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  خصائص الخر�جین  أهداف البرنامج

  
  

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

 مراحل في المقررات ھذه بتدریس للقیام یؤھلھا بما
  .العام التعلیم

متالك المعارف والمھارات  التامة للتخصصات التربویة ا
والنفسیة و التي تمكنھ من األداء المھني بكفاءة. والتفاعل 

  بإیجابیة مع المجتمع المؤسسي المھني.

الحیاة  مدى المستمر والتعلم الذاتي التعلم مھارة امتالك
ومتابعة المستجدات العلمیة التي  وتنمیة مھارات التفكیر

   .يالتخصصو التربوي مجالالتطرأ في 

االلتزام  بأخالقیات المھنة والسیاسات التعلیمیة والتفاعل 
بإیجابیة مع المجتمع المؤسسي المھني من: الطالب وأولیاء 

  المدرسي.مجتمع الاألمور، والزمالء و

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

 وتطبیقھا الفنیة والمنظومات األسرة واقتصادیات
  .والمجتمع األسرة  أفراد على

الدراسة بمجاالتھ المعرفة التامة و اإلدراكیة  لتخصص 
المختلفة (التغذیة وعلوم األطعمة، المالبس واألنسجة، تربیة 
الطفل والعالقات األسریة، وإدارة المنزل والمنظومات الفنیة 

  الجمالیة )وكل ما یرتبط بھ  من حقائق ونظریات و مبادئ

راك المعارف والنظریات واس�تخدام المھ�ارات ذات الص�لة إد
م�ن   التربی�ة األس�ریة متعلق�ة بتخص�صبالمجاالت األخرى ال

  العلوم الطبیعیة والبیولوجیة والسلوكیة واالجتماعیة والفنون.

المعرفة العمیقة  بالمادة العلمیة للبحث و المقدرة العالیة على 
وایجاد الحلول للمشكالت المعقدة في مجال  التحلیل  والتقییم

  تخصص التربیة األسریة.

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

 ظروف مواجھة في النفس على لإلعتماد الیدوي
  .الحیاة

والفھم  للمحتوى المعرفي واألسالیب  اتقان الممارسات 
 مھارات استخدامواالبتكاریة في المجال المھني الحرفي 

تنمیة شخصیات ل بھ المرتبطة المشكالت  وحل القرار اتخاذ
  أفراد األسرة تنمیة شاملة وإعدادھم كأفراد منتجین. 

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

 واألخالقیات للسلوكیات اإلیجابیة اإلتجاھات وتكوین
 بالمسؤولیة ساإلحسا وتنمیة األسرة بحیاة المرتبطة

  .المجتمع لالنتماء

 األمانة،االلتزام بالقیم اإلسالمیة والتصرف في ضوء النزاھة
في بیئة العمل وفي  والمصداقیة وترجمتھا الى واقع سلوكي

  .الحیاة األسریة

بالھویة   الوعي بحقوق المواطنة والتزاماتھا واالحتفاظ
وتدعیم القیم والتقالید السلیمة المرتبطة  للوطن واالنتماء 

  .بالحیاة األسریة

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

 السلوكیّات واكتساب  المختلفة الحیاة مواقف
 بثقة للتعامل الالزمة الحیاتیة الشخصیّة والمھارات

  .كبیرة

الثقة بالنفس واالتزان االنفعالي والمبادرة، واإلبداع تكوین 
اتجاه سلیم للتفكیر المنطقي في اتخاذ القرارات في جمیع 

  .مواقف الحیاة

العمل ضمن ، إدارة الوقتمن التمّكن من المھارات الحیاتیة 
 تقنیة واستخداماآلخر، التعاون،  احترام الرأيفریق، القیادة، 

  .المعلومات
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