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 : نبذة عن كلٌــة اآلداب
جامعة طرابلس، بكل /تم إنشاء كلٌة اآلداب 

أقسامها عدا قسم الدراسات اإلسالمٌة الذي تم إنشاؤه 
 وقسم الدراسات السٌاحٌة الذي 2007/2008سنة 

وتعد الكلٌة من  . 2008أنشىء فً فصل الربٌع 

كبرٌات  كلٌات الجامعة، وصرحاً من صروح 
المعرفة؛ ومؤسسة علمٌة تسهم  فً بناء اإلنسان 
المتعلم المتخصص فً العلوم اإلنسانٌة لمشارٌع 

 .التنمٌة االجتماعٌة واالستثمار البشري
 كلٌة اآلداب فً قبول الطالب فً وشرعت 

على نظام السنة الدراسٌة، وتم توزٌع مقررات أقسامها على أربع (م1997 ـ 1996)مطلع سنة

تم استبدال نظام السنة الدراسٌة بنظام الفصل  (م2009 ـ 2008)وفً السنة الدراسٌة . سنوات

 .الدراسً وفق فصلً الخرٌف والربٌع
 
 

 :الرؤٌـــــــة 
 : ترتكز رؤٌة كلٌة اآلداب على اآلتً 

 ـ تنوع وتكامل فً التخصصات والبرامج والمناهج 1

 .فً شتى مجاالت العلوم اإلنسانٌة 
 ـ إتقان وابتكار فً التعلٌم والبحث العلمً اعتماداً 2

 .على أعلى مقاٌٌس الجودة العلمٌة
اإلسهام الفعال فً خدمة القضاٌا  المجتمعٌة والثقافٌة -3

 .اإلنسانٌة

 :الرسالــــة 
 جامعة طرابلس تعد صرحاً علمٌاً كلية اآلداب

ٌنتمً إلى منظومة التعلٌم العالً فً لٌبٌا ملتزمة باحترام 
القٌم األخالقٌة والتفوق فً التعلٌم والبحث العلمً فً 
مجاالت متخصصة فً العلوم اإلنسانٌة واللغوٌة على 

المستوى الوطنً انطالقاً من جودة تلك البرامج العلمٌة 
والبحثٌة وتدعٌم البرامج فً خدمة القضاٌا المجتمعٌة 

 . والثقافٌة اإلنسانٌة
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 :أهداف الكلٌة
 ـ: كلٌة اآلداب إلى  تحقٌق األهداف التالٌة تسعى

تهٌئة  البٌئة األكادٌمٌة للطلبة بصورة  .1

نظامٌة وتطوٌرها وفقاً لمعاٌٌر الجودة 
 .التعلٌمٌة

تشجٌع الطلبة على اكتساب مبادئ  .2

البحث العلمً والتفكٌر الصحٌح وغرس 
 .حب المعرفة فٌهم

 ـ تقدٌم الخدمات االستشارٌة والبحثٌة 3

 .لسائر مؤسسات المجتمع فً لٌبٌا

 ـ توطٌـــد العالقـــة بٌن الكلٌة 4

باعتبارها بٌتاً من بٌوت الخدمة وبٌن 
 .المؤسسات التعلٌمٌة داخل لٌبٌا وخارجها

ـ اإلسهام فً نشر الوعً االجتماعً وإشعار األفراد بأدوارهم االجتماعٌة  والرفع من المستوى 5

 .الثقافً لهم بما ٌخدم قضاٌا المجتمع وٌحافظ على تراثه وقٌمه

تقدٌم برامج دراسات علٌا تستهدف رصٌد البحث العلمً للمجتمع وتؤهل باحثٌن على مستوى .6

 .عاٍل من التمكن المنهجً واألخالقً 

إثراء الحٌاة الثقافٌة والفكرٌة للمجتمع من خالل التألٌف والترجمة والنشر ووسائل اإلعالم .7

 .والمؤتمرات وبرامج التعلٌم غٌر التقلٌدٌة 
 

: آلٌات تحقٌق األهداف 
 :تعمل الكلية على تحقيق أهدافها من خالل 

 . ـ التطوٌر المستمر للبرامج والخطط الدراسٌة مع األخذ بكل ما هو جدٌد 1

 .ربط التخصصات العلمٌة باحتٌاجات سوق العمل . 2

 .توظٌف مشروعات المقررات التطبٌقٌة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة . 3

 .توسٌع فرص المشاركة الطالبٌة فً األنشطة المجتمعٌة . 4
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 الهٌكل التنظٌمً للكلٌة
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمٌـــد الكلٌـــــة 

مكتب الدراسات 

 العلٌا

 الشؤون اإلدارٌة 

شؤون أعضاء هٌئة  مسجل الكلٌة 

 التدرٌس

 األقسام العلمٌة   شؤون المجلس

 فرع الكلٌة  الدراسة واالمتحانات 

 مكتب الجودة 
مكتب العالقات 

 الثقافٌة 

 مكتب مجلة الكلٌة 

 المكتبة 

الشؤون اإلدارٌة 
 والخدمات

 الشؤون المالٌة والمخازن

منسقو الدراسات 

 العلٌا

  القبول والتسجٌل 

  ًالنشاط الطالب 

  مكتب الخرٌجٌن 

    مكتـــب الخدمة 

منسقو الدراسة 
واالمتحانات 

 باألقسام

  اللغة العربٌة 

  اللغة اإلنجلٌزٌة 

  الدراسات اإلسالمٌة 

  التربٌة وعلم النفس 
  المكتبات والمعلومات 
  الخدمة االجتماعٌة 
 التارٌخ 
  الجغرافٌا 
  علم االجتماع 
  التفسٌر 
   الدراسات السٌاحٌة 
  اإلرشاد والعالج

 النفسً

  اللغة العربٌة 

  اللغة اإلنجلٌزٌة 

  الدراسات
 اإلسالمٌة 

 التارٌخ 
  الجغرافٌا 
  الخدمة االجتماعٌة 
  علم االجتماع 
  المكتبات

 والمعلومات 

 اتحاد الطلبة

نقٌب أعضاء هٌئة 

 التدرٌس

 وكٌل الكلٌة 
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 :نظام الدراسة بالكلٌة
تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الفصل الدراسي  المفتوح  ويقسم العام الدراسي إلى  

 . أسبوعاًا دراسياًا  (16)مدة كل منهما  (ربيع/خريف )فصلين دراسيين 

  وحدة  (120)ٌتطلب الحصول على درجة اللٌسانس فً اآلداب من أحد األقسام اجتٌاز

 .كحد أدنى
  بعد أسبوعٌن من انتهاء االمتحانات (اإلنترنت)تعلن النتائج من خالل شبكة المعلومات. 
  ٌقوم كل قسم من أقسام الكلٌة قبل بداٌة الفصل الدراسً بإعداد جدول : الجداول الدراسٌة

مواعٌد المحاضرات وأماكنها مع جدول االمتحانات األول والثانً والنهائً حتى ٌستطٌع 
 . الطالب اختٌار مواده بدون أي تعارض

 
 

 :الدرجات العلمٌة التً تمنحها الكلٌة 
 : تمنح الكلٌة الدرجات العلمٌة اآلتٌة 

  (حسب التخصص)درجة اللٌسانس فً اآلداب. 
  (حسب التخصص)درجة اإلجازة العالٌة  الماجستٌر فً اآلداب . 
  (حسب التخصص)درجة اإلجازة الدقٌقة الدكتوراه فً اآلداب. 

