الواسع بكل ما يتعلق باللغة العربية وعلومها   -1

 يسهم القسم في تقديم االستشارات والخبرات اللغوية  والتطبيقية لكافة مؤسسات المجتمع    -2

 يسعي القسم الى اجراء بحوث تبين مكنونات اللغة العربية ويظهر نفائسها     -3

االسهام مع المؤسسات األخرى في إقامة الدورات وورش العمل التي تسهم بالرفع من المستوى     -4

 للغة العربية في المؤسسات التعليمية االكاديمي لمعلمي ا

  قسم الغة اإلنجليزية /10

 الرؤية 

التطلع بان يصبح قسم اللغة اإلنجليزية بكلية التربية اوباري مركزا للبرامج التعليمية  التي تخدم تدريس 

 اللغة اإلنجليزية  

 الرسالة 

لى معايير الجودة ، والعمل على الرفع تخريج معلمي اللغة اإلنجليزية تحت معايير علمية عالمية استنادا ا

 من المستوى االكاديمي لطالب قسم اللغة اإلنجليزية بكلية التربية اوباري 

  القسم هدافا



 ابراز أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية للطالب  والباحثين  لما لها من دور وعالقة وطيدة بالتقدم العلمي   - 1

 مناهج ومقررات دراسية تتماشى مع الرؤية المستقبلية وما يحتاجه الطالب بعد التخرج  وضع  -2

تشجيع الطالب والباحثين على اجراء بحوث  تساهم في تطوير طرق تدريس اللغة اإلنجليزية في   -3

 المؤسسات التعليمية 

 قسم علم االجتماع  /11 

 

 الرؤية 

 التطلع الى اعداد وتخرج معلم متخصص في علم االجتماع يستطيع المنافسة في السوق المحلي والعالمي 

 

 الرسالة 

اعداد معلم في علم االجتماع على مستوى عال من الجودة ، قادرا على تطبيق  المهارات التدريسية   

 الالزمة لتدريس مقرر علم االجتماع في المؤسسات التعليمية 

 

 قسماهداف ال

 تخريج معلم قادر على أداء مهامه بكل كفاءة ومهنية   -1

 العمل على تطوير المقررات الدراسية بما يتماشى والتطور المستمر في مجاالت علم االجتماع   -2

من مستوياتهم االكاديمية   تدريب معلمي مقررات علم االجتماع في المؤسسات التعليمية  والرفع  -3

 والمهنية 

 تشجيع الطالب والباحثين على اجراء البحوث االجتماعية التي تعالج مشكالت المجتمع المحلي    -4

 

 

  قسم الدراسات اإلسالمية /12

 الرؤية  



ً  في السعي للريادة   مجال الدراسات اإلسالمية محلياً واقليميا

 الرسالة 

  تحافظ على القيم االسالمية   عليم والبحث العلمي  لتافي الدراسات اإلسالمية في  تأهيل كفاءات متميزة  اعداد و  

 األصيلة  

 اهداف القسم 

تزويد المؤسسات التعليمية بمعلمين لمقررات الدراسات اإلسالمية  ذو كفاءات علمية وفقا لمعايير   .1

 الجودة

 . تنمية مهارات الطلبة والرفع من مستوياتهم االكاديمية  وفق احتياجات الحياة العملية    . .2

 . االرتقاء بالبحث العلمي في الدراسات اإلسالمية وتوظيفه للتعامل مع المستجدات  .3

 . مع الجهات المختصة في المجتمعالعمل على عقد شراكات علمية  .4

 السمحة في المجتمع المحلي مفاهيم الهوية اإلسالمية وقيمها  العمل على غرس .5


