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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 

 معلومات عامة: 
 كلية التربية طرابلس / باب تاجوراء اسم الكلية: 

 برامج(  6بكالوريوس في العلوم التربية ) الدرجة الممنوحة: 

 برامج(  6ليسانس في اآلداب والتربية )                                           

 شعار الكلية: 

 
 : Faculty Visionرؤية الكلية 

وخدمة املجتمع بين كليات    واألكاديمي والبحث العلمي  والتميز التربوي تتطلع كلية التربية طرابلس للريادة          

 التربية محليا وإقليميا.

 : Faculty Missionرسالة الكلية 

إعداد وتأهيل الكفاءات التربوية املتميزة التي تقود التغيير والتطوير مهنيا وبحثيا وقادرة على نشر وانتاج         

 املعرفة العلمية والتربوية لخدمة املجتمع وتحقيق طموحاته. 

 : أهداف الكلية

معلمين   .1 حملة  إعداد  من  مختلف  أكفاء  في  والبكالوريوس(  )الليسانس  املتخصصـــــة  اإلجــــازة 

 ومتطلباته. ، بما يتناسب مع حاجات املجتمع ختلفةالتخصصات، للعمل بمراحل التعليم امل

تهدف إلى  اإلسهام مع كافة املؤسسات التعليمية في الداخل والخارج في مجال األبحاث والدراسات التي   .2

 بما يحقق أهداف السياسة التعليمية في ليبيا.  ،تطوير املناهج والكتب املدرسية

عن   .3 املسؤولة  واملؤسسات  اللجان  كافة  في  املشاركة  خالل  من  التربوية  السياسات  رسم  في  اإلسهام 

 التخطيط ووضع االستراتيجيات التربوية في ليبيا. 

املجا .4 في  وباحثين  كوادر علمية مؤهلة  العليا  إعداد  الدراسات  برامج  والعلمية من خالل  التربوية  الت 

 ملرحلتي املاجستير والدكتوراه.
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

  ؛املشاركة في إعداد وتطوير وتنفيذ الدورات التدريبية والتنشيطية ملعلمي املراحل التعليمية املختلفة .5

 لرفع مستوى تأهيلهم التربوي والعلمي وتحديث معارفهم وخبراتهم. 

  املناظرة داخل ليبيا وخارجهاالكليات واملعاهد العليا واملؤسسات التربوية والعلمية  تقوية الروابط مع   .6

  بما يسهم في تطوير العمل التربوي والعلمي.

 .جميعهم الكلية منتسبي بين الجودة وممارسات ومفاهيم سسأ  ونشر ترسيخ  .7

  لتنمية  ؛املعلومات وتكنولوجيا الحديثة التقنية الوسائل وفرتها التي اإلمكانيات من القصوى  االستفادة .8

 كافة تخصصات الكلية  في والبحثية املعرفية القدرات

 .للمجتمعو  للكلية االنتماء روح تعزز  عمل وعالقات بيئة وجود على العمل .9

 قيم الكلية: 

 املهنية العالية.  .1

 العمل بروح الفريق. .2

 الشفافية.   .3

 العدالة وتكافؤ الفرص.   .4

 االكاديمية.الحرية  .5

 تقدير التنوع.  .6

 . والتميزالجودة  .7

 واألخالقيااللتزام االجتماعي  .8

 واملساءلة. املسؤولية   .9

 مواصفات خريج الكلية: 
 .املجال التخصص يأن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في  .1

 أن يتمتع بمهارات عالية في الجانب العملي في التخصصات العلمية. .2

 ومهارات عالية في املجال التربوي.أن يتمتع بمعارف واسعة  .3

 التدريس   مجال  والتطوير فيأن يكون له قدرات على اإلبداع  .4

 أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت. .5

 .واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .6
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال.أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من  .7

 .والعمل كفريقاإلقناع   الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .8

 أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية. .9

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .10

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .11

 

 :الهيكل التنظيمي للبرنامج التعليمي

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية للمقررات العامة والتربوية:

 وحدة تختلف من تخصص آلخر(  20مجموع الوحدات )  املقررات العامة: .1

، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، التربية الفنية، التربية الخاصة، )الرياضياتالتخصصات  •

 وحدة للمقررات العامة(   20رياض األطفال، معلم فصل، التربية وعلم النفس(، ) 

&  1دون اللغة العربية  وحدات فقط من  4التخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية )  •

 ( 2& 1، قرآنية 4& 3& 2

 ( 2&  1وحدة بدون اللغة اإلنجليزية  16التخصص اللغة اإلنجليزية )  •

 ( 2وحاسوب  1وحدة فقط من دون حاسوب  16التخصص الحاسوب )  •

 العميد 

 منسق البرنامج

 رئيس القسم 

 منسقي القسم  اللجنة العلمية  لجنة الجودة 
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

 - - AR103 2 2 1لغة عربية 1

 AR104 2 2 - AR103 2لغة عربية  2

 AR105 2 2 - AR104 3لغة عربية  3

 AR106 2 2 - AR105 4لغة عربية  4

 - - AR101 2 2 1دراسات قرآنية  5

 AR102 2 2 - AR101 2دراسات قرآنية  6

 - - EN100 2 2 1لغة انجليزية  7

 EN101 2 2 - EN100 2لغة انجليزية  8

 - CS100 2 1 1 1حاسوب  9

   CS101 2 1 1 CS100 2حاسوب  10

 

 وحدة (   24لجميع التخصصات )  املقررات التربوية: .2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

 - - EPsy100 2 2 علم النفس العام  1

 - - EPsy101 2 2 أصول التربية 2

 EPsy203 2 2 - EPsy100 علم النفس االرتقائي  3

 EPSY 201 2 2 - EPsy101 طرق التدريس العامة  4

 EPsy202 2 2 - EPsy203 أسس مناهج  5

 EPsy200 2 2 - EPsy203 علم النفس التربوي  6

 - - EPsy301 2 2 طرق بحث  7

 EPsy302 2 2 - EPsy200 قياس وتقويم 8

 - - EPsy303 2 2 وسائل تعليمية 9

 EPsy401 2 2 - EPsy302 صحة نفسية  10

جميع املقررات التربوية، تطبيقات  EPsy402 4 - 4 ة تربية عملي 11

 تدريسية  
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 
 اقسام الكلية 

 الرياضيات  قسمأوال: 
 يمنح قسم الرياضيات درجة البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الرياضيات  

 شعار القسم 

 

 رؤية القسم:  
 .وإقليميا  محليا تدريسها  وطرق  الرياضيات في متميزة  مخرجات  تحقيق في الريادة  إلى الرياضيات قسم يطمح

 رسالة القسم: 
  العلمية بالكفاءة يتمتعون  بحيث تدريسها، وطرق   الرياضيات تخصص في وتربويا رياضيا املؤهلين تخريج

 .والبيئة املجتمع خدمة  وتنمية العلمي البحث تطوير في لإلسهام واملهنية

 أهداف القسم:
 في الوطنية  التنمية وخطط برامج  في يساهمون  تدريسها وطرق  الرياضيات في متخصصين إعداد .1

 .العالي والتعليم  املختلفة التعليم مراحل

 التعليم مراحل في الحديث التدريس ممارسة من تمكنهم وتربوية رياضية معلومات  الطالب إكساب .2

 .والثانوي  األساس ي

  التواصل وتشجيع الرياضية  مقررات  من والجامعة  الكلية في األخرى  العلمية األقسام احتياجات تلبية .3

 .األخرى  املجاالت في املتخصصين مع العلمي

 .املشكالت حل وأسلوب واإلبداعي  الناقد والتفكير العلمي البحث مهارات استخدام تشجيع .4

  واحترام والتواصل  املبادرة على وتشجع. وللمجتمع  وللكلية للقسم االنتماء روح تعزز  داعمة  بيئة تهيئة .5

  العليا الدراسات في االستمرار على الطالب وتساعد املهنية والتنمية  الذاتي والتعلم اآلراء وتبادل

 .مستقبال

 .القسم منتسبي كل  بين الجودة وممارسات ومفاهيم أسس ونشر ترسيخ  .6
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

  املعلومات  وتكنولوجيا  الحديثة التقنية  الوسائل توفرها التي اإلمكانيات من  القصوى  االستفادة .7

 . تدريسها وطرق  الرياضيات  مجال  في والبحثية املعرفية القدرات  لتنمية

 مواصفات الخريج:  

 . رياضياتأن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال ال .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .2

 .رياضياتمجال تدريس ال والتطوير فيأن يكون له قدرات على اإلبداع  .3

 املشكالت.أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل   .4

 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .5

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .6

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .7

 واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية.أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية،  .8

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 وحدة( 139الوحدات  )مجموعالخطة الدراسية لقسم الرياضيات 

 . املقررات التخصصية:1

عدد  املقرر اسم  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 تدريبات  نظري 

1 MM101  2 2 4 1رياضة عامة - 

2 MM102  2 2 3 2رياضة عامة MM101 

3 MM211  2 2 4 3رياضة عامة MM102 MM114 

4 MM105 2 2 3 1جبر خطي - 

5 MM103  2 2 3 هندسة تحليلية ومستوية - 

6 MM114  2 2 3 هندسة فضائية MM103 

7 MM215 1 2 3 2جبر خطي MM105 

8 MM202  2 2 3 1معادالت تفاضلية عادية MM102  

9 MM311  1 2 3 2معادالت تفاضلية عادية MM202 MM105 

10 MM401 1 2 3 معادالت تفاضلية جزئية MM311 ,MM215 

11 MM317  2 3 منطق رياض ي  MM101 

12 MM213  2 2 3 املجموعاتنظرية MM317 MM102 

13 MM206  1 2 3 استاتيكا MM102 , MM105 , MM114 

14 MM207  1 2 3 ديناميكا MM206 MM214 

15 MM208 2 2 طرق تدريس الرياضيات  EPSY201 

16 MM214  1 2 3 تحليل متجهي MM211 – MM114 

17 MM302  1 2 3 1جبر مجرد MM213 MM215 

18 MM403  1 2 3 2مجردجبر MM302 

19 MM305 1 2 3 1تحليل مركب MM211 

20 MM306  1 2 3 2تحليل مركب MM305 MM214 

21 MM303  1 2 3 1تحليل حقيقي MM211 MM213 

22 MM304 1 2 3 2تحليل حقيقي MM303 

23 MM309 كل مقررات التخصص للفصل االزل   2 2 1رياضة مدرسية 

24 MM310  2 2 2رياضة مدرسية  MM309 MM208 

25 MM308  1 2 3 تحليل عددي CS101 MM215 MM202 

26 ST101  2 2 3 مقدمة في علم  االحصاء - 

27 ST102  1 2 3 مقدمة في علم االحتماالت ST101 

28 ST202  2 2 3 إحصاء رياض ي ST102 ,MM211 

29 MM400   2  2 تطبيقات تدريسية MM310 

30 MM404  4  4 مشروع التخرج MM303 – Epsy301-  بعد انهاء  130 وحدة -  
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 وحدات من بين املقررات التالية: 3. املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل 2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