 

 :لغة الدراسة بالكلٌة
، باستثناء قسم اللغة اإلنجلٌزٌة الذي ٌدرس (اللغة العربٌة) الدراسة بكلٌة اآلداب هً  لغة 

طالبه المقررات التخصصٌة باللغة اإلنجلٌزٌة وٌشترك مع بقٌة طالب الكلٌة فً دراسة مقررات 
 .المواد العامة باللغة العربٌة

 :نظام التدرٌب
ٌوجد برنامج تدرٌب مٌدانً بقسم الخدمة االجتماعٌة، حٌث ٌقوم الطالب بزٌارة عدد من 
المؤسسات االجتماعٌة المتخصصة  فً مجال العمل االجتماعً؛  وذلك لتدرٌبه و الوقوف على 

 .دور األخصائً االجتماعً فً هذه المؤسسات 

: اإلشراف األكادٌمً 
لكل طالب بالقسم  مشرف أكادٌمً ٌقوم بتوجٌهه للمواد ومتطلباتها واألسبقٌة وتنبٌهه فً 

 .حالة ضعف فً مستواه الدراسً 
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 :قواعد االمتحانات 
مدة االمتحان فً أي مقرر دراسً ساعتان  -

وذلك بجمٌع األقسام والدرجة النهائٌة 
 درجة امتحان نصفً 50 )100تكون من 

 درجة 50، (امتحان نصفً ثانٍ + أول 

 .امتحان نهائً 
ٌكون االمتحان تحرٌرٌاً فً جمٌع  -

 .المقررات 

ٌحسب تقدٌر  الطالب فً كل مقرر وفق  -
 : التالً

% 84%-75-)(فأكثر ممتـــاز % 85      )

  (جٌـــــــــــد% 74%-65 - )(جٌـد جداً 

 (ضعٌف جداً % 35أقل من  -)(ضعٌـف% 35%-49-)(مقبــول% %64-50       )
 

 :كٌفٌة  حساب المعدل الفصلً و التراكمً للطالب 
 :المعدل الفصلً  .1

ٌحسب المعدل العام الفصلً بضرب وزن كل مقرر دراسً فً النسبة المئوٌة المتحصل 
علٌها فً ذلك المقرر وقسمة المجموع على مجموع أوزان المقررات الدراسٌة مع تقرٌب 

وتعادل وحدة الوزن محاضرة لمدة ساعة أو ثالث ساعات .الناتج إلى أقرب رقمٌن عشرٌٌن 
 .أسبوعٌاً طوال الفصل الدراسً 

 

 :المتوسط التراكمً  .2

 : ٌتم حساب المتوسط التراكمً العام على النحو التالً 

 : الدرجة المحتسبة  (1
عند دراسة مقرر لمرة واحدة تعتبر الدرجة المحتسبة هً الدرجة المتحصل علٌها فً -أ

 .ذلك المقرر
عند إعادة المقرر تحل آخر درجة تحصل علٌها الطالب محل الدرجة السابقة فً ذلك -ب

 .المقرر 

 .هً ناتج ضرب وحدات المقرر فً الدرجة المحتسبة لذلك المقرر  :نقاط المقرر (2

هً مجموعة نقاط المقررات التً درسها الطالب فً كل الفصول :النقاط التراكمٌة  (3
 .مطروحاً منها النقاط السابقة للمقررات المعادة 

هً مجموع وحدات المقرر التً درسها الطالب فً كل الفصول :الوحدات التراكمٌة  (4
 .مطروحاً منها وحدات المقرر المعادة 
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 .هو ناتج قسمة النقاط التراكمٌة على الوحدات التراكمٌة:المتوسط التراكمً العام (5
 

هً مجموعة وحدات المقررات التً تحصل فٌها الطالب على تقدٌر :الوحدات المنجزة  (6
 .مقبول فما فوق خالل دراسته بالكلٌة 

 
 
 

 :المقررات الدراسٌة بالكلٌة 
 :تنقسم المقررات التً تدّرس بأقسام كلٌة اآلداب إلى 

  متطلبات الجامعة. 

  متطلبات الكلٌة. 

  تنقسم إلى : متطلبات األقسام-: 

 .مواد إلزامٌة تخصصٌة  ( أ
 .(داعمة)مواد إلزامٌة غٌر تخصصٌة  ( ب
 .ٌختار منها الطالب ما ٌتمشى مع رغباته : المواد االختٌارٌة  (ج

هذه المقررات الدراسٌة متسلسلة ومتكاملة ولها صفة التدرج فٌما بٌنها وٌعرضها القسم ضمن 
 .مقرراته التً ٌعلن عنها 
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قشام ألكلية 
 
 أ

ألدرأصات 
 أإلصالمية 

أللغة 
 أإلنجليزية 

 أللغة ألعربية 

ألتربية وعلم 
 ألنفس

ألمك تبات 
 وألمعلومات 

ألخدمة 
 أالجتماعية 

 ألتاريخ 

 ألجغرأفيا

 علم أالجتماع 

 ألتفشير 

ألدرأصات 
 ألشياحية 

أإلرشاد 
وألعالج 
 ألنفشي 
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 قسم الدراسات اإلسالمٌة 
 

 :أهـداف القســـم
وتبث الفرقة بٌن أفراده مما ٌضعف ، حماٌة أفراد المجتمع من الدعوات التً قد تعصف بكٌانه - 1

 .وٌدمر وحدته، تماسكه 
 أهــل الفكر فٌــه بما ٌجب علٌهم تجاه وطنهم –فً المستقبل القرٌب - تبصٌر طالبه الذٌن هم- 2

