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تأمل كمية التربية بجامعة بنها أن تكون رائدة في الخدمات 

المجتمعية إلعداد خريج متميز و التعميمية والتربوية والبحثية 
قميـميًا.  يتمتع بأعمى مستويات الجودة محمــــيًا وا 
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 جامعة بنها  –رؤية كمية التربية 
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تمتزم كمية التربية بإعداد وتأهيل معمم مبدع ومتميز في 
المعارف  والمهارات واالتجاهات الحديثة  في التربية، وتقديم 
 بحث عممي متميز، يسهم في تنمية المستدامة لممجتمع،

 .وتنمية البيئة وفقًا لمعايير الجودة المنشودة
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 جامعة بنها  –كمية التربية  رسالة
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 الغايات التالية:تهدف الكمية التربية الي تحقيق 
 .طالب ومتخرجون متميزون قادرون عمي المنافسة واالبتكار 
  االرتقاء بمنظومة الدراسات العميا وبجودة واخالقيات البحث العممي

 واالبتكار.
 .كسب ثقة المجتمع 
  ضمان جودة االداء المؤسسي والتطوير المستمر والتنمية المستدامة

 لمموارد البشرية.
 الية بالكمية.تنمية الموارد الم 
 .زيادة القدرة االستيعابية لمكمية 
 .المكانة االقميمية لكمية التربية جامعة بنها 
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يمتزم برنامج إعداد معمم المغة العربية لمتعميم العام بإعداد 
وتأهيل معمم متميز متمكن من مهارات تعميم المغة العربية، 
وممم بالمعارف األكاديمية والثقافية المرتبطة بها، بما يسهم في 
التنمية المستدامة وتمبية احتياجات سوق العمل المتجددة، وفقا 

 الجودة المنشودة. لمعايير 
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 المغة العربية والدراسات اإلسالميةرسالة برنامج إعداد معمم 
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كمية التربية بإعداد معمم فى يمتزم برنامج المغة االنجميزية  
من  ومتمكناً  تخصص فى تدريس المغة االنجميزية، مبدعاً م

المعارف والمهارات واالتجاهات الحديثة فى تدريس المغة، وأن 
تدريس فى مجال  متميز عمى إعداد بحث عممى يكون قادراً 
وفقا لمعايير الجودة  البيئة يسهم فى تنميةو  التخصص
 .المنشودة
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 رسالة برنامج إعداد معمم المغة اإلنجميزية
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يمتزم برنامج إعداد معمم الفمسفة واالجتماع الي إعداد   
معمم متخصص في تدريس الفمسفة واالجتماع بالتعميم العام 

متع بأعمي مستويات الجودة محميًا واقميميًا، مبدعًا متميزًا يت
ومتميزًا في المعارف والمهارات واالتجاهات الحديثة في تدريس 
التخصص، قادرًا  عمي تقديم بحث عممي متميز، يسهم في 

 تنمية المجتمع، والبيئة وفقًا لمعايير الجودة المنشودة.
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 واالجتماع رسالة برنامج إعداد معمم الفمسفة
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بإعداد معمم برنامج إعداد معمم التاريخ لمتعميم العام  متزمي 
متخصص في تدريس التاريخ يتمتع بأعمي مستويات الجودة 

في المعارف والمهارات  اً ومتميز  اً مبدع، ياً واقميم محمياً 
بحث عممي  عمي إعداد قادراً و  ،دريسواالتجاهات الحديثة في الت

لمجتمع ا تنميةمجال   يسهم فيو ، في مجال التخصص متميز
 .المستدامة وفقا لمعايير الجودةو التنمية  والبيئة
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 أن يكون الخريج قادرًا عمى:-في نهاية هذا البرنامج  –يجب 

سـتراتيجيات التـدريس إا مسـتخدمً  ،تصميم خطـط لمتـدريس وتـوفير بيئـات تربويـة مناسـبة 1/1
ــ، و الحديثــة ــيم، مســتعينا بأســاليب وأدوات تقــويم مناســبة لمطــالب موظًف ا تكنولوجيــا التعم
 .االحتياجات الخاصة وذويالعاديين 

تحقيـــق التنميـــة الذاتيـــة المهنيـــة والتواصـــل الفعـــال فـــي المواقـــف التدريســـية والحياتيـــة  1/2
 المختمفة، مدرًكا وحدة المعرفة والمستجدات ذات العالقة بتخصصه.

التواصــل بالمغــة العربيــة وبإحــد  المغــات األجنبيــة، ممتزًمــا بقــيم المجتمــع وأخالقياتــه،  1/3
 ومقومات الهوية الثقافية، والمشاركة في تنمية قيم المواطنة.

المشـــاركة فـــي أنشـــطة خدمـــة المجتمـــع والتنميـــة المســـتدامة وحـــل المشـــكالت المهنيـــة  1/4
التربـوي، ومسـتخدًما األسـاليب العمميـة بمـا  والمجتمعية، موظًفا آليـات اإلرشـاد والتوجيـه

 يحقق الجودة والتميز

 تحميل النصوص المختمفة لمغة العربية المسموعة منها والمقروءة.  1/5
توظيــف المفـــاهيم والمعـــارف المغويـــة واألدبيـــة فــي تفســـير النصـــوص العربيـــة وتحميمهـــا  1/6

