
  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
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 كلیة التربیة

 برنامج التربیة األسریة
 

 

القيم - الغايات -الرسالة  -الرؤية   

جماالت العمل -األهداف  -  الفلسفة   

للربنامج املميزة اخلصائص و  

لتربية أل /كلية  لتربية  سريةبرنامج   
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  رؤیة البرنامج

الستثمارات ا تحقیق مكانة علمیة متمیزة في المجاالت األكادیمیة والمھنیة للمساھمة في تطویر

  .االقتصادیة واالجتماعیة المرتبطة بحیاة األسرة وتعزیز التنمیة المستدامة للمجتمع

Vision Program  
Achieve a pioneer position in the academic, professional fields and 

entrepreneurship training and service, to support and sustain the 

economic and social investments related to family life and promote 

sustainable development of society.  
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  رسالة البرنامج

 المجاالت في للعمل تنافس  كوادر إلعداد  األسریة التربیة برنامج یسعى

  خالل من المجتمع خدمة في الفعالة والمشاركة  الذاتیة والمشاریع األكادیمیة

  .البحث العلمي

Program Mission 
Home Science education program  pursue to combine 

contemporary academic  and  production education disciplines 

to qualify  a professional in  educational and productive field 

and  to contribute to the  society development.  
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  غایات البرنامج

  .عالمیة بمعاییرطط أكادیمیة مطورة ومتمیزة خ*

 وتوظیفھاالتربیة األسریة للطالبة في مجاالت  معارف ومھارات متخصصة ومتعمقة *

  في خدمة األسرة والمجتمع.

  .على المنافسة في سوق العملو إنتاج المعرفة قادرذا كفاءة عالیة خریج فعال  *
  
   المساھمة في سد حاجات سوق العمل في قطاع التعلیم العام وقطاع األعمال *

  .كوادر وطنیة مؤھلة بالمھارات العملیة التطبیقیةمن خالل  ومؤسسات المجتمع المدني
  
 تدریبیةال برامجوال التوعویة البرامج في  خدمة المجتمع من خالل  الدؤوبة المساھمة*

   المناسبة. غیر التعلیمیةالبرامج و
  

 كوادر نسائيةولتكن تطلعاتنا بصناعة وطن رائد ب
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  القیم
  الفریق بروح والعمل التعاون

   بتكارواال اإلبداع

  والشفافیة والمصداقیة مانةاأل

  العمل احترام

  اإلخالص واالنتماء

  النزاھة و الموضوعیة

  
  

 كوادر نسائيةولتكن تطلعاتنا بصناعة وطن رائد ب
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  فلسفة برنامج التربیة األسریة

  

 الحیویة التخصصات من   التخصص أن كون على األسریة التربیة فلسفة ترتكز

ً  المرتبطة ً  ارتباطا  في  العمل بتعزیز  وطیدة صلة ولھ والمجتمع، باألسرة  وثیقا

 المتطلع الھدف. االستثماریة للفرص المعززة المشروعاتو التربوي المجال

 معززاً  الطالبات من إعداد كادر التعلیمي للنظام من خالل التربیة األسریة تحقیقھ

 المتطلع والھدف متمیز بشكل التخصص ذات األساسیة بالمھارات ومعداً  بالقیم،

 المبدعة البشریة الطاقات على یعتمد اقتصاد تعزیز في المساھمة التنمیة في تحقیقھ

 .والمنتجة

   

 كوادر نسائيةولتكن تطلعاتنا بصناعة وطن رائد ب
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االستراتیجیة األھداف  

تراعي  األھداف االستراتیجیة لقسم التربیة األسریة تحقیق المواءمة بین المتطلبات التربویة األكادیمیة        

وذلك من خالل إعداد  معلمة التربیة األسریة  معرفیاً وعلمیاً وتكنولوجیاً وإعدادھا   والمتطلبات التنمویة  االقتصادیة

  لإلبداع واالبتكار واإلنتاج واالستثمار.

 أوالتيالمختلفة  مراحل التعلیملحصول على الوظیفة  في اتقدیم البرامج التعلیمیة بالجودة التي تؤھل الخریجة  *

  .الذاتي تجعلھا قادرةً على ممارسة العمل

  .فاعل اجتماعي، معلم تقني ،ممارس متأمل ،مھني للمعلمة المربیة: معلم قائداإلعداد التربوي ال*

إعداد خریجة واعیة باقتصادیات المنتج  الذاتي ولدیھا القدرة على إدارة  وتسویق المشروعات الصغیرة بما یحقق *
  .لألسرة والمجتمع مردود تنموي واقتصادي

في تطویر الحیاة   تنمیة القدرات الالزمة للحیاة ، واكتساب الخبرات وتھیئة الخریجة بحیث تستطیع اإلسھام*
  .االجتماعیة والنھوض بالمجتمع

  

 كوادر نسائيةولتكن تطلعاتنا بصناعة وطن رائد ب
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  الخاصة أھداف البرنامج

 االتجاھات وتكوین للمجتمع والقیمیة  الثقافیة والمعاییر  اإلسالمیة التعالیم ضوء في متكامالً  إعداداً  الطالبة إعداد* 