 .وأمتهم من ترسٌخ القٌم اإلسالمٌة السامٌة
تزوٌد الطالب بمعارف أساسٌة فً مجال المعرفة بجوانبها المتعددة، تشمل أحكام الشرٌعة فً -3

 .مجال العبادات والمعامالت إلى جانب المعارف األساسٌة اللغوٌة واألدبٌة 
ونبذ الفرقــة ، التعرٌف بقٌم اإلسالم الصحٌحة المبنٌة على التٌسٌر والمحبة واإلخاء بٌن أفراده- 4

 .وتقدٌم المعلومة الرصٌنة القائمة على  الوسطٌة والتٌسٌر . والتعصب والمغاالة 

 
 

 قسم اللغة العربٌة
 

 : أهــداف القسم 
 . ــ ٌطمح القسم أن ٌكون علماً تأثم به العقول البشرٌة الباحثة عن المعرفة واإلبداع 1

 . ــ تمكٌن الطالب من معرفة اللغة العربٌة وإجادتها 2

 . ــ تزوٌد الطالب بالمناهج العلمٌة المتطورة التً تعٌنهم على دراسة الظواهر اللغوٌة واألدبٌة 3

 ــ إعداد أساتذة متخصصٌن فً اللغة واألدب العربً للنهوض بمهام تدرٌس هذٌن المجالٌن فً 4

 .المؤسسات التعلٌمٌة 
 ــ الكشف عن المواهب والقدرات األدبٌة ،وإعداد الكاتب واألدٌب ، والباحث والمفّكر وصاحب القلم 5

 .الجريء الذي ٌعّبر عن قضاٌا المجتمع وٌسهم فً حلها 
 . ــ تزوٌد المؤسسات الثقافٌة بالمتخصصٌن فً المجال النقدي واإلعالمً األدبً 6

 .  ــ ٌعّد القسم مؤسسة علمٌة للخبرة فً مجاله؛ لما ٌقّدمه من استشارات تخدم الواقع الثقافً العلم7ً

 ــ ٌمثل القسم فضاء للحوار والنقاش العلمً من خالل المناشط المختلفة التً ٌنشطها القسم وٌرعى 8

 .فعالٌاتها 
 . ــ ٌعد قسم اللغة العربٌة حصناً مهماً فً مواجهة أنماط التغرٌب واالستالب الحضاري9

 

 

 قسم اللغة اإلنجلٌزٌة
 

 :أهـــداف القسم 
 .عبر عصور تطورها" اللغوي واألدبً"التعرف إلى مكونات اللغة اإلنجلٌزٌة بشقٌها  .1
تدرٌب الطالب على اكتساب المهارات اللغوٌة الالزمة بهدف معاٌشة اللغة معاٌشة سلٌمة وفتح مجال  .2

 .العلم والبحث أمامه
التدرٌب على الترجمة من اللغة العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة والعكس فً شتى المجاالت األدبٌة واإلعالمٌة  .3

 .والعلمٌة والثقافٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة وغٌرها
 .  تأهٌل العناصر الوطنٌة تأهٌال علمٌاً  .4
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 قسم التربٌة وعلم النفس
 

 : ٌهدف القسم إلى :داف القسمـــأه
تزوٌد الطالب بالمبادئ والقوانٌن السٌكولوجٌة العامة لسلوك اإلنسان وتمكٌنهم من التعرف على . 1

 .العوامل والمتغٌرات التً تحكم السلوك 
تزوٌد الطالب بقاعدة ثقافٌة أساسٌة فً مجال العلوم التربوٌة لتمكٌنهم من فهم طبٌعة العملٌة التربوٌة . 2

 .وأهمٌتها للفرد والمجتمع الذي ٌعٌشون فٌه 
تنمٌة مهارات الطالب فً التعلم والتفكٌر الناقد واستخدام المنهج الكمً الذي ٌمكنهم من طرح . 3

 .األسئلة واإلجابة عنها من خالل بعض االستراتٌجٌات البحثٌة 
تمكٌن الطالب من اكتساب المعلومات والحقائق العلمٌة التً تساعدهم على فهم الظواهر الطبٌعٌة . 4

الحٌوٌة مزودٌن بالمعارف التً تساعدهم على المحافظة على صحتهم والتعرف على األمراض وأسبابها 
 .وطرق عالجها 

 .تمكٌن الطالب من التعرف على السلوك الشاذ وتحدٌد نوعه واستخدام األدوات المناسبة لقٌاسه.  5

تمكٌن الطالب من التعرف على مجاالت تكنولوجٌا التعلم المختلفة وتنمٌة قدراتهم على إنتاج أدواتهم .6

 .البحثٌة 
 .تزوٌد الطالب بأهم المفاهٌم المتعلقة بالتربٌة والتعلٌم والتعلم . 7

تعرٌف الطالب بالقوى والعوامل المؤثرة فً التعلٌم فً لٌبٌا وتمكٌنهم من اإللمام بتتبع النظام التعلٌمً .8

 .ابتداًء من العهد العثمانً وحتى الوقت الحاضر 
تمكٌن الطالب من التعرف على النظم التربوٌة فً الوطن العربً والعالم وتنمٌة مهاراتهم فً عمل .9

 .المقارنات التربوٌة بٌن هذه األنظمة 
 .تزوٌد الطالب بالخبرات المٌدانٌة والعملٌة المتعلقة بمجال أو أكثر من مجاالت علم النفس .10

 
 قسم المكتبات والمعلومات

 

 : أهداف  القســـم 
إعداد متخصصٌن مؤهلٌن للعمل فً المهن ذات العالقة بمجال المكتبات والمعلومات فً الجامعات  .1

والمعاهد والمدارس ومراكز األبحاث وفً األمانات والمؤسسات والشركات ودور النشر وأقسام 
 .األرشٌف

االهتمام بتعلٌم الطالب كٌفٌة إعداد البحوث وتحفٌزهم لتكون لهم تطلعات علمٌة، ومساندتهم فً  .2
تنمٌة مهاراتهم وإبداعاتهم وتدرٌبهم على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات سواء أكانت مطبوعة 

 ،أم وسائط إلكترونٌة
تشجٌع البحث العلمً فً مجال المكتبات والمعلومات من خالل التنظٌم والمشاركة الفعالة فً  .3

المؤتمرات والندوات العلمٌة ذات العالقة بالمجال ، وتألٌف الكتب ،وكتابة المقاالت والدراسات 
 .العلمٌة 

إتاحة الفرصة التعلٌمٌة لحاملً الشهادة الثانوٌة بمختلف التخصصات لاللتحاق بالقسم والدراسة به  .4
 .لٌحصل الخرٌج بعدها على شهادة اللٌسانس فً علم المكتبات والمعلومات
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 قسم الخدمة االجتماعٌة
 : أهــــداف القسم 

