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  جامعة الزاوية

  قسم العلوم التربوية - كلية التربية الزاوية 
  

إعداد كوادر بشرية قادرة على تطوير وتنمية األجيال القادمة في مجال التربية  -:الرؤيةأوالً 
 والمناهج وطرق التدريس .

تخريج كفاءات في  إلىيسعى قسم العلوم التربوية من خالل برنامج الدكتوراه : الرسالةثانياً 
 ع .تخصصات مختلفة في مناهج وطرق التدريس قادرة على بناء وتطوير المجتم

  أهداف البرنامج:ثالثاً 
  التالية : األهدافتحقيق  إلىيرنو البرنامج 

  .كوادر مؤهلة للتعرف على المشكالت التربوية في ميدان المناهج وطرق التدريس تطوير -1
العمل على تطوير حقول التربية بصفة عامة، وحقل المناهج وطرق التدريس بصفة  -2

  .خاصة
  .تنمية وتطوير كفاءات قادرة على تدريس وتدريب معلمي المستقبل  -3
إجراء البحوث و الدراسات التي من شأنها تساعد علي رسم السياسات التربوية الواعية و  -4

  التفاعل مع المشكالت العصر في هذا المجتمع.
ية القادرة على ارتياد آفاق المستقبل ومحاولة الكشف عن احتماالته، لوضع الخطط العمل -5

  تلبية احتياجات المجتمع من الكوادر البشرية المؤهلة علمياً
يهدف قسم العلوم التربوية إلى تقديم المعرفة المتطورة و الخبرة و االستشارة العلمية في  -6

 مجال تخصصه.

 ى احدثتنمية روح البحث العلمي و الدراسة لدي طالب الدراسات العليا و تدريبهم عل -7
  .في مجال التربيةية البحث والمناهجليب األسا

والمهنية  واإلنسانيةواألخالقية والعلمية  الدينية: إن البرنامج يسعى إلى تحقيق القيم  القيمرابعاً 
ا ذواالجتماعية التي يؤمن بها المجتمع الليبي في تنمية وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة في ه

  المجال.
  عميد الكلية            يعتمد رئيس القسم 

.....................            ...................    



  واألهداف والرسالةالرؤية 

  لربنامج الدكتوراه بقسم العلوم الرتبوية

  العلوم االجتماعية)مناهج وطرق تدريس ختصص (

  
  

  أوالً الرؤية :
القادمة في مجال التربية بصفة  األجيالوتطوير كوادر بشرية قادرة على تطوير وتنمية  إعداد

  المناهج وطرق تدريس االجتماعيات بصفة خاصة .عامة ومجال 
  ثانياً الرسالة :

تخريج  إلىنسعى من خالل برنامج الدكتوراه تخصص مناهج وطرق تدريس االجتماعيات 
  . وتدريس المناهج الدراسية كفاءات متخصصة قادرة على بناء وتطوير 

  أهداف البرنامج :
 

 وتطوير كفاءات قادرة على تطوير المناهج الدراسية في الدراسات االجتماعية  إعداد .1

 وتدريس االجتماعيات  اإلشرافوتطوير كفاءات قادرة على  إعداد .2

 خلق كوادر متطورة ومتمكنة قادرة على التحدث باللغة االنجليزية في الدراسات االجتماعية  .3

 البحث العلمي . أساليبخلق كفاءات قادرة على التنمية والتطوير في استخدام احدث  .4

 

  عميد الكلية            يعتمد رئيس القسم 
.....................            ...................    

   



  واألهداف والرسالةالرؤية 

  لربنامج الدكتوراه بقسم العلوم الرتبوية

  عامة)مناهج وطرق تدريس ختصص (

  
  

  أوالً الرؤية :
إعداد وتطوير كوادر بشرية قادرة على تطوير وتنمية األجيال القادمة في مجال التربية بصفة 

  بصفة خاصة . العامةعامة ومجال المناهج وطرق تدريس 
  ثانياً الرسالة :

 الرياده والتقدم  إلى العامةنسعى من خالل برنامج الدكتوراه تخصص مناهج وطرق تدريس 
  . المناهج الدراسيةوتدريس تخريج كفاءات متخصصة قادرة على بناء وتطوير من خالل 

  أهداف البرنامج :
 

إعداد وتطوير وإنتاج كفاءات قادرة على تطوير المناهج الدراسية باستخدام تكنولوجيا  .1
 التعليم 

إعداد وتطوير كفاءات قادرة على تصميم وتطوير المناهج واإلشراف التربوي للعملية  .2
 مية   التعلي

 خلق كفاءات قادرة على التنمية والتطوير في استخدام احدث أساليب البحث العلمي . .3
 

  عميد الكلية            يعتمد رئيس القسم 
.....................            ...................    

 

   



  واألهداف والرسالةالرؤية 

  لربنامج الدكتوراه بقسم العلوم الرتبوية

  )العلوممناهج وطرق تدريس ختصص (

  
  

  أوالً الرؤية :
إعداد وتطوير كوادر بشرية قادرة على تطوير وتنمية األجيال القادمة في مجال التربية 

  بصفة خاصة . العلومبصفة عامة ومجال المناهج وطرق تدريس 
  ثانياً الرسالة :

الرياده  إلى العلومنسعى من خالل برنامج الدكتوراه تخصص مناهج وطرق تدريس 
المناهج وتدريس تخريج كفاءات متخصصة قادرة على بناء وتطوير من خالل  والتقدم 
  . الدراسية

  أهداف البرنامج :
 

 إعداد وتطوير كفاءات قادرة على تطوير مناهج العلوم  .1

 إعداد وتطوير كفاءات قادرة على تدريس مناهج وطرق تدريس العلوم   .2

 والتطوير في استخدام احدث أساليب البحث العلمي .خلق كفاءات قادرة على التنمية  .3

 

  عميد الكلية          يعتمد رئيس القسم 
     .....................        ...................    

 


