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یتصرفوا بطرق تتوافق مع القیم و المعتقدات 
اإلسالمیة، وتعكس مستویاٍت عالیة من 

اإلخالص و تحمل المسؤولیة و االلتزام تجاه 
خدمة المجتمع. كما  یظھروا دائماً مستوى 

 عاٍل من األخالقیات و انضباط السلوك.

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

بالھویة  واالنتماء للوطن والثقافة العربیة واالعتزاز باللغة العربیة  الوعي بحقوق المواطنة والتزاماتھا واالحتفاظ
 والتقالید السلیمة المرتبطة بالحیاة األسریة.وتدعیم القیم 
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في حالة كون البرنامج مھنیاً، یتعین 
اإللمام بمجال واسع و متكامل من 

المعارف والمھارات المطلوبة 
للممارسة الفعالة في المجال المھني 

  المطلوب.
 
 
 

بإیجابیة مع المجتمع المؤسسي المھني من: الطالب وأولیاء االلتزام  بأخالقیات المھنة والسیاسات التعلیمیة والتفاعل 
 األمور، والزمالء ومجتمع المدرسي.

 امتالك المعارف والمھارات  التامة للتخصصات التربویة والنفسیة و التي تمكنھ من األداء المھني بكفاءة.*

مھارات التفكیر الناقد واالبداعي ومتابعة المستجدات الحیاة وتنمیة  مدى المستمر والتعلم الذاتي التعلم مھارة امتالك*
  العلمیة التي تطرأ في المجال التربوي والتخصصي.

 القدرة على استخدام طرق تدریس حدیثة ومتجددة لتحسین تعلم الطالب وتطویر مھارات القراءة والكتابة والحساب*

االستراتیجیات، مصادر التعلم، الوسائل التعلیمیة وتقنیات التعلیم القدرة على استخدام مجموعة متنوعة من  *
 واالتصال في عملیة التعلم والتعلیم.

 في منھا واالستفادة التعلم جوانب جمیع تقیس والتي مناسبة ومقاییس متعددة تقویم أسالیب استخدام علي القدرة*
 .وتقدمھم تحصیلھم حول راجعة للطالب تغذیة وتقدیم المستمر التخطیط  في واستخدامھ المتعلمین أداء تحسین

االلتزام بمساعدة المتعلمین وأخذ الفروق الفردیة بینھم في النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي؛ والتنوع االقتصادي *
 واالجتماعي والثقافي بعین االعتبار.

 لالحتیاجات المتنوعة والقیم وخصائص الطالب والمجتمع.تھیئة وتنفیذ البیئة الداعمة للتعلم التي تظھر استجابتھا *
 وربط امتالك المعرفة بالمنھج الدراسي وكیفیة  تصمیم الدروس ومراحلھا  (التخطیط ـ التنفیذ ـ التقویم) *

 .وفھمھا المعرفة، تذكر على یساعدھم وواقعھم مّما الطالب الدرس بحیاة
 مع للتواصل المتعددة الوسائط واستخدام والكتابي الشفھي التواصل ومھارات أسالیب استخدام على القدرة *

  .المستفیدین ومجتمع المتعلمین
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المعرفة بمجموعة شاملة ومتناسقة ومنظـَّمة من 
المعارف في المجال الدراسّي، وبالنظریات 
والمبادئ المتعلقة بذلك المجال والمجاالت 

 األخرى.

المعرفة التامة و اإلدراكیة  لتخصص الدراسة بمجاالتھ المختلفة وكل ما یرتبط بھ  من حقائق 
 ونظریات و مبادئ:

الالزمة  في عملیات  إعداد وطھي وتقدیم وحفظ األغذیة وفق األسس العلمیة امتالك المھارات  *
 وتطبیق الممارسات ذات العالقة بین التغذیة  والصحة العامة.

امتالك مھارة  تنفیذ المالبس وتزینھا وبما یتفق مع عادات وتقالید المجتمع ومھارة تصمیم األزیاء *
 وفق أسس علمیة.  و المشغوالت الیدوي و العنایة بالمالبس

امتالك مھارات اتخاذ القرار المرتبطة بإدارة شئون حیاة الفرد واألسرة وتربیة ورعایة األطفال *
 والعالقات اإلیجابیة اإلنسانیة  واالجتماعیة في محیط األسرة والمجتمع

ك  للوقت القدرة على االستخدام األمثل للموارد  البشریة وغیر البشریة من خالل  ترشید االستھال*
 والطاقة والمال والتمكن من إعداد دراسة الجدوى للمشاریع  الذاتیة والتخطیط لھا وإدارتھا. 

امتالك مھارة  تنفیذ التصمیمات الداخلیة للمسكن وتأثیثھ وتجھیزه وتجمیلھ واتقان الممارسات *
 عیة.المرتبطة بالعمل في مجال الدیكور المنزلي والمشغوالت الفنیة الجمالیة والنف

اتقان الممارسات للمحتوى المعرفي في المجال المھني الحرفي واستخدام مھارات اتخاذ القرار *
 وحل  المشكالت المرتبطة بھ لتنمیة شخصیات أفراد األسرة لتنمیة  وإعدادھم كأفراد منتجین.

لعلمیة امتالك المھارات  الالزمة  في عملیات  إعداد وطھي وتقدیم وحفظ األغذیة وفق األسس ا*
 وتطبیق الممارسات ذات العالقة بین التغذیة  والصحة العامة.

إدراك المعارف والنظریات واستخدام المھارات ذات الصلة بالمجاالت األخ�رى المتعلق�ة بتخص�ص *
 التربیة األسریة  من العلوم الطبیعیة والبیولوجیة والسلوكیة واالجتماعیة والفنون.

 حلول وإیجاد المعقدة المشكالت في البحث على القدرة
 رؤى باستخدام ، التوجیھ من محدود قدر تحت ابتكاریة

 العالقة ذات األخرى المجاالت من و دراستھم مجال من

المعرفة العمیقة  بالمادة العلمیة للبحث و المقدرة العالیة على التحلیل  والتقییم وایجاد الحلول 
  ة األسریة.للمشكالت المعقدة في مجال تخصص التربی

 المهارات

ةالح�ات�  

القدرة على القیادة واالستعداد للتعاون الكامل مع 
  اآلخرین في المشاریع والمبادرات المشتركة.

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

واستخدام  من المھارات الحیاتیة من إدارة الوقت، العمل ضمن فریق، القیادة، احترام الرأي اآلخر، التعاون،التمّكن 
 تقنیة المعلومات.
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