ٌهدف هذا القسم إلى إعداد أخصائٌٌن اجتماعٌٌن فً مجاالت الخدمة االجتماعٌة ومجاالت الرعاٌة  .1
االجتماعٌة من خالل تزوٌدهم بالمعارف النظرٌة والخبرات التطبٌقٌة التً تمكنهم من المساهمة فً 

 . وضع وتنفٌذ السٌاسات والبرامج االجتماعٌة بالمجتمع
إعداد أخصائٌٌن اجتماعٌٌن للعمل فً مختلف مجاالت الرعاٌة المتمثلة فً المجال التعلٌمً والطبً  .2

والحضري واألسري والطفولة والبٌئة ومؤسسات اإلصالح والتأهٌل والشباب والمسنٌن ورعاٌة 
 . وتأهٌل المعاقٌن ورعاٌة األحداث المنحرفٌن 

القٌام بالترجمة والنشر وتشجٌع حركة التألٌف بما ٌخدم وٌثري المعارف ذات العالقة باهتمامات  .3
 . القسم ومجاالته العلمٌة 

القٌام باألبحاث والدراسات االجتماعٌة التً تستهدف فهم واقع المجتمع اللٌبً من أجل التصدي  .4
 . لمشكالته االجتماعٌة وقضاٌا التخلف والتبعٌة 

المساهمة فً رفع كفاءة وإعادة تأهٌل األخصائٌٌن االجتماعٌٌن من خالل تقدٌم دورات تدرٌبٌة فً  .5
مجاالت الرعاٌة االجتماعٌة لمختلف المؤسسات االجتماعٌة  والتعلٌمٌة واإلصالحٌة والصحٌة 

 . وغٌرها من المؤسسات ذات العالقة بتخصص الخدمة االجتماعٌة 

 
 قسم التـــــــارٌخ

 

 :داف القسمـــأه
 .  ـ إعداد الطالب وتأهٌلهم باحثٌن فً علم التارٌخ1

 . ـ إعداد الطالب لوظائف تعلٌمٌة وقٌادٌة وخدمٌة فً مجال التعلٌم، وفً المجاالت األخرى2

 .القدٌم ـ الوسٌط ـ الحدٌث والمعاصر/  ـ إعداد باحثٌن ومتخصصٌن فً التارٌخ3

علم التارٌخ :  ـ تفعٌل دور الطالب والباحثٌن فً دراسة التارٌخ لإلسهام فً تعمٌق العالقة بٌن علم4ً

 . والعلوم العقلٌة واإلنسانٌة
 ـ تحفٌز الطالب لالهتمام بالدراسات التارٌخٌة، وإثبات دورهم  لإلسهام فً كتابة التارٌخ اللٌبً 5

 . والعربً واألجنبً
 ـ إلمام الطالب والباحثٌن، السٌما فً المرحلة الجامعٌة ـ بالتارٌخ اللٌبً والحضاري القدٌم فً الوطن 6

، (المشرقً والمغربً واألندلسً)العربً وحوض البحر األبٌض المتوسط؛ والعربً اإلسالمً
 . واألفرٌقً؛ واألوروبً، واألمرٌكً

 ـ الدفع بالطالب والباحثٌن فً مرحلة الدراسات العلٌا نحو جودة البحث العلمً وأصالته بالتعمق فً 7

الدراسات التخصصٌة، وكتابة األبحاث العلمٌة القٌمة لخلق جٌل من الباحثٌن المتمٌزٌن فً التارٌخ 
 .القدٌم والوسٌط والحدٌث والمعاصر/ اللٌبً والعربً واألجنبً

 ـ خلق مجاالت بحثٌة فً علم التارٌخ، تتناول دراسة حٌاة اإلنسان الكونٌة والبٌئٌة والزمنٌة 8

 .والموضوعٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والفكرٌة الثقافٌة، ونواحً أخرى
 

 قسم الجغـــــرافٌا 
 :-أهــداف القسم 

 :-لتدرٌس الجغرافٌا أهداف عدة مشتقة من طبٌعتها ومحتواها أهمها ما ٌلً 
 .تنمٌة المفاهٌم، الجغـرافٌة بما تقدمه من مفاهٌم وموضوعات تتعلق بالـزمان والمكان .1
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اكتساب المعلومات والحقائـق الجغرافٌة الطبٌعٌـة والبشرٌة ، ممـا ٌؤدي إلً توسٌع مدارك الطالب  .2
 .وفهمهم لبٌئتهم والتكٌف معها 

تنمٌة التفكٌر الجغرافً من خالل االعتماد على أسالٌب كاـلوصف والتحلـٌل والتفسٌر والمالحظة  .3
 .والمقارنة 

تـنمـٌة المـهارات االجتـماعـٌة عـن طـرٌق الـرحـالت والـدراسة المـٌدانٌـة، والعقلٌة عـن طرٌق  .4
البحث والتقارٌر، والحركٌة عـن طـرٌق رسم الخرائط واألشكال وإعداد الجداول واستخدام األدوات 

 .واألجهزة
تكوٌن أو اكتساب االتجاهات االجتماعٌة والصفاة اإلنسانٌة الحمٌدة من خالل فهم البٌئة المحلٌة  .5

 .ومشكالتها، ودراسة أقالٌم العالم الطبٌعة والبشرٌة وإمكانٌاتها ومشكالتها 
تـنمٌة الـوالء للـوطن مـن خــالل فهـم اإلنسان لبـٌئـته وظـروفـهـا الطـبٌعٌـة واالقـتصادٌة  .6

واالجـتماعٌـة والسـٌاسٌة ومـقارنة ذلـك بظـروف الـمجتـمعـات األخرى ، مـما ٌـؤدي إلً تعـلقه 
 .ــتأهٌل العناصر الوطنٌة تأهٌالً علمٌاً .بـوطنه وحـبه لـه والمـحافظة على موارده وتنمٌتها 

 التعرف على عناصر البٌئة البشرٌة والطبٌعٌة والعمرانٌة. 
  التعرف على توزٌع السكان والعوامل المؤثرة فً هذا التوزٌع ، والموارد االقتصادٌة واألنشطة

 .القائمة علٌها وأٌضاً التعرف على التكوٌن السٌاسً للدولة داخلٌا وخارجٌا 
  وضع استراتٌجٌات وبرامج للتنمٌة والتخطٌط االقتصادي والحضري والبٌئً ، كذلك وضع

