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 مواصفات خريج كلية التربية طرابلس 

 .املجال التخصص يأن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في  .1

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

 التربوي.أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال  .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

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

 .والعمل كفريقاإلقناع   الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .8

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

 والبيئة. قدرة على االندماج وخدمة املجتمعأن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .10

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .11

 الرياضيات: قسم 

 . 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

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

 والبيئة. قدرة على االندماج وخدمة املجتمعأن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10

 قسم الفيزياء: 
 .الفيزياءأن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال   .1

 .ات عالية في استخدام معمل الفيزياءأن يتمتع بمهار  .2
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 بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي.أن يتمتع  .3

 .فيزياءمجال تدريس ال 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

 قسم الكيمياء:  

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال الكيمياء .1

 أن يتمتع بمهارات عالية في استخدام معمل الكيمياء.  .2

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

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

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

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة واملستحدثة.  .6

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

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .8

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

 والبيئة. املجتمعقدرة على االندماج وخدمة أن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .10

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .11

 قسم األحياء:  

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

 أن يتمتع بمهارات عالية في استخدام معمل األحياء. .2

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

 .حياءالتطوير في مجال تدريس األ أن يكون له قدرات على اإلبداع و  .4

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

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة واملستحدثة.  .6
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 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .7

 .والعمل كفريقاإلقناع  لتواصل وقوةالحوار واأن يتحلى بالقدرة على  .8

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

 والبيئة. قدرة على االندماج وخدمة املجتمعأن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .10

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .11

 قسم الحاسوب: 

 حاسوب.ومهارات عالية في مجال الأن يتمتع بمعارف واسعة  .1

 أن يتمتع بمهارات عالية في استخدام معمل الحاسوب.  .2

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

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

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

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

 والبيئة. قدرة على االندماج وخدمة املجتمعأن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .10

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .11

 قسم التربية الفنية: 

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

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

 . تدريس مقرر التربية الفنيةمجال  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

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

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .7

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

 والبيئة. االندماج وخدمة املجتمعقدرة على أن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10
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 قسم التربية الخاصة: 

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

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

 . االحتياجات الخاصةالتعامل مع ذوي 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  والتواصل وقوةالحوار  أن يتحلى بالقدرة على  .7

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

 والبيئة. قدرة على االندماج وخدمة املجتمعأن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10

 قسم رياض األطفال  

 .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 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

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

 والبيئة. قدرة على االندماج وخدمة املجتمعأن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10

 قسم معلم فصل: 

 . 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
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 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة  .5

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

 .والعمل كفريقاإلقناع  الحوار والتواصل وقوةأن يتحلى بالقدرة على  .7

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

 والبيئة. قدرة على االندماج وخدمة املجتمعأن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .9

 املهنة. أن يحترم أخالقيات   .10

 قسم اللغة اإلنجليزية: 

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

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

 مجال تدريس اللغة االنجليزية. 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 كفريقة اإلقناع  أن يتحلى بالقدرة على الحوار وقو  .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 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية: قس

 بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال الّتخّصّص. أن يتمتع  .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

 املشكالت.أن يكون له قدرات على استخدام التفكير اإلبداعي والناقد وحل   .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. قدرة على االندماج وخدمة املجتمعأن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .9
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 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10

 قسم التربية وعلم النفس: 

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

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

 . علوم التربوية والنفسية أن يكون له قدرات على اإلبداع والتطوير في مجال تدريس ال .3

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

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة واملستحدثة.  .5

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

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

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

 .والبيئة قدرة على االندماج وخدمة املجتمعأن يتحلى بالثقة بالنفس وال  .9

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .10

 

 

 

 

 

 