 MM405E 3 2 1 MM215-MM114 برمجة خطية 1

 MM406E 3 2 1 MM304 تحليل دالي  2

 MM407E 3 2 1 MM213, MM206, MM214 تاريخ الرياضيات  3

MM311 

 MM408E 3 2 1 MM405 بحوث العمليات  4

 MM409E 3 2 1 MM311 معادالت تكاملية 5

 MM410E 3 2 1      MM304 نظرية القياس  6

 . مقررات داعمة: 3

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

 CS202 3 2 1 CS101 معالج نصوص  1
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 : قسم الفيزياء ثانيا
 يمنح قسم الفيزياء شهادة البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الفيزياء 

 شعار القسم:  

 

 Department Vision :القسم رؤية

التعليم املنوطة بهم بنجاح بما يسهم في الرقي بالوطن  الرفع من مستوى الخريجين ليتمكنوا من تأدية مهمة 

 
ً
 وعلميا

ً
 .من خالل قسم متطور تقنيا

 Department Mission :القسم رسالة

إيجاد بيئة مناسبة تساعد على إطالق الطاقات الكامنة في الطالب وكذلك أعضاء هيئة التدريس ليتمكنوا من  

 إلى التعاون من
ً
 للنهوض   خلق جو علمي يدفع بهم جميعا

ً
 ومهنيا

ً
أجل االرتقاء بقدرات الطالب وبنائهم علميا

 .بالوطن واملواطن

 Department Objectives  :القسم أهداف

1.  
ً
 ناجحا

ً
 ومهنيا ليكون معلما

ً
 وتربويا

ً
 .تأهيل الخريج علميا

 .إكساب الطالب املعرفة الدقيقة واملتكاملة للمفاهيم الفيزيائية .2

 .في مجال الفيزياء من خالل العمل الجماعي إكساب الطالب مختلف املهارات .3

 .تعريف الخريج بالتطور العلمي السريع في مجال الفيزياء وحثه على مواكبة هذا التطور  .4

 .تعليم الطالب كيفية الربط بين النظرية والتطبيق .5

 .تزويد الطالب بطرق التدريس الحديثة واملتطورة في مجال الفيزياء .6

 .وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم وللكلية وللمجتمعالعمل على وجود بيئة  .7

 .ترسيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي القسم .8

االستفادة القصوى من اإلمكانيات التي توفرها الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات   .9

 تدريسها.  القدرات املعرفية والبحثية في مجال الفيزياء وطرق  لتنمية

 مواصفات الخريج:  

 .الفيزياءأن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال   .1

 أن يتمتع بمهارات عالية في استخدام معمل الفيزياء. .2
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .3

 .فيزياءمجال تدريس ال والتطوير فيأن يكون له قدرات على اإلبداع  .4

 يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت.أن  .5

 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .6

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .7

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .8

 أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية. .9

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .10

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .11
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 وحدة( 139ت الوحدا )مجموع فيزياءالخطة الدراسية لقسم ال 

 . املقررات التخصصية:1

عدد  اسم املقرر  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 عملي نظري 

1 PH101  4 4 مقدمة في امليكانيكا -  

2 PH102  4 4 حرارة وخواص مادة -  

3 PH103  4 3 كهربية عامة -  

4 PH104  4 4 صوت وضوء -  

5 PH201  4 3 1فيزيائية رياضة -  

6 PH202  4 3 2رياضة فيزيائية -  

7 
PH203   4  3 1ميكانيكا  - 

PH101 

MM111 

8 PH204  4 4 ديناميكا حرارية - PH102 

9 PH205 4 3 كهربية  ومغناطيسية -  

10 
PH206   4 3 2ميكانيكا  

PH201 

PH203 

11 
PH301 4 3 3  ميكانيكا - 

PH202 

PH206 

12 PH302  4 3 الكترونية - PH205 

13 
PH303 4 3 نظرية كهرومغناطيسية - 

PH201 

PH205 

14 
PH304 4 3 بصريات - 

PH103 

PH104 

15 
PH307  4 3 فيزياء حديثة - 

PH202 

PH206 

16 PH400  2 2 تطبيقات تدريسية فيزياء - PH407 

17 PH401  4 3 ميكانيكا الكم - PH301 

18 PH402  4 3 إحصائيةفيزياء - PH204 

19 PH403 4 3 1فيزياء نووية - PH307 

20 
PH405 4 3 1فيزياء الحالة الصلبة - 

PH401 

PH402 

21 PH407 2 2 طرق تدريس  الفيزياء - EPSY201 

22 PH106P  3 - 1 1فيزياء معمل - 

23 
PH207P  6 - 2 2فيزياء معمل 

PH103 

PH104 

24 
PH305P  6 - 2 3فيزياء معمل 

PH205 

PH207 

25 PH306P )6 - 2 معمل متقدم )الكترونية PH302 
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

PH305 

26 

PH308P )6 - 2 معمل متقدم )بصريات 

PH304 

PH305 

PH307 

27 PH404P  )6 - 2 معمل متقدم )نووية PH403 

28 PH406P )6 - 2 معمل متقدم )جوامد PH405 

29 
PH408E 

او ) مادتين  مشروع التخرج

 اختياريتين(
4 2 2 - 

 

 وحدات من بين املقررات التالية: 3. املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل 2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 PH411E  نووية فيزياء  ال يوجد - 4 2 

2 PH410E  ال يوجد - 4 2 الليزر واالطياف 

3 PH409E ة الشمسية الطاق  ال يوجد - 4 2 

4 PH413E  2فيزياء حالة صلبة  ال يوجد - 4 2 

5 PH408E  ال يوجد 3 2 4 مشروع التخرج 

 . مقررات داعمة: 3

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

1 Mm111  1رياضة عامة  3 4 -  

2 CH101 1كيمياء عامة  2 2 -  

3 M112  2رياضة عامة  3 3 - Mm101 

4 ST100  2 2 إحصاء   

5 CH102  2كيمياء عامة  2 2 - CH101 

6 CH102P 2 - 1 كيمياء عملي  
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 ثالثا: قسم الكيمياء 
 يمنح القسم درجة البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الكيمياء 

 شعار القسم:  

 
 Department Vision:القسم رؤية

 للبرامج واألنشطة العلمية والتطبيقية  يتطلع 
ً
قسم الكيمياء كلية التربية طرابلس إلى أن يكون مركزا فعاال

  .والخدمات التربوية في مجاالت الكيمياء البحثية والتطبيقية محليا وإقليميا

 Department Mission:القسم رسالة

 في مجال تدريس الكيمياء في تتحدد رسالة القسم في تكوين الكوادر العلمية 
ً
 وعلميا

ً
والتربوية املتميزة خلقيا

املجتمع الليبي واستخدامها كعلم من علوم الحياة، واستيفاء معايير الجودة في إعداد وتأهيل خريجين  

متميزين على املستوى املحلى واإلقليمي من خالل تطوير البرامج واملقررات الدراسية والتفاعل مع الجامعات  

 .  بية والعامليةاللي

 Department Objectives:القسم أهداف

 .تقديم مستوى متميز من املناهج والبرامج والخدمات املتعلقة بدراسة الكيمياء .1

 .إعداد الطالب علميا وتربويا في مجال تدريس مادة الكيمياء وتطبيقاتها .2

 .كيمياءتوفير الكوادر املهنية والتربوية القادرة على القيام بتدريس مادة ال .3

تقديم الخدمات للمجتمع والبيئة بتقديم االستشارات والخبرات العلمية والتطبيقية للمؤسسات   .4

 .والشركات واملساهمة في حل املشاكل الناجمة عن التلوث الكيميائي

التواصل العلمي والتقني مع كليات التربية في الجامعات األخرى فيما يخدم تبادل الخبرات العلمية   .5

 .وإثراء املعارف املرتبطة بعلم الكيمياء

تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم على إنتاج البحوث العلمية املبتكرة واملشاركة في املؤتمرات   .6

 .العلمية املحلية والدولية والندوات التخصصية والعامة

 .العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم والكلية واملجتمع .7

 .سيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي القسمتر  .8
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

االستفادة القصوى من اإلمكانيات التي توفرها الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات   .9

 القدرات املعرفية والبحثية في مجال الكيمياء وطرق تدريسها.  لتنمية

 مواصفات الخريج: 

 عالية في مجال الكيمياءأن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات  .1

 أن يتمتع بمهارات عالية في استخدام معمل الكيمياء.  .2

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .3

 أن يكون له قدرات على اإلبداع والتطوير في مجال تدريس الكيمياء. .4

 املشكالت.أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل   .5

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة واملستحدثة.  .6

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .7

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .8

 اإليجابية نحو املجتمع والكلية. أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات .9

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .10

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .11
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 
 وحدة(  135ت الوحدا )مجموع كيمياءالخطة الدراسية لقسم ال 

