
 

 
 

 جامعة طرابلس

 كلية التربية قصر بن غشير

 و الرسالة و القيم و ألاهدافالرؤية 

 

 

 



1 

 

 

 

 القسمالكليت و عن تارخييت نبذة 
ْٙ إحذٖ كهٛبد جبيعخ طشاثهش ٔتمع ضًٍ َطبق ثهذٚخ لصش ثٍ غشٛش ٔ ثبنتحذٚذ خهف يصشف  كهٛخ انتشثٛخ

خ يمبثم يضجذ عهٙ ثٍ أثٙ طبنت. ٔتغطٙ ْزِ انكهٛخ حبجخ انجهذٚخ يٍ انًعهًٍٛ فٙ يختهف انتخصصبد انجًٕٓسٚ

و، تى أَشبء انًعٓذ انعبنٙ  6991( نضُخ   6831ٔرنك ثًٕجت لشاس أيٍٛ انهجُخ انشعجٛخ انعبيخ صبثمب سلى ) ،انعهًٛخ 

انًعهًٍٛ انزٍٚ تحتبجٓى يؤصضبد انتعهٛى األصبصٙ إلعذاد انًعهًٍٛ لصش ثٍ غشٛش، ٔ ٚٓذف إنٗ إعذاد انخشٚجٍٛ يٍ 

و 4002( نضُخ 663ٔانًتٕصظ يٍ حًهخ انشٓبدح انثبَٕٚخ انعبيخ ، ٔأصذسد انهجُخ انشعجٛخ انعبيخ صبثمب لشاسْب سلى )

ٍٛ لصش ثشأٌ ضى انًعبْذ انعهٛب نهجبيعبد ٔتضًٛتٓب ثكهٛبد إعذاد انًعهًٍٛ ٔكبٌ يٍ ضًُٓب انًعٓذ انعبنٙ إلعذاد انًعهً

ٔثُبًء عهٗ لشاس انهجُخ انشعجٛخ ثبنجبيعخ صبثمب  ، ثٍ غشٛش ٔتى اَضًبيّ نجبيعخ طشاثهش نٛصجح كهٛخ إعذاد انًعهًٍٛ

و ثشأٌ تضًٛخ كهٛبد إعذاد انًعهًٍٛ ثكهٛبد انتشثٛخ ٔيُٓب كهٛخ انتشثٛخ لصش ثٍ غشٛش، كبٌ فٙ 4009( نضُخ 55سلى )

ثهذٚخ لصش ثٍ ًٍٛ عهًٛب ٔيُٓٛب فٙ كبفخ انتخصصبد انعهًٛخ نضذ حبجخ يذاسس يمذيخ أْذافٓب انعًم عهٗ إعذاد انًعه

 غشٛش ٔضٕاحٛٓب .

 

نكهٛنخ انتشثٛنخ / لصنش ثنٍ أحنذ األلضنبو انعهًٛنخ  انتبثعنخ  ينٍش ثٍ غشٛش / لص ٚعتجش لضى انكًٛٛبء ثكهٛخ انتشثٛخٔ 

ى انكًٛٛنبء ٔكنزنك األلضنبو انعهًٛنخ حٛج ٚمٕو انمضى ثتذسٚش يمشساد انكًٛٛبء ثًختهف فشٔعٓب نطهجخ لضن غشٛش

فٗ انعهنٕو ٔانتشثٛنخ تخصن  ًُٚح لضى انكًٛٛبء دسجخ انجكبنٕسٕٚس ٔ .)لضى األحٛبء ٔانفٛزٚبء( األخشٖ ثبنكهٛخ

تذسٚش يمشساد انكًٛٛبء فنٗ انًنذاسس نطن ة نكًٛٛبء ٔتعتجش ْزِ انذسجخ انعهًٛخ يؤْهخ نهطبنت انحبصم عهٛٓب 

 ْٔٗ: بَٕٚخ حٛج ٚذسس انطبنت ثبنمضى جًٛع فشٔع انكًٛٛبء األصبصٛخانًشحهتٍٛ اإلعذادٚخ ٔانث
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 الزؤيت
يبتيخ كبلواب  ّ الِاْا  ّ الاا،ا ي ّ دات تى تتابذ ارتاخ التعلاين الدابهعي ل ا  التعلين الدبهعي ضرّرح إًسبًيخ ّ ز

. اٌري اي الودتوع الدبهعي الجْتقاخ التاي  دات تى  ٌ اِر ايِاب هي  رغت ث،لك ثشرط االلتسام ثبلوعب ير الدبهعيخ

علاْم ّ الوعابرع رجار ّاي الودتوع الدبهعي تتالقر الثقبابد ّ تشس، الِوان ّ تٌقا  ال ك  ائبد ّ تيبراد الودتوع.