 .برامج لتنمٌة وتخطٌط المناطق واألقالٌم المختلفة 
  تدرٌب الطالب على التعامل مع التقنٌات الجغرافٌة الحدٌثة ، والتركٌز على  الجوانب التطبٌقٌة

 .للجغرافٌا 
  مد الطالب بأحدث ما وصلت إلٌه المعارف الجغرافٌة، وتوظٌف التقنٌات الحدٌثة فً عرض

 .ومعالجة المعلومات الجغرافٌة
 

 قسم علم االجتماع
 

 : أهــداف القسم 
 :ٌسعى قسم علم االجتماع إلى تحقٌق عدٍد من األهداف العامة والخاصة كما ٌلً 

إعداد متخصصٌن للعمل فً مجاالت التعلٌم والعمل والشؤون االجتماعٌة وصناعة المعلومات  .1
والبٌانات والبحث العلمً والتنمٌة والتخطٌط االجتماعً والصحة والبٌئة والعمل االجتماعً 

 .والمعارض والتسوٌق والسكان واإلسكان والتعاون الدولً 
اإلسهام  فً معالجة قضاٌا التحرر والتحدٌث االجتماعً واالقتصادي وذلك من خالل تشجٌع البحث  .2

العلمً فً قضاٌا االجتماع اإلنسانً مثل قضاٌا الشباب والعمل والبطالة والهجرة والمرأة والطفولة 
 .واالنحراف االجتماعً وأسالٌب االكتفاء الذاتً 

اإلسهام فً تأصٌل ونشر التفكٌر العلمً فً المجتمع ألنه بالعلم والتفكٌر فقط ٌنهض الفرد والمجتمع  .3
 . ، وٌتم التخلص من آثار الخرافة والجهل 

كسر احتكار المعرفة فً مجال الدراسات االجتماعٌة من خالل تشجٌع حركة التألٌف والترجمة  .4
 .والبحث العلمً فً هذه المجاالت 
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 قسم التفسٌــــــر
 

         : القسمأهــداف
 :األهداف التالية تحقيق إلىيهدف قسم التفسير 

 .تفسٌر فكرة الحرٌة عبر العصورالمختلفة المتعاقبة .1
لمجتمع عن طرٌق المحاضرات و الندوات و النشرات الوعً المعرفً والثقافً فً ا نشر فًالمساهمة  .2
 .لمؤلفاتوا
 .ربط الجامعة بقضاٌا المجتمع وتطلعاته المحلٌة والقومٌة والعالمٌة .3
    . للطالب وتنمٌة االستقاللٌة الفكرٌة لدٌهالتأهٌل العلمً .4
.      الهدامة األفكارتحصٌن الطالب من التٌارات و .5
.  مؤسسات المجتمع فًتخرٌج كوادر معدة ومؤهلة للعمل  .6

 

 قسم الدراسات السٌاحٌة
 

 :داف القسم ـــأه
ٌعمل القسم منذ تأسٌسه على تقدٌم برنامج تعلٌمً متطور ٌسعى من خالله لتحقٌق عدة أهداف من 

 :بٌنها 
 . ـ المساهمة فً البحث العلمً والدراسات التطبٌقٌة الخاصة بالقسم 1

 . ـ إعداد كوادر بشرٌة مؤهلة علمٌاً ، وفتح فرص عمل جدٌدة 2

التعرٌف باإلرث المعماري والتراث من خالل برامج تعلٌمٌة نظرٌة وتطبٌقٌة تتم بالمشاركة - 3

 .العلمٌة فً ندوات ومهرجانات تثقٌفٌة 
 . ـ المساهمة فً تحقٌق أهداف التنمٌة السٌاحٌة والثقافٌة داخل لٌبٌا4

 ـ ترسٌخ الهوٌة الثقافٌة للبالد وإبراز التراث العرٌق لها بالمساهمة فً نشر أصول التارٌخ 5

 .واآلثار فٌها
 ـ التركٌز على الجانب التطبٌقً بواسطة تدرٌب الطالب تدرٌباً مٌدانٌاً على التعامل مع السائح 6

 .وتدرٌبه على إدارة الشركات السٌاحٌة والمعارض والشركات والمؤتمرات
 . ـ تطوٌر وتحدٌث عناصر الجذب السٌاحً لمواجهة المنافسة الدولٌة فً هذا المجال 7

 . ـ تطوٌر نظم أسالٌباإلدارة السٌاحٌة 8

 قسم اإلرشاد والعالج النفسً 
 

 : أهداف القسم 
 :ٌسعى القسم إلى تحقٌق األهداف التالٌة 

إعداد اختصاصٌون فً مجاالت اإلرشاد والعالج النفسً مركزاً على الناحٌتٌن النظرٌة المعرفٌة  .1
والتكنٌكٌة األسلوبٌة العملٌة ومن أجل هذا سوف ٌمر الطالب بفترات دراسٌة لتعلم أهم المعارف 
المنجزة ذات العالقة بالتوترات واألمراض النفسٌة كما سوف ٌفرد لهم أوقات عملٌة لتعلم الفنون 

 .من مجمل الوقت التدرٌسً اإلجمالً% 65التطبٌقٌة بواقع ٌغطً ما ال ٌقل عن 
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 بحٌث ٌكون المرشد المعالج النفسً أهالً للتعامل مع الحقل اإلنسانً العمٌق الحساسٌة وبما 
ٌؤهله للمحافظة على أسرار الناس وتأكٌد كراماتهم وحقوقهم اإلنسانٌة بالدرجة األولى وٌغرس فً 

 .الطالب روح التقبل لفئات مرضاه أو حاالته اٌجابٌاً 
إعداد معالجٌن نفسانٌٌن قادرٌن على الدراسة والتشخٌص وتطبٌقات العالج النفسً وفق أداء علمً  .2

مهنً منهجً متقن ومتفوق ،وكذلك أداء األدوار التكاملٌة العالجٌة مع فرٌق العالج الطبً 
 .المتكامل

تمكٌن وإعداد مرشد ومعالج نفسً قادر على اكتشاف مواطن التوتر والخلل الوظٌفً الطارئ لذا  .3

 .Patientsطالبً العالج 
التركٌز على خلق القدرة البحثٌة علماً وفتا لذا المعالج النفسً بحٌث ٌكون مؤهالً إلجراء البحوث  .4

العلمٌة على االنطقة الفردٌة والجماعٌة من أجل كشف معضالت وظواهر الوقائع النفسٌة التً تعٌق 
أفراد المجتمع ألداء أعمالهم وتحقٌق مواطنتهم وتكٌفهم صحٌاً إٌجابٌاً وساعدتهم على عٌش الحٌاة 