 املقررات التخصصية: .1

عدد  اسم املقرر  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 عملي نظري 

1 CH 101  4 4 1كيمياء عامة - - 

2 CH 102  3 3 2كيمياء عامة - CH 101 

3 CH 201   2 2 طرائق تدريس خاصة - PHsy 201 

4 CH 202   2 2 تطبيقات تدريسية  CH 201 

5 CH 211  2 2 1كيمياء تحليلية - CH 102 

6 CH 212  2 2 2كيمياء تحليلية - CH 211 

7 CH 221  3 3 1كيمياء غير عضوية - CH 102 

8 CH 222  3 3 2كيمياء غير عضوية - CH 221 

9 CH 231  3 3 1كيمياء عضوية - CH 102 

10 CH 232  3 3 2كيمياء عضوية - CH 231 

11 CH 241  2 2 1كيمياء فيزيائية - CH 102 

12 CH 242  2 2 2كيمياء فيزيائية - CH 241 

13 CH 311  2 2 3كيمياء تحليلية - CH 212 

14 CH 312  2 2 4كيمياء تحليلية - CH 311 

15 CH 321  3 3 3كيمياء غير عضوية - CH 222 

16 CH 322  3 3 4كيمياء غير عضوية - CH 321 

17 CH 331  3 3 3كيمياء عضوية - CH 232 

18 CH 332  3 3 4كيمياء عضوية - CH 331 

19 CH 341  2 2 3كيمياء فيزيائية - CH 242 

20 CH 342  2 2 4كيمياء فيزيائية - CH 341 

21 CH 343  2 2 5كيمياء فيزيائية - CH 342 

22 CH 403  128إنهاء  2 - 2 مشروع التخرج وحدة    

23 CH 436  2 2 كيمياء نووية - CH 332 ,CH322 

24 CH 451   2 3 كيمياء حيوية - CH 332 

25 CH 102P  3 - 1 عملي 2كيمياء عامة CH 101 

26 CH211P  3 - 1 عملي 1كيمياء تحليلية CH 211 

27 CH 222P  3 - 1 عملي  1كيمياء غير عضوية CH 221 

28 CH 232P  3 - 1 عملي  1كيمياء عضوية CH 231 

29 CH 242P  3 - 1 عملي  1كيمياء فيزيائية CH 241 

30 CH 212P  3 - 1 عملي 2كيمياء تحليلية CH 212, CH212P 

31 CH 311P  3 - 1 عملي 3كيمياء تحليلية CH 311, CH311P 

32 CH 321P  3 - 1 عملي  2كيمياء غير عضوية CH 222 , CH222 
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

33 CH 322P  6 - 1 عملي  3كيمياء غير عضوية CH 321,CH321P 

34 CH 331P  3 - 1 عملي  2كيمياء عضوية CH 332, CH332P 

35 CH 332P  6 - 1 عملي  3كيمياء عضوية CH 331, CH331P 

36 CH 341P  3 - 1 عملي  2كيمياء فيزيائية CH 242 , CH242P 

37 CH 342P  6 - 1 عملي  3كيمياء فيزيائية CH 341, CH341P 

38 CH 451P  3 - 1 كيمياء حيوية  عملي CH 451 

 

 وحدات من بين املقررات التالية: 4  املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل .2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 CH 411  ال يوجد - 2 2 بيئيةكيمياء 

2 CH 440 ال يوجد - 2 2 نواتج طبيعية 

3 CH 441  ال يوجد - 2 2 كيمياء صناعية 

 مقررات داعمة: . 3

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

1 ST100  2 2 مبادئ إحصاء -  

2 MM111  1 2 3 1رياضة عامة  

3 PH101  1 2 3 1فيزياء عامة  

4 MM112  1 2 3 2رياضة عامة MM111 
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 رابعا: قسم األحياء 
 البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص األحياء يمنح قسم األحياء درجة 

 شعار القسم: 

 

 Department Vision:القسم رؤية

        ،
ً
، وعلميا

ً
دعم مسيرة بناء الوطن بالكوادر املؤهلة من خالل برامج تعليمية وإعداد كوادر متميزة ثقافيا

، ملواكبة متطلبات سوق العمل. كما يسعى القسم 
ً
، ومهنيا

ً
إلى تحسين وتطوير معايير جودة البرامج من  وبحثيا

خالل املراجعة املستمرة لخطط القسم وأهدافه ورسالته، وذلك لتواكب التغيرات املستمرة الحتياجات  

 .املجتمع

 Department Mission:القسم رسالة

معلمين يسعى قسم األحياء إليصال رسالة سامية ومقدسة وهي تخريج كوادر ذات كفاءة عالية من  

  .متخصصين في العلوم والتربية، وإعدادهم للعمل في مجاالت التعليم وعلوم الحياة بفروعها املختلفة

 Department Objectives:القسم أهداف

إعداد الكوادر لدمجها باملجتمع ومؤسسات الدولة بالخبرات العلمية والفنية في مجال علوم الحياة   .1

  .البيئيةوتطوير مؤسساته العلمية والصحية و 

   .تطوير وتحديث املناهج العلمية بشقيها النظري والعملي .2

  .تطوير الكفاءات العلمية واألداء لدى أعضاء هيئة التدريس والُبحاث والطلبة .3

 .اعتماد التقنيات الحديثة في املختبرات العملية .4

 .إيجاد حلول للمشاكل البيئية املعاصرة .5

 .املسببات املرضية املنتشرة في بيئتنا ومجتمعنـــــــــا وإيجاد الحلول الناجحة لــــــــهافهــــــــــــــم ودراسة  .6

التعاون مع دوائر الدولة املختلفة للنهوض بالواقع الصحي والبيئي والصناعي والزراعي بتقديم الخبرات  .7

 .العلمية ونتائج البحوث لنقلها إلى أرض الواقع

 .عمل تعزز روح االنتماء للقسم وللكلية وللمجتمع العمل على وجود بيئة وعالقات .8

 .ترسيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي القسم .9
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

االستفادة القصوى من اإلمكانيات التي توفرها الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات   .10

 يسها. املعرفية والبحثية في مجال علم األحياء وطرق تدر  لتنمية القدرات 

 مواصفات الخريج: 

 حياء.أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال األ  .1

 أن يتمتع بمهارات عالية في استخدام معمل األحياء. .2

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .3

 .حياءأن يكون له قدرات على اإلبداع والتطوير في مجال تدريس األ  .4

 قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت.أن يكون له  .5

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة واملستحدثة.  .6

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .7

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .8

 بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية. أن يتحلى .9

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .10

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .11
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 
 وحدة(  143ت الوحدا )مجموع حياءالخطة الدراسية لقسم ال 

 املقررات التخصصية:. 1

عدد  اسم املقرر  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 عملي نظري 

1 Geo113 2 2 3 جيولوجيا عامة - 

2 Bio101  2 3 4 1نبات عام - 

3 Bio102  2 3 4 2نبات عام Bio101 

4 Bio112  2 3 4 1حيوان عام - 

5 Bio113  2 3 4 2حيوان عام Bio112 

6 CH101  3 3 1كيمياء عامة - - 

7 CH102  3 3 2كيمياء عامة - CH101 

8 CH231 2 2 كيمياء عضوية - CH102 

9 CH211 3 3 كيمياء تحليلية - CH102 

10 CH300  3 3 كيمياء حيوية نظري - CH211 , CH231 

11 CH102P  2 - 1 عملي 2كيمياء عامة CH102 

12 CH300P  2 - 1 حيوية عملي كيمياء CH300 

13 Bio222 2 2 أساسيات علم البيئة - Bio101 

14 Bio223  2 2 3 علم تصنيف النبات Bio102 

15 Bio224 2 2 3 علم الخلية والوراثة Bio102 

16 Bio323  2 2 3 علم الالفقاريات Bio113 

17 Bio121 2 2 3 علم الحشرات Bio113 

18 BiO201 2 2 3 تشريح نبات Bio223 

19 Bio321  2 2 3 علم الطفيليات  Bio323, Bio113  

20 Bio322 2 2 3 فسيولوجي  حيوان Bio113 

21 Bio324 2 2 3 علم الفقاريات Bio323 

22 BiO301  2 3 4 علم الحياء الدقيقة Bio102 , CH231 

23 Bio326  2 2 3 فسيولوجي نبات Bio102 , CH211 

24 Bio327  2 2 3 الفطريات العام علم Bio102 

25 Bio328  2 2 3 علم الطحالب Bio102 

26 Bio422 2 2 3 علم الجنة Bio322 +Bio321 

27 Bio321  2 2 3 علم التشريح املقارن Bio322, Bio422 

28 Bio434  2 2 3 أساسيات أمراض النبات Bio327 

29 Bio429  2 2 طرائق تدريس خاصة - ESPY201 

30 Bio437  2 2 تطبيقات تدريسية - Bio429 

31 Bio436  4 - 4 مشروع التخرج ESPY301 
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 وحدات من بين املقررات التالية: 6  . املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 
Bio225E  2 2 3 علم النباتات الطبية 

CH113 

 Bio211 

2 Bio234E 2 2 3 صحة عامة وإسعافات أولية CH301 , Bio321 

3 Bio236E   2 2 3 علم املختبرات - 

4 Bio433E   2 2 3 أساسيات تغذية اإلنسان - 

5 Bio435E  2 2 علم التلوث البيئي -  

6 
Bio333E  2 2 3 علم الحياء الجزيئية 

CH224 

 Bio300 

7 Bio232E  2 2 3 السماك والحياء املائيةعلم  

8 Bio423E  2 2 3 التقنية الحيوية  

9 Bio425E  2 2 3 علم الرض والتطور  

 . مقررات داعمة: 3

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

1 ST100  2 2 مبادئ إحصاء -  
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 خامسا: الحاسوب

 الحاسوب درجة البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الحاسوب يمنح قسم 

 شعار القسم:  

 

 Department Vision :القسم رؤية

أن يكون قسم الحاسوب من األقسام املميزة والرائدة في إعداد الكوادر في مجال تدريس علوم الحاسوب  

   .وتطبيقاتها

 Department Mission:القسم رسالة

قسم الحاسوب في تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة للطالب تواكب معايير الجودة في  تتمثل رسالة 

مجال علوم الحاسوب بما يسمح بإعداد خريج تنافس ي يتماش ى مع املتطلبات املحلية والعاملية وتوفير املناخ  

 .ية بالدولة الليبية. واإلبداعاملشجع على االبتكار   باإلضافة إلى املشاركة الفعالة للقسم في تنمية البيئة املحل

 Department Objectives:القسم أهداف

 .تزويد الطلبة بأساس متين في الناحيتين: املادية والبرمجية للحاسوب .1

 .تنمية قدرات الطالب على الربط بين النظرية والتطبيق .2

  احل التعليم العامتوفير الكوادر املهنية والتربوية القادرة على القيام بتدريس مادة الحاسوب في مر  .3

 .تحقيق املعايير املھنية في إعداد املناهج وتنفيذ املقررات .4

 .تطوير وتوجيه البحث العلمي ملعالجة قضايا املجتمع .5

 .تطوير الدراسة في مجال الحاسوب من خالل التدريس والبحوث التطبيقية واالستشارات امليدانية .6

 .خالل مھاراتھم العملية والتحليليةإعداد الطالب ألن يكونوا قادة مبدعين من  .7

التدريب العملي على استخدام الكثير من البرامج التطبيقية من أجل تحصيل املعرفة الضرورية   .8

 .لإلملام بعلوم الحاسوبية

 .العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم وللكلية وللمجتمع .9



                                                                                                                              

  

م 2022قسم الجودة وتقييم األداء /  كلية التربية طرابلس/  23 
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 .بين كل منتسبي القسم ترسيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة .10

االستفادة القصوى من اإلمكانيات التي توفرها الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات   .11

 لتنمية القدرات املعرفية والبحثية في مجال الحاسوب وطرق تدريسه. 

