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 عالى واق جمتهاااللتزام بالقيم اإلسالمية والتصرف في ضوء النزاهة والمصداقية واألمانة وتر /1

 .سلوكي في بيئة العمل وفي الحياة األسرية

 عربيةافة الاالنتماء للوطن والثقالمواطنة والتزاماتها واالحتفاظ بالهوية والوعي بحقوق  /2

 .ريةياة األسالسليم للغة العربية وتدعيم القيم والتقاليد السليمة المرتبطة بالح واالستخدام

 مهنيمؤسسي المع اللتزام بأخالقيات المهنة والسياسات التعليمية والتفاعل بإيجابية مع المجتاإل /3

 .الطالب وأولياء األمور، والزمالء والمجتمع المدرسي من:

 داءن األم اة و التي تمكنهامتالك المعارف والمهارات التامة للتخصصات التربوية والنفسي /4

 .يميةبكفاءة والتفاعل بإيجابية مع المجتمع المؤسسي المهني في المؤسسات التعل المهني

 اتومتجددة لتحسين تعلم الطالب وتطوير مهارالقدرة على استخدام طرق تدريس حديثة  •

 .القراءة والكتابة والحساب

 

 مالتعلي قنياتالقدرة على استخدام استراتيجيات متنوعة، مصادر التعلم، الوسائل التعليمية وت •

 .واالتصال في عملية التعلم والتعليم

 علمنب التتقيس جميع جواالقدرة علي استخدام أساليب تقويم متعددة ومقاييس مناسبة والتي  •

 يةتغذ واالستفادة منها في تحسين أداء المتعلمين واستخدامه في التخطيط المستمر وتقديم

 .راجعة للطالب حول تحصيلهم وتقدمهم

 

 تعددةط المالقدرة على استخدام أساليب ومهارات التواصل الشفهي والكتابي واستخدام الوسائ •

 .لمستفيدينللتواصل مع المتعلمين ومجتمع ا 

 ي؛االنفعاللي واللتزام بمساعدة المتعلمين وأخذ الفروق الفردية بينهم في النمو الجسمي والعقا•

 .والتنوع االقتصادي واالجتماعي والثقافي بعين االعتبار

 

 ائصقيم وخصة والتهيئة وتنفيذ البيئة الداعمة للتعلم التي تظهر استجابتها لالحتياجات المتنوع •

 .مجتمع المهنيالطالب وال

  -نفيذالت -امتالك المعرفة بالمنهج الدراسي وكيفية تصميم الدروس ومراحلها )التخطيط  •

 .االتقويم( وربط الدرس بحياة الطالب وواقعهم مما يساعدهم على تذكر المعرفة وفهمه
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 حقائق من هب يرتبط ما وكل المختلفة بمجاالته الدراسة لتخصص اإلدراكية و التامة المعرفة /5

 :مبادئ و ونظريات

 لعلميةا األسس وفق األغذية وحفظ وتقديم وطهي إعداد عمليات في الالزمة المهارات امتالك•

 .العامة والصحة التغذية بين العالقة ذات الممارسات وتطبيق

 تصميم رةومها المجتمع وتقاليد عادات مع يتفق وبما وتزينها المالبس تنفيذ مهارة امتالك •

 علمية أسس وفق بالمالبس العناية و اليدوي المشغوالت و األزياء

 رعايةو وتربية واألسرة الفرد حياة شئون بإدارة المرتبطة القرار اتخاذ مهارات امتالك •

 .والمجتمع األسرة محيط في واالجتماعية اإلنسانية اإليجابية والعالقات األطفال

 للوقت ستهالكاال ترشيد خالل من البشرية وغير البشرية للموارد األمثل االستخدام على القدرة •

 .إدارتهاو لها والتخطيط الذاتية للمشاريع الجدوى دراسة إعداد من والتمكن والمال والطاقة

 الممارسات واتقان وتجميله وتجهيزه وتأثيثه للمسكن الداخلية التصميمات تنفيذ مهارة امتالك•

 والنفعية الجمالية الفنية والمشغوالت المنزلي الديكور مجال في بالعمل المرتبطة

 القرار خاذات مهارات واستخدام الحرفي المهني المجال في المعرفي للمحتوى الممارسات اتقان •

 .نتجينم كأفراد وإعدادهم التنمية األسرة أفراد شخصيات لتنمية به المرتبطة المشكالت وحل

 ومتابعة يرالتفك مهارات وتنمية الحياة مدى المستمر والتعلم الذاتي التعلم مهارة امتالك /6

 .والتخصصي التربوي المجال في تطرأ التي العلمية المستجدات

 علقةالمت األخرى بالمجاالت الصلة ذات المهارات واستخدام والنظريات المعارف إدراك /7

 .الفنونو واالجتماعية والسلوكية والبيولوجية الطبيعية العلوم من األسرية التربية بتخصص

 حلولال ايجاد و ييموالتق التحليل على العالية المقدرة و للبحث العلمية بالمادة العميقة المعرفة /8

 .األسرية التربية تخصص مجال في المعقدة للمشكالت

 الرأي اماحتر القيادة، فريق، ضمن العمل الوقت، إدارة من الحياتية المهارات من التمكن /9

 .التعاون اآلخر،
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