 .السعٌدة بعٌداً عن أي ضغوطات نفسٌة قد تتفاقم إلى حاالت مرضٌة مستعصٌة 
 والتحلٌل Communicationإعداد طالب قادرون على تطوٌر  طرائف االتصال اإلنسانً  .5

 وحل المشكالت Data Analysis ومهارات التحلٌل العلمً Critical Thinkingوالتفكٌر النافد 

Problem-Solving ومهارات البحث Research Skills ًحٌث ٌوظفون هذه الطرائق عملٌا 

 .لترقٌع أدائهم اإلرشادي العالجً
 والتكٌف Behaviorتعلٌم الطالب معرفٌاً وعملٌاً القدرة على التعامل مع قضاٌا السلوك  .6

Adaptation والضغوط Stress واألمراض النفسٌة وإعتالالت الشخصٌة . 
تكوٌن مركز إرشادي عالجً ٌقدم خدماته وبرامجه الوقائٌة والعالجٌة لطالب الجامعة والمجتمع  .7

 .المحلً
تكوٌن مركز بحثً ٌهتم بالقٌام بالدراسات النفسٌة وترفٌع األسالٌب والمعارف اإلرشادٌة والعالجٌة  .8

. 
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 الدراسات العلٌا
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 : نبذة عن الدراسات العلٌا 
اعتبرت الحركة العلمٌة فً المجتمع العربً اللٌبً تسٌر فً خطوات ثابتة وعمالقة ،تمثل ذلك 
بافتتاح العدٌد من مؤسسات التعلٌم العالً فً المدن المختلفة من لٌبٌا وأمدتها بكافة اإلمكانٌات المادٌة 
والمعنوٌة حتى أصبحت مخرجات تلك المؤسسات العلمٌة والمراكز البحثٌة تمتلك ناصٌة العلم الذي 
ٌنعكس وٌنصب فً خدمة وتنمٌة المجتمع اقتصادٌاً واجتماعٌاً وٌرقى إلى مراتب التقدم الحضاري 

 .واإلنسانً ،وقدمت أعالماً وعلماء أثروا فً جمٌع المجاالت العلمٌة والثقافٌة فً لٌبٌا وخارجها 

لم ٌكتف التعلٌم العالً على الدرجات العلمٌة األولى بل تعداه إلى مستوى الماجستٌر والدكتوراه 
 .،وقطع شوطاً متقدماً وذلك بصدور اللوائح المنظمة له 

 بكلٌة التربٌة جامعة طرابلس،ونوقشت أول رسالة 1971بدأت الدراسات العلٌا بلٌبٌا عام 

 بقسم التربٌة وعلم النفس ، كما نوقشت أول أطروحة دكتوراه 1975ماجستٌر على مستوى لٌبٌا عام 

 .1988بنفس الكلٌة بقسم اللغة العربٌة والدراسات اإلسالمٌة عام 

بعد إلغاء كلٌة التربٌة أنشأت كلٌة اآلداب وأخذت على عاتقها تنفٌذ برنامج الدراسات العلٌا الذي كان 
 : ٌهدف إلى 

  ًتطوٌر البحث العلمً فً العلوم المختلفة بما ٌخدم أهداف المجتمع العربً اللٌب. 
  تشجٌع البحث بإحٌاء التراث العربً اإلسالمً ،وذلك من خالل إجراء البحوث والدراسات

 .العلمٌة المختلفة
 تأهٌل أساتذة متخصصٌن للعمل كأساتذة بالجامعات اللٌبٌة أو بحاثاً فً المراكز البحثٌة المختلفة. 
  غرس القٌم األخالقٌة والثقافٌة لدى طالب الدراسات العلٌا. 

وتحقٌقاً لألهداف السابقة فقد عملت الكلٌة على تخرٌج وإعداد الكوادر العلمٌة المتخصصة فً 
مختلف مجاالت العلوم اإلنسانٌة للقٌام بأعباء مهنة التدرٌس بالمعاهد العلٌا والجامعات ، والعمل 

بالمراكز العلمٌة البحثٌة المتخصصة إلجراء البحوث المتخصصة التً تساعد فً حل العدٌد من مشاكل 
المجتمع االجتماعٌة واالقتصادٌة ، وبما ٌثري الفكر والحضارة العربٌة اإلسالمٌة على مستوى الوطن 

 .العربً ،واإلسالمً ،والعالم 

إن مخرجات الدراسات العلٌا بكلٌة اآلداب على مستوى اإلجازة العالٌة الماجستٌر والدقٌقة 
الدكتوراه أثبتوا جدارة علمٌة متناهٌة على المستوى المحلً والدولً ،وهذا ما سعت الكلٌة إلى ترسٌخه 

 .واالستمرار فٌه 

وتأسٌساً على ما سبق فإن كلٌة اآلداب بأقسامها المختلفة تعمل جاهدة على تطوٌر الدراسات 
العلٌا بالكلٌة وذلك لتزوٌد البالد بالكفاءات العلمٌة والفنٌة المتخصصة ،وذلك لسد نقص أو حاجة 

لذلك حرصت أقسام الكلٌة على تطوٌر برامجها المتعلقة بالدراسات العلٌا . تقتضٌها مصلحة الوطن
،ومراجعة أهدافها بما ٌحقق االرتقاء بالمستوى العلمً ،وتناول جوانب جدٌدة من العلم والمعرفة تمشٌاً 

مع روح العصر ،وبما ٌخدم متطلبات المجتمع واحتٌاجاته ، واألقسام العلمٌة التً لدٌها برامج الدراسات 
 :العلٌا بالكلٌة هً 

 قسم الدراسات اإلسالمٌة . 2قســـــــم اللغـــــــــــة العربٌـة           . 1             

 قســــــــــــــم التـــــــــــــــــــارٌـــــــــخ . 4قســـــــــــــــم الجغــــــــــــــــــــرافٌا      . 3            

 قسم التربٌة وعلم النفس . 6قسم الخدمة االجتماعٌـة         . 5            

 قســـــــــــم التفسٌـــــــــــــــــــــــــــــر . 8قســــــم علــــــــــــم االجتمـــاع             . 7            

 قســـــــم المكتبات والمعلومات. 9
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وقد سعت الكلٌة كأحد مراحل التطور العلمً لبرامجها بأن استحدثت أقسام جدٌدة نظراً لحاجة 
 :-المجتمع لها منها على سبٌل المثال 

 قسم الترجمـــــــــــــــــــــة والتوثٌق . 2قسم الدراسات السٌاحٌــــة             .1

 قســـم اإلرشاد والعالج النفسً    .4قســــــــــم اللغة اإلنجلٌزٌة                    . 3