 مواصفات الخريج: 

 حاسوب.أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال ال .1

 ت عالية في استخدام معمل الحاسوب. أن يتمتع بمهارا .2

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .3

 . تدريس مقرر الحاسوبمجال  والتطوير فيأن يكون له قدرات على اإلبداع  .4

 أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت. .5

 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .6

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .7

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .8

 نحو املجتمع والكلية. أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية  .9

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .10

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .11
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 وحدة(  136ت الوحدا )مجموعحاسوب الخطة الدراسية لقسم ال

 . املقررات التخصصية:1

عدد  اسم املقرر  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  الساعاتعدد 

 عملي نظري 

1 CS 111  2 2 3 1أساسيات برمجة CS 112 

2 CS 112  2 2 3 مقدمة وتطبيقات حاسوب - 

3 CS 113  4 3 دوائر رقمية - - 

4 CS 113 Lab 2 - 1 دوائر رقمية عملي CS 113 

5 
CS 122 

تراكيب منفصلة )هياكل  

 رياضية(
3 4 - Mm106 

6 CS 211  2 2 3 2أساسيات برمجة CS 111 

7 CS 221 2 2 3 طرق وتطبيقات عددية Mm112 

8 
CS 213 

تنظيم الحاسبات 

 لغة التجميع الةيؤصةو 
3 4 - CS 113 

9 
CS213 Lab 

تنظيم الحاسبات ولغة  

 التجميع عملي 
1 - 2 CS 213 

10 CS 214  2 2 3 1برمجة مرئية CS 211 

11 CS 221 ( برمجة بلغة الس يc ) 3 2 2 CS 211 

12 CS 223  2 2 3 نظم التشغيل CS 213 

13 CS 224  2 2 3 2برمجة مرئية CS 214 

14 CS 311  2 2 3 برمجة شيئية CS 221 

15 CS 312  2 2 3 1تراكيب البيانات CS 221 

16 CS 314  2 2 3 تحليل وتصميم نظم CS 211 

17 CS 316  2 2 طرائق تدريس خاصة - EPsy201 +CS 111 

18 
CS 317 

تطبيقات تدريسية  

 )الحاسوب(
2 - 2 CS 316    +CS 320 

19 CS 320  2 2 3 قواعد البيانات CS 312    +CS 314 

20 CS 321 2 2 3 مبادئ برمجة االنترنت اإلنترنت CS111 

21 CS 324  2 2 3 2تراكيب البيانات CS312 

22 CS 327  2 2 3 هندسة برمجيات CS314 

23 CS 329  2 2 3 شبكات الحاسوب CS213 

24 CS 330 2 - 2 دراسة منظومات CS320 + CS224 

25 CS 329P  2 - 1 شبكات حاسوب عملي CS329 

26 CS 411 2 2 3 تقنية املعلومات CS321 

27 CS 412  2 2 3 الرسم وتطبيقاته بالحاسوب CS221 + Mm111 

28 CS 413  2 2 3 ذكاء اصطناعي CS312 

29 CS 414  2 - 1 حاسوبمبادئ صيانة CS211 



                                                                                                                              

  

م 2022قسم الجودة وتقييم األداء /  كلية التربية طرابلس/  25 
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30 

CS 415  2 2 3 مشروع التخرج 

EPsy301  ومادتان

على الكثر قبل  

  120التخرج )إنهاء 

 وحدة( 

 

 وحدات من بين املقررات التالية: 8 . املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 CS325  )وحدة  72انهاء  2 2 3 حلقات نقاش )حاسوب  

2 CS326 وحدة  72انهاء  2 2 3 برمجة اإلنترنت متقدمة  

3 CS328 وحدة  72انهاء  2 2 3 وسائط متعددة  

4 CS335  وحدة  72انهاء  2 2 3 نظم تشغيل متقدم  

5 CS336  وحدة  72انهاء  2 2 3 شبكات الحاسوب متقدم  

6 CS337  وحدة  72انهاء  2 2 3 الحواسيب أمن  

7 CS338  وحدة  72انهاء  2 2 3 تعليم إلكتروني  

8 CS339  وحدة  72انهاء  2 2 3 معالجة الصور  

 . مقررات داعمة: 3

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

1 ST 103  4 3 مبادئ إحصاء واحتماالت - - 

2 Mm111  4 3 1رياضة عامة - - 

3 Mm112  4 3 2رياضة عامة - Mm111 

4 Mm106 

 
 - - 2 2 أساسيات في الجبر 
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 سادسا: قسم التربية الفنية 

 يمنح قسم التربية الفنية درجة البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص التربية الفنية

 شعار القسم: 

 

 Department Vision :القسم رؤية

الريادة والتميز محليا وإقليميا في تحسين مستوى الجودة واألداء في العملية التعليمية وإعداد معلم التربية  

  الفنية الكفء والقادر على اإلبداع واالبتكار لتنمية الفرد وخدمة املجتمع في ظل التطور التكنولوجي

 Department Mission:القسم رسالة

كبة تطورات الثورة التكنولوجية بصورتها املتسارعة من أجهزة وأساليب حديثة  يطمح قسم التربية الفنية ملوا

لتنشيط التفكير البصري والذاكرة البصرية، كما يسعى لتحقيق التطوير املستمر والهادف لعملية التعليم  

 .والتعلم لصقل جوانب شخصية الطالب الفكرية والوجدانية بما يخدم احتياجات املواطن واملجتمع

 Department Objectives:القسم أهداف

تخريج كوادر فنية مبدعة وقادرة على االبتكار واملنافسة في سوق العمل على املستوى املحلي  .1

 واإلقليمي

 االرتقاء في مجال البحث العلمي واألبحاث التطبيقية في التربية الفنية ودعمها وتشجيعها  .2

ت التربية الفنية واستحداث برامج جديدة مواكبة  تطوير البرامج األكاديمية والتطبيقية في مجاال  .3

  الحتياجات املجتمع وسوق العمل

وضع منظومة التقويم املستمر وإدارة الجودة بما يحقق أهداف قسم التربية الفنية املتمثلة في   .4

 املراجعة املنتظمة والتقييم املستمر لهذه البرامج واألنشطة

طوير املناهج والكتب الدراسية بما يحقق أهداف السياسة  إسهام القسم مع املؤسسات التربوية في ت .5

 .التعليمية باملجتمع ككل
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

التفاعل بين قسم التربية الفنية واملؤسسات املجتمعية املحلية إلحداث تغير وتأثير في البيئة،  .6

 واملساهمة الفعالة في املعارض الفنية واملسابقات املحلية والدولية 

رفية واملهارية من خالل مستحدثات التكنولوجيا التي غيرت من طبيعة  تسهيل اكتساب املعلومات املع .7

 .التعليم والتعلم لتطوير الخبرات املعرفية واألدائية عند أفرادها

حضور مؤتمرات علمية مختصة بمجاالت التربية الفنية وندوات وحلقات دراسية وتبادل املعرفة   .8

 والخبرات وورش عمل وتدريب 

 عالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم وللكلية   العمل على وجود بيئة و  .9

 مواصفات الخريج:  

 تربية الفنية. أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال ال .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .2

 . تدريس مقرر التربية الفنيةمجال  والتطوير فيأن يكون له قدرات على اإلبداع  .3

 يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت.أن  .4

 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .5

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .6

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .7

 أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية. .8

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 
 وحدة(   130ت  الوحدا )مجموعتربية الفنية الخطة الدراسية لقسم ال

 املقررات التخصصية:. 1

عدد  اسم املقرر  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 عملي نظري 

1 ART100 2 2 تاريخ الفن القديم - - 

2 ART101 2 1 2 1الرسم الحر - 

3 ART102 2 1 2 1أسس تصميم - 

4 ART103 2 1 2 1طباعة منسوجات - 

5 ART104  2 1 2 1خزف - 

6 ART105 2 1 2 اشغال نجارة - 

7 ART106  2 2 تشريح فني - - 

8 ART200 2 2 3 2أسس تصميم ART 102 

9 ART201  2 1 2 1نحت - 

10 ART202  2 1 2 2الرسم الحر ART 101 

11 ART203  2 2 2 1تصوير مائي ART 202 

12 ART204 2 2 3 1تصميم وزخرفة ART 200 

13 ART205  2 2 3 1فنيةأشغال ART 105 

14 ART206 2 2 3 2تصميم وزخرفة ART 204 

15 ART207  2 2 فنون الطفال واملراهقين - - 

16 ART300 2 2 3 2طباعة منسوجات ART 103 

17 ART301  2 1 3 الرسم الهندس ي ART 202 

18 ART302  2 2 علم الجمال والنقد الفني - - 

19 ART303  2 2 3 2تصوير مائي ART 203 

20 ART304  2 2 تاريخ الفن الوسيط و إلسالمي - ART 100 

21 ART305 2 1 2  3طباعة منسوجات ART 300 

22 ART306  2 2 تدريس الفنون  ق طر - ART 201 

23 ART307 2 2 3 1تصميم إعالني ART 206 

24 ART310  2 2 تطبيقات تدريسية - ART 306 

25 ART400 2 2 3 2اشغال فنية ART 205 

26 ART401 2 2 3 1تصوير زيتي ART 303 

27 ART402 2 2 تاريخ فن عصر النهضة - ART 304 

28 ART403  2 1 2 خط عربي - 

29 ART404 2 2 3 2تصوير زيتي ART 401 

30 ART405  4 - 2 مشروع التخرج  

 

 

 املقررات التالية:وحدات من بين  8 . املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل2
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 ART406E 2 2 3 2تصميم إعالني ART307 

2 ART308E 2 2 2النقد الفني - ART302 

3 ART208E  2 2 3 2خزف ART104 

4 ART209E  2 2 3 أشغال املعادن - 

5 ART309E  2 2 3 2نحت ART201 

6 ART407E 2 2 3 4طباعة منسوجات ART305 

7 ART408E  2 1 2 الرسم بالحاسوب CS101 

8 ST100  2 2 مبادئ االحصاء - - 

 

 ال يوجد مقررات داعمة: . 3 
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 

 سابعا: قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

ب والتربية تخصص اللغة العربية والدراسات  ادليسانس في اآل يمنح قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 

 اإلسالمية  

 شعار القسم:  

