نشأة وتطور القسم
بدأ القسم بمسمى " االقتصاد المنزلي والتربية الفنية" ضمن التخصصات الدراسية في

الكليات المتوسطة التي نشأت بعد صدور قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 7911 /82/17هـ
وتمت الموافقة السامية على هذا القرار برقم  7711/8/9في 7911/ 5/87هـ  ،وذلك لتأهيل

المعلمات لتدريس االقتصاد المنزلي والتربية الفنية في مدارس المرحلة االبتدائية  ،ومدة الدراسة في
هذه الكليات سنتان بعد الثانوية العامة تنال الطالبة بعد التخرج شهادة (دبلوم الكلية المتوسطة).

وللنهوض بالمؤسسات التربوية إلعداد المعلمة ،ورفع مستوى كفاءتها التربوية خطت
الرئاسة العامة لتعليم البنات آنذاك (و ازرة التعليم حاليا ) في عام 7177هـ تطوير بعض الكليات

المتوسطة إلى كليات جامعية تربوية تمنح درجة البكالوريوس في التعليم االبتدائي  ،وتمتد الدراسة
فيها إلى أربع سنوات ومن ضمنها كلية إعداد المعلمات بمكة المكرمة التي يندرج تحتها قسم
االقتصاد المنزلي والتربية الفنية .ثم بدأ تطوير هذه الكليات بإسم كليات التربية للبنات قبل صدور

قرار إعادة هيكلة كليات إعداد المعلمين وكليات البنات وضمها إلى جامعة أم القرى في عام
7182هـ  ،وتم تغيير مسمى البرنامج إلى "التربية األسرية".
وبناء على ما اتخذه مجلس جامعة أم القرى في جلسته األولى المنعقدة بتاريخ
7198/77/82هـ وذلك بالقرار رقم ( )71بخصوص إعادة هيكلة الكلية الجامعية بمكة المكرمة
وكليات البنات الملحقة بجامعة أم القرى .واستنادا على خطاب معالى وزير التعليم العالي رقم
/7711أ بتاريخ 7199/7/1هـ المتضمن قرار مجلس التعليم العالي رقم (7199/71/77هـ ) في

جلسته التاسعة والستين المنعقدة بتاريخ 7199/1/82هـ القاضي بالموافقة على تعديل الجزء الخاص
بالكليات التابعة لجامعة أم القرى من قرار مجلس التعليم العالي رقم (7181/52/72هـ ) وتاريخ

7181/1/72هـ القاضي بالموافقة على إعادة هيكلة كليات المعلمين وكليات البنات بالجامعات
بحيث تتم إعادة هيكلتها وفق الصيغة المرفقة بالقرار والمنسجمة مع قرار مجلس الجامعة المشار

إليه أعاله  ،وحيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم

العالي –يحفظه هللا – على محضر الجلسة بالتوجيه البرقي الكريم رقم  85598وتاريخ
7199/5/88هـ .فقد تم انضمام كلية التربية للبنات بأقسامها المختلفة ومن ضمنها قسم التربية

األسرية إلى كلية التربية بجامعة أم القرى.

