




  الى   الفنية  والمهن  االسرية  التربية  قسم  يسعى    
  في  الطالب  واتجاهات  ومهارات  معارف  تنمية

  خالل  من  الفنية  والمهن  االسرية  التربية  مجال
  للمساهمة ،  واالداء  التفكير  في  االبداع  تحفيز

  بالمهام  القيام  بغية  تربويا  الطالب  اعداد  في
 .التعليمية  المواقف  داخل  التربوية



 أهداف قسم التربية االسرية والمهن الفنية
اعداد الطالب للعمل في مجال التعليم اعدادا تربويا يمكنهم من اداء •

 .مهامهم كمعلمين بكفاءة من خالل اعدادهم نظريا وعمليا

 

اتاحة الفرصة للطلبة المعلمين للتدريس في المدارس وتطبيق ما تم  •

 .دراسته من اساليب وخطط تدريسية ووسائل وتقنيات حديثة 

 

تدريب الطالب على تضمين مفاهيم القضايا المعاصرة في المجتمع  •

العراقي بمناهج التربية االسرية والمهن الفنية الحالية بمراحل 

 . التعليم العام ، من خالل مشاركة االسرة بفعالية في الحياة الواقعية



 التخصص الدقيق التخصص العام اللقب العلمي االسم ت

 طرائق تدريس الرتبية الفنية تربية فنية استاذ دكتور عامرة خليل العامري 1

 طرائق تدريس الرتبية الفنية تربية فنية استاذ مساعد دكتور سهاد جواد فرج خلف 2

 طرائق تدريس الرتبية الفنية تربية فنية استاذ دكتور حسني حممد علي ساقي 3

 الصحافة وتقنياتها اعالم استاذ دكتور رائد حسني عباس علوان املال 4

 تصميم داخلي فنون تصميم استاذ مساعد دكتور صالح الدين قادر امحد 5

 طرائق تدريس الرتبية الفنية تربية فنية استاذ مساعد روناك عبود د جابر مللوم 6

 طرائق تدريس تربية فنية تربية فنية استاذ مساعد مروج منذر حممد 7

 هندسة مكائن ومعدات زراعية زراعة مدرس حسنني عبد الرمحن كريم 8

 فنون خزف فنون تشكيلي مدرس نضال عبد اخلالق عبد الرمحن 9

 فنون رسم فنون تشكيلي مدرس جنالء حممد كاظم 10

 فنون رسم فنون تشكيلي مدرس سحر عبد الكاظم غامن 11

 غذاء وتغذية اقتصاد منزيل مدرس سرى عبيد نعمة طاهر 12

 طرائق تدريس تربية فنية مدرس حسن صاحب جرب 13

 طرائق تدريس تربية فنية مدرس مساعد هبة رعد عبد اهلل 14

 تصميم اقمشة فنون تصميم مدرس مساعد ضايعحممد حاكم  15

 تصميم اقمشة فنون تصميم مدرس مساعد اركان عبد االمري كاظم 16
 تصميم اقمشة فنون تصميم مدرس مساعد صباح امساعيل عبد 17



 ت االسم الشهادة االختصاص

الرتبية االسرية واملهن 
 الفنية

 1 خنساء علي حمسن بكالوريوس

 2 حيدر لفتة جبار دبلوم عايل طباعة اقمشة

الرتبية االسرية واملهن 
 الفنية

 3 حسني عطوان طاهر بكالوريوس

 4 مثىن قاسم علوان بكالوريوس صناعات غذائية

الرتبية االسرية واملهن 
 الفنية

 5 ليث كاظم حسن بكالوريوس



يحتوي قسم التربية االسرية والمهن الفنية على مجموعة من الق اعات والورش  
:والمختبرات ، وعلى النحو االتي    

ق اعات دراسية مخصصة لتقديم المحاضرات النظرية في مختلف  (8)ثماني  -
...المواد العلمية والتربوية  

مختبرين للتطبيق ات العملية اذ يعنى المختبر االول بتطبيق ات التقنيات   -
بينما خصص المختبر االخر إلجراء التطبيق ات العملية في   التربوية الحديثة  

.ميدان علوم  الغذاء والصناعات الغذائية  
 والحدادة  والنجارة  والخياطة  التفصيل  فنون  ميدان  في  تطبيقية  ورش  ثالث-











 الرتبية االسرية والتنمية املستدامة
 اهداف وتطبيقات



  

 جبميع الفقر على القضاء يزال ال.....
 التي التحديات أكرب أحد أشكاله
   .....البشرية تواجه

  مهنية  مهارات  الطلبة  تعليم  خالل  من  والجوع  الفقر  على  القضاء
  التربية  فنون  مجاالت  في  اليومية  مدخالتهم  تعزيز  في  تساهم

  الجمالي  والتفضيل  التشكيل  فنون  من  تشمله  بما  االسرية
  والحدادة  والتظريز الخياطة  واعمال  اليدوية  االشغال  ومهارات

 .المختلفة  والنجارة



 وزيادة السريع االقتصادي النمو أسفر......
 اخنفاض عن املاضيني العقدين خالل اإلنتاجية

 النصف مبقدار التغذية نقص يعانون من أعداد
 .......... .تقريبا

 

تشجيع المشروعات الصغيرة في مجال التغذية والصناعات  
الغذائية لطلبة قسم التربية االسرية والمهن الفنية ، بما  

يساهم في تق ليل مستوى النقص الغذائي وتحفيز التصنيع  
 .المحلي في مجال التغذية



  

 احلد سبيل يف واسعة خطوات خطونا لقد....
 األمهات، صحة وحتسني األطفال، وفيات من

   ......واالمراض الفريوسات ومكافحة

  مجاالت  في  االسرية  الرعاية  مجال  في  الطلبة  مهارات  تنمية
  والعالق ات  العامة  والخدمات  والنفسية  البدنية  الصحة

  االمراض  من  والحد  االسرة  تنظيم  عن  فضال ،  بها  المرتبطة
 . االوبئة  انتشار  من  والتحذير

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html


 هائل تقدم إحراز مت ،2000 العام منذ.....
 اواخنفض التعليم تعميم هدف حتقيق يف

 بنسبة باملدارس امللتحقني غري األطفال عدد
 .... .تقريبا النصف

  واالرتق اء  االسرة  لدى  واالنسانية  التربوية  القيم  تعزيز
  الى  ،باإلضافة  فيه  الداخلة  والمناهج  التعليم  بمستوى

 ..االجتماعي  واالنتماء  المواطنة  تشجيع



 املأمونة الشرب مياه على اجلميع حصول ضمان يتطلب
 البنية يف االستثمارات زيادة 2030 عام حبلول مقبولة وبأسعار

 النظافة وتشجيع الصحي، الصرف مرافق وتوفري التحتية،
   .املستويات مجيع على الصحية

  في  الفنية  والمهن  االسرية  التربية  قسم  دور  تفعيل
  ثق افة  نشر  نحو  ومنتسبيه  لطلبته  الصحية  التوعية  مجال

 . الصحية  والمياه  والمشرب  المأكل  في  النظافة



 تشجيع إىل الرامية اجلهود أسفرت قد
 يف 20 من أكثر توليد عن النظيفة الطاقة

 مصادر من العاملية الطاقة من املائة
   .2011 عام من اعتبارا للطاقة متجددة

  الوصول  مجال  في  الفنية  والمهن  االسرية  التربية  قسم  دور  تفعيل
  في  االجتماعية  الوحدات  قوة  تعزيز  خالل  من  المتجددة  الطاقة  الى

 .ذلك  ضوء  في  المستدام  والتعايش الخدمي،  االستهالك  مجال
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