نتاجها في المواقف المختمفة.  وتذوقها وا 
 وص العربية قراءة جهرية موحية.قراءة النص 1/7
 استخدام المغة العربية الفصيحة )استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة( في المواقف المختمفة. 1/8
 تقدير قيمة المغة العربية ووظيفتها في حياة الفرد والمجتمع. 1/9
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 اإلسالمية والدراسات العربية المغة معمم إعداد برنامج أهداف
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 أن يكون الخريج قادرًا عمى:-في نهاية هذا البرنامج  –يجب 

ا استراتيجيات التدريس مستخدمً  ،تصميم خطط لمتدريس وتوفير بيئات تربوية مناسبة1/1
موظفًا تكنولوجيا التعميم، مستعينا بأساليب وأدوات تقويم مناسبة لمطالب ، و الحديثة

 العاديين وذو  االحتياجات الخاصة
يحقق التنمية الذاتية المهنية والتواصل الفعال في المواقف التدريسية والحياتية  1/2

 المختمفة، مدرًكا وحدة المعرفة والمستجدات ذات العالقة بتخصصه.
لمغة العربية وبإحد  المغات األجنبية، ممتزًما بقيم المجتمع وأخالقياته، التواصل با 1/3

 ومقومات الهوية الثقافية، والمشاركة في تنمية قيم المواطنة.
المشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وحل المشكالت المهنية  1/4

ستخدًما األساليب العممية بما والمجتمعية، موظًفا آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي، وم
 .يحقق الجودة والتميز

 .المتعممين تنوع تناسب تربوية وبيئات األنجميزيه، بالمغة لمتدريس خطة يصمم 1/5
يفهم النصوص المختمفة بالمغة االنجميزية المسموعة منها،والمقروءة ويوظف  1/6

وتحميمها وتذوقها،وانتاجها  المفاهيم والمعارف المغوية واالدبية عند استقبالها،وتفسيرها
 في المواقف المختمفة.

يقرأ النصوص بالمغة االنجميزية قراءة جهرية موحية ويتواصل في المواقف المغوية  1/7
 المختمفة.

 يظهر تقديرا لوظيفة المغة االنجميزية و اجتماعياتها. 1/8
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 أن يكون الخريج قادرًا عمى:-في نهاية هذا البرنامج  –يجب 

تصميم خطط لمتدريس وتوفير بيئات تربوية مناسبة، مستخدًما إستراتيجيات  1/1
موظًفا تكنولوجيا التعميم، مستعيًنا بأساليب وأدوات تقويم التدريس الحديثة، و 

 مناسبة لمطالب العاديين وذوي االحتياجات الخاصة.
تحقيق التنمية الذاتية المهنية والتواصل الفعال في المواقف التدريسية والحياتية  1/2

 المختمفة، مدرًكا وحدة المعرفة والمستخدمات ذات العالقة بتخصصه.
ل بالمغة العربية وبإحدي المغات األجنبية، ممتزًما بقيم المجتمع وأخالقياته، التواص 1/3

 ومقومات الهوية الثقافية، والمشاركة في تنمية قيم المواطنه.
المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وحل المشكالت المهنية  1/4

، ومستخدًما األساليب العممية والمجتمعية، موظًفا آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي
 بما يحقق الجودة والتميز.

توظيف المعارف والمهارات في مجال تخصص الفمسفة واالجتماع ليسهم بشكل  1/5
 فعال في الحياة االجتماعية واإلنسانية والعممية.

وظيف مناهج البحث اإلنسانية واالجتماعية وأدواتها فى مجال تخصص الفمسفة ت 1/6
 جتماع لتحميل الواقع اإلنسانى ومشكالته واستشراف المستقبلوالمنطق واال

االسهام بشكل فعال في دراسة الظواهر االجتماعية والقيم الخمقية وتطوير الفكر  1/7
نسانية.  الفمسفي والقيم الخمقية عبر العصور كظواهر اجتماعية وا 
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 واالجتماع الفمسفة معمم إعداد برنامج أهداف
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 يجب في نهاية هذا البرنامج أن يكون الخريج قادرًا عمى:

تصميم خطط لمتدريس وتوفير بيئات تربوية مناسبة، مستخدمًا استراتيجيات التدريس  1/1
وموظفًا تكنولوجيا التعميم، مستعينا بأساليب وأدوات تقويم مناسبة لمطالب  الحديثة،

 العاديين وذو  االحتياجات الخاصة

يحقق التنمية الذاتية المهنية والتواصل الفعال في المواقف التدريسية والحياتية  1/2
 المختمفة، مدرًكا وحدة المعرفة والمستجدات ذات العالقة بتخصصه.

بالمغة العربية وبإحد  المغات األجنبية، ممتزمًا بقيم المجتمع وأخالقياته، التواصل  1/3
 ومقومات الهوية الثقافية، والمشاركة في تنمية قيم المواطنة.

المشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وحل المشكالت المهنية  1/4
ومستخدًما األساليب العممية بما والمجتمعية، موظًفا آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي، 

 يحقق الجودة والتميز.
 يتبع المنهج العممى في التفكير التاريخى أثناء دراسة وتناول القضايا التاريخية . 1/5
يستنتج الدروس المستفادة والمفاهيم من االحداث التاريخية والظواهر التاريخية  1/6

 ويستخدمها فى فهم الحاضر واستشراف المستقبل .
 يفسر الظواهر التاريخية باستخدام االدلة التاريخية والحجج والبراهين التاريخية . 1/7

 يقدم أفكارًا جديدة لمقضايا المتضمنة بالمحتو  الدراسي. 1/8
 يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية لمتواصل والبحث عن المعمومات. 1/9
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