 

 Department Vision :القسم رؤية

الّتعليم، وتكوين  يتطلع قسم اللغة العربية والّدراسات اإلسالمية إلى رفع كفاءة دارس ي اللغة العربّية في مجال 

بيئة تعليمّية مؤهلة، كما يسعى الفتتاح شعبة للّدراسات العليا؛ لإلسهام في تخريج أساتذة من حملة املؤهالت  

 .العليا )ماجستير، ودكتوراه(

 
 Department Mission:القسم رسالة

في بناء الوطن بكفاءة   خلق جيل من معلمّي اللغة العربّية والّدراسات اإلسالمّية واٍع وقادر على اإلسهام

واقتدار، من خالل تكوين الشخصية العربية املسلمة علميا وتربويا وسلوكّيا، في ظّل ما يواجهه العالم من  

 .تغّيرات وتقلبات خطيرة تقتض ي إعداد األجيال القادرة على الّتعامل مع تلك املعطيات بشكل إيجابي وبّناء

 Department Objectives:القسم أهداف

 بجميع املهارات والخبرات املتعلقة باللغة العربية وآدابها والتربية اإلسالمية،  إعد .1
ً
 جيدا

ً
اد املعلم إعدادا

والتي تمكنه من تدريسها بطريقة سهلة ميسرة، مع املحافظة على أصالتها؛ للّنهوض بمهام تدريس  

 .هذين املجالين في املؤسسات الّتعليمّية

الب باملبادئ االجتما .2
ّ
عّية والّروحّية، وبالقيم العربّية واإلسالمّية الخالدة التي تقوم عليها تزويد الط

 .حياة املجتمع
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

ِله والتزّود من   .3
ُّ
مث

َ
راث األدبّي واللغوّي واإلسالمّي في عصوره املختلفة، وت

ّ
صال بالت

ّ
الب من االت

ّ
تمكين الط

لقّية واالجتماعّية والفنية بما يالئم مجتمعنا العربي اإلسال 
ُ
 .مّي قيمه الخ

 .ربط الّدارسين بلغتهم، وتمكينهم من امتالك ناصيتها، فهي لغة ديننا وقرآننا .4

قة بين العاّمّية واللغة الفصحى .5
ّ
الب بتضييق الش

ّ
 .تقويم ألسنة الط

الب على القراءة، وفهمه للمقروء فهما واسعا، وتمييزه بين األفكار الجوهرّية، وتكوينه   .6
ّ
تنمية قدرة الط

 .الّنقدّية عليه، وانتفاعه به في حياته العملّيةلألحكام 

الب على التعبير عما يقرأه بأسلوبه الخاّص، وتعيين العناصر األساسّية في املوضوع .7
ّ
 .تنمية قدرة الط

الب من التزود باملعارف اإلسالمية ومسائل الشريعة وكل ما يتصل بالثقافة اإلسالمّية   .8
ّ
تمكين الط

خصّية  املعاصرة تحصينا لذواتهم أ
ّ

وال، وتمكينا لهم من توعية اآلخرين في مواجهة املشكالت الش

 .واالجتماعّية، والّتصدي للقضايا املعاصرة الكبرى 

قافّي للجامعة، باإلشراف على بحوث مؤتمراتها ومنشوراتها،   .9
ّ
شاط العلمّي والث

ّ
اإلسهام في مراجعة الن

 .األخطاءومراجعتها من الّناحّية اللغوّية، حتى تنشر سليمة من 

 .العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم وللكلية وللمجتمع .10

 .ترسيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي القسم .11

 االستفادة القصوى من اإلمكانيات التي توفرها الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات.  .12

 مواصفات الخريج: 

 يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال الّتخّصّص. أن  .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .2

 أن يكون له قدرات على اإلبداع والتطوير في مجال تدريس اللغة العربّية والّدراسات اإلسالمّية.  .3

 ملشكالت.أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل ا .4

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة واملستحدثة.  .5

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال إذا رغب.  .6

ى بالقدرة على الحوار وقوة اإلقناع والعمل كفريق.  .7
ّ
 أن يتحل

 واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية.أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية،  .8

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10
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 ( وحدة 136ت الوحدا )مجموعلغة العربية والدراسات االسالمية الخطة الدراسية لقسم ال 

 . املقررات التخصصية:1

عدد  اسم املقرر  املقرر رمز  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 عملي نظري 

1 AR107   4 4 1نحو - - 

2 AR108   2 2 1فقه العبادات - - 

3 AR109   2 2 1أصول الكتابة - - 

4 AR112   2 2 1أدب جاهلي - - 

5 AR312   2 2 علم البديع - - 

6 AR113   4 4 2نحو - AR107  

7 AR114   4 2 2فقه العبادات - AR108 

8 AR115   2 2 2أدب جاهلي - AR112  

9 AR109   2 2 2أصول الكتابة - AR109 

10 AR117   2 2 أحكام السرة - - 

11 AR202   4 4 3نحو - AR113  

12 AR203  2 2 3فقه العبادات - AR114 

13 AR204  2 2 علم البيان - AR201 

14 AR205    2 2 1إسالمي أدب - AR115 

15 AR207   4 2 1صرف - AR107 

16 AR208   4 4 4نحو - AR202 

17 AR206   2 2 2أدب  إسالمي - AR205 

18 AR304   2 2 4فقه العبادات - AR203 

19 AR209   4 2 2صرف - AR207 

20 AR201   2 2 علم املعاني - AR113  

21 AR300   4 4 5نحو - AR208 

22 AR305   2 2 5فقه العبادات - AR304 

23 AR311  2 2 تدريبات لغوية - AR300 

24 AR409   2 2 1عروض - AR202 

25 AR301   4 4 6نحو - AR300 

26 AR302   2 2 طرائق تدريس خاصة - EPSY201 

27 AR303   2 2 3صرف - AR209 

28 AR110   4 4 علم العقيدة - AR304 

29 AR309  2 2 الصوات علم - - 

30 AR400   4 4 7نحو - AR301 

31 AR208  2 2 تطبيقات لغوية - AR301 

32 AR419   )2 2 تطبيقات تدريسية )ل ع - AR302 
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33 AR401   مشروع التخرج 

 

4 4 - EPSY301 ومادتان على الكثر

 قبل التخرج

 

 من بين املقررات التالية: وحدات 10. املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 ST100E  2 2 مبادئ إحصاء - - 

2 AR210E  2 2 ضوابط الرواية - AR114 

3 AR211E 

 
 2 2 دراسات في السنة

- 
AR210 

4 AR212E 2 2 علوم القرآن - AR114 

5 AR213E  2 2 1دراسات قرآن - AR213 

6 AR214E  2 2 2دراسات قرآن - AR213 

7 AR306E 2 2 علم امليراث - AR203 

8 AR307E  2 2 1تفسير آيات الحكام - AR212 

9 AR308E  2 2 2تفسير آيات الحكام - AR307 

10 AR310E    2 2 علم الداللة واملعاجم - AR407 

11 AR407E  2 2 لسانيات - AR309 

12 AR402E  2 2 1أحكام املعامالت - AR304 

13 AR403E  2 2 2أحكام املعامالت - AR402 

14 AR404E  2 2 قواعد فقهية - AR304 

15 AR405E 2 2 أصول الفقه - AR304 

16 AR406E 2 2 تشريعات الحدود - AR203 

17 AR410E  2 2  2عروض - AR409 

18 AR313E  1أدب عباس ي  2 2 - AR206 

19 AR314E  2أدب عباس ي  2 2 - AR206 

20 AR411E  2 2 نقد قديم - AR313 

21 AR412E  2 2 نقد حديث - AR411 

22 AR413E  2 2 أدب الدول املتتابعة - AR313 

23 AR414E  2 2 أدب ليبي - AR206 

24 AR415E  2 2 1أدب حديث - AR206 

25 AR416E  2 2 2أدب حديث - AR415 

26 AR417E  ي أدب أندلس  2 2 - AR206 

27 AR418E  2 2 أدب مقارن - AR416 

28 ST100E  2 2 مبادئ إحصاء - - 

 

 ال يوجد     مقررات داعمة: . 3
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 ثامنا: قسم اللغة اإلنجليزية 

 انجليزية.يمنح قسم اللغة اإلنجليزية درجة الليسانس في اآلداب والتربية تخصص لغة 

 شعار القسم:  

 

 Department Vision :القسم رؤية

تكمن رؤية قسم اللغة اإلنجليزية في كلية التربية / طرابلس في جعل القسم مركزا للتميز األكاديمي حيث من  

للمهارات  املتوقع أن يزخر القسم بالطالب اللذين يتمتعون بالكفاءة التي تم اكتسابها من خالل تدريسهم 

اللغوية والتعليمية والتي نتج عنها إجادة اللغة اإلنجليزية ما يمكنهم من القيام بمهمة تدريس اللغة اإلنجليزية  

 .كلغة ثانية في مختلف املستويات واملراحل التعليمية في املدارس الليبية وذلك بعد التخرج

 Department Mission:القسم رسالة

م بإنشاء برنامج من شأنه أن ينتج معلمين أكفاء يتمتعون بالكفاءة اللغوية العالية  قسم اللغة اإلنجليزية ملتز 

م وتدريس اللغة  
ُّ
 عن تقديم العون واملساعدة في بناء املعرفة النفسية والتعليمية واملهنية الالزمة لتعل

ً
فضال

 .اإلنجليزية

 Department Objectives:القسم أهداف

تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية باستخدام مختلف التقنيات   تخريج كوادر تربوية قادرة على .1

 .الحديثة في تعلم وتدريس اللغة

تطوير قدرات الطالب في مختلف املهارات اللغوية من خالل استخدام املواد الحديثة وتوظيف   .2

 ..وسائل اإلعالم املختلفة

لصوتيات وعلم األصوات وعلم  توفير برامج لتدريس نظام اللغة اإلنجليزية التي تغطي مجاالت ا .3

الصرف )التشكيل( وعلم النحو)بناء الجملة( وعلم دراسة معاني الكلمات )الدالالت(، فضال عن 
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النظريات املعنية باكتساب اللغة األولى واللغة الثانية والبحوث الحديثة في مجال تدريس اللغة  

  .اإلنجليزية كلغة ثانية

 التقييم الذاتي ومهارات التفكير النقديتنمية قدرات الطالب على اإلبداع و  .4

 .تدريب الطالب على إعداد البحوث والتقارير في مجال تدريس اللغة .5

تلبية احتياجات األقسام العلمية األخرى في الكلية والجامعة من تدريس مقررات اللغة اإلنجليزية   .6