إن برنامج الدراسات العلٌا بكلٌة اآلداب ٌتكون من مرحلتٌن أساسٌتٌن األولى تبدأ بدراسة 
 وحدة دراسٌة بمرحلة 36 وحدة وال تزٌد عن 30الطالب مجموعة من المقررات الدراسٌة ال تقل عن 

 وحدة دراسٌة لمرحلة الدكتوراه ،على أن ٌجتاز 24 وحدة وال تزٌد عن 18الماجستٌر ،وال تقل عن 

تؤهله ثانٌاً إلى الشروع فً إعداد خطة بحثٌة % 65الطالب تلك المقررات بنجاح وبنسبة ال تقل عن 

علمٌة ،ٌجري مناقشتها بالقسم فً جلسة علنٌة عامة ٌحضرها أساتذة القسم وطلبة الدراسات العلٌا 
 .ٌتم إقرارها وتسجٌلها رسمٌاً  (سٌمٌنار)

فإن الطالب بعد اجتٌازه المقررات الدراسٌة وبنسبة  (الدكتوراه)أما على مستوى اإلجازة الدقٌقة 
علٌه الخضوع إلى  (سٌمٌنار)وقبل الشروع فً إعداد خطة األطروحة ومناقشتها % 65ال تقل عن 

 .االمتحان الشامل ، وإذا لم ٌوفق فعلٌه إعادة االمتحان الشامل ولمرة ثانٌة فقط 
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ألدرأصات 
 ألعليا 

ألدرأصات 
أللغة  أإلصالمية 

 ألعربية 

ألتربية 
 وعلم ألنفس 

ألمك تبات 
 وألمعلومات 

ألخدمة 
  ألتاريخ أالجتماعية 

   ألجغرأفيا

علم 
 أالجتماع 

   ألتفشير
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 قسم الدراسات اإلسالمٌة 
 

 :أهداف القسم 
 : إلىتحقٌقاألهدافاآلتٌة طرابلس ٌسعىقسمالدراساتاإلسالمٌةبجامعة

إعدادمتخصصٌنفٌعلومالشرٌعة،ٌتقنونالبحثالعلمً،وماٌتطلبهمنمعرفةدقٌقةبالمصادروالمراجع،وذلكعن •
 . طرٌقالبحث،والتحلٌل،والمناقشةالستنباطاألحكاموالوصوإللىالحقائق

 .تكوٌنشخصٌاتعلمٌةمتمٌزةفٌفهمهاالعمٌقوالشاملللقرآنالكرٌموالسنةالنبوٌةالمطهرة •

توفٌركفاءاتعلمٌةمتخصصةفٌعلومالشرٌعةلتلبٌةحاجاتالمسلمٌنفٌالداخلوالخارجفٌمجاالتالدعوةإلىاللهوالو •
 . عظواإلرشادواالستشاراتالشرعٌةوغٌرها

 . توظٌفالرسائاللعلمٌة،والبحوثالتٌتجرىفٌالقسملخدمةالمجتمع،واإلسهامفٌحركةالتنمٌةوحلمشكالتها •

 

 

 قسم اللغة العربٌة 
 

 :أهداف القسم 
 : تهدف شعبة الدراسات العلٌا بالقسم إلى 

 .إعداد الكوادر العلمٌة المؤهلة التً تلبً حاجات المجتمع فً مجال الدراسات األدبٌة واللغوٌة  .1
 .توجٌه الطالب إلى البحث فً المجاالت اللغوٌة واألدبٌة القدٌمة والحدٌثة .2
 .ربط الطالب بكل ما هو جدٌد فً الدراسات اللغوٌة واألدبٌة الحدٌثة  .3
تزوٌد الدارسٌن باألسس العلمٌة والمنهجٌة ، وأدوات البحث العلمً لتعٌنهم فً دراساتهم  .4

 .وأبحاثهم
 

 

 

 
 

 قسم التربٌة وعلم النفس 
 

 أهداف القسم 
 : ٌهدف برنامج الدراسات العلٌا فً قسم التربٌة وعلم النفس إلى 

  تزوٌد الطالب باألسس العلمٌة والمنهجٌة وأسالٌب القٌاس واإلحصاء فً فهم الظواهر النفسٌة
 .ودراستها خالل انجازه لرسالته العلمٌة

 اإلثراء المعرفً ألهم القضاٌا التربوٌة النفسٌة. 
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  إعداد وتأهٌل عناصر قادرة على النقد والتحلٌل واالستنباط من النظرٌات والبحوث والدراسات
 .النفسٌة

 إعداد متخصصٌن على مستوى رفٌع من الكفاءة والقدرة على التجدٌد واالبتكار. 
  تأهٌل بحاث لدٌهم القدرة على إعداد دراسات تساهم فً حل بعض المشكالت والقضاٌا التً ٌواجهها

 .المجتمع 
  إعداد باحثٌن متخصصٌن ذوي مهارات أكادٌمٌة بحثٌة تسهم فً تنمٌة مؤسسات وقطاعات المجتمع

. 
 

 

 
 قسم المكتبات والمعلومات 

 
 

 :  أهداف القسم 
  ًإثراء المكتبة العربٌة وتطوٌر البحث العلمً من خالل البحوث والدراسات العلمٌة المتخصصة ف

 .علم المكتبات والمعلومات والمجاالت األخرى ذات العالقة به

  إعداد الباحثٌن المتخصصٌن القادرٌن على إعداد الدراسات العلمٌة التً تساهم فً حل القضاٌا
واإلشكالٌات التً ٌواجهها المجتمع بمؤسساته المختلفة فً مجال المكتبات والمعلومات والمجاالت 

 .األخرى ذات العالقة مثل مؤسسات النشر واإلعالم وغٌرها
  المساهمة فً تطوٌر كفاءة المؤهلٌن المتخصصٌن العاملٌن فً إدارات المكتبات ومؤسسات

 .المعلومات والتخطٌط للنهوض بالمجال
  تكوٌن أعضاء هٌئة تدرٌس متخصصٌن ذوي كفاءة وقدرة عالٌة تمكنهم من أداء دورهم فً التأهٌل

فً التخصص والمساهمة فً نجاح العملٌة التعلٌمٌة بأقسام المكتبات والمعلومات فً الجامعات 
 .اللٌبٌة

  تقدٌم االستشارات العلمٌة فً مجال المكتبات والمعلومات والمؤسسات الثقافٌة واالجتماعٌة لخدمة
 . المجتمع بما ٌخدم خطط التنمٌة المختلفة

 

 

