
 

  )المسیحیة(بكاالوریوس في العلوم التربویة والدینیة 
 

 عن البرنامج

  :ھداف برنامج العلوم التربویة والدینیةأ
 :والدینیة التربویة العلوم برنامج أھداف

من ) اإلسالمیة والمسیحیة(والبحث العلمي منھج التربیة الدینیة  العالى أدخلت وزارة التعلیم العام ووزارة التعلیم
لذلك رأت كلیة كمبوني إضافة وحدة تقوم بإعداد . المواد الدراسیة األساسیة سواء في المدارس أو الجامعات

معلمین لتدریس مادة التربیة المسیحیة لھم المقدرة والكفاءة األكادیمیة والتربویة الالزمة لتدریس ھذه 
  :يھداف البرنامج فأو تتمثل . المادة وفقاً للمناھج الرسمیة المقررة

إعداد معلمین سودانیین أكفاء لتدریس مادة التربیة المسیحیة باإلضافة إلى اللغة اإلنجلیزیة أو الحاسوب  -
  .والحصول على شھادة معتمدة من وزارة التعلیم العالي

ویة، قادراً على تنشیط الحوار بین األدیان ودفع ثقافة السالم خلق كادر أكادیمي ملم بالعلوم الدینیة والترب -
  .والتعایش السلمي بین المسیحیین والمسلمین بالسودان

 .إقامة صالت وعالقات مع الجھات والكنائس األخرى -
  . تمكین الدارسین على أھمیة التربیة الدینیة في حیاتھم الدراسیة وما بعدھا -
  .ویة والدینیة وقدرتھا على المساھمة في النھضة العلمیة المعاصرةتعریف الدارسین بالعلوم  الترب -
 .القیام بالبحوث في المجاالت الدینیة والتربویة المختلفة -
  

  :البرنامج یمنحھا التي الشھادات
  :بمسمى) خمس سنوات(ضمن برنامج العلوم التربویة والدینیة بكالریوس الشرف  يتمنح كلیة كمبون   

  .فى الحاسوب يمع التخصص الفرع) یةمسیحال(بكالریوس الشرف فى العلوم التربویة والدینیة   -
  .اللغة االنجلیزیة يف يمع التخصص الفرع) مسیحیةال(لدینیة العلوم التربویة وا يبكالریوس الشرف ف -
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