 املجاالت األخرى وأعمال الترجمة وتشجيع التواصل العلمي مع املتخصصين في 

  .تدريب معلمي اللغة اإلنجليزية في ليبيا على مختلف املستويات .7

 .العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم والكلية واملجتمع .8

 .ترسيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي القسم .9

 سائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات   االستفادة القصوى من اإلمكانيات التي توفرها الو  .10

 مواصفات الخريج: 

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في اللغة االنجليزية مجال علم اللغة التطبيقي.  .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .2

 نجليزية.مجال تدريس اللغة اال  والتطوير فيأن يكون له قدرات على اإلبداع  .3

 أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت. .4

 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .5

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .6

 . والعمل كفريقأن يتحلى بالقدرة على الحوار وقوة اإلقناع   .7

 أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية. .8

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10
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 دليل برامج كلية التربية طرابلس 

 ( وحدة 134ت الوحدا )مجموع لغة االنجليزيةلقسم ال الخطة الدراسية 

 . املقررات التخصصية:1

عدد  اسم املقرر  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 عملي نظري 

1 EN102  4 4 1قواعد اللغة اإلنجليزية - - 

2 EN103  2 2 1قراءة واستيعاب - - 

3 EN104  4 4 1استماع ومحادثة - - 

4 EN105  4 4 1كتابة - - 

5 EN106  4 4 1صوتيات - - 

6 EN107  2 2 2قواعد اللغة اإلنجليزية - EN102 

7 EN108  2 2 2قراءة واستيعاب - EN103 

8 EN109  4 4 2استماع ومحادثة - EN104 

9 EN110  4 4 2كتابة - EN105 

10 EN111  2 2 2صوتيات - EN106 

11 EN112  2 2 3قواعد اللغة اإلنجليزية - EN107 

12 EN213  2 2 3قراءة واستيعاب - EN108 

13 EN214  4 4 3استماع ومحادثة - EN109 

14 EN215  4 4 3كتابة - EN110 

15 EN217  2 2 1علم اللغة النظري - - 

16 EN218  2 2 4قواعد اللغة اإلنجليزية - EN112 

17 EN219  2 2 4قراءة واستيعاب - EN213 

18 EN220  2 2 4استماع ومحادثة - EN214 

19 EN222  2 2 1أدب إنجليزي - - 

20 EN223  2 2 2علم اللغة النظري - EN217 

21 EN224  2 2 1تراكيب نحوية - EN218 

22 EN225  2 2 1قراءة متقدمة - EN219 

23 EN226  4 4 1استماع ومحادثة متقدمة - EN220 

24 EN327  2 2 1كتابة إبداعية - EN215 

25 EN328  2 2 1علم اللغة التطبيقي - EN223 

26 EN330  2 2 2تراكيب نحوية - EN224 

27 EN334  2 2 طرائق تدريس خاصة - EN328 

28 EN336   2 2 1استراتيجيات تدريسية - EPSY201 EN334 

29 EN339  2 2 1كتابة أكاديمية - EN215 

30 
EN340 

تعلم اللغة بمساعدة  

 الحاسوب 
2 2 

- 
CS101 

31 EN342  2 2 2أدب إنجليزي - EN222 

32 EN343 2 2 طرق كتابة املشروع - EN339 

33 EN442  2 2 2استراتيجيات تدريسية - EN336 
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34 EN446 2 2 ترجمة - - 

35 

 
EN448  2 2 التخرج مشروع - 

EPSY301 ومادتين   

على الكثر قبل الت  

 خرج 

EN343 

 

 وحدات من بين املقررات التالية: 4. املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 E EN329  2 2 علم اللغة النفس ي - EN223 

2 EN331E  4 4 2قراءة متقدمة - EN225 

3 EN332E  4 4 2استماع ومحادثة متقدمة - EN226 

4 EN333E  2 2 2كتابة إبداعية - EN227 

5 EN335E  2 2 2علم اللغة التطبيقي - EN328 

6 
EN341E 

تدريس مهارات اللغة  

 اإلنجليزية 
2 2 

- 
EN334 

7 EN344E 2 2 تطوير املفردات - - 

8 
EN345E 

تدريس اللغة اإلنجليزية 

 للمتعلمين الصغار 
2 2 

- 
EN334 

9 EN445E  2 2 2كتابة أكاديمية - EN339 

10 EN447E  2 2 منوعات  في اللغة - - 

 . مقررات داعمة: 3

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

1 ST100 2 2 مبادئ إحصاء - - 
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 التربية الخاصةتاسعا: قسم 

 يمنح قسم التربية الخاصة درجة الليسانس في اآلداب والتربية تخصص التربية الخاصة.

 شعار القسم:  

 

 Department Vision :القسم رؤية

يطمح قسم التربية الخاصة إلى الريادة والتميز في تحقيق مخرجات ذات كفاءة في مجال تصميم وتنفيذ البرامج  

 .التدريبية والتعليمية والتأهيلية لذوي االحتياجات الخاصة محليا وإقليمياواألنشطة 

 Department Mission:القسم رسالة

أحد األقسام التربوية املتخصصة بكلية التربية طرابلس والتي أنشئت إلعداد كوادر بشرية مدربة وقادرة على 

ضمن التوجه العاملي لحقوق اإلنسان وتكافؤ  تأهيل وتعليم وتدريب األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وذلك  

الفرص بين جميع األفراد في التعليم والعمل. كما يأمل القسم في فتح برنامج للدراسات العليا يشمل الدبلوم في 

 .التربية الخاصة واملاجستير والدكتوراه

 
 Department Objectives:القسم أهداف

مجـال التربية الخاصة تكون قادرة على تقديم الخدمات التربوية  إعداد كوادر تربوية مؤهلة للعمل في   .1

          .والتعليمية والتأهيلية والتدريبية

مختلف   .2 في  الفئـة  هـذه  مـع  للعمل  الالزمــة  التطبيقية  والخبرات  باملهـارات  والطالبات  الطـالب  تـزويـد 

 .البيئات التعليمية

تقـديم الحلول  ربط القسم بمؤسـسات املجتمع وذلك مـن خـ .3 في  تبادل الخبرات، وكذلك اإلسهام  الل 

 .العلمية للمشكالت التي يواجهها ذوو االحتياجات الخاصة في املجتمع

تطـويـر أساليب األداء التعليمي مـن خــالل البحث العلمي الستحـداث أساليب ومناهـج وطرق تدريسية   .4

  .أكثر كفاءة
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هـذا   .5 تخـدم  التي  املعامل  والـدور  إنشاء  للمعاهـد واملراكز  بـزيـارات ميدانية متكررة  والقيام  التخصص 

موهوبين  مـن  الخـاصة  الفئة  هـذه  مـن  مختلفة  شرائـح  تضم  التي  واألهلية  الحكـومية  االجتماعية 

 .ومعوقين وخالفهم عن قرب والخروج بتصورات وثيقة عنهم

امل .6 مع  والتعاون  والعلمية  التربوية  االستشارات  ذوي  تقـديـم  باألطفال  تعنى  التي  االجتماعية  ؤسـسات 

 .االحتياجات الخاصة

 .العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم والكلية واملجتمع .7

 .ترسيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي القسم .8

ال .9 التقنية  الوسائل  توفرها  التي  اإلمكانيات  من  القصوى  املعلومات  االستفادة  وتكنولوجيا  حديثة 

 القدرات املعرفية والبحثية في مجال التربية الخاصة.

 مواصفات الخريج: 

 تربية الخاصة.أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال ال .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .2

 . تعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةالمجال   والتطوير فيأن يكون له قدرات على اإلبداع  .3

 أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت. .4

 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .5

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .6

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .7

 أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية. .8

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10
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 ( وحدة 133ت الوحدا )مجموعالتربية الخاصة الخطة الدراسية لقسم 

 . املقررات التخصصية:1

عدد  اسم املقرر  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 عملي نظري 

1 SE100 2 2 مدخل إلى التربية الخاصة - - 

2 
SE 101 

مدخل املمارسة الخدمة  

 االجتماعية 
2 2 - - 

3 SE102  2 2 تربية صحية مدرسية - - 

4 SE104  1 1 2 تربية موسيقية - 

5 SE105  2 2 إعاقة سمعية - SE100 

6 SE106 2 2 إعاقة بصرية - SE100 

7 SE107    2 2 إعاقة جسمية وصحية - SE100 

8 
SE108 

التربية مفاهيم ومصطلحات في 

 الخاصة 
2 2 - 

SE100 

Epsy100 

9 SE109  1 1 2 تربية فنية وظيفية - 

10 SE110   2 2 ممارسة اجتماعية لذوي اإلعاقة - SE101 

11 
SE200 2 2 إعاقة عقلية - 

SE105 

SE106 SE107  

12 
SE201 2 2 رعاية موهوبين - 

SE105 

SE106 SE107 

13 
SE202   2 2 علم النفس اللعب - 

ES100 

ES200 

14 
SE203  2 2 توجيه وارشاد نفس ي - 

SE100 

SE200 

15 

SE204   1 1 2 مهارات تأهيلية للفئات الخاصة 

 

SE110 

 

16 
SE205 

صعوبات التعلم لذوي االحتياجات  

 الخاصة   
2 2 - 

SE200 

SE201 

17 
SE206  2 2 اضطرابات سلوكية - 

SE203 

Epsy200 

18 
SE207 

مهارات تواصل لذوي االحتياجات 

 الخاصة  
4 2 2 

SE204 

SE110 

19 
SE208   1 1 2 لغة إشارة والتخاطب 

SE204 

SE110 

20 SE209   2 2 إدارة مؤسسات اجتماعية - SE110 

21 SE210 1 1 2 تربية بدنية خاصة - 
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22 

SE211 

فروق فردية لذوي االحتياجات  

 الخاصة  

 

2 2 - - 

23 
SE300 

قوانين وتشريعات لذوي  

 االحتياجات الخاصة  
2 2 - 

SE209 

SE203 

24 
SE301 

تصميم برامج لذوي االحتياجات  

 الخاصة  
3 2 1 SE211 

25 SE302   2 2 تعديل سلوك - SE206 

26 SE303  2 2 علم النفس الفسيولوجي - SE211 

27 SE304   1 2 اختبارات ومقاييس التربية الخاصة - - 

28 SE305   2 2 اضطرابات النطق والكالم - - 

29 SE306   2 2 نظريات الشخصية - - 

30 SE307   1 1 2 طرائق تدريس خاصة  

31 SE308   2 اختبارات نفسية - - SE100 

32 SE309   2 2 معمل في التربية الخاصة - SE100 

33 SE400   2 2 تدخل مبكر - SE100 

34 
SE401 1 2 ) اإلكلينيكي (   علم النفس العيادي - 

SE100 

Epsy100 

35 SE402   1 - 4 تطبيقات تدريسية  

36 SE404  4 مشروع تخرج - - SE101 

 

 وحدات من بين املقررات التالية: 4. املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 SE411E  2 2 علم اجتماع تربوي - - 

2 SE406E  رياض الطفال لذوي

 االحتياجات الخاصة  

2 2 - - 

3 SE408E   2 2 مبادي علوم مدرسية - - 

4 E410E 2 2 علم النفس االجتماعي - - 

5 SE417E 2 2 مبادئ رياضيات - - 

 داعمة: . مقررات 3

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 تدريبات  نظري 

1 ST100 2 2 مبادئ إحصاء - - 
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 عاشرا: قسم معلم فصل

 يمنح القسم درجة الليسانس في اآلداب والتربية تخصص معلم فصل. 