 قسم الخدمة االجتماعٌة  
 

 : أهداف القسم 
 : ٌهدف برنامج الدراسات العلٌا بقسم الخدمة االجتماعٌة إلى تحقٌق مجموعة من الهداف منها 

 .إعداد وتأهٌل باحثٌن وخبراء فً مجال الخدمة االجتماعٌة  .1

المساهمة فً تزوٌد الدارسٌن باألسس العلمٌة والمنهجٌة الصحٌحة فً مجال الخدمة االجتماعٌة  .2

 .وتدرٌب الدارسٌن على تقنٌات البحث العلمً وإعداد عناصر مؤهلة تخدم المجتمع 

توجٌه الطالب إلى البحث عن المشكالت االجتماعٌة التً تخدم المجتمع ومحاولة إعداد  .3

 .أطروحات ودراسات علمٌة جادة ومتطورة 

أخٌراً العمل على تعمٌق مدارك الطالب على النهج الصحٌح لطبٌعة ومحتوى وأهداف الدراسات  .4

االجتماعٌة بصفة عامة وأهداف ودراسات الخدمة االجتماعٌة بصفة خاصة والتً ال غنى عن 
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دراستها فً كل المؤسسات العلمٌة لما لها من أهمٌة فً منهج المجتمع والتواصل مع األجٌال 

 .وتفسٌر طبٌعة المتغٌرات االجتماعٌة فً التفاعالت االجتماعٌة فً المجتمعات اإلنسانٌة .
 

 

 قسم التارٌخ 
 

 :أهداف القسم
 .ـ تلبٌة متطلبات واحتٌاجات المجتمع من العناصر الوطنٌة المؤهلة فً مجال الدراسات التارٌخٌة 1

 ـ ترسٌخ مفهوم االنتماء الوطنً والهوٌة القومٌة والعقٌدة اإلسالمٌة فً أذهان الدارسٌن من خالل 2

دراسة كتب التراث العربً اإلسالمً و تحلٌل وتفسٌر الموروث الثقافً والرصٌد الحضاري لألمة 
 .العربٌة اإلسالمٌة 

وتدرٌبهم على طرق البحث ،  ـ تزوٌد الدارسٌن باألسس العلمٌة والمنهجٌة الصحٌحة لدراسة التارٌخ 3

الحدٌثة فً استخدام المصادر وفن استثمار المعلومات فً تفسٌر وتحلٌل األحداث التارٌخٌة والبحث عن 
 .الحقٌقة 

 . ـ خلق كوادر أكادٌمٌة متخصصة تساهم فً العملٌة التعلٌمٌة بالدراسات العلٌا 4
 

 

 

 

 

 قسم الجغرافٌا  
 

 :أهداف القسم 
  ًتأهٌل العناصر الوطنٌة تأهٌالً علمٌا. 
 التعرف على عناصر البٌئة البشرٌة و الطبٌعٌة و العمرانٌة. 
  التعرف على توزٌع السكان و العوامل المؤثرة فً هذا التوزٌع ،و الموارد االقتصادٌة و األنشطة

 .القائمة علٌها و أٌضاً التعرف على التكوٌن السٌاسً للدولة داخلٌاً و خارجٌاً 
 و الحضري و البٌئً ،كذلك وضع برامج يوضع استراتٌجٌات و برامج للتنمٌة و التخطٌط االقتصاد 

 .لتنمٌة و تخطٌط المناطق و األقالٌم المختلفة
  توجٌه طالب الدراسات العلٌا لدراسة مشكالت البٌئة المختلفة و تقدٌم الحلول لها من خالل رسائل

 .الماجستٌر و الدكتوراه
  تدرٌب الطالب على التعامل مع التقنٌات الجغرافٌة الحدٌثة ،و التركٌز على الجوانب التطبٌقٌة

 .للجغرافٌا
  مد الطالب بأحدث ما وصلت إلٌه المعارف الجغرافٌة،وتوظٌف التقنٌات الحدٌثة فً عرض و

نظم المعلومات الجغرافٌة و الخرائط الرقمٌة و االستشعار عن بعد و : معالجة المعلومات الجغرافٌة مثل 
 .الصور الجوٌة و علم المساحة
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 قسم علم االجتماع 
 

 :أهداف القسم 
 :     ٌهدف برنامج الدراسات العلٌا لقسم علم االجتماع إلى تحقٌق عدد من األهداف لعل من أهمها ما ٌلى 

 . المساهمة فً تطوٌر البحث العلمً وخلق قاعدة بحثٌة ال غنى عنها لتقدم المجتمع العربً اللٌبً :     أوال 
 . إعداد متخصصٌن للتدرٌس فً مجال التعلٌم العالً: ثانيا

 .  إعداد وتأهٌل باحثٌن فً المجال االجتماعً:    ثالـثا
 . إعداد وتأهٌل خبراء للعمل فً المؤسسات االجتماعٌة والتعاون الدولً :رابـعا

 .  المساهمة فً الحضارة اإلنسانٌة بجوانبها المختلفة :   خامسا
 المساهمة فً نشر وتأصٌل التفكٌر العلمً فً المجتمع للتخلص من كل آثار الوهم والخرافة والجهل :سادسا

 . والسحر والشعوذة والتطرف والمفاهٌم الخاطئة
 كسر احتكار المعرفة فً مجال الدراسات االجتماعٌة من خالل تشجٌع حركة الترجمة والتألٌف فً هذا :سابعا

 المجال 

 
 قسم التفسٌر  

 

 :أهداف القسم 
 :تهدف الدراسة العلٌا فً قسم التفسٌر إلى تحقٌق ما ٌلً

 .التركٌز على التراث العربً اإلسالمً .1

 .ترسٌخ قاعدة البحث العلمً وإعداد متخصصٌن من مستوىعال فً البحث العلمً .2

 .القٌام بالدراسات والبحوث العلمٌة الالزمة لتطوٌر المجتمع وتقدمه .3

تزوٌد الطالب برؤٌة نقدٌة لما تتداوله المذاهب واالتجاهات الفلسفٌة المختلفة، وتنمٌة المقدرة  .4
على التحلٌل وترقٌة أدوات البحث عنده والرؤٌة الثورٌة التً تربطه بالمجتمع والثقافة السٌاسٌة 

 .العربً

تنمٌة روح البحث والدراسة لدى طالب الدراسات العلٌا وتدرٌبهم على أسالٌب البحث العلمً  .5
 .ومنهجٌته

 .دراسة المشكالت ذات األبعاد المحلٌة والعربٌة والعالٌة ومحاولة تقدٌم الحلول الناجمة لها .6

 
 

 