األخياااب  ّ تتقااابرة الوجقااابد ّ  تاااذرة الشاااجبة رلااام تسوااا  األرجاااب  ّ الوسااائْليبد رجااار  لسااالخ هٌ واااخ هاااي 

الوسبضااراد ّ الوٌاابُح الذرا اايخ الوٌِديااخي اعٌذ اا،  تشاا   العقاا  ّ تتتااتر الج اايرح ّ تت اار الر  ااخ ّ  ت ااْى 

 ال وير الدوعي للودتوع. 

 الزسالت
خ تعليويخ ترثْ خ إلخراج خي  ّاري ّ هثقف هي الشجبة قبدر رلم تسو  تهبًاخ الوسائْليخ ااي رلويإًسبًيخ ر بلتٌب 

ر اابلتٌب ُااي ًقاا  العلااْم ّ الوعاابرع ال يويب يااخ رجاار األخيااب  ث اا  تهبًااخ رلويااخ ّ ررب ااخ ّ تٌويااخ رّذ  الوسااتقج .

 اإلثذاع ّ االثت بر اي الشجبة.

 القيم
 أل ب يخ ّ ُي: تجٌم قسن ال يويب  هدوْرخ هي القين ا

ّ ُااي الوساابّاح ثاايي خويااع الوااالة اااال ااارخ ثاايي طبلاات ّ تخاار اااي السقااْخ تّ الْاخجاابد تّ  انًضننبٔاح: (1)

 التعبهالد. 

 ّ ُي ًق  العلْم ّ الوعبرع ال يويب يخ رلم زقيقتِب دّى ز بدح تّ ًق بى. األيبَخ انعهًٛخ: (2)

ويااخ ّ األدثيااخ ّ األخالقيااخ تداابٍ طالثٌااب ّ ّ ًعٌااي ثِااب الْاااب  التاابم ثدويااع االلتساهاابد العل انًصننذالٛخ: (3)

 هدتوعٌب ّّطٌٌب.

تي ليس لذ ٌب هب ًختيَ ري طالثٌب تّ ري هدتوعٌب ا   هب ًقْم ثَ هي تروب  ثقسان ال يوياب  ُاي  انشفبفٛخ: (4)

 لل بلر العبم ّ ليس ايَ هٌتعخ تّ ه لسخ شخ يخ.

 أهداف القسم

  -إنٗ : لصش ثٍ غشٛش/  ف لضى انكًٛٛبء ثكهٛخ انتشثٛخٚٓذ 

 ٔانثبَٕ٘تخشٚج يعهًٍٛ يتخصصٍٛ فٙ تذسٚش يبدح انكًٛٛبء نًشحهتٙ انتعهٛى األصبصٙ  -

 ٔإجشاء انجحٕث انعهًٛخ انًتخصصخ فٗ يجبل انعهٕو انكًٛٛبئٛخ تطٕٚش انجحج انعهًٙ  -

 ع لخنهجٓبد راد انٔانجٛئٛخ فٗ يجبل انعهٕو انكًٛٛبئٛخ ٔانفُٛخ ٔاألكبدًٚٛخ تمذٚى االصتشبساد انعهًٛخ  -

 تذسٚت يذسصٗ انكًٛٛبء ثبنًذاسس  -

ثًخننبطش ٔأضننشاس انًننٕاد انكًٛٛبئٛننخ فننٗ انًجتًننع يننٍ خنن ل َشننش انننٕعٗ انعهًننٗ ٔانصننحٗ انًضننبًْخ فننٗ  -

 انًحبضشاد انعبيخ ٔانتثمٛفٛخ

انًضنبًْخ فننٗ تطننٕٚش يُنبْج انكًٛٛننبء انجبيعٛننخ ٔانًذسصنٛخ تًشننٛبً يننع أصنهٕة انتطننٕٚش انًشحهننٙ نهًُننبْج  -

 نحمبئك انعهًٛخ انًجشدح ٔانًعبسف انتطجٛمٛخجبيعبً ثٍٛ ا