 شعار القسم: 

 

 Department Vision :القسم رؤية

 في إعداد ورعاية معلمي الصف، باإلضافة إلى القيام بالبحوث  يسعى قسم معلم فصل ألن يكون 
ً
رائدا

 .والدراسات العلمية ذات العالقة بالبنية الصفية، وبطرق التدريس املختلفة

 Department Mission:القسم رسالة

كي تساير  إعداد املعلم ذي الكفاءة العالية القادر على املساهمة في بناء مجتمع معرفي وتطوير برامج القسم ل 

 .متطلبات املجتمع املحلي واملعرفي

 Department Objectives:القسم أهداف

 .إعداد معلمي صف أكفاء قادرين على التدريس الفعال في الصفوف الثالث األولى .1

 .تزويد الطالب املعلم بالنظريات واملداخل املتعلقة باملناهج .2

 .لصفوف األولىتعريف الطالب املعلم بأسس وقواعد التدريس املناسبة ل .3

تزويد الطالب املعلم بالنظريات املتعلقة بالنمو في مراحل الطفولة املختلفة وتطبيقاتها في مواقف   .4

 .التعلم والتعليم

تنمية مهارات التدريس لدى الطالب املعلم من خالل مقررات طرائق التدريس املتعددة التي يمر بها   .5

 .الطالب خالل فترة الدراسة

ث العلمي في مجال طرائق التدريس وفي بيئة الصف، ومحاولة االستفادة من  تنمية مهارات البح  .6

 نتائجها 

  :االلتزام بالعمل على تحقيق املثاليات الضرورية للتعلم، وهي .7

 السعي نحو التميز باستخدام األساليب الحديثة في العملية التعليمية  •
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 .احترام العاملية واالستفادة من شبكات املعلومات •

 طلع نحو املستقبل بأمل الرؤية والت •

  التفكير املتميز والتواصل الفعال •

 .االهتمام بالبحث والتطوير التربوي  •

 .العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم والكلية واملجتمع .8

 .ترسيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي القسم .9

اإلمكانيات التي وفرتها الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات  االستفادة القصوى من  .10

 لتنمية القدرات املعرفية والبحثية. 

 مواصفات الخريج: 

 . معلم فصلأن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال   .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .2

 . التدريس  مجال والتطوير فيأن يكون له قدرات على اإلبداع  .3

 أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت. .4

 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .5

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .6

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .7

 أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية. .8

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

  

م 2022قسم الجودة وتقييم األداء /  كلية التربية طرابلس/  44 
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 ( وحدة 124ت الوحدا )مجموع معلم فصلالخطة الدراسية لقسم 

 . املقررات التخصصية:1

عدد  اسم املقرر  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 عملي نظري 

1 CT 101  2 2 ثقافة الطفل   

2 CT 102  2 2 تاريخ العرب القديم   

3 CT 103  2 2 اإلسالمي تاريخ العرب  CT102 

4 CT 104  )2 2 3 تربية موسيقية )م ف  

5 CT 105  2 2 علم وظائف أعضاء اإلنسان   

6 CT 107  2 - 3 1تربية فنية  

7 CT 108  2 - 3 2تربية فنية CT 107 

8 CT 201  2 2 )م ف(  1فقه عبادات   

9 CT 202  2 2 )م ف(  2فقه عبادات  CT 201 

10 CT 207  افيا طبيعية عامة    2 2 جغر

11 CT 208  افيا بشرية عامة    2 2 جغر

12 CT 209  2 2 طرائق تدريس االجتماعيات  EPSY 201 

13 CT 210  2 2 مبادئ علوم طبيعية   

14 CT 214  2 2 1رياضيات   

15 CT 215  2 2 2رياضيات  CT 214 

16 
CT 216 

 علم النفس االجتماعي 

 )م ف(   
2 

2  EPsy100 

17 CT 301  2 2 إرشاد وتوجيه نفس ي وتربوي   

18 CT 302  2 2 علم نفس بيئي  Epsy100 

19 CT 303 )2 2 صحة مدرسية )م ف   

20 CT 304 2 2 علم البيئة   

21 CT 305  2 2 تفسير قصار السور   

22 CT 307  )2 2 تطبيقات لغوية )م ف  AR106 

23 CT 308 )2 2 تطبيقات تدريسية )م ف  CT 307 

24 
CT 309 

طرائق تدريس اللغة العربية )م  

 ف(

2 2  
CT 307 

25 CT 312  )2 2 حلقة نقاش )م ف  EPsy301 

26 
CT 401  مشكالت سلوكية للطفل 

2 2   +EPSY 100 

EPsy203 

27 CT 402  )2 2 صعوبات التعلم )م ف  CT 401 

28 CT 403  2 3 1تربية بدنية   

29 CT 404  )2 2 طرائق تدريس العلوم )م ف  EPSY 201 

30 CT 405  )2 2 طرائق تدريس الرياضيات  )م ف  EPSY 201 +CT215 

31 CT 409 )2 2 مهارات تواصل )م ف  EPsy100 
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32 CT 411  )2 2 علم نفس الطفولة )م ف  EPsy100 

33 CT 415 
 مشروع التخرج )م ف( 

4  2 112 وحدة بما فيها  

CT312 ,EPSY301 

 

 وحدات من بين املقررات التالية: 4. املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 CT 400E  2 2 إدارة مدرسية - - 

2 CT 311E  )2 2 تذوق موسيقي )م ف - CT 104 

3 CT206E  2 2 علم نفس تعليمي - EPSY100 

4 CT310E 2 2 فنون اطفال -  

5 CT314E  2 2 تاريخ العرب الحديث - CT103 

6 CT406E  2 2 سيرة نبوية -  

7 CT408E 2 2 فروق فردية - EPSY200 + EPSY100 

8 CT412E 2 2 سيكولوجية العالقات االجتماعية للطفل - EPSY100 

9 CT413E  2 2 سيكولوجية اللعب - EPSY100 

10 CT414E 2 2 2تربية بدنية - CT 403 

11 CT416E 2 2 تصميم وزخرفة -  

12 CT417E  2 2 تربية مقارنة -  

 . مقررات داعمة: 3

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

تدريب نظري 

 ات

1 ST100 2 2 مبادئ إحصاء - - 
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 عشر: قسم رياض األطفال أحد 

 يمنح قسم رياض األطفال درجة الليسانس في اآلداب والتربية تخصص رياض األطفال.

 شعار القسم:  

 

 Department Vision :القسم رؤية

 .تحقيق الريادة الفكرية والتميز التربوي األكاديمي محليا وإقليميا في مجال رياض األطفال

 Department Mission:القسم رسالة

يلتزم القسم بتهيئة تربوية تعليمية مبدعة ومحفزة تسهم في إيجاد تربية تبقى عبر مراحل العمر املختلفة  

وذلك من خالل تخريج معلمة متميزة ذات كفاءة عالية في التعامل مع الطفل وتنمية املعارف واملهارات الالزمة  

التربوية والنفسية والبدنية والصحية، وتمتد رسالة القسم لتشمل   إلعداده إعدادا متكامال في جميع النواحي

 .رفع مستوى الكفاءة املهنية أثناء الخدمة وتحسين البحث التربوي في مجال دراسات الطفولة

 Department Objectives:القسم أهداف

 .تزويد الطالبات بالعلوم واملعارف حول أهمية املرحلة في بناء شخصية الطفل وتعليمه  .1

تزويد الطالبات باملعلومات والخبرات الالزمة لفهم طبيعة الطفل ونموه في شتى املجاالت، وإعدادهن   .2

لتولي مهام التدريس واإلشراف على دور الحضانة ورياض األطفال في جميع املؤسسات الحكومية  

 .واألهلية

تدريبات العملية  تدريب الطالبات على أساليب التدريس الحديثة في هذا املجال وإمدادهن بال .3

 .الحديثة لتزويد األطفال باألسس واملفاهيم التربوية والسلوكية الالزمة

اإلسهام في فهم الطالبات طبيعة مناهج رياض األطفال، وأساسيات أنشطة الطفل، والخبرات  .4

 .الجديدة

 .إجراء البحوث والدراسات في مجال الطفولة التي تسهم في تطوير التعليم وتحديثه .5

  .القات ثقافية متبادلة مع املؤسسات املحلية والعربية والعاملية التي تعني بالطفلإقامة ع .6

 .العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم والكلية واملجتمع .7
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 .ترسيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي القسم .8

وفرتها الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات  االستفادة القصوى من اإلمكانيات التي  .9

 .لتنمية القدرات املعرفية والبحثية في مجال رياض االطفال

 مواصفات الخريج: 
 .رياض االطفال أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال   .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .2

 .اطفال الرياضمجال تدريس   والتطوير فياإلبداع   أن يكون له قدرات على .3

 أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت. .4

 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .5

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .6

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةة على أن يتحلى بالقدر  .7

 أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية. .8

 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10
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 ( وحدة 127ت  الوحدا مجموع) رياض الطفال الخطة الدراسية لقسم 