  .المجتمع لالنتماء بالمسؤولیة اإلحساس وتنمیة األسرة بحیاة المرتبطة واألخالقیات للسلوكیات اإلیجابیة

  

ً  ناجحة معلمة إعداد* ً  أكادیمیا ً  ومھنیا ً  األسریة التربیة بعلوم العلمیة باألسس اإللمام حیث من وإداریا ً  نظریا  وعملیا

  .العام التعلیم مراحل في المقررات ھذه بتدریس للقیام یؤھلھا بما

 الطفل تربیة واألنسجة، المالبس والتغذیة، الغذاء تشمل والتي المختلفة األسریة التربیة مجاالت في كوادر إعداد* 

  .والمجتمع األسرة  أفراد على وتطبیقھا الفنیة المنظومات األسرة، واقتصادیات المنزل إدارة األسریة، والعالقات

 الیدوي العمل ممارسة على والتدریب الذاتیة بالمشاریع للمنافسة المنتج العمل لمھارات مكتسبة كوادر إعداد *

  .المسؤولیات وتحمل النفس على لالعتماد

 مواقف في القرارات اتخاذ في المنطقي للتفكیر سلیم اتجاه وتكوین والتحلیل البحث مھارات  على القدرات تنمیة *

  .ةالحیاتی الشخصیّة والمھارات السلوكیّات واكتساب  المختلفة الحیاة

  
 كوادر نسائيةولتكن تطلعاتنا بصناعة وطن رائد ب
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  مجاالت العمل

 لتربیة األسریة في مراحل التعلیم العامل معلمة *

  .اإلنتاجیة الذاتیةالمشاریع  *

  بمؤسسات الخدمة الغذائیة. اإلدارياإلشراف  *

 .ةالمشغوالت الیدویو تنفیذ الملبوسات مشاغل *

 .مؤسسات رعایة األمومة واألسرة والعجزة ودور إعادة التأھیل  *

  .العمل في برامج التنمیة اإلجتماعیة كاألسر المنتجة *

  

 كوادر نسائيةبولتكن تطلعاتنا بصناعة وطن رائد 



10 
 

  للربنامج املميزة السمات/ اخلصائص

 المكرمة بمكة الخبرة بیت التربیة بكلیة القرى أم جامعة منظومة ضمن البرنامج یُقدم*
  .والعلم المكان شرف یكسبھ مما

 ومستوفيٍ  األسریة التربیة في البكالوریوس درجة یمنح متكامل علمي برنامج*
  .والعالمي الوطني األكادیمي االعتماد لمعاییر

 أكادیمیة توجھاتھ برنامج بانھ البرامج باقي عن المتمیزة فلسفتھ لھ أكادیمي برنامج*
  استثماریة إنتاجیة

 للتربیة المماثلة البرامج ومقارنة متابعة خالل من ومتكاملة مدروسة خطة إعداد*
  .والدولیة واإلقلیمیة المحلیة الجامعات في األسریة

 التربیة لوزارة األسریة التربیة بوثیقة جاء ما تطبیق البرنامج بناء في ُروعي*
 .البرنامج خریجي من المستفیدة الجھة - والتعلیم

 المرونة من عالیة بدرجة األسریة التربیة لقسم واإلنتاجي التربوي البرنامج یتسم*
 سوق متطلبات مع والمتوافقة والتطبیقي المھني التوظیف مجاالت في التنوع تتیح

   .العمل
 كوادر نسائيةولتكن تطلعاتنا بصناعة وطن رائد ب
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  (يتبع) للربنامج املميزة السمات/ اخلصائص

 والفك��ري والثق��افي الترب��وي الجان��ب بتعمی��ق للبرن��امج تس��مح المتنوع��ة المج��االت*
  .الطالبة لدى واالبتكاري واإلبداعي

 ذاتی��ة، مش��اریع عل��ى العم��ل خ��الل م��ن تض��اھى ال فری��دة بفرص��ة الطالب��ة تحظ��ى*
 المش�غوالت, التغذی�ة, المالب�س مج�ال ف�ي اإلنت�اج عناص�ر خاللھ�ا من الطالبة تتعلم
  .الفنیة

 والعم�ل والخ�اص الع�ام القط�اعین ف�ي بوظ�ائف العم�ل ب�ین م�ا الجم�ع فرصة یُتیح*
 .الذاتي المنتج

 اقتص�ادیاً، المختلف�ة النم�و جوان�ب لتحقی�ق العملی�ة المھارات بتطویر البرنامج یھتم*
ُ  ثقافیاً،  المجتم�ع خدم�ة ف�ي المس�اھمة ث�م وم�ن المجتمعی�ة، الق�یم ض�وء ف�ي اجتماعیا
  .والخاص العام بشقیة

 والعط�اء النم�اء مس�یرة ف�ي الفعال�ة المرأة مشاركة أفق یفتح وفریداً  ممیًزا برنامًجا*
   .داخلھ من أو بیتھا خارج المشاركة كانت سواء

 كوادر نسائيةولتكن تطلعاتنا بصناعة وطن رائد ب


	الأهداف الاستراتيجية