 . املقررات التخصصية:1

عدد  اسم املقرر  رمز املقرر  ر.م 

 الوحدات 

 متطلبات املقرر  عدد الساعات

 عملي نظري 

1 KN100  2 2 مقدمة في رياض الطفال - - 

2 KN 101 1 2 3 مهارات أساسية في التربية الفنية - 

3 KN 102   2 2 تغذية وصحة الطفل - - 

4 KN 104  1 2 3 مدخل إلى املوسيقى - 

5 KN 105 2 2 مقدمة في علم النفس االجتماعي - - 

6 KN 106 2 2 اتجاهات حديثة في رياض الطفال - KN100 

7 KN 200  2 2 إدارة رياض الطفال - KN106 

8 KN 201   2 2 علم نفس الطفولة - EPSY100 

9 KN 202  2 2 تربية بيئية - KN105 

10 KN 203  3 3 علم نفس اللعب - KN106 EPSY100 

11 KN 204  2 2 ثقافة طفل الروضة - KN106 

12 
KN 205 

مشكالت سلوكية لطفل ما قبل  

 املدرسة 
2 2 - KN201 

13 KN 206  2 2 أطفال ذوو احتياجات خاصة - KN201 

14 KN 207  2 2 فردية لطفل ما قبل املدرسة فروق - EPSY200 

15 KN 300  3 3 تطور اللغة والتفكير لدى الطفل - KN201 

16 KN 301  1 2 3 مبادئ التصميم الزخرفي KN101 

17 KN 302  2 2 علم نفس الطفال املوهوبين - KN206 

18 KN 303 3 3 مهارات أساسية للتربية البدنية - - 

19 KN 304  2 2 تصميم برامج رياض الطفال - KN204 KN207 

20 KN 305 2 2 إعداد الطفل للقراءة والكتابة - KN300 EPSY200 

21 KN 306   2 2 طرائق تدريس خاصة - EPSY201 

22 KN 307  2 2 صعوبات التعلم لدى طفل الروضة - EPSY20O KN207 

23 KN 400 )2 - 2 تطبيقات تدريسية )رياض الطفال KN306 

24 KN 401 2 2 توجيه وإرشاد نفس ي لألطفال - KN205 KN302 

25 KN 402 2 2 تنمية املفاهيم العلمية - KN300 EPSY200 

26 KN 403  2 2 مهارات التواصل - KN300 

27 KN 404 3 3 اختبارات ومقاييس الطفولة - EPSY302 

28 KN 405  2 2 حقوق الطفل في املجتمع الليبي - - 

29 

KN 407   4 2 4 مشروع التخرج 

(EPSY301 ومادتان   

على الكثر قبل  

 التخرج ( 
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 من بين املقررات التالية: ةوحد 14. املقررات االختيارية: يختار الطالب ما يعادل2

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

 عملي نظري 

1 KN 408E  2 2 الخلقية تنمية املفاهيم االجتماعية - - 

2 KN 409E  2 2 تعلم القيم وتعليمها - - 

3 KN 410 2 2 مدخل التربية املقارنة - - 

4 KN 411E  1 2 3 أشغال يدوية للطفل KN101 

5 KN 412E  2 2 أدب ومسرح الطفل - - 

6 KN 413E   2 2 صحة مدرسية - - 

7 KN 414E 2 2 تربية جمالية - - 

8 KN 415E  2 2 اجتماع تربوي علم - - 

9 KN 416E   2 2 تذوق موسيقي - KN104 

10 KN 417E  3 3 تربية حركية للطفل - KN303 

11 KN 420E  2 2 تاريخ الحضارة اإلسالمية - - 

12 Art408  E   1 2 3 رسم بالحاسوب CS101 

13 AR 117E  2 2 أحكام السرة - -  

14 CT 105E  2 2 اإلنسان علم وظائف أعضاء - - 

15 CT 305E  2 2 تفسير قصار السور - - 

16 CT 406E 2 2 السيرة النبوية - - 

 . مقررات داعمة: 3

 املتطلبات الساعات الوحدات  رمزه   املقرر   ت

تدريب نظري 

 ات

1 ST100 2 2 مبادئ إحصاء - - 
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 اثني عشر: قسم التربية وعلم النفس 
 التربية وعلم النفس درجة الليسانس في اآلداب والتربية تخصص التربية وعلم النفس. يمنح قسم 

 شعار القسم:  

 
 Department Vision :القسم رؤية

 الوصول إلى الريادة والتميز في إعداد الكوادر 
ً
 وتربويا

ً
 في ضوء متطلبات وخصائص  املؤهلة علميا

ً
  العصرومهنيا

ً
 وإقليميا

ً
 . محليا

 Department Mission:القسم رسالة

ضوء  لتكون قادرة على املشاركة في بناء املجتمع وتنميته في  متخصصة في العلوم التربوية والنفسيةكوادر تربوية إعداد وتأهيل 

 . الجودة الشاملة  ووفق معاييراالتجاهات التربوية املعاصرة مستجدات العلوم النفسية و 

 Department Objectives:القسم أهداف

 الثانوي. إعداد معلمين أكفاء في تخصص التربية وعلم النفس للعمل في مرحلة التعليم  .1

املتعلقة   .2 املعرفة  مستوى  من  الرفع  في  وااإلسهام  التربوية  الوثيقة    ية لنفسبالعلوم  وعالقاته  القسم  أهداف  حدود  وفي 

 باملجتمع. 

وذلك بإمداده باملعلومات والخبرات الالزمة لتكوين معلم املستقبل    الطالب املعلمالتربوي والنفس ي في دراسة    تغطية الجانب .3

نجاح   من   
ً
جزءا التكوين  هذا  باعتبار  اإلسالمية  العربية  الثقافة  إطار  في  ومهنيا  علميا   

ً
تكوينا املختلفة  التخصصات  في 

 العملية التربوية.  

ذات العالقة بالخصائص النفسية للمتعلم وطرائق تعلمه والتعامل معه وأساليب إرشاده    ارفاملعلم باملعتزويد الطالب   .4

 .وتوجيهه وحل مشكالته

 . التعرف على أسس املناهج الدراسية وطرائق إعدادها وتنفيذها وتقويمها وتطويرها  املعلم منتمكين الطالب  .5

 .كيفية إعداد وسائل وتقنيات التعليم وأساليب توظيفها في العملية التعليمية املعلم علىدريب الطالب  ت .6
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املتعلقة   .7 والبيانات  النتائج  بعض  ملعالجة  املختلفة  اإلحصائية  األساليب  استخدام  في  املستقبل  معلمي  مهارات  تنمية 

 .بالقضايا النفسية والتربوية وتحليلها

 .لجوانب التعلم املختلفة واإلرشاد النفس ي والتربوي وكذلك النمو النفس ي تزويد الطلبة بالجوانب النظرية والتطبيقية .8

9.  
ً
 .إكساب الطلبة بعض املفاهيم املتعلقة بالتربية الخاصة وكيفية التعامل مع بعض الفئات كاملوهوبين واملعوقين مثال

 لعلمي.إجراء البحوث التربوية والنفسية من أجل تطوير أساليب التعليم واإلسهام في التقدم ا .10

إكساب الطالب املعلم بعض املهارات املتعلقة بكيفية تطبيق االختبارات النفسية والتحصيلية وتفسير درجاتها، إضافة إلى   .11

 .طرائق إعدادها

املشاركة في إعداد وتطوير وتنفيذ الدورات التدريبية والتنشيطية ملعلمي املراحل التعليمية املختلفة لرفع مستوى تأهيلهم   .12

 العلمي وتحديد معارفهم وخبراتهم. التربوي و 

التعاون مع املؤسسات التربوية في ليبيا لتطوير التعليم عبر املؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية العلمية املتنوعة وعبر   .13

 تبادل املعرفة والخبرات في مختلف املجاالت التربوية.

الصلة   .14 ذات  املجتمع  ومؤسسات  التربية  كلية  بين  الشراكة  تفعيل  خالل  من  املجتمع  خدمة  في  املشاركة 

 من خالل املشاريع البحثية والخدمات االستثمارية.   والصحة النفسية بالتربية والتعليم العام والخاص  

واملؤسسا  .15 اللجان  كافة  في  املشاركة  خالل  من  التربوية  السياسات  رسم  في  عن  اإلسهام  املسؤولة  ت 

 التخطيط ووضع االستراتيجيات التربوية في ليبيا. 

 .املشاركة في املؤتمرات العلمية في الداخل والخارج .16

 مواصفات الخريج:  
 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال الّتخّصّص.  .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي. .2

 .العلوم التربوية والنفسيةأن يكون له قدرات على اإلبداع والتطوير في مجال تدريس   .3

 أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل املشكالت. .4

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة واملستحدثة.  .5

 لتخصصية مستقبال إذا رغب. أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا ا .6

ى بالقدرة على الحوار وقوة اإلقناع والعمل كفريق.  .7
ّ
 أن يتحل

 أن يتحلى بالقيم الدينية واألخالقية والوطنية، واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع والكلية. .8
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 والبيئة. أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع .9

 . هنةأن يحترم أخالقيات امل .10
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 بالكلية    برامج الدراسات الجامعية )البكالوريوس والليسانس(

 ت

عدد  سنة التأسيس  االسم 

الوحدات  

 الدراسية

 عدد املقررات  

 البرنامج االكاديمي القسم العلمي 
 الداعمة االختيارية التربوية  التخصصية  العامة

 1 1 11 30 10 139 2005 بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الرياضيات قسم الرياضيات 1

421 2005 بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الفيزياء قسم الفيزياء 2  10 92  11 2 6 

 4 2 11 38 10 135 2005 بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الكيمياء قسم الكيمياء 3

 1 2 11 31 10 143 2005 بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الحياء  قسم الحياء  4

361 2005 بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الحاسوب  قسم الحاسوب  5  8 30 11 2 4 

6- 5 11 30 10 130 2005 بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص التربية الفنية قسم التربية الفنية 6  - 

قسم اللغة العربية والدراسات   7

 اإلسالمية  

الليسانس في اآلداب والتربية تخصص اللغة العربية والدراسات  

 اإلسالمية  

2005 613  4 33 11 5 1 

والتربية تخصص اللغة االنجليزيةالليسانس في اآلداب  قسم اللغة اإلنجليزية  8  2005 413  8 37 11 2 1 

313 2008 الليسانس في اآلداب والتربية تخصص التربية الخاصة قسم التربية الخاصة 9  10 36 11 2 1 

 1 7 11 30 10 127 2007 الليسانس في اآلداب والتربية تخصص رياض االطفال  قسم رياض الطفال  10

412 2005 الليسانس في اآلداب والتربية تخصص معلم فصل  قسم معلم فصل  11  10 33 11 3  1 

 1    3 11 34 10 126 2022 الليسانس في اآلداب والتربية تخصص التربية وعلم النفس قسم التربية وعلم النفس 12

 

 

 

 


